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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ    
    

ՀՀՀՀ    այաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Հաւատքի ղեցւոյ Հաւատքի ղեցւոյ Հաւատքի ղեցւոյ Հաւատքի 
Հանգանակին, այլ խօսքով՝ Հաւատամքի մեկնութիւնն ու Հանգանակին, այլ խօսքով՝ Հաւատամքի մեկնութիւնն ու Հանգանակին, այլ խօսքով՝ Հաւատամքի մեկնութիւնն ու Հանգանակին, այլ խօսքով՝ Հաւատամքի մեկնութիւնն ու 
բացատրութիւնն է այս գիրքը, կատարուած հաւատքի մարդուն՝ բացատրութիւնն է այս գիրքը, կատարուած հաւատքի մարդուն՝ բացատրութիւնն է այս գիրքը, կատարուած հաւատքի մարդուն՝ բացատրութիւնն է այս գիրքը, կատարուած հաւատքի մարդուն՝ 
Աստուծոյ մարդուն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կողմէԱստուծոյ մարդուն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կողմէԱստուծոյ մարդուն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կողմէԱստուծոյ մարդուն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կողմէ::::    

Մոլորութեամբ լի այս դարուս մէջ, Սրբազան Հայրը իր այս Մոլորութեամբ լի այս դարուս մէջ, Սրբազան Հայրը իր այս Մոլորութեամբ լի այս դարուս մէջ, Սրբազան Հայրը իր այս Մոլորութեամբ լի այս դարուս մէջ, Սրբազան Հայրը իր այս 
գործով կու գայ ուղղափառ հաւատքի փառագործով կու գայ ուղղափառ հաւատքի փառագործով կու գայ ուղղափառ հաւատքի փառագործով կու գայ ուղղափառ հաւատքի փառաբանանքը հիւսելուբանանքը հիւսելուբանանքը հիւսելուբանանքը հիւսելու::::    
Քրիստոսի փրկագործութեան վերաբերեալ ձեռնարկ մը չէ այս Քրիստոսի փրկագործութեան վերաբերեալ ձեռնարկ մը չէ այս Քրիստոսի փրկագործութեան վերաբերեալ ձեռնարկ մը չէ այս Քրիստոսի փրկագործութեան վերաբերեալ ձեռնարկ մը չէ այս 
աշխատանքը, բայց ընթերցողը անխուսափելիօրէն հոն պիտի աշխատանքը, բայց ընթերցողը անխուսափելիօրէն հոն պիտի աշխատանքը, բայց ընթերցողը անխուսափելիօրէն հոն պիտի աշխատանքը, բայց ընթերցողը անխուսափելիօրէն հոն պիտի 
հանդիպի փրկութեան շեփորահար մարգարէին՝ Սրբազան Հօր՝ հանդիպի փրկութեան շեփորահար մարգարէին՝ Սրբազան Հօր՝ հանդիպի փրկութեան շեփորահար մարգարէին՝ Սրբազան Հօր՝ հանդիպի փրկութեան շեփորահար մարգարէին՝ Սրբազան Հօր՝ 
Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկելու ջերմ կոչին ու հրաւէրինՔրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկելու ջերմ կոչին ու հրաւէրինՔրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկելու ջերմ կոչին ու հրաւէրինՔրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկելու ջերմ կոչին ու հրաւէրին::::    

Այս գիրքը Հաւատամքին մեկնուԱյս գիրքը Հաւատամքին մեկնուԱյս գիրքը Հաւատամքին մեկնուԱյս գիրքը Հաւատամքին մեկնութիւնը ըլլալով, ուրեմն, թիւնը ըլլալով, ուրեմն, թիւնը ըլլալով, ուրեմն, թիւնը ըլլալով, ուրեմն, 
ատիկա ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ հաւատքիատիկա ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ հաւատքիատիկա ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ հաւատքիատիկա ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ հաւատքի´́́́    գիրք մը, գիրք մը, գիրք մը, գիրք մը, 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի´́́́    առատահոս գետ մը, հաւատքիառատահոս գետ մը, հաւատքիառատահոս գետ մը, հաւատքիառատահոս գետ մը, հաւատքի´́́́    քուրայ մըքուրայ մըքուրայ մըքուրայ մը::::    Գիրք մը՝ Գիրք մը՝ Գիրք մը՝ Գիրք մը՝ 
որ հետաքրքրական է ոոր հետաքրքրական է ոոր հետաքրքրական է ոոր հետաքրքրական է ո´́́́չ միայն որովհետեւ հոն գիտելիքներու չ միայն որովհետեւ հոն գիտելիքներու չ միայն որովհետեւ հոն գիտելիքներու չ միայն որովհետեւ հոն գիտելիքներու 
առատութիւն կը գտնենք, այլ որովհետեւ ատիկա խօսուած է առատութիւն կը գտնենք, այլ որովհետեւ ատիկա խօսուած է առատութիւն կը գտնենք, այլ որովհետեւ ատիկա խօսուած է առատութիւն կը գտնենք, այլ որովհետեւ ատիկա խօսուած է 
Մարդու մը կողմէՄարդու մը կողմէՄարդու մը կողմէՄարդու մը կողմէ, , , , որ հաւատքիոր հաւատքիոր հաւատքիոր հաւատքի´́́́    Մարդ էրՄարդ էրՄարդ էրՄարդ էր::::    Ահաւասիկ այս Ահաւասիկ այս Ահաւասիկ այս Ահաւասիկ այս 
մարդը, Հաւատամքին պատմութեան ընդմէջէն, Հայ Եկեղեցւոյ մարդը, Հաւատամքին պատմութեան ընդմէջէն, Հայ Եկեղեցւոյ մարդը, Հաւատամքին պատմութեան ընդմէջէն, Հայ Եկեղեցւոյ մարդը, Հաւատամքին պատմութեան ընդմէջէն, Հայ Եկեղեցւոյ 
հաւատքի պատմութիւնն է որ կը ներկայացնէհաւատքի պատմութիւնն է որ կը ներկայացնէհաւատքի պատմութիւնն է որ կը ներկայացնէհաւատքի պատմութիւնն է որ կը ներկայացնէ::::    

Մեր հաւատաւոր ընթերցողներուն ուշադրութեան կՄեր հաւատաւոր ընթերցողներուն ուշադրութեան կՄեր հաւատաւոր ընթերցողներուն ուշադրութեան կՄեր հաւատաւոր ընթերցողներուն ուշադրութեան կ’’’’ուզենք ուզենք ուզենք ուզենք 
յանձնել հետեւեալ քանի մը մատնանշումները.յանձնել հետեւեալ քանի մը մատնանշումները.յանձնել հետեւեալ քանի մը մատնանշումները.յանձնել հետեւեալ քանի մը մատնանշումները.----    

1.1.1.1.----    Գիրքին աւարտին դրած ենք երեք ՀԳիրքին աւարտին դրած ենք երեք ՀԳիրքին աւարտին դրած ենք երեք ՀԳիրքին աւարտին դրած ենք երեք Հաւատամքներ՝ մեր աւատամքներ՝ մեր աւատամքներ՝ մեր աւատամքներ՝ մեր 
գործածածը, Կոստանդնուպոլսոյ հանգանակը, եւ Նիկիական գործածածը, Կոստանդնուպոլսոյ հանգանակը, եւ Նիկիական գործածածը, Կոստանդնուպոլսոյ հանգանակը, եւ Նիկիական գործածածը, Կոստանդնուպոլսոյ հանգանակը, եւ Նիկիական 
հանգանակը, որպէսզի զանոնք ունենաք ձեր աչքին առջեւ, եւ հանգանակը, որպէսզի զանոնք ունենաք ձեր աչքին առջեւ, եւ հանգանակը, որպէսզի զանոնք ունենաք ձեր աչքին առջեւ, եւ հանգանակը, որպէսզի զանոնք ունենաք ձեր աչքին առջեւ, եւ 
կարենաք անձամբ տեսնել անոնց տարբերութիւնները, եւ քննել կարենաք անձամբ տեսնել անոնց տարբերութիւնները, եւ քննել կարենաք անձամբ տեսնել անոնց տարբերութիւնները, եւ քննել կարենաք անձամբ տեսնել անոնց տարբերութիւնները, եւ քննել 
զանոնք Սրբազան Հօր տալիք բացատրութիւններուն լոյսին զանոնք Սրբազան Հօր տալիք բացատրութիւններուն լոյսին զանոնք Սրբազան Հօր տալիք բացատրութիւններուն լոյսին զանոնք Սրբազան Հօր տալիք բացատրութիւններուն լոյսին 
տակտակտակտակ::::    

2.2.2.2.----    Գիրքը կը բաժնուի երկԳիրքը կը բաժնուի երկԳիրքը կը բաժնուի երկԳիրքը կը բաժնուի երկու մասիու մասիու մասիու մասի::::    Առաջին մասը, Առաջին մասը, Առաջին մասը, Առաջին մասը, 
Հաւատամքին խտացուած եւ ամփոփ մեկնութիւնն, ուղղակիօրէն Հաւատամքին խտացուած եւ ամփոփ մեկնութիւնն, ուղղակիօրէն Հաւատամքին խտացուած եւ ամփոփ մեկնութիւնն, ուղղակիօրէն Հաւատամքին խտացուած եւ ամփոփ մեկնութիւնն, ուղղակիօրէն 
Սրբազան Հօր կողմէ գրի առնուած եւ ժամանակին ժողովուրդին Սրբազան Հօր կողմէ գրի առնուած եւ ժամանակին ժողովուրդին Սրբազան Հօր կողմէ գրի առնուած եւ ժամանակին ժողովուրդին Սրբազան Հօր կողմէ գրի առնուած եւ ժամանակին ժողովուրդին 
բաժնուածբաժնուածբաժնուածբաժնուած::::    Հետեւաբար, սոյն բնագիրին մէջ սրբագրութիւններ Հետեւաբար, սոյն բնագիրին մէջ սրբագրութիւններ Հետեւաբար, սոյն բնագիրին մէջ սրբագրութիւններ Հետեւաբար, սոյն բնագիրին մէջ սրբագրութիւններ 
տեղի չեն ունեցածտեղի չեն ունեցածտեղի չեն ունեցածտեղի չեն ունեցած::::    

Իսկ գիրքին երկրորդ մասը, որուն սրբագրութիւնը Իսկ գիրքին երկրորդ մասը, որուն սրբագրութիւնը Իսկ գիրքին երկրորդ մասը, որուն սրբագրութիւնը Իսկ գիրքին երկրորդ մասը, որուն սրբագրութիւնը 
կատարածկատարածկատարածկատարած    ենք, եւ որուն մէջ յաւելումներ եւ յապաւումներ եղած ենք, եւ որուն մէջ յաւելումներ եւ յապաւումներ եղած ենք, եւ որուն մէջ յաւելումներ եւ յապաւումներ եղած ենք, եւ որուն մէջ յաւելումներ եւ յապաւումներ եղած 
են, ընդարձակուած մեկնութիւնն է Հաւատամքին, դարձեալ են, ընդարձակուած մեկնութիւնն է Հաւատամքին, դարձեալ են, ընդարձակուած մեկնութիւնն է Հաւատամքին, դարձեալ են, ընդարձակուած մեկնութիւնն է Հաւատամքին, դարձեալ 
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Սրբազան Հօր կողմէ ներկայացուած, բայց այս անգամ Սրբազան Հօր կողմէ ներկայացուած, բայց այս անգամ Սրբազան Հօր կողմէ ներկայացուած, բայց այս անգամ Սրբազան Հօր կողմէ ներկայացուած, բայց այս անգամ 
բերանացիօրէնբերանացիօրէնբերանացիօրէնբերանացիօրէն::::    

3.3.3.3.----    Երբեմն մեր կողմէ յաւելումներ կատարուած են կարենալ Երբեմն մեր կողմէ յաւելումներ կատարուած են կարենալ Երբեմն մեր կողմէ յաւելումներ կատարուած են կարենալ Երբեմն մեր կողմէ յաւելումներ կատարուած են կարենալ 
արտայայտուած միտքերն ու գաղափարները իրաարտայայտուած միտքերն ու գաղափարները իրաարտայայտուած միտքերն ու գաղափարները իրաարտայայտուած միտքերն ու գաղափարները իրար կապելու ր կապելու ր կապելու ր կապելու 
համար, եւ երբեմն ալ յաւելեալ յստակացումներ կատարելու համար, եւ երբեմն ալ յաւելեալ յստակացումներ կատարելու համար, եւ երբեմն ալ յաւելեալ յստակացումներ կատարելու համար, եւ երբեմն ալ յաւելեալ յստակացումներ կատարելու 
համարհամարհամարհամար::::    

4.4.4.4.----    Հատուածներու մէջ նախադասութեանց Հատուածներու մէջ նախադասութեանց Հատուածներու մէջ նախադասութեանց Հատուածներու մէջ նախադասութեանց 
ետառաջութիւններ, եւ երբեմն ալ հատուածներու միջեւ ետառաջութիւններ, եւ երբեմն ալ հատուածներու միջեւ ետառաջութիւններ, եւ երբեմն ալ հատուածներու միջեւ ետառաջութիւններ, եւ երբեմն ալ հատուածներու միջեւ 
տեղափոխութիւններ կատարած ենք, նպատակ ունենալով տեղափոխութիւններ կատարած ենք, նպատակ ունենալով տեղափոխութիւններ կատարած ենք, նպատակ ունենալով տեղափոխութիւններ կատարած ենք, նպատակ ունենալով 
պահել գրութեան շարահիւսութիւնը, ընթերցումը հեզասահ ու պահել գրութեան շարահիւսութիւնը, ընթերցումը հեզասահ ու պահել գրութեան շարահիւսութիւնը, ընթերցումը հեզասահ ու պահել գրութեան շարահիւսութիւնը, ընթերցումը հեզասահ ու 
հաճելի դարձնելու համարհաճելի դարձնելու համարհաճելի դարձնելու համարհաճելի դարձնելու համար::::    

5.5.5.5.----    Երբ բերանացի դասախօսութիւն մը կը ներկայացուի, Երբ բերանացի դասախօսութիւն մը կը ներկայացուի, Երբ բերանացի դասախօսութիւն մը կը ներկայացուի, Երբ բերանացի դասախօսութիւն մը կը ներկայացուի, 
կամայ թէ ակամայ կրկնութիւններ կկամայ թէ ակամայ կրկնութիւններ կկամայ թէ ակամայ կրկնութիւններ կկամայ թէ ակամայ կրկնութիւններ կ’’’’ըլլան, ներկայացուած նիւթը ըլլան, ներկայացուած նիւթը ըլլան, ներկայացուած նիւթը ըլլան, ներկայացուած նիւթը 
կամ գաղափարը դրոշմելու ունկնդրողին մտքին մէջկամ գաղափարը դրոշմելու ունկնդրողին մտքին մէջկամ գաղափարը դրոշմելու ունկնդրողին մտքին մէջկամ գաղափարը դրոշմելու ունկնդրողին մտքին մէջ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
փորձած ենք կարելի եղածին չափ խուսափիլ կրկնութիւններէնփորձած ենք կարելի եղածին չափ խուսափիլ կրկնութիւններէնփորձած ենք կարելի եղածին չափ խուսափիլ կրկնութիւններէնփորձած ենք կարելի եղածին չափ խուսափիլ կրկնութիւններէն::::    

6.6.6.6.----    Այն խօսքերն ուԱյն խօսքերն ուԱյն խօսքերն ուԱյն խօսքերն ու    հաստատումները, ակնարկութիւններն հաստատումները, ակնարկութիւններն հաստատումները, ակնարկութիւններն հաստատումները, ակնարկութիւններն 
ու վկայութիւնները որոնք Աստուածաշնչական են, փորձած ենք ու վկայութիւնները որոնք Աստուածաշնչական են, փորձած ենք ու վկայութիւնները որոնք Աստուածաշնչական են, փորձած ենք ու վկայութիւնները որոնք Աստուածաշնչական են, փորձած ենք 
յիշել անոնց գլուխներն ու համարներըյիշել անոնց գլուխներն ու համարներըյիշել անոնց գլուխներն ու համարներըյիշել անոնց գլուխներն ու համարները::::    Երբեմն նաեւ գլուխներու Երբեմն նաեւ գլուխներու Երբեմն նաեւ գլուխներու Երբեմն նաեւ գլուխներու 
եւ համարներու յաւելեալ յղումներ կատարած ենք, ընթերցողին եւ համարներու յաւելեալ յղումներ կատարած ենք, ընթերցողին եւ համարներու յաւելեալ յղումներ կատարած ենք, ընթերցողին եւ համարներու յաւելեալ յղումներ կատարած ենք, ընթերցողին 
տրամադրութեան տակ դնելու համար անհրաժեշտ եղած տրամադրութեան տակ դնելու համար անհրաժեշտ եղած տրամադրութեան տակ դնելու համար անհրաժեշտ եղած տրամադրութեան տակ դնելու համար անհրաժեշտ եղած 
ատաղձըատաղձըատաղձըատաղձը::::    

Բերանացիօրէն տրուած նման դասախօսութիւններ գրաւոր Բերանացիօրէն տրուած նման դասախօսութիւններ գրաւոր Բերանացիօրէն տրուած նման դասախօսութիւններ գրաւոր Բերանացիօրէն տրուած նման դասախօսութիւններ գրաւոր 
կերպով եւ հարազատօրէն ներկայացնելը դիւրին գործ չէկերպով եւ հարազատօրէն ներկայացնելը դիւրին գործ չէկերպով եւ հարազատօրէն ներկայացնելը դիւրին գործ չէկերպով եւ հարազատօրէն ներկայացնելը դիւրին գործ չէ::::    
Ատիկա յաջողապէս ընելու համար, պէտք է ծանօթ ըլլալ նիւթը Ատիկա յաջողապէս ընելու համար, պէտք է ծանօթ ըլլալ նիւթը Ատիկա յաջողապէս ընելու համար, պէտք է ծանօթ ըլլալ նիւթը Ատիկա յաջողապէս ընելու համար, պէտք է ծանօթ ըլլալ նիւթը 
ներկայացնելու դասախօսին կերպին, ինչպէս նաեւ պէտք է ներկայացնելու դասախօսին կերպին, ինչպէս նաեւ պէտք է ներկայացնելու դասախօսին կերպին, ինչպէս նաեւ պէտք է ներկայացնելու դասախօսին կերպին, ինչպէս նաեւ պէտք է 
լաւապէս ծանօթ ըլլալ Աստուածաշունչին, որպէսզի անկէլաւապէս ծանօթ ըլլալ Աստուածաշունչին, որպէսզի անկէլաւապէս ծանօթ ըլլալ Աստուածաշունչին, որպէսզի անկէլաւապէս ծանօթ ըլլալ Աստուածաշունչին, որպէսզի անկէ    
կատարուած ուղղակի թէ անուղղակի բազմահարիւր կատարուած ուղղակի թէ անուղղակի բազմահարիւր կատարուած ուղղակի թէ անուղղակի բազմահարիւր կատարուած ուղղակի թէ անուղղակի բազմահարիւր 
վկայութիւնները յիշուին իրենց տեղերովվկայութիւնները յիշուին իրենց տեղերովվկայութիւնները յիշուին իրենց տեղերովվկայութիւնները յիշուին իրենց տեղերով::::    

Դասախօսական 17 պահերով, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան Դասախօսական 17 պահերով, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան Դասախօսական 17 պահերով, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան Դասախօսական 17 պահերով, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան 
կատարեց մեր կատարեց մեր կատարեց մեր կատարեց մեր ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին բացատրութիւնըին բացատրութիւնըին բացատրութիւնըին բացատրութիւնը::::    
Դասախօսութիւնները ներկայացուած են Կաթողիկոսարանիս Դասախօսութիւնները ներկայացուած են Կաթողիկոսարանիս Դասախօսութիւնները ներկայացուած են Կաթողիկոսարանիս Դասախօսութիւնները ներկայացուած են Կաթողիկոսարանիս 
Մայրավանքին մէջ, 1999 տարեշրջաՄայրավանքին մէջ, 1999 տարեշրջաՄայրավանքին մէջ, 1999 տարեշրջաՄայրավանքին մէջ, 1999 տարեշրջանիննիննիննին::::    

    
ՎԱՂԻՆԱԿ ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆՎԱՂԻՆԱԿ ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆՎԱՂԻՆԱԿ ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆՎԱՂԻՆԱԿ ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՒԱՏԱՄՔԸԻ՞ՆՉ Է ՀԱՒԱՏԱՄՔԸԻ՞ՆՉ Է ՀԱՒԱՏԱՄՔԸԻ՞ՆՉ Է ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ    
    
Հաւատամքը մեր հաւատքին արտայայտութիւնն էՀաւատամքը մեր հաւատքին արտայայտութիւնն էՀաւատամքը մեր հաւատքին արտայայտութիւնն էՀաւատամքը մեր հաւատքին արտայայտութիւնն է::::    Հաւատք Հաւատք Հաւատք Հաւատք 

ըսելով կը հասկնանք երեք բան.ըսելով կը հասկնանք երեք բան.ըսելով կը հասկնանք երեք բան.ըսելով կը հասկնանք երեք բան.---- 1)  1)  1)  1) Աստուծոյ վրայ մեր Աստուծոյ վրայ մեր Աստուծոյ վրայ մեր Աստուծոյ վրայ մեր 
վստահութիւնը եւ անմիջականօրէն մեր չտեսած վստահութիւնը եւ անմիջականօրէն մեր չտեսած վստահութիւնը եւ անմիջականօրէն մեր չտեսած վստահութիւնը եւ անմիջականօրէն մեր չտեսած 
ճշմարտութիւններուն մեր համոզուճշմարտութիւններուն մեր համոզուճշմարտութիւններուն մեր համոզուճշմարտութիւններուն մեր համոզուածութիւնըածութիւնըածութիւնըածութիւնը:::: 2)  2)  2)  2) Կեանքով կամ Կեանքով կամ Կեանքով կամ Կեանքով կամ 
գործերով արտայայտուած հաւատքըգործերով արտայայտուած հաւատքըգործերով արտայայտուած հաւատքըգործերով արտայայտուած հաւատքը:::: 3)  3)  3)  3) Մեր հաւատացած Մեր հաւատացած Մեր հաւատացած Մեր հաւատացած 
ճշմարտութիւններուն ամբողջութիւնըճշմարտութիւններուն ամբողջութիւնըճշմարտութիւններուն ամբողջութիւնըճշմարտութիւններուն ամբողջութիւնը::::    Հաւատամքը այս Հաւատամքը այս Հաւատամքը այս Հաւատամքը այս 
վերջինն է, խտացած վիճակովվերջինն է, խտացած վիճակովվերջինն է, խտացած վիճակովվերջինն է, խտացած վիճակով::::    

Քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութիւնները Քրիստոս Քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութիւնները Քրիստոս Քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութիւնները Քրիստոս Քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութիւնները Քրիստոս 
ինք յայտնեց մեզի, թէինք յայտնեց մեզի, թէինք յայտնեց մեզի, թէինք յայտնեց մեզի, թէ´́́́    Հին Կտակարանով՝ գրաւորապէս, թէՀին Կտակարանով՝ գրաւորապէս, թէՀին Կտակարանով՝ գրաւորապէս, թէՀին Կտակարանով՝ գրաւորապէս, թէ´́́́    իր իր իր իր 
մարդմարդմարդմարդեղութեանը մէջ՝ բերանացիեղութեանը մէջ՝ բերանացիեղութեանը մէջ՝ բերանացիեղութեանը մէջ՝ բերանացի::::    Առաքեալները այս Առաքեալները այս Առաքեալները այս Առաքեալները այս 
ճշմարտութեանց պահապանները եւ փոխանցողները եղան, թէճշմարտութեանց պահապանները եւ փոխանցողները եղան, թէճշմարտութեանց պահապանները եւ փոխանցողները եղան, թէճշմարտութեանց պահապանները եւ փոխանցողները եղան, թէ´́́́    
բերանացի քարոզութեամբ, եւ թէբերանացի քարոզութեամբ, եւ թէբերանացի քարոզութեամբ, եւ թէբերանացի քարոզութեամբ, եւ թէ´́́́    գրաւորապէս, Նոր գրաւորապէս, Նոր գրաւորապէս, Նոր գրաւորապէս, Նոր 
Կտակարանի գիրքերուն մէջԿտակարանի գիրքերուն մէջԿտակարանի գիրքերուն մէջԿտակարանի գիրքերուն մէջ::::    

Եկեղեցին ժառանգեց այդ ճշմարտութեանց աւանդը, եւ զայն Եկեղեցին ժառանգեց այդ ճշմարտութեանց աւանդը, եւ զայն Եկեղեցին ժառանգեց այդ ճշմարտութեանց աւանդը, եւ զայն Եկեղեցին ժառանգեց այդ ճշմարտութեանց աւանդը, եւ զայն 
նախանձախնդրօրէն պահեց առաքելական յաջոդունախանձախնդրօրէն պահեց առաքելական յաջոդունախանձախնդրօրէն պահեց առաքելական յաջոդունախանձախնդրօրէն պահեց առաքելական յաջոդութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

    
Ի՞ՆՉՊԷՍ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌԱՒ ՀԱՒԱՏԱՄՔԸԻ՞ՆՉՊԷՍ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌԱՒ ՀԱՒԱՏԱՄՔԸԻ՞ՆՉՊԷՍ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌԱՒ ՀԱՒԱՏԱՄՔԸԻ՞ՆՉՊԷՍ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌԱՒ ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ    
    
Քրիստոնէութեան առաջին իսկ դարէն, Եկեղեցւոյ մէջ եւ Քրիստոնէութեան առաջին իսկ դարէն, Եկեղեցւոյ մէջ եւ Քրիստոնէութեան առաջին իսկ դարէն, Եկեղեցւոյ մէջ եւ Քրիստոնէութեան առաջին իսկ դարէն, Եկեղեցւոյ մէջ եւ 

անոր կողքին յայտնուեցան աղանդներ, կամ հերձուածներ, անոր կողքին յայտնուեցան աղանդներ, կամ հերձուածներ, անոր կողքին յայտնուեցան աղանդներ, կամ հերձուածներ, անոր կողքին յայտնուեցան աղանդներ, կամ հերձուածներ, 
որոնք ճշմարիտ հաւատքէն շեղած անձեր կամ որոնք ճշմարիտ հաւատքէն շեղած անձեր կամ որոնք ճշմարիտ հաւատքէն շեղած անձեր կամ որոնք ճշմարիտ հաւատքէն շեղած անձեր կամ 
խմբակցութիւններ էինխմբակցութիւններ էինխմբակցութիւններ էինխմբակցութիւններ էին::::    Սխալ վարդապետութիւններ սկսան Սխալ վարդապետութիւններ սկսան Սխալ վարդապետութիւններ սկսան Սխալ վարդապետութիւններ սկսան 
տարածուիլ ըլլատարածուիլ ըլլատարածուիլ ըլլատարածուիլ ըլլա´́́́յ Աստուծոյ իյ Աստուծոյ իյ Աստուծոյ իյ Աստուծոյ ինքնութեան վերաբերեալ, ըլլանքնութեան վերաբերեալ, ըլլանքնութեան վերաբերեալ, ըլլանքնութեան վերաբերեալ, ըլլա´́́́յ յ յ յ 
աշխարհի ստեղծագործութեան, ըլլաաշխարհի ստեղծագործութեան, ըլլաաշխարհի ստեղծագործութեան, ըլլաաշխարհի ստեղծագործութեան, ըլլա´́́́յ ամենասուրբ յ ամենասուրբ յ ամենասուրբ յ ամենասուրբ 
Երրորդութեան հասկացողութեան, ըլլաԵրրորդութեան հասկացողութեան, ըլլաԵրրորդութեան հասկացողութեան, ըլլաԵրրորդութեան հասկացողութեան, ըլլա´́́́յ Քրիստոսի յ Քրիստոսի յ Քրիստոսի յ Քրիստոսի 
ինքնութեան (աստուածութեան կամ, մարդեղութեան), ըլլաինքնութեան (աստուածութեան կամ, մարդեղութեան), ըլլաինքնութեան (աստուածութեան կամ, մարդեղութեան), ըլլաինքնութեան (աստուածութեան կամ, մարդեղութեան), ըլլա´́́́յ յ յ յ 
Սուրբ Հոգիին աստուածութեան վերաբերեալ, եւայլնՍուրբ Հոգիին աստուածութեան վերաբերեալ, եւայլնՍուրբ Հոգիին աստուածութեան վերաբերեալ, եւայլնՍուրբ Հոգիին աստուածութեան վերաբերեալ, եւայլն::::    

Աղանդները պատճառ եղան, որ Եկեղեցին շատԱղանդները պատճառ եղան, որ Եկեղեցին շատԱղանդները պատճառ եղան, որ Եկեղեցին շատԱղանդները պատճառ եղան, որ Եկեղեցին շատ    կանուխէն կանուխէն կանուխէն կանուխէն 
իր հաւատքը արձանագրէ խտացեալ ձեւով, որպէսզի ճշմարիտ իր հաւատքը արձանագրէ խտացեալ ձեւով, որպէսզի ճշմարիտ իր հաւատքը արձանագրէ խտացեալ ձեւով, որպէսզի ճշմարիտ իր հաւատքը արձանագրէ խտացեալ ձեւով, որպէսզի ճշմարիտ 
հաւատացեալները զայն սորվին եւ այդպէս դաւանին իրենց հաւատացեալները զայն սորվին եւ այդպէս դաւանին իրենց հաւատացեալները զայն սորվին եւ այդպէս դաւանին իրենց հաւատացեալները զայն սորվին եւ այդպէս դաւանին իրենց 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    Այս խտացեալ դաւանութիւնները կը կոչենք Այս խտացեալ դաւանութիւնները կը կոչենք Այս խտացեալ դաւանութիւնները կը կոչենք Այս խտացեալ դաւանութիւնները կը կոչենք 
««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»::::    Տեղական եկեղեցիները իրենց Տեղական եկեղեցիները իրենց Տեղական եկեղեցիները իրենց Տեղական եկեղեցիները իրենց 
հանգանակները ունէին, որոնք թէպէտ թեթեւ տարբերութիւհանգանակները ունէին, որոնք թէպէտ թեթեւ տարբերութիւհանգանակները ունէին, որոնք թէպէտ թեթեւ տարբերութիւհանգանակները ունէին, որոնք թէպէտ թեթեւ տարբերութիւններ ններ ններ ններ 
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ունին իրարմէ, բայց հիմնական կէտերը նոյնն էինունին իրարմէ, բայց հիմնական կէտերը նոյնն էինունին իրարմէ, բայց հիմնական կէտերը նոյնն էինունին իրարմէ, բայց հիմնական կէտերը նոյնն էին::::    Հնագոյններէն Հնագոյններէն Հնագոյններէն Հնագոյններէն 
մէկը կը կոչուի մէկը կը կոչուի մէկը կը կոչուի մէկը կը կոչուի ««««Առաքելական ՀանգանակԱռաքելական ՀանգանակԱռաքելական ՀանգանակԱռաքելական Հանգանակ»»»»::::    

4444----րդ դարուն լայն տարածում գտաւ Արիոս Աղեքսանդրացիի րդ դարուն լայն տարածում գտաւ Արիոս Աղեքսանդրացիի րդ դարուն լայն տարածում գտաւ Արիոս Աղեքսանդրացիի րդ դարուն լայն տարածում գտաւ Արիոս Աղեքսանդրացիի 
եւ իր հետեւորդներուն աղանդը, որ կեւ իր հետեւորդներուն աղանդը, որ կեւ իր հետեւորդներուն աղանդը, որ կեւ իր հետեւորդներուն աղանդը, որ կ’’’’ուրանար Քրիստոսի ուրանար Քրիստոսի ուրանար Քրիստոսի ուրանար Քրիստոսի 
աստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնը::::    Այս աղանդին դէմ պայքարելու համար, Այս աղանդին դէմ պայքարելու համար, Այս աղանդին դէմ պայքարելու համար, Այս աղանդին դէմ պայքարելու համար, 
տատատատարբեր եկեղեցիներէ 318 հայրապետներ հաւաքուեցան Փոքր րբեր եկեղեցիներէ 318 հայրապետներ հաւաքուեցան Փոքր րբեր եկեղեցիներէ 318 հայրապետներ հաւաքուեցան Փոքր րբեր եկեղեցիներէ 318 հայրապետներ հաւաքուեցան Փոքր 
Ասիայի Նիկիա քաղաքին մէջ 325 թուականինԱսիայի Նիկիա քաղաքին մէջ 325 թուականինԱսիայի Նիկիա քաղաքին մէջ 325 թուականինԱսիայի Նիկիա քաղաքին մէջ 325 թուականին::::    Ասոնց մէջ էր Ասոնց մէջ էր Ասոնց մէջ էր Ասոնց մէջ էր 
նաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդին եւ յաջորդը՝ Ս. Արիստակէսնաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդին եւ յաջորդը՝ Ս. Արիստակէսնաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդին եւ յաջորդը՝ Ս. Արիստակէսնաեւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդին եւ յաջորդը՝ Ս. Արիստակէս::::    
Նիկիոյ ժողովը վաւերացուց բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ Նիկիոյ ժողովը վաւերացուց բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ Նիկիոյ ժողովը վաւերացուց բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ Նիկիոյ ժողովը վաւերացուց բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ 
ճանչցուած հանգանակ մը, որ ժողովին անունով կճանչցուած հանգանակ մը, որ ժողովին անունով կճանչցուած հանգանակ մը, որ ժողովին անունով կճանչցուած հանգանակ մը, որ ժողովին անունով կոչուեցաւ ոչուեցաւ ոչուեցաւ ոչուեցաւ 
Նիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական Հանգանակ::::    Այս հանգանակը զօրեղապէս կը շեշտէր Այս հանգանակը զօրեղապէս կը շեշտէր Այս հանգանակը զօրեղապէս կը շեշտէր Այս հանգանակը զօրեղապէս կը շեշտէր 
Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ մեր փրկութեան համար Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ մեր փրկութեան համար Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ մեր փրկութեան համար Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ մեր փրկութեան համար 
ճշմարիտ մարդեղութիւնըճշմարիտ մարդեղութիւնըճշմարիտ մարդեղութիւնըճշմարիտ մարդեղութիւնը::::    

Նոյն դարուն արծարծուած երկրորդ մեծ հարցը Սուրբ Նոյն դարուն արծարծուած երկրորդ մեծ հարցը Սուրբ Նոյն դարուն արծարծուած երկրորդ մեծ հարցը Սուրբ Նոյն դարուն արծարծուած երկրորդ մեծ հարցը Սուրբ 
Հոգիին աստուածութիւնն էր, որ կարգ մը աղանդաւորներ Հոգիին աստուածութիւնն էր, որ կարգ մը աղանդաւորներ Հոգիին աստուածութիւնն էր, որ կարգ մը աղանդաւորներ Հոգիին աստուածութիւնն էր, որ կարգ մը աղանդաւորներ 
կկկկ’’’’ուրանայինուրանայինուրանայինուրանային:::: 381  381  381  381 թուականին,թուականին,թուականին,թուականին,    Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ 
գումարուեցաւ ժողով մը, 150 հայրապետներու ներկայութեամբ, գումարուեցաւ ժողով մը, 150 հայրապետներու ներկայութեամբ, գումարուեցաւ ժողով մը, 150 հայրապետներու ներկայութեամբ, գումարուեցաւ ժողով մը, 150 հայրապետներու ներկայութեամբ, 
որ հռչակեց Սուրբ Հոգիին աստուածութեան մասին եկեղեցւոյ որ հռչակեց Սուրբ Հոգիին աստուածութեան մասին եկեղեցւոյ որ հռչակեց Սուրբ Հոգիին աստուածութեան մասին եկեղեցւոյ որ հռչակեց Սուրբ Հոգիին աստուածութեան մասին եկեղեցւոյ 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    Ժողովը այդ առիթով վաւերացուց արդէն գոյութիւն Ժողովը այդ առիթով վաւերացուց արդէն գոյութիւն Ժողովը այդ առիթով վաւերացուց արդէն գոյութիւն Ժողովը այդ առիթով վաւերացուց արդէն գոյութիւն 
ունեցող հանգանակ մը, որուն վրայ Սուրբ Հոգիին բաժինը ունեցող հանգանակ մը, որուն վրայ Սուրբ Հոգիին բաժինը ունեցող հանգանակ մը, որուն վրայ Սուրբ Հոգիին բաժինը ունեցող հանգանակ մը, որուն վրայ Սուրբ Հոգիին բաժինը 
որոշապէս կորոշապէս կորոշապէս կորոշապէս կ’’’’արտայայարտայայարտայայարտայայտէր Եկեղեցւոյ հաւատքըտէր Եկեղեցւոյ հաւատքըտէր Եկեղեցւոյ հաւատքըտէր Եկեղեցւոյ հաւատքը::::    

Այս ձեւով լրացած Հաւատամքը կամ Հաւատքի Հանգանակը Այս ձեւով լրացած Հաւատամքը կամ Հաւատքի Հանգանակը Այս ձեւով լրացած Հաւատամքը կամ Հաւատքի Հանգանակը Այս ձեւով լրացած Հաւատամքը կամ Հաւատքի Հանգանակը 
ընդունուեցաւ բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ, եւ դարձաւ ընդունուեցաւ բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ, եւ դարձաւ ընդունուեցաւ բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ, եւ դարձաւ ընդունուեցաւ բոլոր եկեղեցիներուն կողմէ, եւ դարձաւ 
ուղղափառութեան նշանուղղափառութեան նշանուղղափառութեան նշանուղղափառութեան նշան::::    

Հայ Եկեղեցւոյ գործածած Հանգանակը, որ Նիկիական կը Հայ Եկեղեցւոյ գործածած Հանգանակը, որ Նիկիական կը Հայ Եկեղեցւոյ գործածած Հանգանակը, որ Նիկիական կը Հայ Եկեղեցւոյ գործածած Հանգանակը, որ Նիկիական կը 
կոչուի, բուն Նիկիականը չէ, այլ՝ անոր լրացուած տարբերակըկոչուի, բուն Նիկիականը չէ, այլ՝ անոր լրացուած տարբերակըկոչուի, բուն Նիկիականը չէ, այլ՝ անոր լրացուած տարբերակըկոչուի, բուն Նիկիականը չէ, այլ՝ անոր լրացուած տարբերակը::::    

    
ՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՄՔԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆՄՔԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆՄՔԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆՄՔԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆ    
    
1.1.1.1.----    Եկեղեցին հաւատքի համայնք մըն էԵկեղեցին հաւատքի համայնք մըն էԵկեղեցին հաւատքի համայնք մըն էԵկեղեցին հաւատքի համայնք մըն է::::    Այսինքն՝ Այսինքն՝ Այսինքն՝ Այսինքն՝ 

հաւատացոհաւատացոհաւատացոհաւատացո´́́́ղ համայնք մըն է, միակ հաւատքի մը շուրջ խմբուած ղ համայնք մըն է, միակ հաւատքի մը շուրջ խմբուած ղ համայնք մըն է, միակ հաւատքի մը շուրջ խմբուած ղ համայնք մըն է, միակ հաւատքի մը շուրջ խմբուած 
եւ միակ հաւատքով մը կապուած համայնք մըն էեւ միակ հաւատքով մը կապուած համայնք մըն էեւ միակ հաւատքով մը կապուած համայնք մըն էեւ միակ հաւատքով մը կապուած համայնք մըն է::::    

Հաւատամքը արտացոլացումն է այդ հաւատքինՀաւատամքը արտացոլացումն է այդ հաւատքինՀաւատամքը արտացոլացումն է այդ հաւատքինՀաւատամքը արտացոլացումն է այդ հաւատքին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
խտացումն է Եկեղեցւոյ հաւատալիքներուն, այլ նաեխտացումն է Եկեղեցւոյ հաւատալիքներուն, այլ նաեխտացումն է Եկեղեցւոյ հաւատալիքներուն, այլ նաեխտացումն է Եկեղեցւոյ հաւատալիքներուն, այլ նաեւ հաւատքի ւ հաւատքի ւ հաւատքի ւ հաւատքի 
փորձառութեանփորձառութեանփորձառութեանփորձառութեան::::    Այլ խօսքով, մենք անոր մէջ կը կարդանք Այլ խօսքով, մենք անոր մէջ կը կարդանք Այլ խօսքով, մենք անոր մէջ կը կարդանք Այլ խօսքով, մենք անոր մէջ կը կարդանք 
պատմութիւնը այն հանգրուաններուն, որոնցմէ անցաւ այդ պատմութիւնը այն հանգրուաններուն, որոնցմէ անցաւ այդ պատմութիւնը այն հանգրուաններուն, որոնցմէ անցաւ այդ պատմութիւնը այն հանգրուաններուն, որոնցմէ անցաւ այդ 
հաւատքը՝ հասնելու համար մինչեւ մեր օրերըհաւատքը՝ հասնելու համար մինչեւ մեր օրերըհաւատքը՝ հասնելու համար մինչեւ մեր օրերըհաւատքը՝ հասնելու համար մինչեւ մեր օրերը::::    
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2.2.2.2.----    Եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն էԵկեղեցին խոստովանող համայնք մըն էԵկեղեցին խոստովանող համայնք մըն էԵկեղեցին խոստովանող համայնք մըն է::::    Խոստովանիլ Խոստովանիլ Խոստովանիլ Խոստովանիլ 
բայը այստեղ կբայը այստեղ կբայը այստեղ կբայը այստեղ կ’’’’արտայայտէ՝ ոեւէ ճշմարտութիւն ճանչնալ, արտայայտէ՝ ոեւէ ճշմարտութիւն ճանչնալ, արտայայտէ՝ ոեւէ ճշմարտութիւն ճանչնալ, արտայայտէ՝ ոեւէ ճշմարտութիւն ճանչնալ, 
ընդունիլ եւ յայտարարել իմաստըընդունիլ եւ յայտարարել իմաստըընդունիլ եւ յայտարարել իմաստըընդունիլ եւ յայտարարել իմաստը::::    ԿԿԿԿ’’’’ըսենք նաեւ՝ դաւանիլըսենք նաեւ՝ դաւանիլըսենք նաեւ՝ դաւանիլըսենք նաեւ՝ դաւանիլ::::    
Ճշմարտութեան ոեւէ հետեւորդ՝ իր ճանչցած եւ ընդունած Ճշմարտութեան ոեւէ հետեւորդ՝ իր ճանչցած եւ ընդունած Ճշմարտութեան ոեւէ հետեւորդ՝ իր ճանչցած եւ ընդունած Ճշմարտութեան ոեւէ հետեւորդ՝ իր ճանչցած եւ ընդունած 
ճշմարտութիւնը պէտք է խոստովանի կամ դաւանի յայտնապէս, ճշմարտութիւնը պէտք է խոստովանի կամ դաւանի յայտնապէս, ճշմարտութիւնը պէտք է խոստովանի կամ դաւանի յայտնապէս, ճշմարտութիւնը պէտք է խոստովանի կամ դաւանի յայտնապէս, 
այլապէս ճշմարտութեան հետեւորդ մը չէ (Մտ 10.32այլապէս ճշմարտութեան հետեւորդ մը չէ (Մտ 10.32այլապէս ճշմարտութեան հետեւորդ մը չէ (Մտ 10.32այլապէս ճշմարտութեան հետեւորդ մը չէ (Մտ 10.32----33333333::::    Հռ 10.9Հռ 10.9Հռ 10.9Հռ 10.9----
10)10)10)10)::::    Հետեւորդութիւնը տեսական չէ, այլ՝ գոՀետեւորդութիւնը տեսական չէ, այլ՝ գոՀետեւորդութիւնը տեսական չէ, այլ՝ գոՀետեւորդութիւնը տեսական չէ, այլ՝ գործնականրծնականրծնականրծնական::::    

Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ դաւանութեան, որով մենք Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ դաւանութեան, որով մենք Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ դաւանութեան, որով մենք Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ դաւանութեան, որով մենք 
կկկկ’’’’արտայայտենք Քրիստոսի մեր պատկանելութիւնը, մեր արտայայտենք Քրիստոսի մեր պատկանելութիւնը, մեր արտայայտենք Քրիստոսի մեր պատկանելութիւնը, մեր արտայայտենք Քրիստոսի մեր պատկանելութիւնը, մեր 
ինքնութիւնըինքնութիւնըինքնութիւնըինքնութիւնը::::    

3.3.3.3.----    Եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն էԵկեղեցին հաւաքական մարմին մըն էԵկեղեցին հաւաքական մարմին մըն էԵկեղեցին հաւաքական մարմին մըն է::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
Քրիստոսի Եկեղեցին կը ներկայացնէ իբրեւ Քրիստոսի Քրիստոսի Եկեղեցին կը ներկայացնէ իբրեւ Քրիստոսի Քրիստոսի Եկեղեցին կը ներկայացնէ իբրեւ Քրիստոսի Քրիստոսի Եկեղեցին կը ներկայացնէ իբրեւ Քրիստոսի 
ՄարմինըՄարմինըՄարմինըՄարմինը::::    Միակ մարմին մը՝ բազմաթիւ անդաՄիակ մարմին մը՝ բազմաթիւ անդաՄիակ մարմին մը՝ բազմաթիւ անդաՄիակ մարմին մը՝ բազմաթիւ անդամներովմներովմներովմներով::::    Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ 
անդամները տեղական եկեղեցիներն են, ինչպէս նաեւ անդամները տեղական եկեղեցիներն են, ինչպէս նաեւ անդամները տեղական եկեղեցիներն են, ինչպէս նաեւ անդամները տեղական եկեղեցիներն են, ինչպէս նաեւ 
իւրաքանչիւր եկեղեցին բաղկացնող անդամները՝ առանձնաբար իւրաքանչիւր եկեղեցին բաղկացնող անդամները՝ առանձնաբար իւրաքանչիւր եկեղեցին բաղկացնող անդամները՝ առանձնաբար իւրաքանչիւր եկեղեցին բաղկացնող անդամները՝ առանձնաբար 
ու հաւաքաբարու հաւաքաբարու հաւաքաբարու հաւաքաբար::::    Հաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ միութեանՀաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ միութեանՀաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ միութեանՀաւատամքը հիմն է Եկեղեցւոյ միութեան:::: 
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ՀԱՒԱՏԱՄՔԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸՀԱՒԱՏԱՄՔԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸՀԱՒԱՏԱՄՔԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸՀԱՒԱՏԱՄՔԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ    
    

Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ մեր Հաւատամքը զուտ Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ մեր Հաւատամքը զուտ Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ մեր Հաւատամքը զուտ Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ մեր Հաւատամքը զուտ 
աստուածաշաստուածաշաստուածաշաստուածաշնչական տուեալներու վրայ կը հիմնուինչական տուեալներու վրայ կը հիմնուինչական տուեալներու վրայ կը հիմնուինչական տուեալներու վրայ կը հիմնուի::::    Կարելի է Կարելի է Կարելի է Կարելի է 
ըսել, որ անիկա աստուածաշնչական ճշմարտութեանց ըսել, որ անիկա աստուածաշնչական ճշմարտութեանց ըսել, որ անիկա աստուածաշնչական ճշմարտութեանց ըսել, որ անիկա աստուածաշնչական ճշմարտութեանց 
խտացումը եւ համագումարն էխտացումը եւ համագումարն էխտացումը եւ համագումարն էխտացումը եւ համագումարն է::::    Մէկ բացառութեամբ, բոլոր Մէկ բացառութեամբ, բոլոր Մէկ բացառութեամբ, բոլոր Մէկ բացառութեամբ, բոլոր 
բառերն ու բացատրութիւնները Աստուածաշունչէն քաղուած են, բառերն ու բացատրութիւնները Աստուածաշունչէն քաղուած են, բառերն ու բացատրութիւնները Աստուածաշունչէն քաղուած են, բառերն ու բացատրութիւնները Աստուածաշունչէն քաղուած են, 
եւ ատիկա կարելի է անձամբ ալ ստուգել՝ աչքի առջեւ ունենալով եւ ատիկա կարելի է անձամբ ալ ստուգել՝ աչքի առջեւ ունենալով եւ ատիկա կարելի է անձամբ ալ ստուգել՝ աչքի առջեւ ունենալով եւ ատիկա կարելի է անձամբ ալ ստուգել՝ աչքի առջեւ ունենալով 
հեհեհեհետեւեալ պատկերը.տեւեալ պատկերը.տեւեալ պատկերը.տեւեալ պատկերը.----    

    
Կը հաւատանք (Յհ 4.42, 6.70, 9.38, 16.30Կը հաւատանք (Յհ 4.42, 6.70, 9.38, 16.30Կը հաւատանք (Յհ 4.42, 6.70, 9.38, 16.30Կը հաւատանք (Յհ 4.42, 6.70, 9.38, 16.30::::    Բ.Կր 4.13Բ.Կր 4.13Բ.Կր 4.13Բ.Կր 4.13::::    Գրծ 8.37Գրծ 8.37Գրծ 8.37Գրծ 8.37::::    Բ.Կր 4.13)Բ.Կր 4.13)Բ.Կր 4.13)Բ.Կր 4.13)::::    
մէկ Աստուծոյ, (Բ.Օր 6.4)մէկ Աստուծոյ, (Բ.Օր 6.4)մէկ Աստուծոյ, (Բ.Օր 6.4)մէկ Աստուծոյ, (Բ.Օր 6.4)::::    
Ամենակալ Հօր, (Բ.Կր 6.18Ամենակալ Հօր, (Բ.Կր 6.18Ամենակալ Հօր, (Բ.Կր 6.18Ամենակալ Հօր, (Բ.Կր 6.18::::    Յյտ 1.8Յյտ 1.8Յյտ 1.8Յյտ 1.8::::    Ա.Կր 8.6Ա.Կր 8.6Ա.Կր 8.6Ա.Կր 8.6::::    Եփ 4.6)Եփ 4.6)Եփ 4.6)Եփ 4.6)::::    
որ արարիչն է երկինքին ու երկրին, (Ծն 1.1, 14.19 22. Ես 40.28)որ արարիչն է երկինքին ու երկրին, (Ծն 1.1, 14.19 22. Ես 40.28)որ արարիչն է երկինքին ու երկրին, (Ծն 1.1, 14.19 22. Ես 40.28)որ արարիչն է երկինքին ու երկրին, (Ծն 1.1, 14.19 22. Ես 40.28)::::    
տեսանելի եւ անտեսանելտեսանելի եւ անտեսանելտեսանելի եւ անտեսանելտեսանելի եւ անտեսանելի ստեղծուածներունի ստեղծուածներունի ստեղծուածներունի ստեղծուածներուն:::: ( ( ( (Կղ 1.16Կղ 1.16Կղ 1.16Կղ 1.16::::    Եբր 11.3)Եբր 11.3)Եբր 11.3)Եբր 11.3)::::    
Կը հաւատանք մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, (Գրծ 2.36Կը հաւատանք մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, (Գրծ 2.36Կը հաւատանք մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, (Գրծ 2.36Կը հաւատանք մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, (Գրծ 2.36::::    Հռ 10.9Հռ 10.9Հռ 10.9Հռ 10.9::::    Ա.Կր 8.6)Ա.Կր 8.6)Ա.Կր 8.6)Ա.Կր 8.6)::::    
Աստուծոյ Որդիին, (Մտ 3.17Աստուծոյ Որդիին, (Մտ 3.17Աստուծոյ Որդիին, (Մտ 3.17Աստուծոյ Որդիին, (Մտ 3.17::::    Ղկ 1.35Ղկ 1.35Ղկ 1.35Ղկ 1.35::::    Հռ 1.4Հռ 1.4Հռ 1.4Հռ 1.4::::    Ա.Յհ 5.5)Ա.Յհ 5.5)Ա.Յհ 5.5)Ա.Յհ 5.5)::::    
որ Հօր Աստուծմէ ծնած է (Եբր 1.5)որ Հօր Աստուծմէ ծնած է (Եբր 1.5)որ Հօր Աստուծմէ ծնած է (Եբր 1.5)որ Հօր Աստուծմէ ծնած է (Եբր 1.5)::::    
որպէս միակ ծնունդ (Միածին) (Յհ 1.14, 3.16)որպէս միակ ծնունդ (Միածին) (Յհ 1.14, 3.16)որպէս միակ ծնունդ (Միածին) (Յհ 1.14, 3.16)որպէս միակ ծնունդ (Միածին) (Յհ 1.14, 3.16)::::    
այսինքն՝ Հօրը էայսինքն՝ Հօրը էայսինքն՝ Հօրը էայսինքն՝ Հօրը էութենէն էութենէն էութենէն էութենէն է:::: ( ( ( (Յհ 10.30Յհ 10.30Յհ 10.30Յհ 10.30::::    Կղ 2.9Կղ 2.9Կղ 2.9Կղ 2.9::::    Բ.Յհ 3)Բ.Յհ 3)Բ.Յհ 3)Բ.Յհ 3)::::    
Աստուած է՝ Աստուծմէ ծնած, (Յհ 1.1)Աստուած է՝ Աստուծմէ ծնած, (Յհ 1.1)Աստուած է՝ Աստուծմէ ծնած, (Յհ 1.1)Աստուած է՝ Աստուծմէ ծնած, (Յհ 1.1)::::    
Լոյս է՝ Լոյսէն յառաջ եկածԼոյս է՝ Լոյսէն յառաջ եկածԼոյս է՝ Լոյսէն յառաջ եկածԼոյս է՝ Լոյսէն յառաջ եկած:::: ( ( ( (Յհ 1.9, 8.12, 9.5Յհ 1.9, 8.12, 9.5Յհ 1.9, 8.12, 9.5Յհ 1.9, 8.12, 9.5::::    Ա.Յհ 1.5)Ա.Յհ 1.5)Ա.Յհ 1.5)Ա.Յհ 1.5)::::    
Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է (Ա.Յհ 5.20Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է (Ա.Յհ 5.20Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է (Ա.Յհ 5.20Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է (Ա.Յհ 5.20::::    Եբր 1.5)Եբր 1.5)Եբր 1.5)Եբր 1.5)::::    
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ արարածչ արարածչ արարածչ արարած::::    
Անիկա Հօրը բնութենէն էԱնիկա Հօրը բնութենէն էԱնիկա Հօրը բնութենէն էԱնիկա Հօրը բնութենէն է:::: ( ( ( (Եբր 1.3)Եբր 1.3)Եբր 1.3)Եբր 1.3)::::    
Իրմով ստեղԻրմով ստեղԻրմով ստեղԻրմով ստեղծուած է ամէն ինչ (Յհ 1.3ծուած է ամէն ինչ (Յհ 1.3ծուած է ամէն ինչ (Յհ 1.3ծուած է ամէն ինչ (Յհ 1.3::::    Եփ 3.9)Եփ 3.9)Եփ 3.9)Եփ 3.9)::::    
որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելիոր կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելիոր կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելիոր կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելի:::: ( ( ( (Կղ Կղ Կղ Կղ 

1.151.151.151.15----17)17)17)17)::::    
Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուսԻնքն էր որ մեզի՝ մարդերուսԻնքն էր որ մեզի՝ մարդերուսԻնքն էր որ մեզի՝ մարդերուս    
եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ (Յհ 3.13եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ (Յհ 3.13եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ (Յհ 3.13եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ (Յհ 3.13::::    Գղ 4.4)Գղ 4.4)Գղ 4.4)Գղ 4.4)::::    
եւ մարմին առաւ, մարդացաւ, (Յհ 1.14եւ մարմին առաւ, մարդացաւ, (Յհ 1.14եւ մարմին առաւ, մարդացաւ, (Յհ 1.14եւ մարմին առաւ, մարդացաւ, (Յհ 1.14::::    Հռ 1.3)Հռ 1.3)Հռ 1.3)Հռ 1.3)::::    
Սուրբ Հոգիին ներգործոՍուրբ Հոգիին ներգործոՍուրբ Հոգիին ներգործոՍուրբ Հոգիին ներգործութեամբ սուրբ կոյս Մարիամէն ծնելով (Մտ ւթեամբ սուրբ կոյս Մարիամէն ծնելով (Մտ ւթեամբ սուրբ կոյս Մարիամէն ծնելով (Մտ ւթեամբ սուրբ կոյս Մարիամէն ծնելով (Մտ 

1.18, 20)1.18, 20)1.18, 20)1.18, 20)::::    
որպէս կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, (Հռ 8.3)որպէս կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, (Հռ 8.3)որպէս կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, (Հռ 8.3)որպէս կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, (Հռ 8.3)::::    
եւ ամէն ինչով որ մարդկային է. (Եբր 2.14, 4.15)եւ ամէն ինչով որ մարդկային է. (Եբր 2.14, 4.15)եւ ամէն ինչով որ մարդկային է. (Եբր 2.14, 4.15)եւ ամէն ինչով որ մարդկային է. (Եբր 2.14, 4.15)::::    
ոոոո´́́́չ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէս:::: ( ( ( (Ա.Յհ 4.2Ա.Յհ 4.2Ա.Յհ 4.2Ա.Յհ 4.2----3333::::    Բ.Յհ 7)Բ.Յհ 7)Բ.Յհ 7)Բ.Յհ 7)::::    
Չարչարուեցաւ, (Մտ 26.67Չարչարուեցաւ, (Մտ 26.67Չարչարուեցաւ, (Մտ 26.67Չարչարուեցաւ, (Մտ 26.67----68, 27.2868, 27.2868, 27.2868, 27.28----30303030::::    Մր 1Մր 1Մր 1Մր 14.65, 15.174.65, 15.174.65, 15.174.65, 15.17----19191919::::    Ղկ 22.63Ղկ 22.63Ղկ 22.63Ղկ 22.63----65)65)65)65)::::    
խաչուեցաւ, (Մտ 27.33խաչուեցաւ, (Մտ 27.33խաչուեցաւ, (Մտ 27.33խաչուեցաւ, (Մտ 27.33----37)37)37)37)::::    
թաղուեցաւ, (Մտ 27.57թաղուեցաւ, (Մտ 27.57թաղուեցաւ, (Մտ 27.57թաղուեցաւ, (Մտ 27.57----60)60)60)60)::::    
երրորդ օրը յարութիւն առաւ, (Մտ 28.1երրորդ օրը յարութիւն առաւ, (Մտ 28.1երրորդ օրը յարութիւն առաւ, (Մտ 28.1երրորդ օրը յարութիւն առաւ, (Մտ 28.1----6)6)6)6)::::    
նոյն մարմինով երկինք ելաւ (Մր 16.19նոյն մարմինով երկինք ելաւ (Մր 16.19նոյն մարմինով երկինք ելաւ (Մր 16.19նոյն մարմինով երկինք ելաւ (Մր 16.19::::    Ղկ 24.51Ղկ 24.51Ղկ 24.51Ղկ 24.51::::    Գրծ 1.11)Գրծ 1.11)Գրծ 1.11)Գրծ 1.11)::::    
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եւ Հօրը աջ կողմը նստաւեւ Հօրը աջ կողմը նստաւեւ Հօրը աջ կողմը նստաւեւ Հօրը աջ կողմը նստաւ:::: ( ( ( (Մր 16.19Մր 16.19Մր 16.19Մր 16.19::::    Գրծ 7.55)Գրծ 7.55)Գրծ 7.55)Գրծ 7.55)::::    
((((Կը հաւատանք նաեւ) թէ վերստին Կը հաւատանք նաեւ) թէ վերստին Կը հաւատանք նաեւ) թէ վերստին Կը հաւատանք նաեւ) թէ վերստին պիտի գայ, (Գրծ 1.11պիտի գայ, (Գրծ 1.11պիտի գայ, (Գրծ 1.11պիտի գայ, (Գրծ 1.11::::    Ա.Թս 4.16)Ա.Թս 4.16)Ա.Թս 4.16)Ա.Թս 4.16)::::    
նոյն մարմինով եւ Հօրը փառքով, (Մտ 16.27, 24.30, 25.31)նոյն մարմինով եւ Հօրը փառքով, (Մտ 16.27, 24.30, 25.31)նոյն մարմինով եւ Հօրը փառքով, (Մտ 16.27, 24.30, 25.31)նոյն մարմինով եւ Հօրը փառքով, (Մտ 16.27, 24.30, 25.31)::::    
ողջերն ու մեռածները դատելու. (Յհ 5.22ողջերն ու մեռածները դատելու. (Յհ 5.22ողջերն ու մեռածները դատելու. (Յհ 5.22ողջերն ու մեռածները դատելու. (Յհ 5.22----24)24)24)24)::::    
ինք՝ որուն թագաւորութիւնը անվախճան էինք՝ որուն թագաւորութիւնը անվախճան էինք՝ որուն թագաւորութիւնը անվախճան էինք՝ որուն թագաւորութիւնը անվախճան է:::: ( ( ( (Յյտ 11.15)Յյտ 11.15)Յյտ 11.15)Յյտ 11.15)::::    
Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Հոգիին, (Բ.Կր 3.17)Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Հոգիին, (Բ.Կր 3.17)Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Հոգիին, (Բ.Կր 3.17)Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Հոգիին, (Բ.Կր 3.17)::::    
որ խօսեցաւ Օրէնքիոր խօսեցաւ Օրէնքիոր խօսեցաւ Օրէնքիոր խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն (Բ.Պտ 1.21ն, մարգարէներուն (Բ.Պտ 1.21ն, մարգարէներուն (Բ.Պտ 1.21ն, մարգարէներուն (Բ.Պտ 1.21::::    Ղկ 1.70Ղկ 1.70Ղկ 1.70Ղկ 1.70::::    Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)::::    
եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն. (Գրծ 28.25եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն. (Գրծ 28.25եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն. (Գրծ 28.25եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն. (Գրծ 28.25::::    Բ.Տմ 3.16)Բ.Տմ 3.16)Բ.Տմ 3.16)Բ.Տմ 3.16)::::    
որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, (Մտ 13.13, 16)որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, (Մտ 13.13, 16)որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, (Մտ 13.13, 16)որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, (Մտ 13.13, 16)::::    
առաքեալներուն ուսուցանեց (Յհ 14.26)առաքեալներուն ուսուցանեց (Յհ 14.26)առաքեալներուն ուսուցանեց (Յհ 14.26)առաքեալներուն ուսուցանեց (Յհ 14.26)::::    
եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւեւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւեւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւեւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւ:::: ( ( ( (Ա.Կր 6.19)Ա.Կր 6.19)Ա.Կր 6.19)Ա.Կր 6.19)::::    
կը հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրակակը հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրակակը հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրակակը հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական (Կղ 1.18, 24ն (Կղ 1.18, 24ն (Կղ 1.18, 24ն (Կղ 1.18, 24::::    Ա.Տմ 3.15)Ա.Տմ 3.15)Ա.Տմ 3.15)Ա.Տմ 3.15)::::    
եւ առաքելական (սուրբ) Եկեղեցիին. (Եփ 1.22եւ առաքելական (սուրբ) Եկեղեցիին. (Եփ 1.22եւ առաքելական (սուրբ) Եկեղեցիին. (Եփ 1.22եւ առաքելական (սուրբ) Եկեղեցիին. (Եփ 1.22----23, 2.1923, 2.1923, 2.1923, 2.19----21, 4.16)21, 4.16)21, 4.16)21, 4.16)::::    
մէկ մկրտութեան, (Եփ 4.5)մէկ մկրտութեան, (Եփ 4.5)մէկ մկրտութեան, (Եփ 4.5)մէկ մկրտութեան, (Եփ 4.5)::::    
ապաշխարութեան, (Գրծ 2.38)ապաշխարութեան, (Գրծ 2.38)ապաշխարութեան, (Գրծ 2.38)ապաշխարութեան, (Գրծ 2.38)::::    
մեղքերու քաւութեան եւ թողութեան. (Ա.Յհ 1.9)մեղքերու քաւութեան եւ թողութեան. (Ա.Յհ 1.9)մեղքերու քաւութեան եւ թողութեան. (Ա.Յհ 1.9)մեղքերու քաւութեան եւ թողութեան. (Ա.Յհ 1.9)::::    
մեռելներու յարութեան, (Ա.Թս 4.16մեռելներու յարութեան, (Ա.Թս 4.16մեռելներու յարութեան, (Ա.Թս 4.16մեռելներու յարութեան, (Ա.Թս 4.16::::    Յհ 6.40)Յհ 6.40)Յհ 6.40)Յհ 6.40)::::    
հոգիներու եւ մարմիններուհոգիներու եւ մարմիններուհոգիներու եւ մարմիններուհոգիներու եւ մարմիններու    յաւիտենական դատաստանին, (Յհ 5.28յաւիտենական դատաստանին, (Յհ 5.28յաւիտենական դատաստանին, (Յհ 5.28յաւիտենական դատաստանին, (Յհ 5.28----

29)29)29)29)::::    
երկինքի արքայութեան հաստատումին (Մտ 19.14երկինքի արքայութեան հաստատումին (Մտ 19.14երկինքի արքայութեան հաստատումին (Մտ 19.14երկինքի արքայութեան հաստատումին (Մտ 19.14::::    Բ.Տմ 4.18)Բ.Տմ 4.18)Բ.Տմ 4.18)Բ.Տմ 4.18)::::    
եւ յաւիտենական կեանքինեւ յաւիտենական կեանքինեւ յաւիտենական կեանքինեւ յաւիտենական կեանքին::::    ((((Յհ 6.40)Յհ 6.40)Յհ 6.40)Յհ 6.40)::::    
    
Ամէն անգամ որ կԱմէն անգամ որ կԱմէն անգամ որ կԱմէն անգամ որ կ’’’’արտասանենք մեր հաւատքի արտասանենք մեր հաւատքի արտասանենք մեր հաւատքի արտասանենք մեր հաւատքի 

հանգանակը, յիշենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խօսքը.հանգանակը, յիշենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խօսքը.հանգանակը, յիշենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խօսքը.հանգանակը, յիշենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խօսքը.----    
««««Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ կը հետեւի, ես ալ կը հետեւի, ես ալ կը հետեւի, ես ալ 

զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի 
մէջ էմէջ էմէջ էմէջ 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 
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»»»» ( ( ( (Մտ 10.32Մտ 10.32Մտ 10.32Մտ 10.32----33)33)33)33)::::    

Եւ չմոռնանք Պօղոս առաքեալի սա կարեւոր յորդորը.Եւ չմոռնանք Պօղոս առաքեալի սա կարեւոր յորդորը.Եւ չմոռնանք Պօղոս առաքեալի սա կարեւոր յորդորը.Եւ չմոռնանք Պօղոս առաքեալի սա կարեւոր յորդորը.----    
««««Եթէ բերանովդ խոԵթէ բերանովդ խոԵթէ բերանովդ խոԵթէ բերանովդ խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ ստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ ստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ ստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ 

հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց, կը հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց, կը հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց, կը հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց, կը 
փրկուիսփրկուիսփրկուիսփրկուիս::::    Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ 
կկկկ’’’’արդարանայ, եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուիարդարանայ, եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուիարդարանայ, եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուիարդարանայ, եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուի»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
10.910.910.910.9----10)10)10)10)::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,    
ի Հայրն ամեի Հայրն ամեի Հայրն ամեի Հայրն ամենակալ,նակալ,նակալ,նակալ,    
եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,    
եւ ի Սուրբ Հոգինեւ ի Սուրբ Հոգինեւ ի Սուրբ Հոգինեւ ի Սուրբ Հոգին»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Աստուած եւ աստուածաբանութիւնԱստուած եւ աստուածաբանութիւնԱստուած եւ աստուածաբանութիւնԱստուած եւ աստուածաբանութիւն::::    

Աստուածաբանութիւնը այն գիտութիւնն է, որ կը խօսի Աստուծոյ Աստուածաբանութիւնը այն գիտութիւնն է, որ կը խօսի Աստուծոյ Աստուածաբանութիւնը այն գիտութիւնն է, որ կը խօսի Աստուծոյ Աստուածաբանութիւնը այն գիտութիւնն է, որ կը խօսի Աստուծոյ 
մասին, եւ կը քննէ հաւատքին վերաբերող բոլոր երեսներըմասին, եւ կը քննէ հաւատքին վերաբերող բոլոր երեսներըմասին, եւ կը քննէ հաւատքին վերաբերող բոլոր երեսներըմասին, եւ կը քննէ հաւատքին վերաբերող բոլոր երեսները::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
գիտութեան հիմը Աստուածաշունչն է, առանց որուն՝ գիտութեան հիմը Աստուածաշունչն է, առանց որուն՝ գիտութեան հիմը Աստուածաշունչն է, առանց որուն՝ գիտութեան հիմը Աստուածաշունչն է, առանց որուն՝ 
աստուածաստուածաստուածաստուածաբանութիւնը ոեւէ բան չի հաստատերաբանութիւնը ոեւէ բան չի հաստատերաբանութիւնը ոեւէ բան չի հաստատերաբանութիւնը ոեւէ բան չի հաստատեր::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
աստուածաբանութեան մէջ մտածողութեան այն կերպը, որ կը աստուածաբանութեան մէջ մտածողութեան այն կերպը, որ կը աստուածաբանութեան մէջ մտածողութեան այն կերպը, որ կը աստուածաբանութեան մէջ մտածողութեան այն կերպը, որ կը 
գործածուի՝ իմաստասիրական (փիլիսոփայական) գործածուի՝ իմաստասիրական (փիլիսոփայական) գործածուի՝ իմաստասիրական (փիլիսոփայական) գործածուի՝ իմաստասիրական (փիլիսոփայական) 
մտածողութեան կերպն էմտածողութեան կերպն էմտածողութեան կերպն էմտածողութեան կերպն է::::    

    
2.2.2.2.----    Կրնա՞նք ճանչնալ զԱստուածԿրնա՞նք ճանչնալ զԱստուածԿրնա՞նք ճանչնալ զԱստուածԿրնա՞նք ճանչնալ զԱստուած::::    Աստուած իր բնութեամբ Աստուած իր բնութեամբ Աստուած իր բնութեամբ Աստուած իր բնութեամբ 

անճանաչելի է, այսինքն՝ կարելի չէ ճանչնալանճանաչելի է, այսինքն՝ կարելի չէ ճանչնալանճանաչելի է, այսինքն՝ կարելի չէ ճանչնալանճանաչելի է, այսինքն՝ կարելի չէ ճանչնալ::::    Մենք զԱսՄենք զԱսՄենք զԱսՄենք զԱստուած տուած տուած տուած 
ճանչնալու երկու հիմնական կերպեր ունինք.ճանչնալու երկու հիմնական կերպեր ունինք.ճանչնալու երկու հիմնական կերպեր ունինք.ճանչնալու երկու հիմնական կերպեր ունինք.----    

ա) Յայտնութիւնը, այսինքն՝ Աստուածաշունչը եւ բերանացի ա) Յայտնութիւնը, այսինքն՝ Աստուածաշունչը եւ բերանացի ա) Յայտնութիւնը, այսինքն՝ Աստուածաշունչը եւ բերանացի ա) Յայտնութիւնը, այսինքն՝ Աստուածաշունչը եւ բերանացի 
յայտնութիւնըյայտնութիւնըյայտնութիւնըյայտնութիւնը::::    Մենք զԱստուած կը ճանչնանք միայն այնքան՝ Մենք զԱստուած կը ճանչնանք միայն այնքան՝ Մենք զԱստուած կը ճանչնանք միայն այնքան՝ Մենք զԱստուած կը ճանչնանք միայն այնքան՝ 
որքան որ ինք ինքզինք յայտնած է մեզի անցեալին՝ որքան որ ինք ինքզինք յայտնած է մեզի անցեալին՝ որքան որ ինք ինքզինք յայտնած է մեզի անցեալին՝ որքան որ ինք ինքզինք յայտնած է մեզի անցեալին՝ 
նահապետներուն եւ մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ներկայ նահապետներուն եւ մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ներկայ նահապետներուն եւ մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ներկայ նահապետներուն եւ մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ներկայ 
ժամանաժամանաժամանաժամանակին՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւկին՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւկին՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւկին՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ::::    

բ) ԶԱստուած կը ճանչնանք իր գործերէն, այսինքն՝ բ) ԶԱստուած կը ճանչնանք իր գործերէն, այսինքն՝ բ) ԶԱստուած կը ճանչնանք իր գործերէն, այսինքն՝ բ) ԶԱստուած կը ճանչնանք իր գործերէն, այսինքն՝ 
ստեղծագործութենէն եւ իր նախախնամութենէնստեղծագործութենէն եւ իր նախախնամութենէնստեղծագործութենէն եւ իր նախախնամութենէնստեղծագործութենէն եւ իր նախախնամութենէն::::    

    
3.3.3.3.----    Աստուած եւ գիտութիւնԱստուած եւ գիտութիւնԱստուած եւ գիտութիւնԱստուած եւ գիտութիւն::::    Գիտութիւնը չԳիտութիւնը չԳիտութիւնը չԳիտութիւնը չ’’’’ըզբաղիր ըզբաղիր ըզբաղիր ըզբաղիր 

Աստուծոյ հարցով, ոչ ալ աստուածային ճշմարտութիւններովԱստուծոյ հարցով, ոչ ալ աստուածային ճշմարտութիւններովԱստուծոյ հարցով, ոչ ալ աստուածային ճշմարտութիւններովԱստուծոյ հարցով, ոչ ալ աստուածային ճշմարտութիւններով::::    
Անոր առարկան տիեզերքն է, աշԱնոր առարկան տիեզերքն է, աշԱնոր առարկան տիեզերքն է, աշԱնոր առարկան տիեզերքն է, աշխարհը եւ մարդըխարհը եւ մարդըխարհը եւ մարդըխարհը եւ մարդը::::    Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, 
աստուածաբանութիւնը գիտութիւն է որոշ իմաստով, որովհետեւ աստուածաբանութիւնը գիտութիւն է որոշ իմաստով, որովհետեւ աստուածաբանութիւնը գիտութիւն է որոշ իմաստով, որովհետեւ աստուածաբանութիւնը գիտութիւն է որոշ իմաստով, որովհետեւ 
իր եզրակացութիւններուն համար Աստուածաշունչէն զատ (եւ իր եզրակացութիւններուն համար Աստուածաշունչէն զատ (եւ իր եզրակացութիւններուն համար Աստուածաշունչէն զատ (եւ իր եզրակացութիւններուն համար Աստուածաշունչէն զատ (եւ 
Աստուածաշունչէն անկախ) կը հիմնուի մարդկային միտքի Աստուածաշունչէն անկախ) կը հիմնուի մարդկային միտքի Աստուածաշունչէն անկախ) կը հիմնուի մարդկային միտքի Աստուածաշունչէն անկախ) կը հիմնուի մարդկային միտքի 
դատողութեան եւ ապացոյցներու վրայդատողութեան եւ ապացոյցներու վրայդատողութեան եւ ապացոյցներու վրայդատողութեան եւ ապացոյցներու վրայ::::    Օրինակ, անհաւատի մը Օրինակ, անհաւատի մը Օրինակ, անհաւատի մը Օրինակ, անհաւատի մը 
խօսած ատեն կարելխօսած ատեն կարելխօսած ատեն կարելխօսած ատեն կարելի չէ Աստուծոյ գոյութիւնը ապացուցանել ի չէ Աստուծոյ գոյութիւնը ապացուցանել ի չէ Աստուծոյ գոյութիւնը ապացուցանել ի չէ Աստուծոյ գոյութիւնը ապացուցանել 
ԱստուածաշունչովԱստուածաշունչովԱստուածաշունչովԱստուածաշունչով::::    Պէտք է խօսիլ՝ միտքին դիմելովՊէտք է խօսիլ՝ միտքին դիմելովՊէտք է խօսիլ՝ միտքին դիմելովՊէտք է խօսիլ՝ միտքին դիմելով::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
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մարդկային միտքին համար Աստուծոյ գոյութեան ապացոյցներն մարդկային միտքին համար Աստուծոյ գոյութեան ապացոյցներն մարդկային միտքին համար Աստուծոյ գոյութեան ապացոյցներն մարդկային միտքին համար Աստուծոյ գոյութեան ապացոյցներն 
են.են.են.են.----    

ա) Աշխարհին գոյութիւնըա) Աշխարհին գոյութիւնըա) Աշխարհին գոյութիւնըա) Աշխարհին գոյութիւնը::::    Ոեւէ բան ինքնիրեն չի գոյանար. Ոեւէ բան ինքնիրեն չի գոյանար. Ոեւէ բան ինքնիրեն չի գոյանար. Ոեւէ բան ինքնիրեն չի գոյանար. 
անհրաժեշտօրէն բացարձակ Գոյութիւն մը պէտք է ըլլայ անհրաժեշտօրէն բացարձակ Գոյութիւն մը պէտք է ըլլայ անհրաժեշտօրէն բացարձակ Գոյութիւն մը պէտք է ըլլայ անհրաժեշտօրէն բացարձակ Գոյութիւն մը պէտք է ըլլայ 
պատճապատճապատճապատճառը բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի գոյութեանցռը բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի գոյութեանցռը բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի գոյութեանցռը բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի գոյութեանց::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
ինչ միակէ մը կը սկսի, եւ առաջին ու բացարձակ Միակը ինչ միակէ մը կը սկսի, եւ առաջին ու բացարձակ Միակը ինչ միակէ մը կը սկսի, եւ առաջին ու բացարձակ Միակը ինչ միակէ մը կը սկսի, եւ առաջին ու բացարձակ Միակը 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    

բ) Շարժումին գոյութիւնըբ) Շարժումին գոյութիւնըբ) Շարժումին գոյութիւնըբ) Շարժումին գոյութիւնը::::    Նիւթը ինքնին անկեանք եւ Նիւթը ինքնին անկեանք եւ Նիւթը ինքնին անկեանք եւ Նիւթը ինքնին անկեանք եւ 
անշարժ է, եթէ իրմէ դուրս շարժիչ մը չունենայանշարժ է, եթէ իրմէ դուրս շարժիչ մը չունենայանշարժ է, եթէ իրմէ դուրս շարժիչ մը չունենայանշարժ է, եթէ իրմէ դուրս շարժիչ մը չունենայ::::    Այդ շարժիչը ինք Այդ շարժիչը ինք Այդ շարժիչը ինք Այդ շարժիչը ինք 
նիւթ եւ նիւթեղէն չի կրնար ըլլալ. պէտնիւթ եւ նիւթեղէն չի կրնար ըլլալ. պէտնիւթ եւ նիւթեղէն չի կրնար ըլլալ. պէտնիւթ եւ նիւթեղէն չի կրնար ըլլալ. պէտք է աննիւթ Գոյութիւն մը ք է աննիւթ Գոյութիւն մը ք է աննիւթ Գոյութիւն մը ք է աննիւթ Գոյութիւն մը 
ըլլայ, որ Աստուած էըլլայ, որ Աստուած էըլլայ, որ Աստուած էըլլայ, որ Աստուած է::::    

գ) Տիեզերական կարգաւորութեան գոյութիւնըգ) Տիեզերական կարգաւորութեան գոյութիւնըգ) Տիեզերական կարգաւորութեան գոյութիւնըգ) Տիեզերական կարգաւորութեան գոյութիւնը::::    Այս Այս Այս Այս 
կարգաւորութիւնը պատահականութեան ծնունդը չի կրնար կարգաւորութիւնը պատահականութեան ծնունդը չի կրնար կարգաւորութիւնը պատահականութեան ծնունդը չի կրնար կարգաւորութիւնը պատահականութեան ծնունդը չի կրնար 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    Ինքնիրեն ձգուած բնութիւնը դէպի անկարգութիւն Ինքնիրեն ձգուած բնութիւնը դէպի անկարգութիւն Ինքնիրեն ձգուած բնութիւնը դէպի անկարգութիւն Ինքնիրեն ձգուած բնութիւնը դէպի անկարգութիւն 
կկկկ’’’’երթայերթայերթայերթայ::::    Կարգաւորութիւնը տիեզերքին ետին գործող Մեծ Կարգաւորութիւնը տիեզերքին ետին գործող Մեծ Կարգաւորութիւնը տիեզերքին ետին գործող Մեծ Կարգաւորութիւնը տիեզերքին ետին գործող Մեծ 
Միտքին մը կամ ԲՄիտքին մը կամ ԲՄիտքին մը կամ ԲՄիտքին մը կամ Բանականութեան մը արդիւնքը միայն կրնայ անականութեան մը արդիւնքը միայն կրնայ անականութեան մը արդիւնքը միայն կրնայ անականութեան մը արդիւնքը միայն կրնայ 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    

դ) Մարդուն մէջ անհունին հասնելու փափաքը, դ) Մարդուն մէջ անհունին հասնելու փափաքը, դ) Մարդուն մէջ անհունին հասնելու փափաքը, դ) Մարդուն մէջ անհունին հասնելու փափաքը, 
կատարելութեան ցանկութիւնը, անմահութեան ձգտումը, կատարելութեան ցանկութիւնը, անմահութեան ձգտումը, կատարելութեան ցանկութիւնը, անմահութեան ձգտումը, կատարելութեան ցանկութիւնը, անմահութեան ձգտումը, 
բարոյական հասկացողութեանց եւ խղճմտանքին գոյութիւնը կը բարոյական հասկացողութեանց եւ խղճմտանքին գոյութիւնը կը բարոյական հասկացողութեանց եւ խղճմտանքին գոյութիւնը կը բարոյական հասկացողութեանց եւ խղճմտանքին գոյութիւնը կը 
հաստատեն Աստուծոյ գոյութիւնըհաստատեն Աստուծոյ գոյութիւնըհաստատեն Աստուծոյ գոյութիւնըհաստատեն Աստուծոյ գոյութիւնը::::    

    
4.4.4.4.----    Մէկ Աստուածութիւն եւ Սուրբ ԵրրորդոՄէկ Աստուածութիւն եւ Սուրբ ԵրրորդոՄէկ Աստուածութիւն եւ Սուրբ ԵրրորդոՄէկ Աստուածութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւնւթիւնւթիւնւթիւն::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 

մէկ էմէկ էմէկ էմէկ է::::    Ամբողջ Աստուածաշունչը կը խօսի այս միակութեան Ամբողջ Աստուածաշունչը կը խօսի այս միակութեան Ամբողջ Աստուածաշունչը կը խօսի այս միակութեան Ամբողջ Աստուածաշունչը կը խօսի այս միակութեան 
մասին, եւ անդադար կը շեշտէ զայն, զգուշացնելու համար մասին, եւ անդադար կը շեշտէ զայն, զգուշացնելու համար մասին, եւ անդադար կը շեշտէ զայն, զգուշացնելու համար մասին, եւ անդադար կը շեշտէ զայն, զգուշացնելու համար 
բազմաթիւ աստուածներ պաշտելու մոլորութենէն, որ մարդիկը բազմաթիւ աստուածներ պաշտելու մոլորութենէն, որ մարդիկը բազմաթիւ աստուածներ պաշտելու մոլորութենէն, որ մարդիկը բազմաթիւ աստուածներ պաշտելու մոլորութենէն, որ մարդիկը 
Աստուծմէ հեռացնելու սատանայական հնարքն էԱստուծմէ հեռացնելու սատանայական հնարքն էԱստուծմէ հեռացնելու սատանայական հնարքն էԱստուծմէ հեռացնելու սատանայական հնարքն է::::    

Աստուած մէկ էԱստուած մէկ էԱստուած մէկ էԱստուած մէկ է::::    Հին Կտակարանին մէջ անիկա իՀին Կտակարանին մէջ անիկա իՀին Կտակարանին մէջ անիկա իՀին Կտակարանին մէջ անիկա ինքզինք կը նքզինք կը նքզինք կը նքզինք կը 
յայտնէ իբրեւ Ամենակալ Աստուածը, Ամենակարող Աստուածը, յայտնէ իբրեւ Ամենակալ Աստուածը, Ամենակարող Աստուածը, յայտնէ իբրեւ Ամենակալ Աստուածը, Ամենակարող Աստուածը, յայտնէ իբրեւ Ամենակալ Աստուածը, Ամենակարող Աստուածը, 
Յաւիտենական Աստուածը, Յաւիտենական Աստուածը, Յաւիտենական Աստուածը, Յաւիտենական Աստուածը, ««««Ան՝ որ էԱն՝ որ էԱն՝ որ էԱն՝ որ է» » » » (Ել 3.14, 6.3)(Ել 3.14, 6.3)(Ել 3.14, 6.3)(Ել 3.14, 6.3)::::    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարանին մէջ Աստուած ինքզինքը կը յայտնէ իբրեւ Հայր, Կտակարանին մէջ Աստուած ինքզինքը կը յայտնէ իբրեւ Հայր, Կտակարանին մէջ Աստուած ինքզինքը կը յայտնէ իբրեւ Հայր, Կտակարանին մէջ Աստուած ինքզինքը կը յայտնէ իբրեւ Հայր, 
Որդի եւ Սուրբ ՀոգինՈրդի եւ Սուրբ ՀոգինՈրդի եւ Սուրբ ՀոգինՈրդի եւ Սուրբ Հոգին::::    

««««ԵրրորդութիւնԵրրորդութիւնԵրրորդութիւնԵրրորդութիւն» » » » բառը չկայ Աստուածաշունչին մէջ, բայց բառը չկայ Աստուածաշունչին մէջ, բայց բառը չկայ Աստուածաշունչին մէջ, բայց բառը չկայ Աստուածաշունչին մէջ, բայց 
անոր հասկացողոանոր հասկացողոանոր հասկացողոանոր հասկացողութիւնը կամ վարդապետութիւնը կու գայ ւթիւնը կամ վարդապետութիւնը կու գայ ւթիւնը կամ վարդապետութիւնը կու գայ ւթիւնը կամ վարդապետութիւնը կու գայ 
Աստուածաշունչէն, ՀԿԱստուածաշունչէն, ՀԿԱստուածաշունչէն, ՀԿԱստուածաշունչէն, ՀԿ----ի մէջ քօղարկուած ձեւով, իսկ ՆԿի մէջ քօղարկուած ձեւով, իսկ ՆԿի մէջ քօղարկուած ձեւով, իսկ ՆԿի մէջ քօղարկուած ձեւով, իսկ ՆԿ----ին մէջ՝ ին մէջ՝ ին մէջ՝ ին մէջ՝ 
բացայայտօրէն (Մտ 28.19բացայայտօրէն (Մտ 28.19բացայայտօրէն (Մտ 28.19բացայայտօրէն (Մտ 28.19::::    Բ.Կր 13.13Բ.Կր 13.13Բ.Կր 13.13Բ.Կր 13.13::::    Հմմտ Ա.Կր 12.4Հմմտ Ա.Կր 12.4Հմմտ Ա.Կր 12.4Հմմտ Ա.Կր 12.4----6)6)6)6)::::    
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Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք անձեր են, բայց ոՀայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք անձեր են, բայց ոՀայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք անձեր են, բայց ոՀայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք անձեր են, բայց ո´́́́չ երեք չ երեք չ երեք չ երեք 
ԱստուածներԱստուածներԱստուածներԱստուածներ::::    Անոնք մէկ եւ նոյն Աստուածն ենԱնոնք մէկ եւ նոյն Աստուածն ենԱնոնք մէկ եւ նոյն Աստուածն ենԱնոնք մէկ եւ նոյն Աստուածն են::::    Իրենց Իրենց Իրենց Իրենց 
բբբբնութեամբ եւ յատկութիւններով, իրենց կամքով ու գործով, նութեամբ եւ յատկութիւններով, իրենց կամքով ու գործով, նութեամբ եւ յատկութիւններով, իրենց կամքով ու գործով, նութեամբ եւ յատկութիւններով, իրենց կամքով ու գործով, 
իրենց կարողութեամբ եւ իշխանութեամբ նոյնն են անոնք, բայց իրենց կարողութեամբ եւ իշխանութեամբ նոյնն են անոնք, բայց իրենց կարողութեամբ եւ իշխանութեամբ նոյնն են անոնք, բայց իրենց կարողութեամբ եւ իշխանութեամբ նոյնն են անոնք, բայց 
իրենց ներքին կապերով եւ յարաբերութիւններով կը իրենց ներքին կապերով եւ յարաբերութիւններով կը իրենց ներքին կապերով եւ յարաբերութիւններով կը իրենց ներքին կապերով եւ յարաբերութիւններով կը 
զանազանուին, առանց երբեք շփոթուելու իրարու հետզանազանուին, առանց երբեք շփոթուելու իրարու հետզանազանուին, առանց երբեք շփոթուելու իրարու հետզանազանուին, առանց երբեք շփոթուելու իրարու հետ::::    Օրինակ.Օրինակ.Օրինակ.Օրինակ.----    

Ինչպէս մադկային հոգի ըսելով երեք բաներ կը հաԻնչպէս մադկային հոգի ըսելով երեք բաներ կը հաԻնչպէս մադկային հոգի ըսելով երեք բաներ կը հաԻնչպէս մադկային հոգի ըսելով երեք բաներ կը հասկնանք.սկնանք.սկնանք.սկնանք.----    
կամքը, որմէ ծնունդ կկամքը, որմէ ծնունդ կկամքը, որմէ ծնունդ կկամքը, որմէ ծնունդ կ’’’’առնէ միտքը, եւ որմէ կը բղխի առնէ միտքը, եւ որմէ կը բղխի առնէ միտքը, եւ որմէ կը բղխի առնէ միտքը, եւ որմէ կը բղխի 
կարողութիւնը. եւ այս երեքը՝ կամք, միտք եւ կարողութիւն, երեք կարողութիւնը. եւ այս երեքը՝ կամք, միտք եւ կարողութիւն, երեք կարողութիւնը. եւ այս երեքը՝ կամք, միտք եւ կարողութիւն, երեք կարողութիւնը. եւ այս երեքը՝ կամք, միտք եւ կարողութիւն, երեք 
անշփոթելի բաներ ըլլալով հանդերձ՝ երեք հոգիներու մասին անշփոթելի բաներ ըլլալով հանդերձ՝ երեք հոգիներու մասին անշփոթելի բաներ ըլլալով հանդերձ՝ երեք հոգիներու մասին անշփոթելի բաներ ըլլալով հանդերձ՝ երեք հոգիներու մասին 
չենք խօսիր, այլ մէկ եւ միակ հոգիի մասինչենք խօսիր, այլ մէկ եւ միակ հոգիի մասինչենք խօսիր, այլ մէկ եւ միակ հոգիի մասինչենք խօսիր, այլ մէկ եւ միակ հոգիի մասին::::    Նոյնն է երեք Նոյնն է երեք Նոյնն է երեք Նոյնն է երեք 
անձնաւորութեանց պարագային, որոանձնաւորութեանց պարագային, որոանձնաւորութեանց պարագային, որոանձնաւորութեանց պարագային, որոնք մէկ եւ միակ ճշմարիտ նք մէկ եւ միակ ճշմարիտ նք մէկ եւ միակ ճշմարիտ նք մէկ եւ միակ ճշմարիտ 
Աստուածն ենԱստուածն ենԱստուածն ենԱստուածն են::::        

    
5.5.5.5.----    Հայրն ԱստուածՀայրն ԱստուածՀայրն ԱստուածՀայրն Աստուած::::    Աստուած ամէն բանի սկիզբն է, սկիզբը Աստուած ամէն բանի սկիզբն է, սկիզբը Աստուած ամէն բանի սկիզբն է, սկիզբը Աստուած ամէն բանի սկիզբն է, սկիզբը 

սկիզբներուն, միակ սկիզբը ամէն բանի, ինքը ըլլալով միակ սկիզբներուն, միակ սկիզբը ամէն բանի, ինքը ըլլալով միակ սկիզբներուն, միակ սկիզբը ամէն բանի, ինքը ըլլալով միակ սկիզբներուն, միակ սկիզբը ամէն բանի, ինքը ըլլալով միակ 
անսկիզբըանսկիզբըանսկիզբըանսկիզբը::::    Այս ճշմարտութիւնը կը վերաբերի Սուրբ Այս ճշմարտութիւնը կը վերաբերի Սուրբ Այս ճշմարտութիւնը կը վերաբերի Սուրբ Այս ճշմարտութիւնը կը վերաբերի Սուրբ 
Երրորդութեան, բայց յատուկ կերպով զայն կը մասնաւորենք Երրորդութեան, բայց յատուկ կերպով զայն կը մասնաւորենք Երրորդութեան, բայց յատուկ կերպով զայն կը մասնաւորենք Երրորդութեան, բայց յատուկ կերպով զայն կը մասնաւորենք 
Հայր ԱստուծՀայր ԱստուծՀայր ԱստուծՀայր Աստուծոյ համարոյ համարոյ համարոյ համար::::    Որդին եւ Սուրբ Հոգին թէպէտ անսկիզբ Որդին եւ Սուրբ Հոգին թէպէտ անսկիզբ Որդին եւ Սուրբ Հոգին թէպէտ անսկիզբ Որդին եւ Սուրբ Հոգին թէպէտ անսկիզբ 
են եւ անժամանակ, բայց իրենց պատճառը եւ սկիզբը ունին Հօր են եւ անժամանակ, բայց իրենց պատճառը եւ սկիզբը ունին Հօր են եւ անժամանակ, բայց իրենց պատճառը եւ սկիզբը ունին Հօր են եւ անժամանակ, բայց իրենց պատճառը եւ սկիզբը ունին Հօր 
Աստուծոյ մէջ, այնպէս՝ ինչպէս ճառագայթն ու ջերմութիւնը Աստուծոյ մէջ, այնպէս՝ ինչպէս ճառագայթն ու ջերմութիւնը Աստուծոյ մէջ, այնպէս՝ ինչպէս ճառագայթն ու ջերմութիւնը Աստուծոյ մէջ, այնպէս՝ ինչպէս ճառագայթն ու ջերմութիւնը 
արեւէն սկիզբ կարեւէն սկիզբ կարեւէն սկիզբ կարեւէն սկիզբ կ’’’’առնեն բայց անոր հետ միաժամանակ կան (եւ առնեն բայց անոր հետ միաժամանակ կան (եւ առնեն բայց անոր հետ միաժամանակ կան (եւ առնեն բայց անոր հետ միաժամանակ կան (եւ 
ոոոո´́́́չ թէ յետոյ), որովհետեւ արեւ չկայ առանց ճառագաչ թէ յետոյ), որովհետեւ արեւ չկայ առանց ճառագաչ թէ յետոյ), որովհետեւ արեւ չկայ առանց ճառագաչ թէ յետոյ), որովհետեւ արեւ չկայ առանց ճառագայթի եւ յթի եւ յթի եւ յթի եւ 
ջերմութեանջերմութեանջերմութեանջերմութեան::::    

    
6.6.6.6.----    Աստուած Հայրը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ Աստուած Հայրը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ Աստուած Հայրը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ Աստուած Հայրը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ 

Ընտանիքին յարաբերաբարԸնտանիքին յարաբերաբարԸնտանիքին յարաբերաբարԸնտանիքին յարաբերաբար:::: « « « «ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » կոչումը Սուրբ կոչումը Սուրբ կոչումը Սուրբ կոչումը Սուրբ 
Երրորդութեան առաջին անձնաւորութեան կու տանք, Երրորդութեան առաջին անձնաւորութեան կու տանք, Երրորդութեան առաջին անձնաւորութեան կու տանք, Երրորդութեան առաջին անձնաւորութեան կու տանք, 
որովհետեւ Որդին ինք, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, միշտ որովհետեւ Որդին ինք, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, միշտ որովհետեւ Որդին ինք, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, միշտ որովհետեւ Որդին ինք, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, միշտ 
այդպէս կոչեց զայնայդպէս կոչեց զայնայդպէս կոչեց զայնայդպէս կոչեց զայն::::    Այդ անունը մարդկային հաԱյդ անունը մարդկային հաԱյդ անունը մարդկային հաԱյդ անունը մարդկային հայրութեան յրութեան յրութեան յրութեան 
հասկացողութեան հետ նմանութիւն ունի բայց նոյնը չէհասկացողութեան հետ նմանութիւն ունի բայց նոյնը չէհասկացողութեան հետ նմանութիւն ունի բայց նոյնը չէհասկացողութեան հետ նմանութիւն ունի բայց նոյնը չէ::::    Հայր մը Հայր մը Հայր մը Հայր մը 
իր որդիին հետ նոյն բնութիւնը ունի, բայց տարիքով ու իր որդիին հետ նոյն բնութիւնը ունի, բայց տարիքով ու իր որդիին հետ նոյն բնութիւնը ունի, բայց տարիքով ու իր որդիին հետ նոյն բնութիւնը ունի, բայց տարիքով ու 
փորձառութեամբ անկէ մեծ է, նկարագրով, կամքով ու գործով փորձառութեամբ անկէ մեծ է, նկարագրով, կամքով ու գործով փորձառութեամբ անկէ մեծ է, նկարագրով, կամքով ու գործով փորձառութեամբ անկէ մեծ է, նկարագրով, կամքով ու գործով 
անկէ տարբեր էանկէ տարբեր էանկէ տարբեր էանկէ տարբեր է::::    Այդպէս չէ Աստուծոյ Որդիին եւ Հօրը Այդպէս չէ Աստուծոյ Որդիին եւ Հօրը Այդպէս չէ Աստուծոյ Որդիին եւ Հօրը Այդպէս չէ Աստուծոյ Որդիին եւ Հօրը 
պարագայինպարագայինպարագայինպարագային::::    Որդին ոՈրդին ոՈրդին ոՈրդին ո´́́́չ միայն Հօրը բնոչ միայն Հօրը բնոչ միայն Հօրը բնոչ միայն Հօրը բնութիւնը ունի, այլ նաեւ ւթիւնը ունի, այլ նաեւ ւթիւնը ունի, այլ նաեւ ւթիւնը ունի, այլ նաեւ 
նոյն կամքը, նոյն իշխանութիւնը, նոյն փառքը եւ պատիւընոյն կամքը, նոյն իշխանութիւնը, նոյն փառքը եւ պատիւընոյն կամքը, նոյն իշխանութիւնը, նոյն փառքը եւ պատիւընոյն կամքը, նոյն իշխանութիւնը, նոյն փառքը եւ պատիւը::::    
Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա ««««Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ 
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պատկերպատկերպատկերպատկեր»»»»ն է (Եբր 1.3)ն է (Եբր 1.3)ն է (Եբր 1.3)ն է (Եբր 1.3)::::    Բայց Որդի կը կոչուի՝ մեզի համար, մեզի Բայց Որդի կը կոչուի՝ մեզի համար, մեզի Բայց Որդի կը կոչուի՝ մեզի համար, մեզի Բայց Որդի կը կոչուի՝ մեզի համար, մեզի 
սորվեցնելու համար՝ թէ իսորվեցնելու համար՝ թէ իսորվեցնելու համար՝ թէ իսորվեցնելու համար՝ թէ ի´́́́նչպէս կրնանք ճշմարիտ եւ նչպէս կրնանք ճշմարիտ եւ նչպէս կրնանք ճշմարիտ եւ նչպէս կրնանք ճշմարիտ եւ 
կատարեալ որդիներ ըլլալ Ասկատարեալ որդիներ ըլլալ Ասկատարեալ որդիներ ըլլալ Ասկատարեալ որդիներ ըլլալ Աստուծոյտուծոյտուծոյտուծոյ::::    

Եւ արդարեւ Աստուած Հայր է նաեւ մեզի համարԵւ արդարեւ Աստուած Հայր է նաեւ մեզի համարԵւ արդարեւ Աստուած Հայր է նաեւ մեզի համարԵւ արդարեւ Աստուած Հայր է նաեւ մեզի համար::::    Այս Այս Այս Այս 
հայրութիւնը բնութենական չէ, այսինքն՝ մենք Հօրը բնութենէն հայրութիւնը բնութենական չէ, այսինքն՝ մենք Հօրը բնութենէն հայրութիւնը բնութենական չէ, այսինքն՝ մենք Հօրը բնութենէն հայրութիւնը բնութենական չէ, այսինքն՝ մենք Հօրը բնութենէն 
ծնած չենքծնած չենքծնած չենքծնած չենք::::    Մեր պարագային Աստուծոյ հայրութիւնը հոգեւոր է. Մեր պարագային Աստուծոյ հայրութիւնը հոգեւոր է. Մեր պարագային Աստուծոյ հայրութիւնը հոգեւոր է. Մեր պարագային Աստուծոյ հայրութիւնը հոգեւոր է. 
մենք հաւատքի ճամբով Աստուծոյ որդեգիրներ ենքմենք հաւատքի ճամբով Աստուծոյ որդեգիրներ ենքմենք հաւատքի ճամբով Աստուծոյ որդեգիրներ ենքմենք հաւատքի ճամբով Աստուծոյ որդեգիրներ ենք::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ 
Աստուծոյ յաւիտենական ծրագիրն է՝ Աստուծոյ յաւիտենական ծրագիրն է՝ Աստուծոյ յաւիտենական ծրագիրն է՝ Աստուծոյ յաւիտենական ծրագիրն է՝ մարդոցմէ իրեն ժողովուրդ մարդոցմէ իրեն ժողովուրդ մարդոցմէ իրեն ժողովուրդ մարդոցմէ իրեն ժողովուրդ 
մը կազմել, եւ այդ ժողովուրդը իր սեփական մը կազմել, եւ այդ ժողովուրդը իր սեփական մը կազմել, եւ այդ ժողովուրդը իր սեփական մը կազմել, եւ այդ ժողովուրդը իր սեփական ««««ընտանիքըընտանիքըընտանիքըընտանիքը» » » » 
դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել::::    Այդ ժողովուրդը եւ ընտանիքը Աստուծոյ Եկեղեցին է, Այդ ժողովուրդը եւ ընտանիքը Աստուծոյ Եկեղեցին է, Այդ ժողովուրդը եւ ընտանիքը Աստուծոյ Եկեղեցին է, Այդ ժողովուրդը եւ ընտանիքը Աստուծոյ Եկեղեցին է, 
որ մենք բոլորս ենք (Եփ 2.19)որ մենք բոլորս ենք (Եփ 2.19)որ մենք բոլորս ենք (Եփ 2.19)որ մենք բոլորս ենք (Եփ 2.19)::::    Ահա թէ ինչու՝ Հաւատամքին մէջ Ահա թէ ինչու՝ Հաւատամքին մէջ Ահա թէ ինչու՝ Հաւատամքին մէջ Ահա թէ ինչու՝ Հաւատամքին մէջ 
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ««««Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալՀաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալՀաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալՀաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ»»»»    
((((Կը հաւատաԿը հաւատաԿը հաւատաԿը հաւատանք մէկ Աստուծոյ՝ ամենակալ Հօր), անով նաեւ նք մէկ Աստուծոյ՝ ամենակալ Հօր), անով նաեւ նք մէկ Աստուծոյ՝ ամենակալ Հօր), անով նաեւ նք մէկ Աստուծոյ՝ ամենակալ Հօր), անով նաեւ 
կկկկ’’’’արտայայտենք մեր որդիութիւնը Աստուծոյ, եւ մեր կոչումը՝ արտայայտենք մեր որդիութիւնը Աստուծոյ, եւ մեր կոչումը՝ արտայայտենք մեր որդիութիւնը Աստուծոյ, եւ մեր կոչումը՝ արտայայտենք մեր որդիութիւնը Աստուծոյ, եւ մեր կոչումը՝ 
իբրեւ Աստուծոյ Ընտանիքին անդամներըիբրեւ Աստուծոյ Ընտանիքին անդամներըիբրեւ Աստուծոյ Ընտանիքին անդամներըիբրեւ Աստուծոյ Ընտանիքին անդամները::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Յարարիչն երկնի եւ երկրի,Յարարիչն երկնի եւ երկրի,Յարարիչն երկնի եւ երկրի,Յարարիչն երկնի եւ երկրի,    
երեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութից»»»»::::    
    
Առաջին հերթին այս բացատրութիւնը պատասխան մըն էր Առաջին հերթին այս բացատրութիւնը պատասխան մըն էր Առաջին հերթին այս բացատրութիւնը պատասխան մըն էր Առաջին հերթին այս բացատրութիւնը պատասխան մըն էր 

ԳնոստիկեԳնոստիկեԳնոստիկեԳնոստիկեան աղանդաւորներուն, որոնք կը մերժէին Արարիչ ան աղանդաւորներուն, որոնք կը մերժէին Արարիչ ան աղանդաւորներուն, որոնք կը մերժէին Արարիչ ան աղանդաւորներուն, որոնք կը մերժէին Արարիչ 
Աստուածը ճանչնալ որպէս ճշմարիտ ԱստուածըԱստուածը ճանչնալ որպէս ճշմարիտ ԱստուածըԱստուածը ճանչնալ որպէս ճշմարիտ ԱստուածըԱստուածը ճանչնալ որպէս ճշմարիտ Աստուածը::::    Անոնց համար Անոնց համար Անոնց համար Անոնց համար 
Հին Կտակարանի Աստուածը, որ ՀԿՀին Կտակարանի Աստուածը, որ ՀԿՀին Կտակարանի Աստուածը, որ ՀԿՀին Կտակարանի Աստուածը, որ ՀԿ----ի առաջին իսկ էջին վրայ կը ի առաջին իսկ էջին վրայ կը ի առաջին իսկ էջին վրայ կը ի առաջին իսկ էջին վրայ կը 
ներկայանայ իբրեւ երկինքի եւ երկրի արարիչը, ճշմարիտ ներկայանայ իբրեւ երկինքի եւ երկրի արարիչը, ճշմարիտ ներկայանայ իբրեւ երկինքի եւ երկրի արարիչը, ճշմարիտ ներկայանայ իբրեւ երկինքի եւ երկրի արարիչը, ճշմարիտ 
Աստուծմէն տարբեր է, անկէ ստորադաս (այսինքն՝ անկէ վարԱստուծմէն տարբեր է, անկէ ստորադաս (այսինքն՝ անկէ վարԱստուծմէն տարբեր է, անկէ ստորադաս (այսինքն՝ անկէ վարԱստուծմէն տարբեր է, անկէ ստորադաս (այսինքն՝ անկէ վար, , , , 
անոր ենթակայ), մինչ, կանոր ենթակայ), մինչ, կանոր ենթակայ), մինչ, կանոր ենթակայ), մինչ, կ’’’’ըսէին,ըսէին,ըսէին,ըսէին,----    ճշմարիտ Աստուածը գործ չունի ճշմարիտ Աստուածը գործ չունի ճշմարիտ Աստուածը գործ չունի ճշմարիտ Աստուածը գործ չունի 
նիւթեղէն չար աշխարհին հետնիւթեղէն չար աշխարհին հետնիւթեղէն չար աշխարհին հետնիւթեղէն չար աշխարհին հետ::::    Այստեղ այս բացատրութեամբ Այստեղ այս բացատրութեամբ Այստեղ այս բացատրութեամբ Այստեղ այս բացատրութեամբ 
Եկեղեցին կԵկեղեցին կԵկեղեցին կԵկեղեցին կ’’’’արտայայտէ իր հաւատքը՝ մէկ եւ միակ Աստուծոյ մը արտայայտէ իր հաւատքը՝ մէկ եւ միակ Աստուծոյ մը արտայայտէ իր հաւատքը՝ մէկ եւ միակ Աստուծոյ մը արտայայտէ իր հաւատքը՝ մէկ եւ միակ Աստուծոյ մը 
հանդէպ, որ նոյնինքն Հին Կտակարանի Աստուածն է, երկինքի եւ հանդէպ, որ նոյնինքն Հին Կտակարանի Աստուածն է, երկինքի եւ հանդէպ, որ նոյնինքն Հին Կտակարանի Աստուածն է, երկինքի եւ հանդէպ, որ նոյնինքն Հին Կտակարանի Աստուածն է, երկինքի եւ 
երկրի արարիչըերկրի արարիչըերկրի արարիչըերկրի արարիչը::::    

    
1.1.1.1.----    ԱրարչութիԱրարչութիԱրարչութիԱրարչութիւն տիեզերքի, հրեշտակներու, մեր աշխարհին ւն տիեզերքի, հրեշտակներու, մեր աշխարհին ւն տիեզերքի, հրեշտակներու, մեր աշխարհին ւն տիեզերքի, հրեշտակներու, մեր աշխարհին 

եւ մարդունեւ մարդունեւ մարդունեւ մարդուն::::    
Աստուած ստեղծագործութեան առաջին իսկ պահուն Աստուած ստեղծագործութեան առաջին իսկ պահուն Աստուած ստեղծագործութեան առաջին իսկ պահուն Աստուած ստեղծագործութեան առաջին իսկ պահուն 

««««ստեղծեց երկինքն ու երկիրըստեղծեց երկինքն ու երկիրըստեղծեց երկինքն ու երկիրըստեղծեց երկինքն ու երկիրը»»»»::::    Ամէն ինչ գոյութեան եկաւ Ամէն ինչ գոյութեան եկաւ Ամէն ինչ գոյութեան եկաւ Ամէն ինչ գոյութեան եկաւ 
ոչինչէն, Աստուծոյ խօսքով կամ հրամանով (Սղ 33.6ոչինչէն, Աստուծոյ խօսքով կամ հրամանով (Սղ 33.6ոչինչէն, Աստուծոյ խօսքով կամ հրամանով (Սղ 33.6ոչինչէն, Աստուծոյ խօսքով կամ հրամանով (Սղ 33.6----9)9)9)9)::::    

Ստեղծագործութեան երկրորդ հանգրուանը եղաւ անոր Ստեղծագործութեան երկրորդ հանգրուանը եղաւ անոր Ստեղծագործութեան երկրորդ հանգրուանը եղաւ անոր Ստեղծագործութեան երկրորդ հանգրուանը եղաւ անոր 
կարգաւորումկարգաւորումկարգաւորումկարգաւորումըըըը::::    Ամէն ինչի համար Աստուած կարգ ու կանոն Ամէն ինչի համար Աստուած կարգ ու կանոն Ամէն ինչի համար Աստուած կարգ ու կանոն Ամէն ինչի համար Աստուած կարգ ու կանոն 
դրաւ, ջուրերէն դուրս բերաւ ցամաքըդրաւ, ջուրերէն դուրս բերաւ ցամաքըդրաւ, ջուրերէն դուրս բերաւ ցամաքըդրաւ, ջուրերէն դուրս բերաւ ցամաքը::::    

Ստեղծագործութեան երրորդ հանգրուանը եղաւ՝ զայն Ստեղծագործութեան երրորդ հանգրուանը եղաւ՝ զայն Ստեղծագործութեան երրորդ հանգրուանը եղաւ՝ զայն Ստեղծագործութեան երրորդ հանգրուանը եղաւ՝ զայն 
կեանքով լեցնելըկեանքով լեցնելըկեանքով լեցնելըկեանքով լեցնելը::::    Նախ բուսական կեանքը, յետոյ կենդանականը, Նախ բուսական կեանքը, յետոյ կենդանականը, Նախ բուսական կեանքը, յետոյ կենդանականը, Նախ բուսական կեանքը, յետոյ կենդանականը, 
եւ ի վերջոյ բանականը կամ մարդկայինըեւ ի վերջոյ բանականը կամ մարդկայինըեւ ի վերջոյ բանականը կամ մարդկայինըեւ ի վերջոյ բանականը կամ մարդկայինը::::    

Ե՞րբ ստեղծուեցան Ե՞րբ ստեղծուեցան Ե՞րբ ստեղծուեցան Ե՞րբ ստեղծուեցան ««««անտեսանելիներըանտեսանելիներըանտեսանելիներըանտեսանելիները», », », », հոգեղհոգեղհոգեղհոգեղէն էակները, էն էակները, էն էակները, էն էակները, 
այսինքն՝ հրեշտակներըայսինքն՝ հրեշտակներըայսինքն՝ հրեշտակներըայսինքն՝ հրեշտակները::::    Թէպէտ Ծնունդներու գիրքին առաջին Թէպէտ Ծնունդներու գիրքին առաջին Թէպէտ Ծնունդներու գիրքին առաջին Թէպէտ Ծնունդներու գիրքին առաջին 
գլուխին մէջ կը թուի թէ այդ մասին տեղեկութիւն մը չունինք, գլուխին մէջ կը թուի թէ այդ մասին տեղեկութիւն մը չունինք, գլուխին մէջ կը թուի թէ այդ մասին տեղեկութիւն մը չունինք, գլուխին մէջ կը թուի թէ այդ մասին տեղեկութիւն մը չունինք, 
բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն կը վկայէ այդ մասին (Սղ բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն կը վկայէ այդ մասին (Սղ բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն կը վկայէ այդ մասին (Սղ բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն կը վկայէ այդ մասին (Սղ 
104.4)104.4)104.4)104.4)::::    Անոնք ստեղծուեցան իբրեւ Անոնք ստեղծուեցան իբրեւ Անոնք ստեղծուեցան իբրեւ Անոնք ստեղծուեցան իբրեւ ««««լոյսլոյսլոյսլոյս», », », », այսինքն՝ լուսեղէն այսինքն՝ լուսեղէն այսինքն՝ լուսեղէն այսինքն՝ լուսեղէն 
արարածներ, ստեղծագործոարարածներ, ստեղծագործոարարածներ, ստեղծագործոարարածներ, ստեղծագործութեան առաջին օրըւթեան առաջին օրըւթեան առաջին օրըւթեան առաջին օրը::::    Ս. Ներսէս Ս. Ներսէս Ս. Ներսէս Ս. Ներսէս 
Շնորհալի Կիրակիին առաջին օրուան իր երգին մէջ կՇնորհալի Կիրակիին առաջին օրուան իր երգին մէջ կՇնորհալի Կիրակիին առաջին օրուան իր երգին մէջ կՇնորհալի Կիրակիին առաջին օրուան իր երգին մէջ կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    

««««Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից,Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից,Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից,Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից,    
եւ զերկնային զօրս անմարմնոցն իմանալեացըն զըւարթնոց,եւ զերկնային զօրս անմարմնոցն իմանալեացըն զըւարթնոց,եւ զերկնային զօրս անմարմնոցն իմանալեացըն զըւարթնոց,եւ զերկնային զօրս անմարմնոցն իմանալեացըն զըւարթնոց,    
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եւ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից.եւ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից.եւ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից.եւ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից.    
որով յաւէտ փառաբանի Երրորդոորով յաւէտ փառաբանի Երրորդոորով յաւէտ փառաբանի Երրորդոորով յաւէտ փառաբանի Երրորդութիւն անճառելիւթիւն անճառելիւթիւն անճառելիւթիւն անճառելի»»»»::::    
Հաւատամքը յատուկ կերպով կը շեշտէ, թէ Աստուած է Հաւատամքը յատուկ կերպով կը շեշտէ, թէ Աստուած է Հաւատամքը յատուկ կերպով կը շեշտէ, թէ Աստուած է Հաւատամքը յատուկ կերպով կը շեշտէ, թէ Աստուած է 

««««արարիչը տեսանելի թէ անտեսանելի (արարածներուն)արարիչը տեսանելի թէ անտեսանելի (արարածներուն)արարիչը տեսանելի թէ անտեսանելի (արարածներուն)արարիչը տեսանելի թէ անտեսանելի (արարածներուն)», », », », 
հերքելու համար կարգ մը աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց հերքելու համար կարգ մը աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց հերքելու համար կարգ մը աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց հերքելու համար կարգ մը աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց 
այն սխալ կարծիքը, թէ հոգեղէն անտեսանելի արարածները ոայն սխալ կարծիքը, թէ հոգեղէն անտեսանելի արարածները ոայն սխալ կարծիքը, թէ հոգեղէն անտեսանելի արարածները ոայն սխալ կարծիքը, թէ հոգեղէն անտեսանելի արարածները ո´́́́չ չ չ չ 
թէ ստեղծուած են, այլ՝ Աստուծոյ բանթէ ստեղծուած են, այլ՝ Աստուծոյ բանթէ ստեղծուած են, այլ՝ Աստուծոյ բանթէ ստեղծուած են, այլ՝ Աստուծոյ բանական էութենէն յառաջ ական էութենէն յառաջ ական էութենէն յառաջ ական էութենէն յառաջ 
եկածեկածեկածեկած::::    Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ բոլոր Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ բոլոր Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ բոլոր Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ բոլոր 
գոյութիւններն ալ, հոգեղէն ըլլան թէ մարմնաւոր, մեզի համար գոյութիւններն ալ, հոգեղէն ըլլան թէ մարմնաւոր, մեզի համար գոյութիւններն ալ, հոգեղէն ըլլան թէ մարմնաւոր, մեզի համար գոյութիւններն ալ, հոգեղէն ըլլան թէ մարմնաւոր, մեզի համար 
տեսանելի ըլլան թէ անտեսանելի, ստեղծուած են միակ տեսանելի ըլլան թէ անտեսանելի, ստեղծուած են միակ տեսանելի ըլլան թէ անտեսանելի, ստեղծուած են միակ տեսանելի ըլլան թէ անտեսանելի, ստեղծուած են միակ 
Արարիչէն, Աստուծոյ կողմէԱրարիչէն, Աստուծոյ կողմէԱրարիչէն, Աստուծոյ կողմէԱրարիչէն, Աստուծոյ կողմէ::::    

    
2.2.2.2.----    ՆախախնամութիւնՆախախնամութիւնՆախախնամութիւնՆախախնամութիւն::::    
Աստուած միայն տիեզերքի ստեղծիչը չէ, աԱստուած միայն տիեզերքի ստեղծիչը չէ, աԱստուած միայն տիեզերքի ստեղծիչը չէ, աԱստուած միայն տիեզերքի ստեղծիչը չէ, այլ նաեւ՝ յլ նաեւ՝ յլ նաեւ՝ յլ նաեւ՝ 

նախախնամողը, այսինքն՝ զայն խնամողը, պահողը, անոր նախախնամողը, այսինքն՝ զայն խնամողը, պահողը, անոր նախախնամողը, այսինքն՝ զայն խնամողը, պահողը, անոր նախախնամողը, այսինքն՝ զայն խնամողը, պահողը, անոր 
մասին հոգացողը, աշխարհին եւ մարդուն վիճակով զբաղողըմասին հոգացողը, աշխարհին եւ մարդուն վիճակով զբաղողըմասին հոգացողը, աշխարհին եւ մարդուն վիճակով զբաղողըմասին հոգացողը, աշխարհին եւ մարդուն վիճակով զբաղողը::::    
Ասիկա սիրող եւ Ասիկա սիրող եւ Ասիկա սիրող եւ Ասիկա սիրող եւ ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » Աստուծոյ մը ճշմարիտ Աստուծոյ մը ճշմարիտ Աստուծոյ մը ճշմարիտ Աստուծոյ մը ճշմարիտ 
հասկացողութիւնն է, ամբողջութեամբ տարբեր՝ աշխարհի շատ հասկացողութիւնն է, ամբողջութեամբ տարբեր՝ աշխարհի շատ հասկացողութիւնն է, ամբողջութեամբ տարբեր՝ աշխարհի շատ հասկացողութիւնն է, ամբողջութեամբ տարբեր՝ աշխարհի շատ 
մը կրօններու եւ իմաստասիրութիւններու ցուրտ մը կրօններու եւ իմաստասիրութիւններու ցուրտ մը կրօններու եւ իմաստասիրութիւններու ցուրտ մը կրօններու եւ իմաստասիրութիւններու ցուրտ 
հասկացոհասկացոհասկացոհասկացողութենէն, որ զԱստուած կը պատկերացնէ իբրեւ ղութենէն, որ զԱստուած կը պատկերացնէ իբրեւ ղութենէն, որ զԱստուած կը պատկերացնէ իբրեւ ղութենէն, որ զԱստուած կը պատկերացնէ իբրեւ 
աշխարհէն հեռու, անկէ ամբողջապէս ինքզինք կտրած արարիչ աշխարհէն հեռու, անկէ ամբողջապէս ինքզինք կտրած արարիչ աշխարհէն հեռու, անկէ ամբողջապէս ինքզինք կտրած արարիչ աշխարհէն հեռու, անկէ ամբողջապէս ինքզինք կտրած արարիչ 
մը կամ անհաղորդ բանականութիւն մըմը կամ անհաղորդ բանականութիւն մըմը կամ անհաղորդ բանականութիւն մըմը կամ անհաղորդ բանականութիւն մը::::    

    
3.3.3.3.----    Արարչութիւնը իր հրաշալիքներով Արարչութիւնը իր հրաշալիքներով Արարչութիւնը իր հրաշալիքներով Արարչութիւնը իր հրաշալիքներով ---- « « « «ԲարիԲարիԲարիԲարի»»»»::::    
Աստուածաշունչը իր առաջին էջով իսկ կը յայտարարէ, թէ Աստուածաշունչը իր առաջին էջով իսկ կը յայտարարէ, թէ Աստուածաշունչը իր առաջին էջով իսկ կը յայտարարէ, թէ Աստուածաշունչը իր առաջին էջով իսկ կը յայտարարէ, թէ 

Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք ամէն ինչ ստեղծեց, նք ամէն ինչ ստեղծեց, նք ամէն ինչ ստեղծեց, նք ամէն ինչ ստեղծեց, եւ եւ եւ եւ ««««տեսաւ որ բարի էտեսաւ որ բարի էտեսաւ որ բարի էտեսաւ որ բարի է»»»»::::    Ատով Ատով Ատով Ատով 
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ ամբողջ Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ ամբողջ Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ ամբողջ Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ ամբողջ 
ստեղծագործութիւնը բարի է, որովհետեւ ստեղծիչը ինք ստեղծագործութիւնը բարի է, որովհետեւ ստեղծիչը ինք ստեղծագործութիւնը բարի է, որովհետեւ ստեղծիչը ինք ստեղծագործութիւնը բարի է, որովհետեւ ստեղծիչը ինք 
գերագոյն Բարին էգերագոյն Բարին էգերագոյն Բարին էգերագոյն Բարին է::::    Իրօք, երբ կը ճանչնանք մեզ շրջապատող Իրօք, երբ կը ճանչնանք մեզ շրջապատող Իրօք, երբ կը ճանչնանք մեզ շրջապատող Իրօք, երբ կը ճանչնանք մեզ շրջապատող 
աշխարհը, տիեզերքը, մեր միտքն ու սիրտը կը լեցուին հմայքովաշխարհը, տիեզերքը, մեր միտքն ու սիրտը կը լեցուին հմայքովաշխարհը, տիեզերքը, մեր միտքն ու սիրտը կը լեցուին հմայքովաշխարհը, տիեզերքը, մեր միտքն ու սիրտը կը լեցուին հմայքով::::    
Ամէն ինչ կը վկայէ գերաԱմէն ինչ կը վկայէ գերաԱմէն ինչ կը վկայէ գերաԱմէն ինչ կը վկայէ գերագոյն եւ հոգածու Բանականութեան մը գոյն եւ հոգածու Բանականութեան մը գոյն եւ հոգածու Բանականութեան մը գոյն եւ հոգածու Բանականութեան մը 
մասին, որ ամէն ինչ ստեղծած է ինքն իր մէջ հրաշալի մասին, որ ամէն ինչ ստեղծած է ինքն իր մէջ հրաշալի մասին, որ ամէն ինչ ստեղծած է ինքն իր մէջ հրաշալի մասին, որ ամէն ինչ ստեղծած է ինքն իր մէջ հրաշալի 
կատարելութեամբկատարելութեամբկատարելութեամբկատարելութեամբ::::    Իրապէս որ երկինք եւ երկիր Տիրոջ փառքով Իրապէս որ երկինք եւ երկիր Տիրոջ փառքով Իրապէս որ երկինք եւ երկիր Տիրոջ փառքով Իրապէս որ երկինք եւ երկիր Տիրոջ փառքով 
լեցուն են, անոր մասին կը վկայեն եւ անոր փառքը կը պատմեն լեցուն են, անոր մասին կը վկայեն եւ անոր փառքը կը պատմեն լեցուն են, անոր մասին կը վկայեն եւ անոր փառքը կը պատմեն լեցուն են, անոր մասին կը վկայեն եւ անոր փառքը կը պատմեն 
((((Ես 6.3Ես 6.3Ես 6.3Ես 6.3::::    Սղ 19.1)Սղ 19.1)Սղ 19.1)Սղ 19.1)::::    

Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ Հաւատամքը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ բոլոր բոլոր բոլոր բոլոր 
ստեղծածներն ալ բարի են. ոստեղծածներն ալ բարի են. ոստեղծածներն ալ բարի են. ոստեղծածներն ալ բարի են. ո´́́́չ միայն հոգեղէնները, այլ նաեւ չ միայն հոգեղէնները, այլ նաեւ չ միայն հոգեղէնները, այլ նաեւ չ միայն հոգեղէնները, այլ նաեւ 
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մարմնաւորներըմարմնաւորներըմարմնաւորներըմարմնաւորները::::    Ասիկա կԱսիկա կԱսիկա կԱսիկա կ’’’’ընէ՝ հերքելու համար կարգ մը ընէ՝ հերքելու համար կարգ մը ընէ՝ հերքելու համար կարգ մը ընէ՝ հերքելու համար կարգ մը 
աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց այն սխալ կարծիքը, որ աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց այն սխալ կարծիքը, որ աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց այն սխալ կարծիքը, որ աղանդներու եւ իմաստասիրութեանց այն սխալ կարծիքը, որ 
նիւթը, այսինքն՝ մեր մարմինը կը նկատէ չար եւ չարիքի աղբիւրնիւթը, այսինքն՝ մեր մարմինը կը նկատէ չար եւ չարիքի աղբիւրնիւթը, այսինքն՝ մեր մարմինը կը նկատէ չար եւ չարիքի աղբիւրնիւթը, այսինքն՝ մեր մարմինը կը նկատէ չար եւ չարիքի աղբիւր::::    
Ճշմարտութիւնը սակայն հակառակն էՃշմարտութիւնը սակայն հակառակն էՃշմարտութիւնը սակայն հակառակն էՃշմարտութիւնը սակայն հակառակն է::::    Նիւթը կամ մարմինը Նիւթը կամ մարմինը Նիւթը կամ մարմինը Նիւթը կամ մարմինը 
Աստուծմէ ստեղծուած է, եւ ուստի բարի էԱստուծմէ ստեղծուած է, եւ ուստի բարի էԱստուծմէ ստեղծուած է, եւ ուստի բարի էԱստուծմէ ստեղծուած է, եւ ուստի բարի է::::    

    
4.4.4.4.----    Արարչութեան ներկայ վիճակըԱրարչութեան ներկայ վիճակըԱրարչութեան ներկայ վիճակըԱրարչութեան ներկայ վիճակը::::    Ուրկէ՞ չարը, եւ ի՞նչ է Ուրկէ՞ չարը, եւ ի՞նչ է Ուրկէ՞ չարը, եւ ի՞նչ է Ուրկէ՞ չարը, եւ ի՞նչ է 

չարըչարըչարըչարը::::    
Երբ մեր շուրջ եւ աշխարհը կը դիտենք, անշուշտ կը Երբ մեր շուրջ եւ աշխարհը կը դիտենք, անշուշտ կը Երբ մեր շուրջ եւ աշխարհը կը դիտենք, անշուշտ կը Երբ մեր շուրջ եւ աշխարհը կը դիտենք, անշուշտ կը 

տեսնենք նաեւ չարը, չարիքը, որ մեզ կը տագնապեցնէ եւ յաճախ տեսնենք նաեւ չարը, չարիքը, որ մեզ կը տագնապեցնէ եւ յաճախ տեսնենք նաեւ չարը, չարիքը, որ մեզ կը տագնապեցնէ եւ յաճախ տեսնենք նաեւ չարը, չարիքը, որ մեզ կը տագնապեցնէ եւ յաճախ 
անպատասխան հարցումներու դիմաց կը անպատասխան հարցումներու դիմաց կը անպատասխան հարցումներու դիմաց կը անպատասխան հարցումներու դիմաց կը դնէդնէդնէդնէ::::    Ուրկէ՞ կու գայ Ուրկէ՞ կու գայ Ուրկէ՞ կու գայ Ուրկէ՞ կու գայ 
չարը, ի՞նչ է անիկա, այսքան տարածուն եւ երեւութապէս չարը, ի՞նչ է անիկա, այսքան տարածուն եւ երեւութապէս չարը, ի՞նչ է անիկա, այսքան տարածուն եւ երեւութապէս չարը, ի՞նչ է անիկա, այսքան տարածուն եւ երեւութապէս 
անյաղթահարելիանյաղթահարելիանյաղթահարելիանյաղթահարելի::::    

Որոշ կրօններ չարին գոյութիւնը ճանչնալով հանդերձ՝ կը Որոշ կրօններ չարին գոյութիւնը ճանչնալով հանդերձ՝ կը Որոշ կրօններ չարին գոյութիւնը ճանչնալով հանդերձ՝ կը Որոշ կրօններ չարին գոյութիւնը ճանչնալով հանդերձ՝ կը 
փորձեն մերժել զայն, ըսելով՝ թէ անիկա իրական չէ, այլ՝ փորձեն մերժել զայն, ըսելով՝ թէ անիկա իրական չէ, այլ՝ փորձեն մերժել զայն, ըսելով՝ թէ անիկա իրական չէ, այլ՝ փորձեն մերժել զայն, ըսելով՝ թէ անիկա իրական չէ, այլ՝ 
պատրանք է պարզապէսպատրանք է պարզապէսպատրանք է պարզապէսպատրանք է պարզապէս::::    Մենք գիտենք, սակայն, որ անիկա Մենք գիտենք, սակայն, որ անիկա Մենք գիտենք, սակայն, որ անիկա Մենք գիտենք, սակայն, որ անիկա 
անուրանալի իրականուրանալի իրականուրանալի իրականուրանալի իրականութիւն մըն էանութիւն մըն էանութիւն մըն էանութիւն մըն է::::    Հետեւաբար, ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ Հետեւաբար, ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ Հետեւաբար, ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ Հետեւաբար, ուրկէ՞ եւ ինչո՞ւ 
չարըչարըչարըչարը::::    

Աստուածաշունչը չարին իրականութիւնը ճանչնալով Աստուածաշունչը չարին իրականութիւնը ճանչնալով Աստուածաշունչը չարին իրականութիւնը ճանչնալով Աստուածաշունչը չարին իրականութիւնը ճանչնալով 
հանդերձ՝ ցոյց կու տայ թէ չարը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած չէհանդերձ՝ ցոյց կու տայ թէ չարը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած չէհանդերձ՝ ցոյց կու տայ թէ չարը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած չէհանդերձ՝ ցոյց կու տայ թէ չարը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած չէ::::    
Անիկա արդիւնքն է մարդուն ազատ կամքին եւ գործերունԱնիկա արդիւնքն է մարդուն ազատ կամքին եւ գործերունԱնիկա արդիւնքն է մարդուն ազատ կամքին եւ գործերունԱնիկա արդիւնքն է մարդուն ազատ կամքին եւ գործերուն::::    
Աստուած մարդուն տուած է բացարձակ ազատութիւնը՝ Աստուած մարդուն տուած է բացարձակ ազատութիւնը՝ Աստուած մարդուն տուած է բացարձակ ազատութիւնը՝ Աստուած մարդուն տուած է բացարձակ ազատութիւնը՝ 
ընտրեընտրեընտրեընտրելու եւ ընելու ինչ որ կլու եւ ընելու ինչ որ կլու եւ ընելու ինչ որ կլու եւ ընելու ինչ որ կ’’’’ուզէ, ընտրելու չարը կամ բարին, ուզէ, ընտրելու չարը կամ բարին, ուզէ, ընտրելու չարը կամ բարին, ուզէ, ընտրելու չարը կամ բարին, 
մահը կամ կեանքըմահը կամ կեանքըմահը կամ կեանքըմահը կամ կեանքը::::    Բայց Աստուած մարդուն կը յիշեցնէ նաեւ, որ Բայց Աստուած մարդուն կը յիշեցնէ նաեւ, որ Բայց Աստուած մարդուն կը յիշեցնէ նաեւ, որ Բայց Աստուած մարդուն կը յիշեցնէ նաեւ, որ 
մեր ընտրութիւնը իր հետեւանքները ունի, որ մարդ պիտի կրէ մեր ընտրութիւնը իր հետեւանքները ունի, որ մարդ պիտի կրէ մեր ընտրութիւնը իր հետեւանքները ունի, որ մարդ պիտի կրէ մեր ընտրութիւնը իր հետեւանքները ունի, որ մարդ պիտի կրէ 
անպայմանօրէնանպայմանօրէնանպայմանօրէնանպայմանօրէն::::    Սխալ որոշում մը իր ցաւալի արդիւնքները Սխալ որոշում մը իր ցաւալի արդիւնքները Սխալ որոշում մը իր ցաւալի արդիւնքները Սխալ որոշում մը իր ցաւալի արդիւնքները 
կրնայ ունենալ, որ մարդ պիտի կրէ անխուկրնայ ունենալ, որ մարդ պիտի կրէ անխուկրնայ ունենալ, որ մարդ պիտի կրէ անխուկրնայ ունենալ, որ մարդ պիտի կրէ անխուսափելիօրէնսափելիօրէնսափելիօրէնսափելիօրէն::::    
Աստուած մարդուն ցոյց կու տայ ուղիղը, բայց չի կաշկանդեր Աստուած մարդուն ցոյց կու տայ ուղիղը, բայց չի կաշկանդեր Աստուած մարդուն ցոյց կու տայ ուղիղը, բայց չի կաշկանդեր Աստուած մարդուն ցոյց կու տայ ուղիղը, բայց չի կաշկանդեր 
մարդուն ազատութիւնը՝ ընտրելու ինչ որ կմարդուն ազատութիւնը՝ ընտրելու ինչ որ կմարդուն ազատութիւնը՝ ընտրելու ինչ որ կմարդուն ազատութիւնը՝ ընտրելու ինչ որ կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    

    
5.5.5.5.----Արարչութեան նպատակը եւ վախճանակէտըԱրարչութեան նպատակը եւ վախճանակէտըԱրարչութեան նպատակը եւ վախճանակէտըԱրարչութեան նպատակը եւ վախճանակէտը::::    
Ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ սիրոյն Ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ սիրոյն Ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ սիրոյն Ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ սիրոյն 

արտայայտութիւնն էարտայայտութիւնն էարտայայտութիւնն էարտայայտութիւնն է::::    Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ կՍ. Գրիգոր Լուսաւորիչ կՍ. Գրիգոր Լուսաւորիչ կՍ. Գրիգոր Լուսաւորիչ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Արարիչին Արարիչին Արարիչին Արարիչին 
սէրը սսէրը սսէրը սսէրը ստիպեց զինք ստեղծելու բոլոր արարածները, թէտիպեց զինք ստեղծելու բոլոր արարածները, թէտիպեց զինք ստեղծելու բոլոր արարածները, թէտիպեց զինք ստեղծելու բոլոր արարածները, թէ´́́́    
տեսանելիները եւ թէտեսանելիները եւ թէտեսանելիները եւ թէտեսանելիները եւ թէ´́́́    անտեսանելիներըանտեսանելիներըանտեսանելիներըանտեսանելիները::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ Աստուած ինք չ թէ Աստուած ինք չ թէ Աստուած ինք չ թէ Աստուած ինք 
պէտք ունէր, այլ՝ որպէսզի ի յայտ գայ իր փառքը, որ տեսանելի պէտք ունէր, այլ՝ որպէսզի ի յայտ գայ իր փառքը, որ տեսանելի պէտք ունէր, այլ՝ որպէսզի ի յայտ գայ իր փառքը, որ տեսանելի պէտք ունէր, այլ՝ որպէսզի ի յայտ գայ իր փառքը, որ տեսանելի 
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թէ անտեսանելի արարածներուս ընդմէջէն կը տեսնուի եւ կը թէ անտեսանելի արարածներուս ընդմէջէն կը տեսնուի եւ կը թէ անտեսանելի արարածներուս ընդմէջէն կը տեսնուի եւ կը թէ անտեսանելի արարածներուս ընդմէջէն կը տեսնուի եւ կը 
հասկցուիհասկցուիհասկցուիհասկցուի»»»» ( ( ( (Յաճախապատում, Ճառ Բ.)Յաճախապատում, Ճառ Բ.)Յաճախապատում, Ճառ Բ.)Յաճախապատում, Ճառ Բ.)::::    

««««Ամէն ինչ իրմԱմէն ինչ իրմԱմէն ինչ իրմԱմէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունիէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունիէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունիէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունի» » » » 
կկկկ’’’’ըսէ Հռոմայեցիներուն նամակը (11.36)ըսէ Հռոմայեցիներուն նամակը (11.36)ըսէ Հռոմայեցիներուն նամակը (11.36)ըսէ Հռոմայեցիներուն նամակը (11.36)::::    Եւ ասիկա ցոյց կու տայ Եւ ասիկա ցոյց կու տայ Եւ ասիկա ցոյց կու տայ Եւ ասիկա ցոյց կու տայ 
Աստուծոյ ճշմարիտ նպատակըԱստուծոյ ճշմարիտ նպատակըԱստուծոյ ճշմարիտ նպատակըԱստուծոյ ճշմարիտ նպատակը::::    Աստուած աշխարհը մարդուն Աստուած աշխարհը մարդուն Աստուած աշխարհը մարդուն Աստուած աշխարհը մարդուն 
համար ստեղծեց, եւ մարդը՝ իր սիրոյն եւ իր փառքին համարհամար ստեղծեց, եւ մարդը՝ իր սիրոյն եւ իր փառքին համարհամար ստեղծեց, եւ մարդը՝ իր սիրոյն եւ իր փառքին համարհամար ստեղծեց, եւ մարդը՝ իր սիրոյն եւ իր փառքին համար::::    
Աստուած իր սիրոյն եւ իր բարիքներուն հաղորդակից կը Աստուած իր սիրոյն եւ իր բարիքներուն հաղորդակից կը Աստուած իր սիրոյն եւ իր բարիքներուն հաղորդակից կը Աստուած իր սիրոյն եւ իր բարիքներուն հաղորդակից կը դարձնէ դարձնէ դարձնէ դարձնէ 
մեզ, որպէսզի մենք ալ իրեն հանդէպ մեր սիրով հաղորդուինք մեզ, որպէսզի մենք ալ իրեն հանդէպ մեր սիրով հաղորդուինք մեզ, որպէսզի մենք ալ իրեն հանդէպ մեր սիրով հաղորդուինք մեզ, որպէսզի մենք ալ իրեն հանդէպ մեր սիրով հաղորդուինք 
իրեն, իր սեփական իրեն, իր սեփական իրեն, իր սեփական իրեն, իր սեփական ««««ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ընտանիքըընտանիքըընտանիքըընտանիքը» » » » դառնանք դառնանք դառնանք դառնանք 
((((հմմտ Եփ 2.19), եւ Տիրոջ հետ ըլլանք յաւիտեան (Ա.Թս 4.17)հմմտ Եփ 2.19), եւ Տիրոջ հետ ըլլանք յաւիտեան (Ա.Թս 4.17)հմմտ Եփ 2.19), եւ Տիրոջ հետ ըլլանք յաւիտեան (Ա.Թս 4.17)հմմտ Եփ 2.19), եւ Տիրոջ հետ ըլլանք յաւիտեան (Ա.Թս 4.17)::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ,    
ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօրին, այսինքն՝ յէութենէ Հօրին, այսինքն՝ յէութենէ Հօրին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Բանն ԱստուածԲանն ԱստուածԲանն ԱստուածԲանն Աստուած::::    
Յովհաննէսի Աւետարանը Յովհաննէսի Աւետարանը Յովհաննէսի Աւետարանը Յովհաննէսի Աւետարանը ««««ԲանԲանԲանԲան» » » » կը կոչէ Աստուծոյ Որդին կը կոչէ Աստուծոյ Որդին կը կոչէ Աստուծոյ Որդին կը կոչէ Աստուծոյ Որդին 

((((Յհ 1.1, 14Յհ 1.1, 14Յհ 1.1, 14Յհ 1.1, 14::::    Հմմտ Ա.Յհ 1.1)Հմմտ Ա.Յհ 1.1)Հմմտ Ա.Յհ 1.1)Հմմտ Ա.Յհ 1.1)::::    Քրիստոնէական գրականութեան մէջ Քրիստոնէական գրականութեան մէջ Քրիստոնէական գրականութեան մէջ Քրիստոնէական գրականութեան մէջ 
յաճախ Որդիին մասին կը խօսինք, զայն անուանելով Բանն յաճախ Որդիին մասին կը խօսինք, զայն անուանելով Բանն յաճախ Որդիին մասին կը խօսինք, զայն անուանելով Բանն յաճախ Որդիին մասին կը խօսինք, զայն անուանելով Բանն 
Աստուած, կամ՝ Աստուած Բանը, որովհետեւ Յովհաննէսի Աստուած, կամ՝ Աստուած Բանը, որովհետեւ Յովհաննէսի Աստուած, կամ՝ Աստուած Բանը, որովհետեւ Յովհաննէսի Աստուած, կամ՝ Աստուած Բանը, որովհետեւ Յովհաննէսի 
Աւետարանը յստակօրէն կԱւետարանը յստակօրէն կԱւետարանը յստակօրէն կԱւետարանը յստակօրէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սկիզբէն էր Բանը, եւ Բանը Սկիզբէն էր Բանը, եւ Բանը Սկիզբէն էր Բանը, եւ Բանը Սկիզբէն էր Բանը, եւ Բանը 
Աստուծոյ քով էր, եւ Աստուած էր ԲանըԱստուծոյ քով էր, եւ Աստուած էր ԲանըԱստուծոյ քով էր, եւ Աստուած էր ԲանըԱստուծոյ քով էր, եւ Աստուած էր Բանը»»»»::::    Նիկիական Նիկիական Նիկիական Նիկիական 
հանգանակին մէջ այս բացատրութիւնը չկայ, թերեւս առիթ հանգանակին մէջ այս բացատրութիւնը չկայ, թերեւս առիթ հանգանակին մէջ այս բացատրութիւնը չկայ, թերեւս առիթ հանգանակին մէջ այս բացատրութիւնը չկայ, թերեւս առիթ 
չտալու համար այն շփոթին, որ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ իր չտալու համար այն շփոթին, որ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ իր չտալու համար այն շփոթին, որ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ իր չտալու համար այն շփոթին, որ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ իր 
հետեւորդները ունէին (տես վարը, 2.3)հետեւորդները ունէին (տես վարը, 2.3)հետեւորդները ունէին (տես վարը, 2.3)հետեւորդները ունէին (տես վարը, 2.3)::::    

    
2.2.2.2.----    Մէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ Տէր::::    
ԱԱԱԱ....----    Աստուած մէկ էԱստուած մէկ էԱստուած մէկ էԱստուած մէկ է::::    Հետեւաբար մէկութիւնը յատուկ է Հետեւաբար մէկութիւնը յատուկ է Հետեւաբար մէկութիւնը յատուկ է Հետեւաբար մէկութիւնը յատուկ է 

ամենասուրբ Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին եւ երեքին ամենասուրբ Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին եւ երեքին ամենասուրբ Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին եւ երեքին ամենասուրբ Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին եւ երեքին 
միասնաբարմիասնաբարմիասնաբարմիասնաբար::::    Այդ իմաստով, Այդ իմաստով, Այդ իմաստով, Այդ իմաստով, ««««Մէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ Տէր» » » » բացատրութիւնը բացատրութիւնը բացատրութիւնը բացատրութիւնը 
որոշակիօրէն Քրիստոսի աստուածութիւնը ընդգծելու նպատակ որոշակիօրէն Քրիստոսի աստուածութիւնը ընդգծելու նպատակ որոշակիօրէն Քրիստոսի աստուածութիւնը ընդգծելու նպատակ որոշակիօրէն Քրիստոսի աստուածութիւնը ընդգծելու նպատակ 
ունիունիունիունի::::    

Բ.Բ.Բ.Բ.----    Յիսուս Քրիստոս միակ Տէրն է, ճշմարիտ Տէրը,Յիսուս Քրիստոս միակ Տէրն է, ճշմարիտ Տէրը,Յիսուս Քրիստոս միակ Տէրն է, ճշմարիտ Տէրը,Յիսուս Քրիստոս միակ Տէրն է, ճշմարիտ Տէրը,    տարբեր՝ տարբեր՝ տարբեր՝ տարբեր՝ 
բոլոր միւս տէրերէն, որոնք ճշմարտապէս տէր չենբոլոր միւս տէրերէն, որոնք ճշմարտապէս տէր չենբոլոր միւս տէրերէն, որոնք ճշմարտապէս տէր չենբոլոր միւս տէրերէն, որոնք ճշմարտապէս տէր չեն::::    Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
««««տէրերու Տէրը եւ թագաւորներու Թագաւորըտէրերու Տէրը եւ թագաւորներու Թագաւորըտէրերու Տէրը եւ թագաւորներու Թագաւորըտէրերու Տէրը եւ թագաւորներու Թագաւորը»»»» ( ( ( (Յյտ 17.14, 19.16), Յյտ 17.14, 19.16), Յյտ 17.14, 19.16), Յյտ 17.14, 19.16), 
եւ բոլորէն վեր եղող Աստուածն է (Հռ 9.5եւ բոլորէն վեր եղող Աստուածն է (Հռ 9.5եւ բոլորէն վեր եղող Աստուածն է (Հռ 9.5եւ բոլորէն վեր եղող Աստուածն է (Հռ 9.5::::    Հմմտ Ա.Տմ 6.14Հմմտ Ա.Տմ 6.14Հմմտ Ա.Տմ 6.14Հմմտ Ա.Տմ 6.14----16)16)16)16)::::    

Գ.Գ.Գ.Գ.----    Անիկա նոյն եւ մէկ յաւիտենական Բանն էր, որ աշխարհ Անիկա նոյն եւ մէկ յաւիտենական Բանն էր, որ աշխարհ Անիկա նոյն եւ մէկ յաւիտենական Բանն էր, որ աշխարհ Անիկա նոյն եւ մէկ յաւիտենական Բանն էր, որ աշխարհ 
գալով մարմնացաւգալով մարմնացաւգալով մարմնացաւգալով մարմնացաւ::::    

Դ.Դ.Դ.Դ.----    ՄՄՄՄէկ եւ նոյն Տէր Յիսուս Քրիստոսի երկու էկ եւ նոյն Տէր Յիսուս Քրիստոսի երկու էկ եւ նոյն Տէր Յիսուս Քրիստոսի երկու էկ եւ նոյն Տէր Յիսուս Քրիստոսի երկու 
բնութիւններուն, այսինքն՝ աստուածութեան եւ մարդկութեան բնութիւններուն, այսինքն՝ աստուածութեան եւ մարդկութեան բնութիւններուն, այսինքն՝ աստուածութեան եւ մարդկութեան բնութիւններուն, այսինքն՝ աստուածութեան եւ մարդկութեան 
միջեւ բաժանում չկայմիջեւ բաժանում չկայմիջեւ բաժանում չկայմիջեւ բաժանում չկայ::::    Քրիստոս աստուածային եւ մարդկային Քրիստոս աստուածային եւ մարդկային Քրիստոս աստուածային եւ մարդկային Քրիստոս աստուածային եւ մարդկային 
կատարեալ բնութիւններուն սքանչելի միութիւնն է, առանց կատարեալ բնութիւններուն սքանչելի միութիւնն է, առանց կատարեալ բնութիւններուն սքանչելի միութիւնն է, առանց կատարեալ բնութիւններուն սքանչելի միութիւնն է, առանց 
շփոթելու մէկը եւ միւսը, բայց նաեւ առանց երբեք բաժնելու ինչ շփոթելու մէկը եւ միւսը, բայց նաեւ առանց երբեք բաժնելու ինչ շփոթելու մէկը եւ միւսը, բայց նաեւ առանց երբեք բաժնելու ինչ շփոթելու մէկը եւ միւսը, բայց նաեւ առանց երբեք բաժնելու ինչ 
որ յատուկ է Յիսուս Քրիստոսի աստուածամարդկային որ յատուկ է Յիսուս Քրիստոսի աստուածամարդկային որ յատուկ է Յիսուս Քրիստոսի աստուածամարդկային որ յատուկ է Յիսուս Քրիստոսի աստուածամարդկային 
միաւորեալ մէկ բնութեանմիաւորեալ մէկ բնութեանմիաւորեալ մէկ բնութեանմիաւորեալ մէկ բնութեան::::    
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3.3.3.3.---- « « « «ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » կոչումը, անոր գործածութիւնը եւ իսկական կոչումը, անոր գործածութիւնը եւ իսկական կոչումը, անոր գործածութիւնը եւ իսկական կոչումը, անոր գործածութիւնը եւ իսկական 
նշանակութիւնընշանակութիւնընշանակութիւնընշանակութիւնը::::    

««««ՏէրՏէրՏէրՏէր»»»»ը միայն տիտղոս մը չէ, Աստուածաշնչական ը միայն տիտղոս մը չէ, Աստուածաշնչական ը միայն տիտղոս մը չէ, Աստուածաշնչական ը միայն տիտղոս մը չէ, Աստուածաշնչական 
հասկացողութեամբ, այլ նաեւ՝ անուն մըն է, Աստուծոյ անունն էհասկացողութեամբ, այլ նաեւ՝ անուն մըն է, Աստուծոյ անունն էհասկացողութեամբ, այլ նաեւ՝ անուն մըն է, Աստուծոյ անունն էհասկացողութեամբ, այլ նաեւ՝ անուն մըն է, Աստուծոյ անունն է::::    
Այն անունն է, որ յաԱյն անունն է, որ յաԱյն անունն է, որ յաԱյն անունն է, որ յայտնուեցաւ Մովսէս մարգարէին (Ել 3.14յտնուեցաւ Մովսէս մարգարէին (Ել 3.14յտնուեցաւ Մովսէս մարգարէին (Ել 3.14յտնուեցաւ Մովսէս մարգարէին (Ել 3.14----15), 15), 15), 15), 
եւ որով լեցուն են Հին եւ Նոր Կտակարաններըեւ որով լեցուն են Հին եւ Նոր Կտակարաններըեւ որով լեցուն են Հին եւ Նոր Կտակարաններըեւ որով լեցուն են Հին եւ Նոր Կտակարանները::::    Այդ անունը, Այդ անունը, Այդ անունը, Այդ անունը, 
Եբրայերէն ձեւով՝ Եբրայերէն ձեւով՝ Եբրայերէն ձեւով՝ Եբրայերէն ձեւով՝ ««««ԵահուէԵահուէԵահուէԵահուէ» » » » (կամ (կամ (կամ (կամ ««««ԵհովաԵհովաԵհովաԵհովա»), »), »), »), առհասարակ բոլոր առհասարակ բոլոր առհասարակ բոլոր առհասարակ բոլոր 
միւս լեզուներուն մէջ թարգմանուած է միւս լեզուներուն մէջ թարգմանուած է միւս լեզուներուն մէջ թարգմանուած է միւս լեզուներուն մէջ թարգմանուած է ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բառովբառովբառովբառով::::    Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, 
իրարմէ տարբեր չեն Եահուէն եւ Յիսուս Քրիստոսըիրարմէ տարբեր չեն Եահուէն եւ Յիսուս Քրիստոսըիրարմէ տարբեր չեն Եահուէն եւ Յիսուս Քրիստոսըիրարմէ տարբեր չեն Եահուէն եւ Յիսուս Քրիստոսը::::    ««««ԵահուէԵահուէԵահուէԵահուէ» » » » 
անունը յատուկ է Աստուծոյ, Սուրբ Երրորդութեան երեք անունը յատուկ է Աստուծոյ, Սուրբ Երրորդութեան երեք անունը յատուկ է Աստուծոյ, Սուրբ Երրորդութեան երեք անունը յատուկ է Աստուծոյ, Սուրբ Երրորդութեան երեք 
անձերուն հաւասարապէս, եւ մարմնացեալ ու մարդացեալ մեր անձերուն հաւասարապէս, եւ մարմնացեալ ու մարդացեալ մեր անձերուն հաւասարապէս, եւ մարմնացեալ ու մարդացեալ մեր անձերուն հաւասարապէս, եւ մարմնացեալ ու մարդացեալ մեր 
Փրկիչը ինք ալ Տէր է, այսինքն՝ Եահուէ Աստուածը (տեՓրկիչը ինք ալ Տէր է, այսինքն՝ Եահուէ Աստուածը (տեՓրկիչը ինք ալ Տէր է, այսինքն՝ Եահուէ Աստուածը (տեՓրկիչը ինք ալ Տէր է, այսինքն՝ Եահուէ Աստուածը (տե´́́́ս, ս, ս, ս, 
օրինակ, Յհ 12.37օրինակ, Յհ 12.37օրինակ, Յհ 12.37օրինակ, Յհ 12.37----41 41 41 41 եւ հմմտ Ես 6.1եւ հմմտ Ես 6.1եւ հմմտ Ես 6.1եւ հմմտ Ես 6.1----10)10)10)10)::::    

Նոր Կտակարանը միշտ այսպէս՝ Տէր կը կոչէ Որդին, ՅիսուՆոր Կտակարանը միշտ այսպէս՝ Տէր կը կոչէ Որդին, ՅիսուՆոր Կտակարանը միշտ այսպէս՝ Տէր կը կոչէ Որդին, ՅիսուՆոր Կտակարանը միշտ այսպէս՝ Տէր կը կոչէ Որդին, Յիսուս ս ս ս 
Քրիստոսը, անոր մէջ տեսնելով Որդիին աստուածութիւնը, Քրիստոսը, անոր մէջ տեսնելով Որդիին աստուածութիւնը, Քրիստոսը, անոր մէջ տեսնելով Որդիին աստուածութիւնը, Քրիստոսը, անոր մէջ տեսնելով Որդիին աստուածութիւնը, 
հաւասար Հօրը եւ Սուրբ Հոգիինհաւասար Հօրը եւ Սուրբ Հոգիինհաւասար Հօրը եւ Սուրբ Հոգիինհաւասար Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին::::    Ուստի Ուստի Ուստի Ուստի ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » անունին մէջ կը անունին մէջ կը անունին մէջ կը անունին մէջ կը 
տեսնենք ոտեսնենք ոտեսնենք ոտեսնենք ո´́́́չ միայն Յիսուս Քրիստոսի իշխանութիւնը եւ չ միայն Յիսուս Քրիստոսի իշխանութիւնը եւ չ միայն Յիսուս Քրիստոսի իշխանութիւնը եւ չ միայն Յիսուս Քրիստոսի իշխանութիւնը եւ 
տիրութիւնը ամբողջ ստեղծագործութեան եւ մեր վրայ, այլ նաեւ տիրութիւնը ամբողջ ստեղծագործութեան եւ մեր վրայ, այլ նաեւ տիրութիւնը ամբողջ ստեղծագործութեան եւ մեր վրայ, այլ նաեւ տիրութիւնը ամբողջ ստեղծագործութեան եւ մեր վրայ, այլ նաեւ 
կը տեսնենք անոր աստուածութիւնը, որ կը դկը տեսնենք անոր աստուածութիւնը, որ կը դկը տեսնենք անոր աստուածութիւնը, որ կը դկը տեսնենք անոր աստուածութիւնը, որ կը դաւանինք եւ կը աւանինք եւ կը աւանինք եւ կը աւանինք եւ կը 
հռչակենք՝ իբրեւ հիմը մեր փրկութեանհռչակենք՝ իբրեւ հիմը մեր փրկութեանհռչակենք՝ իբրեւ հիմը մեր փրկութեանհռչակենք՝ իբրեւ հիմը մեր փրկութեան::::    

    
4.4.4.4.----    Յիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս Քրիստոս::::    
««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » Եբրայերէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ՝ Եբրայերէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ՝ Եբրայերէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ՝ Եբրայերէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ՝ ««««Տէրը կը Տէրը կը Տէրը կը Տէրը կը 

փրկէփրկէփրկէփրկէ»»»»::::    Յիսուսի անունն իսկ կը յայտնէ իր փրկագործական Յիսուսի անունն իսկ կը յայտնէ իր փրկագործական Յիսուսի անունն իսկ կը յայտնէ իր փրկագործական Յիսուսի անունն իսկ կը յայտնէ իր փրկագործական 
առաքելութիւնը, որ քրիստոնէական եկեղեցին խտացուցած է առաքելութիւնը, որ քրիստոնէական եկեղեցին խտացուցած է առաքելութիւնը, որ քրիստոնէական եկեղեցին խտացուցած է առաքելութիւնը, որ քրիստոնէական եկեղեցին խտացուցած է 
միակ բառի մը կամ տիտղոսի միակ բառի մը կամ տիտղոսի միակ բառի մը կամ տիտղոսի միակ բառի մը կամ տիտղոսի մը մէջ.մը մէջ.մը մէջ.մը մէջ.---- « « « «ՓրկիչՓրկիչՓրկիչՓրկիչ»»»»::::    ԱԱԱԱ´́́́ն է մեր ն է մեր ն է մեր ն է մեր 
ազատարարը՝ մեղքին եւ Չարին ծառայութենէնազատարարը՝ մեղքին եւ Չարին ծառայութենէնազատարարը՝ մեղքին եւ Չարին ծառայութենէնազատարարը՝ մեղքին եւ Չարին ծառայութենէն::::    Յիսուս իր անձը Յիսուս իր անձը Յիսուս իր անձը Յիսուս իր անձը 
փրկանք տուաւ մեր բոլորին փոխարէն, մեզ մեղքի փրկանք տուաւ մեր բոլորին փոխարէն, մեզ մեղքի փրկանք տուաւ մեր բոլորին փոխարէն, մեզ մեղքի փրկանք տուաւ մեր բոլորին փոխարէն, մեզ մեղքի 
ծառայութենէն գնելու համար (տեծառայութենէն գնելու համար (տեծառայութենէն գնելու համար (տեծառայութենէն գնելու համար (տե´́́́ս Մտ 20.28, 26.28ս Մտ 20.28, 26.28ս Մտ 20.28, 26.28ս Մտ 20.28, 26.28::::    Մր 10.45Մր 10.45Մր 10.45Մր 10.45::::    
Ա.Տմ 2.6Ա.Տմ 2.6Ա.Տմ 2.6Ա.Տմ 2.6::::    Եբր 9.28)Եբր 9.28)Եբր 9.28)Եբր 9.28)::::    

««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս»»»»ը անուն չէ, այլ՝ տիտղոս մըը անուն չէ, այլ՝ տիտղոս մըը անուն չէ, այլ՝ տիտղոս մըը անուն չէ, այլ՝ տիտղոս մը:::: « « « «ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » 
ՅՅՅՅունարէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ՝ Օծեալունարէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ՝ Օծեալունարէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ՝ Օծեալունարէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ՝ Օծեալ::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
համապատասխանն է Եբրայերէն համապատասխանն է Եբրայերէն համապատասխանն է Եբրայերէն համապատասխանն է Եբրայերէն ««««օծեալօծեալօծեալօծեալ» » » » (Եբր. (Եբր. (Եբր. (Եբր. ««««մաշիմաշիմաշիմաշի´́́́ահահահահ», », », », կամ կամ կամ կամ 
մեզի համար սովորական դարձած կերպով՝ մեզի համար սովորական դարձած կերպով՝ մեզի համար սովորական դարձած կերպով՝ մեզի համար սովորական դարձած կերպով՝ ««««մեսիամեսիամեսիամեսիա») ») ») ») բառին կամ բառին կամ բառին կամ բառին կամ 
տիտղոսին, որ կը տրուէր թագաւորներուն, քահանաներուն եւ տիտղոսին, որ կը տրուէր թագաւորներուն, քահանաներուն եւ տիտղոսին, որ կը տրուէր թագաւորներուն, քահանաներուն եւ տիտղոսին, որ կը տրուէր թագաւորներուն, քահանաներուն եւ 
մարգարէներունմարգարէներունմարգարէներունմարգարէներուն::::    Յիսուս Օծեալ կը կոչուի, նախ՝ ոՅիսուս Օծեալ կը կոչուի, նախ՝ ոՅիսուս Օծեալ կը կոչուի, նախ՝ ոՅիսուս Օծեալ կը կոչուի, նախ՝ որովհետեւ իր րովհետեւ իր րովհետեւ իր րովհետեւ իր 
մարդկութեան մէջ յղութեան պահէն իսկ ամբողջապէս Սուրբ մարդկութեան մէջ յղութեան պահէն իսկ ամբողջապէս Սուրբ մարդկութեան մէջ յղութեան պահէն իսկ ամբողջապէս Սուրբ մարդկութեան մէջ յղութեան պահէն իսկ ամբողջապէս Սուրբ 
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Հոգիով լեցուեցաւ (Մտ 1.18Հոգիով լեցուեցաւ (Մտ 1.18Հոգիով լեցուեցաւ (Մտ 1.18Հոգիով լեցուեցաւ (Մտ 1.18::::    Ղկ 1.35), Սուրբ Հոգիով աճեցաւ ու Ղկ 1.35), Սուրբ Հոգիով աճեցաւ ու Ղկ 1.35), Սուրբ Հոգիով աճեցաւ ու Ղկ 1.35), Սուրբ Հոգիով աճեցաւ ու 
զօրացաւ (Ղկ 1.80), անով առաջնորդուեցաւ (Մտ 4.1զօրացաւ (Ղկ 1.80), անով առաջնորդուեցաւ (Մտ 4.1զօրացաւ (Ղկ 1.80), անով առաջնորդուեցաւ (Մտ 4.1զօրացաւ (Ղկ 1.80), անով առաջնորդուեցաւ (Մտ 4.1::::    Մր 1.10Մր 1.10Մր 1.10Մր 1.10----12)12)12)12)::::    
Այդ իմաստով ալ, Յիսուս իր երկրաւոր ամբողջ առաքելութեան Այդ իմաստով ալ, Յիսուս իր երկրաւոր ամբողջ առաքելութեան Այդ իմաստով ալ, Յիսուս իր երկրաւոր ամբողջ առաքելութեան Այդ իմաստով ալ, Յիսուս իր երկրաւոր ամբողջ առաքելութեան 
ընթացքին ամբողջաընթացքին ամբողջաընթացքին ամբողջաընթացքին ամբողջապէս ունէր Աստուծոյ Հոգին (Յհ 3.34), պէս ունէր Աստուծոյ Հոգին (Յհ 3.34), պէս ունէր Աստուծոյ Հոգին (Յհ 3.34), պէս ունէր Աստուծոյ Հոգին (Յհ 3.34), 
որովհետեւ Որդին ինք անբաժան է Սուրբ Հոգիէն, ինչպէս որովհետեւ Որդին ինք անբաժան է Սուրբ Հոգիէն, ինչպէս որովհետեւ Որդին ինք անբաժան է Սուրբ Հոգիէն, ինչպէս որովհետեւ Որդին ինք անբաժան է Սուրբ Հոգիէն, ինչպէս 
անբաժան է Հօրմէնանբաժան է Հօրմէնանբաժան է Հօրմէնանբաժան է Հօրմէն::::    

    
5.5.5.5.----    Որդի ԱստուծոյՈրդի ԱստուծոյՈրդի ԱստուծոյՈրդի Աստուծոյ::::    
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««Աստուծոյ Որդի էԱստուծոյ Որդի էԱստուծոյ Որդի էԱստուծոյ Որդի է» » » » կը յայտարարէր Նոր կը յայտարարէր Նոր կը յայտարարէր Նոր կը յայտարարէր Նոր 

Կտակարանը (Մտ 3.17Կտակարանը (Մտ 3.17Կտակարանը (Մտ 3.17Կտակարանը (Մտ 3.17::::    Ղկ 1.35Ղկ 1.35Ղկ 1.35Ղկ 1.35::::    Հռ 1.4Հռ 1.4Հռ 1.4Հռ 1.4::::    Ա.Յհ 5.5)Ա.Յհ 5.5)Ա.Յհ 5.5)Ա.Յհ 5.5)::::    Բայց ի՞նչպէս Բայց ի՞նչպէս Բայց ի՞նչպէս Բայց ի՞նչպէս 
պէտք էր հասկնալ այդ որդիուպէտք էր հասկնալ այդ որդիուպէտք էր հասկնալ այդ որդիուպէտք էր հասկնալ այդ որդիութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ոմանք զայն կՈմանք զայն կՈմանք զայն կՈմանք զայն կ’’’’ուզէին ուզէին ուզէին ուզէին 
հասկնալ այնպէս՝ ինչպէս է մեր որդիութիւնը Աստուծոյհասկնալ այնպէս՝ ինչպէս է մեր որդիութիւնը Աստուծոյհասկնալ այնպէս՝ ինչպէս է մեր որդիութիւնը Աստուծոյհասկնալ այնպէս՝ ինչպէս է մեր որդիութիւնը Աստուծոյ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
մինչ մենք Հօրը բնութենէն չենք, եւ Աստուծոյ որդի կը դառնանք մինչ մենք Հօրը բնութենէն չենք, եւ Աստուծոյ որդի կը դառնանք մինչ մենք Հօրը բնութենէն չենք, եւ Աստուծոյ որդի կը դառնանք մինչ մենք Հօրը բնութենէն չենք, եւ Աստուծոյ որդի կը դառնանք 
իբրեւ մեզի պարգեւուած բացառիկ շնորհք մը, որդեգրուելով իբրեւ մեզի պարգեւուած բացառիկ շնորհք մը, որդեգրուելով իբրեւ մեզի պարգեւուած բացառիկ շնորհք մը, որդեգրուելով իբրեւ մեզի պարգեւուած բացառիկ շնորհք մը, որդեգրուելով 
Հօրը կողմէ, Յիսուս ինք Աստուծոյ համար որդեգիր մը չէ, այլ Հօրը կողմէ, Յիսուս ինք Աստուծոյ համար որդեգիր մը չէ, այլ Հօրը կողմէ, Յիսուս ինք Աստուծոյ համար որդեգիր մը չէ, այլ Հօրը կողմէ, Յիսուս ինք Աստուծոյ համար որդեգիր մը չէ, այլ 
հարհարհարհարազատ որդի, Հօրը բնութենէն ծնած անժամանակ կերպովազատ որդի, Հօրը բնութենէն ծնած անժամանակ կերպովազատ որդի, Հօրը բնութենէն ծնած անժամանակ կերպովազատ որդի, Հօրը բնութենէն ծնած անժամանակ կերպով::::    

Այդպիսի աղանդամիտ մտածող մըն էր Արիոս Այդպիսի աղանդամիտ մտածող մըն էր Արիոս Այդպիսի աղանդամիտ մտածող մըն էր Արիոս Այդպիսի աղանդամիտ մտածող մըն էր Արիոս 
Աղեքսանդրացի, որ Յիսուս Քրիստոսը կը նկատէր պարզ Աղեքսանդրացի, որ Յիսուս Քրիստոսը կը նկատէր պարզ Աղեքսանդրացի, որ Յիսուս Քրիստոսը կը նկատէր պարզ Աղեքսանդրացի, որ Յիսուս Քրիստոսը կը նկատէր պարզ 
արարած մը, որ սակայն Հօրը կամքին իր ամբողջական արարած մը, որ սակայն Հօրը կամքին իր ամբողջական արարած մը, որ սակայն Հօրը կամքին իր ամբողջական արարած մը, որ սակայն Հօրը կամքին իր ամբողջական 
հնազանդութեամբը արժանի եղաւ փառքի եւ Աստուծոյ որդի հնազանդութեամբը արժանի եղաւ փառքի եւ Աստուծոյ որդի հնազանդութեամբը արժանի եղաւ փառքի եւ Աստուծոյ որդի հնազանդութեամբը արժանի եղաւ փառքի եւ Աստուծոյ որդի 
կոչումինկոչումինկոչումինկոչումին::::    Այս որդիութիւԱյս որդիութիւԱյս որդիութիւԱյս որդիութիւնը Արիոսի համար ճիշդ Աստուծոյ նը Արիոսի համար ճիշդ Աստուծոյ նը Արիոսի համար ճիշդ Աստուծոյ նը Արիոսի համար ճիշդ Աստուծոյ 
կողմէ մեր որդեգրութեան կը նմանէրկողմէ մեր որդեգրութեան կը նմանէրկողմէ մեր որդեգրութեան կը նմանէրկողմէ մեր որդեգրութեան կը նմանէր::::    

    
6.6.6.6.----    Հօրը Միածինը, անոր էութենէն ծնածՀօրը Միածինը, անոր էութենէն ծնածՀօրը Միածինը, անոր էութենէն ծնածՀօրը Միածինը, անոր էութենէն ծնած::::    
Հաւատամքը զօրեղապէս կը պատասխանէ Արիոսի սխալ Հաւատամքը զօրեղապէս կը պատասխանէ Արիոսի սխալ Հաւատամքը զօրեղապէս կը պատասխանէ Արիոսի սխալ Հաւատամքը զօրեղապէս կը պատասխանէ Արիոսի սխալ 

մտածողութեան, շեշտելով՝ թէ Յիսուս Քրիստոս, ճշմարտապէս մտածողութեան, շեշտելով՝ թէ Յիսուս Քրիստոս, ճշմարտապէս մտածողութեան, շեշտելով՝ թէ Յիսուս Քրիստոս, ճշմարտապէս մտածողութեան, շեշտելով՝ թէ Յիսուս Քրիստոս, ճշմարտապէս 
Աստուծոյ Որդին է, Հօրը բնութենէն ծնածԱստուծոյ Որդին է, Հօրը բնութենէն ծնածԱստուծոյ Որդին է, Հօրը բնութենէն ծնածԱստուծոյ Որդին է, Հօրը բնութենէն ծնած::::    Անիկա բացառիկ եԱնիկա բացառիկ եԱնիկա բացառիկ եԱնիկա բացառիկ եւ ւ ւ ւ 
եզակի ծնունդ մըն է, Հօրը միաեզակի ծնունդ մըն է, Հօրը միաեզակի ծնունդ մըն է, Հօրը միաեզակի ծնունդ մըն է, Հօրը միա´́́́կ ծնունդըկ ծնունդըկ ծնունդըկ ծնունդը::::    Ատոր համար ալ Ատոր համար ալ Ատոր համար ալ Ատոր համար ալ 
Աստուածաշունչը զայն կը կոչէ Աստուածաշունչը զայն կը կոչէ Աստուածաշունչը զայն կը կոչէ Աստուածաշունչը զայն կը կոչէ ««««ՄիածինՄիածինՄիածինՄիածին» » » » կամ կամ կամ կամ ««««միածին Որդիմիածին Որդիմիածին Որդիմիածին Որդի» » » » 
((((Յհ 1.14, 3.16)Յհ 1.14, 3.16)Յհ 1.14, 3.16)Յհ 1.14, 3.16)::::    Արդ, եթէ Որդին Աստուծոյ միակ ծնունդն է, Արդ, եթէ Որդին Աստուծոյ միակ ծնունդն է, Արդ, եթէ Որդին Աստուծոյ միակ ծնունդն է, Արդ, եթէ Որդին Աստուծոյ միակ ծնունդն է, 
ճշմարտապէս Հօրը Որդին է (Բ.Յհ 3), եւ Հօրը էութենէն է, ճշմարտապէս Հօրը Որդին է (Բ.Յհ 3), եւ Հօրը էութենէն է, ճշմարտապէս Հօրը Որդին է (Բ.Յհ 3), եւ Հօրը էութենէն է, ճշմարտապէս Հօրը Որդին է (Բ.Յհ 3), եւ Հօրը էութենէն է, 
այսինքն՝ Հօրը հետ մէկ եւ նոյն է (Յայսինքն՝ Հօրը հետ մէկ եւ նոյն է (Յայսինքն՝ Հօրը հետ մէկ եւ նոյն է (Յայսինքն՝ Հօրը հետ մէկ եւ նոյն է (Յհ 10.30), եւ իր մէջ ունի հ 10.30), եւ իր մէջ ունի հ 10.30), եւ իր մէջ ունի հ 10.30), եւ իր մէջ ունի 
««««աստուածային բնութեան ամբողջ լիութիւնըաստուածային բնութեան ամբողջ լիութիւնըաստուածային բնութեան ամբողջ լիութիւնըաստուածային բնութեան ամբողջ լիութիւնը» » » » (Կղ 2.9), կը (Կղ 2.9), կը (Կղ 2.9), կը (Կղ 2.9), կը 
նշանակէ՝ թէ ան կատարեալ Աստուած էնշանակէ՝ թէ ան կատարեալ Աստուած էնշանակէ՝ թէ ան կատարեալ Աստուած էնշանակէ՝ թէ ան կատարեալ Աստուած է::::    

    
7.7.7.7.----    Համագոյակից եւ արարչակից ՀօրըՀամագոյակից եւ արարչակից ՀօրըՀամագոյակից եւ արարչակից ՀօրըՀամագոյակից եւ արարչակից Հօրը::::    
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Նիկիոյ ժողովին կողմէ գործածուած բառն է՝ Նիկիոյ ժողովին կողմէ գործածուած բառն է՝ Նիկիոյ ժողովին կողմէ գործածուած բառն է՝ Նիկիոյ ժողովին կողմէ գործածուած բառն է՝ 
««««համագոյակիցհամագոյակիցհամագոյակիցհամագոյակից», », », », որ կը նշանակէ՝ Հօրը հետ նոյն էութենէն որ կը նշանակէ՝ Հօրը հետ նոյն էութենէն որ կը նշանակէ՝ Հօրը հետ նոյն էութենէն որ կը նշանակէ՝ Հօրը հետ նոյն էութենէն 
((((էակից), նոյն էակից), նոյն էակից), նոյն էակից), նոյն գոյութենէն (գոյակից), այսինքն՝ նոյն բնութենէն գոյութենէն (գոյակից), այսինքն՝ նոյն բնութենէն գոյութենէն (գոյակից), այսինքն՝ նոյն բնութենէն գոյութենէն (գոյակից), այսինքն՝ նոյն բնութենէն 
((((բնութենակից)բնութենակից)բնութենակից)բնութենակից)::::    Ասիկա պարզապէս նպատակ ունի Ասիկա պարզապէս նպատակ ունի Ասիկա պարզապէս նպատակ ունի Ասիկա պարզապէս նպատակ ունի 
հաստատելու Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը. ոհաստատելու Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը. ոհաստատելու Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը. ոհաստատելու Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը. ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
արարած, այլ՝ արարիչ ըլլալը, որով նաեւ Հօրը արարչակից էարարած, այլ՝ արարիչ ըլլալը, որով նաեւ Հօրը արարչակից էարարած, այլ՝ արարիչ ըլլալը, որով նաեւ Հօրը արարչակից էարարած, այլ՝ արարիչ ըլլալը, որով նաեւ Հօրը արարչակից է::::    

    
8.8.8.8.----    Որդի կոչումը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ Որդի կոչումը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ Որդի կոչումը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ Որդի կոչումը՝ աստուածութեան եւ ապագայ Եկեղեցւոյ 

ԸնտանիքԸնտանիքԸնտանիքԸնտանիքին յարաբերաբարին յարաբերաբարին յարաբերաբարին յարաբերաբար::::    
Յիսուս Քրիստոս ոՅիսուս Քրիստոս ոՅիսուս Քրիստոս ոՅիսուս Քրիստոս ո´́́́չ միայն Աստուծոյ Որդին է՝ իբրեւ չ միայն Աստուծոյ Որդին է՝ իբրեւ չ միայն Աստուծոյ Որդին է՝ իբրեւ չ միայն Աստուծոյ Որդին է՝ իբրեւ 

Աստուծոյ բնութենէն ծնունդ, այլ նաեւ Որդի է՝ յարաբերաբար Աստուծոյ բնութենէն ծնունդ, այլ նաեւ Որդի է՝ յարաբերաբար Աստուծոյ բնութենէն ծնունդ, այլ նաեւ Որդի է՝ յարաբերաբար Աստուծոյ բնութենէն ծնունդ, այլ նաեւ Որդի է՝ յարաբերաբար 
մեզիմեզիմեզիմեզի::::    Ինքն է մեր ստեղծիչը, որ իր պատկերով ստեղծեց մեզ (Ծն Ինքն է մեր ստեղծիչը, որ իր պատկերով ստեղծեց մեզ (Ծն Ինքն է մեր ստեղծիչը, որ իր պատկերով ստեղծեց մեզ (Ծն Ինքն է մեր ստեղծիչը, որ իր պատկերով ստեղծեց մեզ (Ծն 
1.261.261.261.26----27), 27), 27), 27), որպէսզի մենք եւս Աստուծոյ որդիներ ըլլանք որպէսզի մենք եւս Աստուծոյ որդիներ ըլլանք որպէսզի մենք եւս Աստուծոյ որդիներ ըլլանք որպէսզի մենք եւս Աստուծոյ որդիներ ըլլանք 
որդեգրութեան ճամբովորդեգրութեան ճամբովորդեգրութեան ճամբովորդեգրութեան ճամբով::::    Այս նԱյս նԱյս նԱյս նպատակով ալ անիկա երկրի վրայ պատակով ալ անիկա երկրի վրայ պատակով ալ անիկա երկրի վրայ պատակով ալ անիկա երկրի վրայ 
եւս ծնաւ իբրեւ որդի (Մտ 1.23եւս ծնաւ իբրեւ որդի (Մտ 1.23եւս ծնաւ իբրեւ որդի (Մտ 1.23եւս ծնաւ իբրեւ որդի (Մտ 1.23::::    Հմմտ Ես 9.6), եւ ամէն ինչով մեզի Հմմտ Ես 9.6), եւ ամէն ինչով մեզի Հմմտ Ես 9.6), եւ ամէն ինչով մեզի Հմմտ Ես 9.6), եւ ամէն ինչով մեզի 
նման եղաւ՝ բացի մեղաւորութենէն (Եբր 4.15նման եղաւ՝ բացի մեղաւորութենէն (Եբր 4.15նման եղաւ՝ բացի մեղաւորութենէն (Եբր 4.15նման եղաւ՝ բացի մեղաւորութենէն (Եբր 4.15::::    Ա.Յհ 3.5), որպէսզի Ա.Յհ 3.5), որպէսզի Ա.Յհ 3.5), որպէսզի Ա.Յհ 3.5), որպէսզի 
մեր եղբայրը դառնայ (Եբր 2.11), մեռելներէն առաջին ծնունդը մեր եղբայրը դառնայ (Եբր 2.11), մեռելներէն առաջին ծնունդը մեր եղբայրը դառնայ (Եբր 2.11), մեռելներէն առաջին ծնունդը մեր եղբայրը դառնայ (Եբր 2.11), մեռելներէն առաջին ծնունդը 
ըլլայ (Կղ 1.18), եւ Աստուծոյ ընտանիքին մէջ առնէըլլայ (Կղ 1.18), եւ Աստուծոյ ընտանիքին մէջ առնէըլլայ (Կղ 1.18), եւ Աստուծոյ ընտանիքին մէջ առնէըլլայ (Կղ 1.18), եւ Աստուծոյ ընտանիքին մէջ առնէ    մեզ, ինքը մեզ, ինքը մեզ, ինքը մեզ, ինքը 
««««բազմաթիւ եղբայրներու մէջ անդրանիկը ըլլալովբազմաթիւ եղբայրներու մէջ անդրանիկը ըլլալովբազմաթիւ եղբայրներու մէջ անդրանիկը ըլլալովբազմաթիւ եղբայրներու մէջ անդրանիկը ըլլալով»»»» ( ( ( (Հռ 8.29)Հռ 8.29)Հռ 8.29)Հռ 8.29)::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Աստուած՝ յԱստուծոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ,    
լոյս՝ ի լուսոյ,լոյս՝ ի լուսոյ,լոյս՝ ի լուսոյ,լոյս՝ ի լուսոյ,    
Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,    
ծնունդ եւ ոծնունդ եւ ոծնունդ եւ ոծնունդ եւ ո´́́́չ արարածչ արարածչ արարածչ արարած::::    
Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,    
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,    
երեւելիքերեւելիքերեւելիքերեւելիք    եւ աներեւոյթքեւ աներեւոյթքեւ աներեւոյթքեւ աներեւոյթք»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Աստուած է՝ Աստուծմէ (ծնած)Աստուած է՝ Աստուծմէ (ծնած)Աստուած է՝ Աստուծմէ (ծնած)Աստուած է՝ Աստուծմէ (ծնած)::::    
Այս մասին Աստուածաշունչը մեզի կու տայ ուղղակի եւ Այս մասին Աստուածաշունչը մեզի կու տայ ուղղակի եւ Այս մասին Աստուածաշունչը մեզի կու տայ ուղղակի եւ Այս մասին Աստուածաշունչը մեզի կու տայ ուղղակի եւ 

անուղղակի վկայութիւններանուղղակի վկայութիւններանուղղակի վկայութիւններանուղղակի վկայութիւններ::::    Ուղղակի կը կոչենք այն Ուղղակի կը կոչենք այն Ուղղակի կը կոչենք այն Ուղղակի կը կոչենք այն 
վկայութիւնները, ուր Որդին, մարմնացեալ Յիսուս Քրիստոսը, վկայութիւնները, ուր Որդին, մարմնացեալ Յիսուս Քրիստոսը, վկայութիւնները, ուր Որդին, մարմնացեալ Յիսուս Քրիստոսը, վկայութիւնները, ուր Որդին, մարմնացեալ Յիսուս Քրիստոսը, 
ուղղակիօրէն Աստուած կը կոչուի կամ կուղղակիօրէն Աստուած կը կոչուի կամ կուղղակիօրէն Աստուած կը կոչուի կամ կուղղակիօրէն Աստուած կը կոչուի կամ կ’’’’անուանուի (Յհ 1.1անուանուի (Յհ 1.1անուանուի (Յհ 1.1անուանուի (Յհ 1.1::::    Հռ Հռ Հռ Հռ 
9.59.59.59.5::::    Բ.Պտ 1.1Բ.Պտ 1.1Բ.Պտ 1.1Բ.Պտ 1.1----2222::::    Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)::::    Իսկ անուղղակի կը կոչենք այն Իսկ անուղղակի կը կոչենք այն Իսկ անուղղակի կը կոչենք այն Իսկ անուղղակի կը կոչենք այն 
վկայութիւնները, որոնք տարբեր կերպով, թէպէտ բաւականին վկայութիւնները, որոնք տարբեր կերպով, թէպէտ բաւականին վկայութիւնները, որոնք տարբեր կերպով, թէպէտ բաւականին վկայութիւնները, որոնք տարբեր կերպով, թէպէտ բաւականին 
բացայայտ եւ անհերքելի կերպով, կը հաստատեն մեր Տիրոջ բացայայտ եւ անհերքելի կերպով, կը հաստատեն մեր Տիրոջ բացայայտ եւ անհերքելի կերպով, կը հաստատեն մեր Տիրոջ բացայայտ եւ անհերքելի կերպով, կը հաստատեն մեր Տիրոջ 
աստուածութիւնը (Մտ 1.22աստուածութիւնը (Մտ 1.22աստուածութիւնը (Մտ 1.22աստուածութիւնը (Մտ 1.22----23, 28.1923, 28.1923, 28.1923, 28.19::::    Ղկ 1.15Ղկ 1.15Ղկ 1.15Ղկ 1.15----17, 5.2017, 5.2017, 5.2017, 5.20----21212121::::    Յհ 5.18, Յհ 5.18, Յհ 5.18, Յհ 5.18, 
10.3010.3010.3010.30----33333333::::    Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6::::    Կղ 1.15Կղ 1.15Կղ 1.15Կղ 1.15----19, 2.919, 2.919, 2.919, 2.9::::    Տիտ 2.13Տիտ 2.13Տիտ 2.13Տիտ 2.13::::    Եբր 1.2Եբր 1.2Եբր 1.2Եբր 1.2----3, 13.83, 13.83, 13.83, 13.8::::    Յյտ Յյտ Յյտ Յյտ 
1.71.71.71.7----8)8)8)8)::::    

    
2.2.2.2.----    Լոյս է՝ Լոյսէն (յառաջ եկած)Լոյս է՝ Լոյսէն (յառաջ եկած)Լոյս է՝ Լոյսէն (յառաջ եկած)Լոյս է՝ Լոյսէն (յառաջ եկած)::::    
Այս բացատրութիւնը նպատակ ունի նշելու երեք Այս բացատրութիւնը նպատակ ունի նշելու երեք Այս բացատրութիւնը նպատակ ունի նշելու երեք Այս բացատրութիւնը նպատակ ունի նշելու երեք 

իրողութիւններ.իրողութիւններ.իրողութիւններ.իրողութիւններ.----    
1) 1) 1) 1) Որդիին ծնունդին աննիւթականութիւնը, այսինքն՝ Որդիին ծնունդին աննիւթականութիւնը, այսինքն՝ Որդիին ծնունդին աննիւթականութիւնը, այսինքն՝ Որդիին ծնունդին աննիւթականութիւնը, այսինքն՝ 

անմարմին ծնունդ ըլլալը, որպէսզի միտքերը հեռու պահէ անմարմին ծնունդ ըլլալը, որպէսզի միտքերը հեռու պահէ անմարմին ծնունդ ըլլալը, որպէսզի միտքերը հեռու պահէ անմարմին ծնունդ ըլլալը, որպէսզի միտքերը հեռու պահէ 
մարդկային կամ կենմարդկային կամ կենմարդկային կամ կենմարդկային կամ կենդանական ծնունդներու համեմատութենէնդանական ծնունդներու համեմատութենէնդանական ծնունդներու համեմատութենէնդանական ծնունդներու համեմատութենէն::::    

2) 2) 2) 2) Որդիին ծնունդով՝ աստուածային բնութեան Որդիին ծնունդով՝ աստուածային բնութեան Որդիին ծնունդով՝ աստուածային բնութեան Որդիին ծնունդով՝ աստուածային բնութեան 
աննուազութիւնըաննուազութիւնըաննուազութիւնըաննուազութիւնը::::    Որդիին ծնունդով Հօրը բնութիւնը ոեւէ Որդիին ծնունդով Հօրը բնութիւնը ոեւէ Որդիին ծնունդով Հօրը բնութիւնը ոեւէ Որդիին ծնունդով Հօրը բնութիւնը ոեւէ 
կերպով նուազում չէ կրած, ճիշդ ինչպէս որ երբ մոմէ մը ուրիշ կերպով նուազում չէ կրած, ճիշդ ինչպէս որ երբ մոմէ մը ուրիշ կերպով նուազում չէ կրած, ճիշդ ինչպէս որ երբ մոմէ մը ուրիշ կերպով նուազում չէ կրած, ճիշդ ինչպէս որ երբ մոմէ մը ուրիշ 
մոմ մը վառենք՝ առաջինին լոյսէն բան չի պակսիրմոմ մը վառենք՝ առաջինին լոյսէն բան չի պակսիրմոմ մը վառենք՝ առաջինին լոյսէն բան չի պակսիրմոմ մը վառենք՝ առաջինին լոյսէն բան չի պակսիր::::    

3) 3) 3) 3) Որդիին ծնունդով՝ աստՈրդիին ծնունդով՝ աստՈրդիին ծնունդով՝ աստՈրդիին ծնունդով՝ աստուածային բնութեան ուածային բնութեան ուածային բնութեան ուածային բնութեան 
անփոփոխելիութիւնըանփոփոխելիութիւնըանփոփոխելիութիւնըանփոփոխելիութիւնը::::    Ստեղծական ծնունդներու պարագային, Ստեղծական ծնունդներու պարագային, Ստեղծական ծնունդներու պարագային, Ստեղծական ծնունդներու պարագային, 
իւրաքանչիւր ծնունդ որակական փոփոխութիւն կամ իւրաքանչիւր ծնունդ որակական փոփոխութիւն կամ իւրաքանչիւր ծնունդ որակական փոփոխութիւն կամ իւրաքանչիւր ծնունդ որակական փոփոխութիւն կամ 
այլայլութիւն կը մտցնէ ծնողին ու ծնունդին բնութեան մէջ, այլայլութիւն կը մտցնէ ծնողին ու ծնունդին բնութեան մէջ, այլայլութիւն կը մտցնէ ծնողին ու ծնունդին բնութեան մէջ, այլայլութիւն կը մտցնէ ծնողին ու ծնունդին բնութեան մէջ, 
մինչդեռ այդպէս չէմինչդեռ այդպէս չէմինչդեռ այդպէս չէմինչդեռ այդպէս չէ´́́́    Աստուծոյ ծնունդին պարագայինԱստուծոյ ծնունդին պարագայինԱստուծոյ ծնունդին պարագայինԱստուծոյ ծնունդին պարագային::::    
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3.3.3.3.----    Ճշմարիտ Աստուծմէ (ծնած) ճշմարիտ ԱսՃշմարիտ Աստուծմէ (ծնած) ճշմարիտ ԱսՃշմարիտ Աստուծմէ (ծնած) ճշմարիտ ԱսՃշմարիտ Աստուծմէ (ծնած) ճշմարիտ Աստուած էտուած էտուած էտուած է::::    
Այս բացատրութիւնը կը նշէ Հօրը եւ Որդիին կատարեալ Այս բացատրութիւնը կը նշէ Հօրը եւ Որդիին կատարեալ Այս բացատրութիւնը կը նշէ Հօրը եւ Որդիին կատարեալ Այս բացատրութիւնը կը նշէ Հօրը եւ Որդիին կատարեալ 

հաւասարութիւնըհաւասարութիւնըհաւասարութիւնըհաւասարութիւնը::::    Որդին երկրորդական Որդին երկրորդական Որդին երկրորդական Որդին երկրորդական ««««աստուածաստուածաստուածաստուած» » » » մը չէմը չէմը չէմը չէ´́́́, , , , կամ կամ կամ կամ 
այլ խօսքով՝ այլ խօսքով՝ այլ խօսքով՝ այլ խօսքով՝ ««««աստուածային էակ մըաստուածային էակ մըաստուածային էակ մըաստուածային էակ մը» » » » չէչէչէչէ´́́́    պարզապէս, ինչպէս պարզապէս, ինչպէս պարզապէս, ինչպէս պարզապէս, ինչպէս 
կկկկ’’’’ըսէին Արիոսականներ եւ այս օրերուն կը կրկնեն Եհովայի ըսէին Արիոսականներ եւ այս օրերուն կը կրկնեն Եհովայի ըսէին Արիոսականներ եւ այս օրերուն կը կրկնեն Եհովայի ըսէին Արիոսականներ եւ այս օրերուն կը կրկնեն Եհովայի 
ՎկաներՎկաներՎկաներՎկաներ::::    

Որդին Հօրմէն կրտսեր չէՈրդին Հօրմէն կրտսեր չէՈրդին Հօրմէն կրտսեր չէՈրդին Հօրմէն կրտսեր չէ´́́́    ժաժաժաժամանակով, որովհետեւ մանակով, որովհետեւ մանակով, որովհետեւ մանակով, որովհետեւ 
««««սկիզբէնսկիզբէնսկիզբէնսկիզբէն» » » » է ինք, անժամանակ, եւ ստեղծիչը ժամանակինէ ինք, անժամանակ, եւ ստեղծիչը ժամանակինէ ինք, անժամանակ, եւ ստեղծիչը ժամանակինէ ինք, անժամանակ, եւ ստեղծիչը ժամանակին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Հօրմէն փոքր կամ նուազ է փառքով ու պատիւովՀօրմէն փոքր կամ նուազ է փառքով ու պատիւովՀօրմէն փոքր կամ նուազ է փառքով ու պատիւովՀօրմէն փոքր կամ նուազ է փառքով ու պատիւով::::    Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
կատարեալ Աստուած է, այսինքն՝ անեղ, անժամանակ, կատարեալ Աստուած է, այսինքն՝ անեղ, անժամանակ, կատարեալ Աստուած է, այսինքն՝ անեղ, անժամանակ, կատարեալ Աստուած է, այսինքն՝ անեղ, անժամանակ, 
յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական::::    Ինչպէս հաւատքի մեր միւս հանգանակը կԻնչպէս հաւատքի մեր միւս հանգանակը կԻնչպէս հաւատքի մեր միւս հանգանակը կԻնչպէս հաւատքի մեր միւս հանգանակը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Կը հաւատանք Բան Աստուծոյ, որ Կը հաւատանք Բան Աստուծոյ, որ Կը հաւատանք Բան Աստուծոյ, որ Կը հաւատանք Բան Աստուծոյ, որ անեղ է, Հօրմէն ծնած եւ անեղ է, Հօրմէն ծնած եւ անեղ է, Հօրմէն ծնած եւ անեղ է, Հօրմէն ծնած եւ 
սկսած՝ բոլոր ժամանակներէն առաջ. ոսկսած՝ բոլոր ժամանակներէն առաջ. ոսկսած՝ բոլոր ժամանակներէն առաջ. ոսկսած՝ բոլոր ժամանակներէն առաջ. ո´́́́չ անկէ ետք է, ոչ անկէ ետք է, ոչ անկէ ետք է, ոչ անկէ ետք է, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անկէ կրտսեր. այլ որքան որ Հայրը հայր է, նոյնքան ալ Որդին՝ անկէ կրտսեր. այլ որքան որ Հայրը հայր է, նոյնքան ալ Որդին՝ անկէ կրտսեր. այլ որքան որ Հայրը հայր է, նոյնքան ալ Որդին՝ անկէ կրտսեր. այլ որքան որ Հայրը հայր է, նոյնքան ալ Որդին՝ 
որդիորդիորդիորդի»»»»::::    

    
4.4.4.4.----Ծնած է, եւ ոԾնած է, եւ ոԾնած է, եւ ոԾնած է, եւ ո´́́́չ թէ արարածչ թէ արարածչ թէ արարածչ թէ արարած::::    
Որդին անսկիզբ եւ անժամանակ կերպով ծնած է Հօրմէն, Որդին անսկիզբ եւ անժամանակ կերպով ծնած է Հօրմէն, Որդին անսկիզբ եւ անժամանակ կերպով ծնած է Հօրմէն, Որդին անսկիզբ եւ անժամանակ կերպով ծնած է Հօրմէն, 

որովհետեւ, ինչպէս տեսանք, Աստուածաորովհետեւ, ինչպէս տեսանք, Աստուածաորովհետեւ, ինչպէս տեսանք, Աստուածաորովհետեւ, ինչպէս տեսանք, Աստուածաշունչին մէջ կը կոչուի շունչին մէջ կը կոչուի շունչին մէջ կը կոչուի շունչին մէջ կը կոչուի 
««««ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ՄիածինՄիածինՄիածինՄիածին» » » » (Մտ 1.18, 20(Մտ 1.18, 20(Մտ 1.18, 20(Մտ 1.18, 20::::    Ղկ 1.35Ղկ 1.35Ղկ 1.35Ղկ 1.35::::    Յհ 1.14Յհ 1.14Յհ 1.14Յհ 1.14::::    Եբր 1.5), Եբր 1.5), Եբր 1.5), Եբր 1.5), 
որոնք երկուքն ալ ծնած ըլլալը կը նշենորոնք երկուքն ալ ծնած ըլլալը կը նշենորոնք երկուքն ալ ծնած ըլլալը կը նշենորոնք երկուքն ալ ծնած ըլլալը կը նշեն::::    Արդ, եթէ ծնած է, կը Արդ, եթէ ծնած է, կը Արդ, եթէ ծնած է, կը Արդ, եթէ ծնած է, կը 
նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ ««««ստեղծուածստեղծուածստեղծուածստեղծուած» » » » չէ Հօրմէն, ինչպէս մենք մեր չէ Հօրմէն, ինչպէս մենք մեր չէ Հօրմէն, ինչպէս մենք մեր չէ Հօրմէն, ինչպէս մենք մեր 
հայրերուն եւ մայրերուն ծնունդն ենք, բայց ոհայրերուն եւ մայրերուն ծնունդն ենք, բայց ոհայրերուն եւ մայրերուն ծնունդն ենք, բայց ոհայրերուն եւ մայրերուն ծնունդն ենք, բայց ո´́́́չ ստեղծումըչ ստեղծումըչ ստեղծումըչ ստեղծումը::::    

Այս հաստաԱյս հաստաԱյս հաստաԱյս հաստատումը երկու աղանդներու հերքումը կը տումը երկու աղանդներու հերքումը կը տումը երկու աղանդներու հերքումը կը տումը երկու աղանդներու հերքումը կը 
կատարէր.կատարէր.կատարէր.կատարէր.----    

1) 1) 1) 1) Սաբէլ Լիպիացիի մոլորութիւնը, որ Երրորդութիւնը Սաբէլ Լիպիացիի մոլորութիւնը, որ Երրորդութիւնը Սաբէլ Լիպիացիի մոլորութիւնը, որ Երրորդութիւնը Սաբէլ Լիպիացիի մոլորութիւնը, որ Երրորդութիւնը 
ուրանալով կուրանալով կուրանալով կուրանալով կ’’’’ըսէր, թէ երեք անձեր չկան, այլ նոյն եւ մէկ անձը ըսէր, թէ երեք անձեր չկան, այլ նոյն եւ մէկ անձը ըսէր, թէ երեք անձեր չկան, այլ նոյն եւ մէկ անձը ըսէր, թէ երեք անձեր չկան, այլ նոյն եւ մէկ անձը 
ըստ պարագայի կը յայտնուի իբրեւ Հայր, կամ Որդի, կամ Սուրբ ըստ պարագայի կը յայտնուի իբրեւ Հայր, կամ Որդի, կամ Սուրբ ըստ պարագայի կը յայտնուի իբրեւ Հայր, կամ Որդի, կամ Սուրբ ըստ պարագայի կը յայտնուի իբրեւ Հայր, կամ Որդի, կամ Սուրբ 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգի::::    

2) 2) 2) 2) Արիոս Աղեքսանդրացիի մոլորութիւնը, որ Արիոս Աղեքսանդրացիի մոլորութիւնը, որ Արիոս Աղեքսանդրացիի մոլորութիւնը, որ Արիոս Աղեքսանդրացիի մոլորութիւնը, որ 
Երրորդութիւնը կԵրրորդութիւնը կԵրրորդութիւնը կԵրրորդութիւնը կ’’’’ընդունէր երեք անձերով, բայց Որդիին եւ ընդունէր երեք անձերով, բայց Որդիին եւ ընդունէր երեք անձերով, բայց Որդիին եւ ընդունէր երեք անձերով, բայց Որդիին եւ 
Հոգիին աստուածութիւնը կը մերժէր, զանոնք Հոգիին աստուածութիւնը կը մերժէր, զանոնք Հոգիին աստուածութիւնը կը մերժէր, զանոնք Հոգիին աստուածութիւնը կը մերժէր, զանոնք ««««ստեղծուածստեղծուածստեղծուածստեղծուած» » » » 
կոչելովկոչելովկոչելովկոչելով::::    

Եկեղեցին կը դաւանի, որ եթէ մէկը ծնող է եւ միւսը ծնունդ, Եկեղեցին կը դաւանի, որ եթէ մէկը ծնող է եւ միւսը ծնունդ, Եկեղեցին կը դաւանի, որ եթէ մէկը ծնող է եւ միւսը ծնունդ, Եկեղեցին կը դաւանի, որ եթէ մէկը ծնող է եւ միւսը ծնունդ, 
կը նշանակէ թէ Հայրը եւ Որդին իրարմէ կը զանազանուին իբրեւ կը նշանակէ թէ Հայրը եւ Որդին իրարմէ կը զանազանուին իբրեւ կը նշանակէ թէ Հայրը եւ Որդին իրարմէ կը զանազանուին իբրեւ կը նշանակէ թէ Հայրը եւ Որդին իրարմէ կը զանազանուին իբրեւ 
անձեր, թէպէտեւ բնութեամբ կատանձեր, թէպէտեւ բնութեամբ կատանձեր, թէպէտեւ բնութեամբ կատանձեր, թէպէտեւ բնութեամբ կատարելապէս մէկ ենարելապէս մէկ ենարելապէս մէկ ենարելապէս մէկ են::::    Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, 
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եթէ Որդին եթէ Որդին եթէ Որդին եթէ Որդին ««««Միածին ծնունդՄիածին ծնունդՄիածին ծնունդՄիածին ծնունդ» » » » կը կոչուի, կը նշանակէ՝ թէ Հօրը կը կոչուի, կը նշանակէ՝ թէ Հօրը կը կոչուի, կը նշանակէ՝ թէ Հօրը կը կոչուի, կը նշանակէ՝ թէ Հօրը 
բնութիւնը ունիբնութիւնը ունիբնութիւնը ունիբնութիւնը ունի::::    Եւ եթէ Որդին Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, եւ Եւ եթէ Որդին Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, եւ Եւ եթէ Որդին Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, եւ Եւ եթէ Որդին Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, եւ 
Հայրը ճշմարտապէս Աստուած է, ճշմարիտ Աստուծոյ Որդին Հայրը ճշմարտապէս Աստուած է, ճշմարիտ Աստուծոյ Որդին Հայրը ճշմարտապէս Աստուած է, ճշմարիտ Աստուծոյ Որդին Հայրը ճշմարտապէս Աստուած է, ճշմարիտ Աստուծոյ Որդին 
ուրիշ բան չիուրիշ բան չիուրիշ բան չիուրիշ բան չի´́́́    կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ ճշմարիտ Աստուածկրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ ճշմարիտ Աստուածկրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ ճշմարիտ Աստուածկրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ ճշմարիտ Աստուած::::    

    
5.5.5.5.----    ԱԱԱԱնիկա Հօրը բնութենէն էնիկա Հօրը բնութենէն էնիկա Հօրը բնութենէն էնիկա Հօրը բնութենէն է::::    
Դարձեալ կը կրկնուի՝ ինչ որ անգամ մը հաստատուած էր Դարձեալ կը կրկնուի՝ ինչ որ անգամ մը հաստատուած էր Դարձեալ կը կրկնուի՝ ինչ որ անգամ մը հաստատուած էր Դարձեալ կը կրկնուի՝ ինչ որ անգամ մը հաստատուած էր 

արդէն՝ արդէն՝ արդէն՝ արդէն՝ ««««այսինքն Հօրը էութենէն էայսինքն Հօրը էութենէն էայսինքն Հօրը էութենէն էայսինքն Հօրը էութենէն է» » » » բառերովբառերովբառերովբառերով::::    Յունարէնի մէջ այս Յունարէնի մէջ այս Յունարէնի մէջ այս Յունարէնի մէջ այս 
երկու բացատրութիւններն ալ կերկու բացատրութիւններն ալ կերկու բացատրութիւններն ալ կերկու բացատրութիւններն ալ կ’’’’արտայայտուին միեւնոյն արտայայտուին միեւնոյն արտայայտուին միեւնոյն արտայայտուին միեւնոյն 
բանաձեւով, որ բառացիօրէն կարելի է թարգմանել՝ բանաձեւով, որ բառացիօրէն կարելի է թարգմանել՝ բանաձեւով, որ բառացիօրէն կարելի է թարգմանել՝ բանաձեւով, որ բառացիօրէն կարելի է թարգմանել՝ 
««««Համագոյակից ՀօրըՀամագոյակից ՀօրըՀամագոյակից ՀօրըՀամագոյակից Հօրը», », », », կամ կամ կամ կամ ««««էակէակէակէակից Հօրըից Հօրըից Հօրըից Հօրը» » » » կամ կամ կամ կամ ««««բնութենակից բնութենակից բնութենակից բնութենակից 
ՀօրըՀօրըՀօրըՀօրը»»»»::::    Կրկնութիւնը անգամ մը եւս ցոյց կու տայ Նիկիոյ Կրկնութիւնը անգամ մը եւս ցոյց կու տայ Նիկիոյ Կրկնութիւնը անգամ մը եւս ցոյց կու տայ Նիկիոյ Կրկնութիւնը անգամ մը եւս ցոյց կու տայ Նիկիոյ 
հայրերուն մտահոգութեան առարկան, եւ Արիոսական աղանդին հայրերուն մտահոգութեան առարկան, եւ Արիոսական աղանդին հայրերուն մտահոգութեան առարկան, եւ Արիոսական աղանդին հայրերուն մտահոգութեան առարկան, եւ Արիոսական աղանդին 
պատասխանը.պատասխանը.պատասխանը.պատասխանը.----    Մարդացեալ Որդին, Յիսուս Քրիստոսը Մարդացեալ Որդին, Յիսուս Քրիստոսը Մարդացեալ Որդին, Յիսուս Քրիստոսը Մարդացեալ Որդին, Յիսուս Քրիստոսը 
պարզապէս մարդ մը չէպարզապէս մարդ մը չէպարզապէս մարդ մը չէպարզապէս մարդ մը չէ´́́́, , , , արարած մը չէարարած մը չէարարած մը չէարարած մը չէ´́́́, , , , այլ՝ Հօրը այլ՝ Հօրը այլ՝ Հօրը այլ՝ Հօրը 
աստուածային բնութիւնը ունեցող եւ աստուածային բնութիւնը ունեցող եւ աստուածային բնութիւնը ունեցող եւ աստուածային բնութիւնը ունեցող եւ անոր հետ համապատիւ անոր հետ համապատիւ անոր հետ համապատիւ անոր հետ համապատիւ 
Աստուած ԲանըԱստուած ԲանըԱստուած ԲանըԱստուած Բանը::::    

    
6.6.6.6.----    Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ թէ Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ թէ Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ թէ Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ թէ 

երկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելիերկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելիերկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելիերկրի վրայ, տեսանելի թէ անտեսանելի::::    
Հաստատելէ ետք՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Հաստատելէ ետք՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Հաստատելէ ետք՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Հաստատելէ ետք՝ թէ Յիսուս Քրիստոս ««««արարածարարածարարածարարած» » » » չէ, հիմա չէ, հիմա չէ, հիմա չէ, հիմա 

կը շեշտուի՝ թէ անիկա կը շեշտուի՝ թէ անիկա կը շեշտուի՝ թէ անիկա կը շեշտուի՝ թէ անիկա ««««ԱրարիչԱրարիչԱրարիչԱրարիչ» » » » էէէէ::::    Ամէն ինչ Որդիով Ամէն ինչ Որդիով Ամէն ինչ Որդիով Ամէն ինչ Որդիով 
ստեղծուեցաւ (Յհ 1.3ստեղծուեցաւ (Յհ 1.3ստեղծուեցաւ (Յհ 1.3ստեղծուեցաւ (Յհ 1.3----4, 94, 94, 94, 9----11111111::::    Եբր Եբր Եբր Եբր 1.21.21.21.2----3)3)3)3)::::    Այս մասին առաջին Այս մասին առաջին Այս մասին առաջին Այս մասին առաջին 
հաւատքի հաւատքի հաւատքի հաւատքի ««««հանգանակհանգանակհանգանակհանգանակ» » » » մը՝ տեմը՝ տեմը՝ տեմը՝ տե´́́́ս Կղ 1.15ս Կղ 1.15ս Կղ 1.15ս Կղ 1.15----20202020::::    Ա.Կր 8.6Ա.Կր 8.6Ա.Կր 8.6Ա.Կր 8.6::::    

Հաստատել՝ թէ Որդին արարիչ է, ինքնին կը նշանակէ Հաստատել՝ թէ Որդին արարիչ է, ինքնին կը նշանակէ Հաստատել՝ թէ Որդին արարիչ է, ինքնին կը նշանակէ Հաստատել՝ թէ Որդին արարիչ է, ինքնին կը նշանակէ 
հաստատել՝ թէ արարած չէհաստատել՝ թէ արարած չէհաստատել՝ թէ արարած չէհաստատել՝ թէ արարած չէ´́́́, , , , ստեղծուած չէ, այլ՝ անեղ է եւ ստեղծուած չէ, այլ՝ անեղ է եւ ստեղծուած չէ, այլ՝ անեղ է եւ ստեղծուած չէ, այլ՝ անեղ է եւ 
յաւիտենական, յաւիտենական, յաւիտենական, յաւիտենական, ««««սկիզբէն էսկիզբէն էսկիզբէն էսկիզբէն է», », », », ինչպէս պիտի ըսէր Յովհաննէսի ինչպէս պիտի ըսէր Յովհաննէսի ինչպէս պիտի ըսէր Յովհաննէսի ինչպէս պիտի ըսէր Յովհաննէսի 
Աւետարանը (1.1)Աւետարանը (1.1)Աւետարանը (1.1)Աւետարանը (1.1)::::    Եւ եթէ սկԵւ եթէ սկԵւ եթէ սկԵւ եթէ սկիզբ չունի, նաեւ վախճան չունի, եւ իզբ չունի, նաեւ վախճան չունի, եւ իզբ չունի, նաեւ վախճան չունի, եւ իզբ չունի, նաեւ վախճան չունի, եւ 
յաւէտ նոյնն է եւ անփոփոխ, ինչպէս Եբրայեցիներուն նամակը յաւէտ նոյնն է եւ անփոփոխ, ինչպէս Եբրայեցիներուն նամակը յաւէտ նոյնն է եւ անփոփոխ, ինչպէս Եբրայեցիներուն նամակը յաւէտ նոյնն է եւ անփոփոխ, ինչպէս Եբրայեցիներուն նամակը 
կը բանաձեւէ. կը բանաձեւէ. կը բանաձեւէ. կը բանաձեւէ. ««««Յիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նո´́́́յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ ----    երէկ, այսօր եւ երէկ, այսօր եւ երէկ, այսօր եւ երէկ, այսօր եւ 
յաւիտեանյաւիտեանյաւիտեանյաւիտեան»»»» ( ( ( (Եբր 13.8), եւ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը Եբր 13.8), եւ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը Եբր 13.8), եւ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը Եբր 13.8), եւ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը 
բնութագրուի. բնութագրուի. բնութագրուի. բնութագրուի. ««««Ան՝ որ է, որ էր եւ որ պիտի գայԱն՝ որ է, որ էր եւ որ պիտի գայԱն՝ որ է, որ էր եւ որ պիտի գայԱն՝ որ է, որ էր եւ որ պիտի գայ»»»» ( ( ( (ՅյտՅյտՅյտՅյտ 1.4, 8) 1.4, 8) 1.4, 8) 1.4, 8)::::    

Վերոյիշեալ հաստատումներով Նիկիական Հանգանակը Վերոյիշեալ հաստատումներով Նիկիական Հանգանակը Վերոյիշեալ հաստատումներով Նիկիական Հանգանակը Վերոյիշեալ հաստատումներով Նիկիական Հանգանակը 
զօրեղ ու վերջնական պատասխան մը տուած կզօրեղ ու վերջնական պատասխան մը տուած կզօրեղ ու վերջնական պատասխան մը տուած կզօրեղ ու վերջնական պատասխան մը տուած կ’’’’ըլլայ Քրիստոսի ըլլայ Քրիստոսի ըլլայ Քրիստոսի ըլլայ Քրիստոսի 
աստուածութիւնը մերժող բոլոր աղանդներուն, ապահովելով աստուածութիւնը մերժող բոլոր աղանդներուն, ապահովելով աստուածութիւնը մերժող բոլոր աղանդներուն, ապահովելով աստուածութիւնը մերժող բոլոր աղանդներուն, ապահովելով 
առաքելաւանդ ուղղափառ հաւատքին յաղթանակըառաքելաւանդ ուղղափառ հաւատքին յաղթանակըառաքելաւանդ ուղղափառ հաւատքին յաղթանակըառաքելաւանդ ուղղափառ հաւատքին յաղթանակը::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Որ յաղագս մեր մարդկանՈր յաղագս մեր մարդկանՈր յաղագս մեր մարդկանՈր յաղագս մեր մարդկան    
եւ վասն մերոյ փրկութեւ վասն մերոյ փրկութեւ վասն մերոյ փրկութեւ վասն մերոյ փրկութեանեանեանեան    իջեալ յերկնիցիջեալ յերկնիցիջեալ յերկնիցիջեալ յերկնից»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Մարդուն մեղանչումը, անկեալ վիճակը եւ ինքզինք Մարդուն մեղանչումը, անկեալ վիճակը եւ ինքզինք Մարդուն մեղանչումը, անկեալ վիճակը եւ ինքզինք Մարդուն մեղանչումը, անկեալ վիճակը եւ ինքզինք 

փրկելու անկարելիութիւնըփրկելու անկարելիութիւնըփրկելու անկարելիութիւնըփրկելու անկարելիութիւնը::::    
««««Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս եւ մեր փրկութեան համար Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս եւ մեր փրկութեան համար Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս եւ մեր փրկութեան համար Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս եւ մեր փրկութեան համար 

երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ»»»»::::    Այս բացատրութիւնը անմիջապէս մեր Այս բացատրութիւնը անմիջապէս մեր Այս բացատրութիւնը անմիջապէս մեր Այս բացատրութիւնը անմիջապէս մեր 
միտքերուն դիմաց կը բանայ պատմութիւնը տիեզերքին, միտքերուն դիմաց կը բանայ պատմութիւնը տիեզերքին, միտքերուն դիմաց կը բանայ պատմութիւնը տիեզերքին, միտքերուն դիմաց կը բանայ պատմութիւնը տիեզերքին, 
աշխարհին եւ մաաշխարհին եւ մաաշխարհին եւ մաաշխարհին եւ մարդունրդունրդունրդուն::::    Թէ ի՞նչպէս Աստուած աշխարհը Թէ ի՞նչպէս Աստուած աշխարհը Թէ ի՞նչպէս Աստուած աշխարհը Թէ ի՞նչպէս Աստուած աշխարհը 
ստեղծելէ եւ բուսական ու կենդանական կեանքով լեցնելէ ետք, ստեղծելէ եւ բուսական ու կենդանական կեանքով լեցնելէ ետք, ստեղծելէ եւ բուսական ու կենդանական կեանքով լեցնելէ ետք, ստեղծելէ եւ բուսական ու կենդանական կեանքով լեցնելէ ետք, 
ուզեց զայն զարդարել նաեւ բանական կեանքով, եւ ուզեց զայն զարդարել նաեւ բանական կեանքով, եւ ուզեց զայն զարդարել նաեւ բանական կեանքով, եւ ուզեց զայն զարդարել նաեւ բանական կեանքով, եւ ««««իր իր իր իր 
պատկերով ու նմանութեամբպատկերով ու նմանութեամբպատկերով ու նմանութեամբպատկերով ու նմանութեամբ» » » » ստեղծեց մարդ արարածըստեղծեց մարդ արարածըստեղծեց մարդ արարածըստեղծեց մարդ արարածը::::    

Մարդը կոչուած էր յաւերժական կեանքը եւ երանութիւնը Մարդը կոչուած էր յաւերժական կեանքը եւ երանութիւնը Մարդը կոչուած էր յաւերժական կեանքը եւ երանութիւնը Մարդը կոչուած էր յաւերժական կեանքը եւ երանութիւնը 
վայելելու, բայց անզգվայելելու, բայց անզգվայելելու, բայց անզգվայելելու, բայց անզգուշութեամբ ինկաւ Բանսարկու ուշութեամբ ինկաւ Բանսարկու ուշութեամբ ինկաւ Բանսարկու ուշութեամբ ինկաւ Բանսարկու 
Սատանային լարած ծուղակին մէջ, եւ կորսնցուց այն Սատանային լարած ծուղակին մէջ, եւ կորսնցուց այն Սատանային լարած ծուղակին մէջ, եւ կորսնցուց այն Սատանային լարած ծուղակին մէջ, եւ կորսնցուց այն 
արդարութիւնը եւ սրբութիւնը, որով ստեղծուած էրարդարութիւնը եւ սրբութիւնը, որով ստեղծուած էրարդարութիւնը եւ սրբութիւնը, որով ստեղծուած էրարդարութիւնը եւ սրբութիւնը, որով ստեղծուած էր::::    Կորսնցուց Կորսնցուց Կորսնցուց Կորսնցուց 
նաեւ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը եւ Աստուծոյ հետ նաեւ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը եւ Աստուծոյ հետ նաեւ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը եւ Աստուծոյ հետ նաեւ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը եւ Աստուծոյ հետ 
անմիջական հաղորդակցութեան պարգեւըանմիջական հաղորդակցութեան պարգեւըանմիջական հաղորդակցութեան պարգեւըանմիջական հաղորդակցութեան պարգեւը::::    Հեռացաւ Աստուծմէ, Հեռացաւ Աստուծմէ, Հեռացաւ Աստուծմէ, Հեռացաւ Աստուծմէ, 
եւ կորսնցուց ազատութեան եւ կորսնցուց ազատութեան եւ կորսնցուց ազատութեան եւ կորսնցուց ազատութեան պարգեւը, դառնալով մեղքին գերին, պարգեւը, դառնալով մեղքին գերին, պարգեւը, դառնալով մեղքին գերին, պարգեւը, դառնալով մեղքին գերին, 
եւ ենթարկուելով մահուան դատապարտութեանեւ ենթարկուելով մահուան դատապարտութեանեւ ենթարկուելով մահուան դատապարտութեանեւ ենթարկուելով մահուան դատապարտութեան::::    

Իր այս Իր այս Իր այս Իր այս ««««անկեալանկեալանկեալանկեալ» » » » վիճակին մէջ, եւ տկարացած իր կամքին վիճակին մէջ, եւ տկարացած իր կամքին վիճակին մէջ, եւ տկարացած իր կամքին վիճակին մէջ, եւ տկարացած իր կամքին 
մէջ, մարդը հնարաւորութիւնը չունէր ամբողջական բարին մէջ, մարդը հնարաւորութիւնը չունէր ամբողջական բարին մէջ, մարդը հնարաւորութիւնը չունէր ամբողջական բարին մէջ, մարդը հնարաւորութիւնը չունէր ամբողջական բարին 
գործելու, Աստուծոյ կատարեալ հնազանդութեան մէջ ապրելու գործելու, Աստուծոյ կատարեալ հնազանդութեան մէջ ապրելու գործելու, Աստուծոյ կատարեալ հնազանդութեան մէջ ապրելու գործելու, Աստուծոյ կատարեալ հնազանդութեան մէջ ապրելու 
եւ ինքզինք փրկելուեւ ինքզինք փրկելուեւ ինքզինք փրկելուեւ ինքզինք փրկելու::::    

    
2.2.2.2.----    ՄարՄարՄարՄարդուն փրկութեան անհրաժեշտութիւնը եւ Աստուծոյ դուն փրկութեան անհրաժեշտութիւնը եւ Աստուծոյ դուն փրկութեան անհրաժեշտութիւնը եւ Աստուծոյ դուն փրկութեան անհրաժեշտութիւնը եւ Աստուծոյ 

փրկագործական նպատակըփրկագործական նպատակըփրկագործական նպատակըփրկագործական նպատակը::::    
Գիտնալով մարդուն կողմէ ինքզինք փրկելու Գիտնալով մարդուն կողմէ ինքզինք փրկելու Գիտնալով մարդուն կողմէ ինքզինք փրկելու Գիտնալով մարդուն կողմէ ինքզինք փրկելու 

անկարելիութիւնը, Աստուած անկումի առաջին իսկ պահուն անկարելիութիւնը, Աստուած անկումի առաջին իսկ պահուն անկարելիութիւնը, Աստուած անկումի առաջին իսկ պահուն անկարելիութիւնը, Աստուած անկումի առաջին իսկ պահուն 
մարդուն տուաւ փրկութեան սքանչելի խոստում մը (Ծն 3.15)մարդուն տուաւ փրկութեան սքանչելի խոստում մը (Ծն 3.15)մարդուն տուաւ փրկութեան սքանչելի խոստում մը (Ծն 3.15)մարդուն տուաւ փրկութեան սքանչելի խոստում մը (Ծն 3.15)::::    
Խոստում մը, որ իր ատենին պիտի կատարուէր ՔրիստԽոստում մը, որ իր ատենին պիտի կատարուէր ՔրիստԽոստում մը, որ իր ատենին պիտի կատարուէր ՔրիստԽոստում մը, որ իր ատենին պիտի կատարուէր Քրիստոսով ոսով ոսով ոսով 
((((հմմտ Գղ 4.4հմմտ Գղ 4.4հմմտ Գղ 4.4հմմտ Գղ 4.4----5)5)5)5)::::    

Այս խոստումով Աստուած ցոյց կու տար փրկագործական իր Այս խոստումով Աստուած ցոյց կու տար փրկագործական իր Այս խոստումով Աստուած ցոյց կու տար փրկագործական իր Այս խոստումով Աստուած ցոյց կու տար փրկագործական իր 
նպատակը, որուն տարբեր երեսները կը ներկայացուին եւ նպատակը, որուն տարբեր երեսները կը ներկայացուին եւ նպատակը, որուն տարբեր երեսները կը ներկայացուին եւ նպատակը, որուն տարբեր երեսները կը ներկայացուին եւ 
կկկկ’’’’ուրուագրուին Հին Կտակարանի ամբողջ երկայնքին, Օրէնքին, ուրուագրուին Հին Կտակարանի ամբողջ երկայնքին, Օրէնքին, ուրուագրուին Հին Կտակարանի ամբողջ երկայնքին, Օրէնքին, ուրուագրուին Հին Կտակարանի ամբողջ երկայնքին, Օրէնքին, 
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մարգարէութեանց եւ միւս գիրքերուն մէջմարգարէութեանց եւ միւս գիրքերուն մէջմարգարէութեանց եւ միւս գիրքերուն մէջմարգարէութեանց եւ միւս գիրքերուն մէջ::::    Բոլոր խոստումներն Բոլոր խոստումներն Բոլոր խոստումներն Բոլոր խոստումներն 
ալ կապուած են Քրիստոսալ կապուած են Քրիստոսալ կապուած են Քրիստոսալ կապուած են Քրիստոսի աշխարհ գալուստին, այլ խօսքով՝ ի աշխարհ գալուստին, այլ խօսքով՝ ի աշխարհ գալուստին, այլ խօսքով՝ ի աշխարհ գալուստին, այլ խօսքով՝ 
մարդեղութեանմարդեղութեանմարդեղութեանմարդեղութեան::::    Մարդեղութեան նպատակն էր.Մարդեղութեան նպատակն էր.Մարդեղութեան նպատակն էր.Մարդեղութեան նպատակն էր.----    

1.1.1.1.----    Մարդկութիւնը նորովի արարչագործել, մեղքը Մարդկութիւնը նորովի արարչագործել, մեղքը Մարդկութիւնը նորովի արարչագործել, մեղքը Մարդկութիւնը նորովի արարչագործել, մեղքը 
հալածելով եւ ապականութիւնը վերցնելովհալածելով եւ ապականութիւնը վերցնելովհալածելով եւ ապականութիւնը վերցնելովհալածելով եւ ապականութիւնը վերցնելով::::    

2.2.2.2.----    Մարդիկը լուսաւորել եւ ճշմարիտ Մարդիկը լուսաւորել եւ ճշմարիտ Մարդիկը լուսաւորել եւ ճշմարիտ Մարդիկը լուսաւորել եւ ճշմարիտ 
աստուածաճանաչութիւն տալաստուածաճանաչութիւն տալաստուածաճանաչութիւն տալաստուածաճանաչութիւն տալ::::    

3.3.3.3.----    Մեզ սրբել եւ սուրբ կեանքի մը առաջնորդուՄեզ սրբել եւ սուրբ կեանքի մը առաջնորդուՄեզ սրբել եւ սուրբ կեանքի մը առաջնորդուՄեզ սրբել եւ սուրբ կեանքի մը առաջնորդութիւնը տալթիւնը տալթիւնը տալթիւնը տալ::::    
4.4.4.4.----    Աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն Աստուծոյ Աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն Աստուծոյ Աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն Աստուծոյ Աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն Աստուծոյ 

համար մէկ ժողովուրդ կազմել, իր թագաւորութեան համար մէկ ժողովուրդ կազմել, իր թագաւորութեան համար մէկ ժողովուրդ կազմել, իր թագաւորութեան համար մէկ ժողովուրդ կազմել, իր թագաւորութեան 
հպատակները պատրաստել (Յհ 10.16), եւ զանոնք իր հպատակները պատրաստել (Յհ 10.16), եւ զանոնք իր հպատակները պատրաստել (Յհ 10.16), եւ զանոնք իր հպատակները պատրաստել (Յհ 10.16), եւ զանոնք իր 
արքայութեան մասնակից դարձնել (Մտ 25.34)արքայութեան մասնակից դարձնել (Մտ 25.34)արքայութեան մասնակից դարձնել (Մտ 25.34)արքայութեան մասնակից դարձնել (Մտ 25.34)::::    

    
3.3.3.3.----    Քրիստոսի մարդեղութեան անհրաժեշտութիւնըՔրիստոսի մարդեղութեան անհրաժեշտութիւնըՔրիստոսի մարդեղութեան անհրաժեշտութիւնըՔրիստոսի մարդեղութեան անհրաժեշտութիւնը::::    
Արդեօք չկա՞ր փրԱրդեօք չկա՞ր փրԱրդեօք չկա՞ր փրԱրդեօք չկա՞ր փրկութեան ուրիշ կերպ մը, որ Աստուած կութեան ուրիշ կերպ մը, որ Աստուած կութեան ուրիշ կերպ մը, որ Աստուած կութեան ուրիշ կերպ մը, որ Աստուած 

որդեգրէր, փրկելու համար իր արարածներըորդեգրէր, փրկելու համար իր արարածներըորդեգրէր, փրկելու համար իր արարածներըորդեգրէր, փրկելու համար իր արարածները::::    Անհրաժե՞շտ էր Անհրաժե՞շտ էր Անհրաժե՞շտ էր Անհրաժե՞շտ էր 
մարդեղութիւնըմարդեղութիւնըմարդեղութիւնըմարդեղութիւնը::::    

Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ, եւ ուստի Աստուած Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ, եւ ուստի Աստուած Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ, եւ ուստի Աստուած Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ, եւ ուստի Աստուած 
ոեւէ այլ կերպով եւս կրնար փրկել մարդիկըոեւէ այլ կերպով եւս կրնար փրկել մարդիկըոեւէ այլ կերպով եւս կրնար փրկել մարդիկըոեւէ այլ կերպով եւս կրնար փրկել մարդիկը::::    Բայց եթէ այս Բայց եթէ այս Բայց եթէ այս Բայց եթէ այս 
կերպը կամեցաւ, կը նշանակէ՝ թէ անոր մէջ տեսաւ մարդկերպը կամեցաւ, կը նշանակէ՝ թէ անոր մէջ տեսաւ մարդկերպը կամեցաւ, կը նշանակէ՝ թէ անոր մէջ տեսաւ մարդկերպը կամեցաւ, կը նշանակէ՝ թէ անոր մէջ տեսաւ մարդկային կային կային կային 
մտածողութեան համար անկիւնադարձային եւ հիմնապէս մտածողութեան համար անկիւնադարձային եւ հիմնապէս մտածողութեան համար անկիւնադարձային եւ հիմնապէս մտածողութեան համար անկիւնադարձային եւ հիմնապէս 
վերափոխիչ այն տուեալը, որ կարեւոր էր՝ մարդը Աստուծոյ վերափոխիչ այն տուեալը, որ կարեւոր էր՝ մարդը Աստուծոյ վերափոխիչ այն տուեալը, որ կարեւոր էր՝ մարդը Աստուծոյ վերափոխիչ այն տուեալը, որ կարեւոր էր՝ մարդը Աստուծոյ 
վերադարձնելու համարվերադարձնելու համարվերադարձնելու համարվերադարձնելու համար::::    

1.1.1.1.----    Աստուած մարդացաւ՝ իր գերազանց սէրը ցուցաբերելու Աստուած մարդացաւ՝ իր գերազանց սէրը ցուցաբերելու Աստուած մարդացաւ՝ իր գերազանց սէրը ցուցաբերելու Աստուած մարդացաւ՝ իր գերազանց սէրը ցուցաբերելու 
համարհամարհամարհամար::::    

2.2.2.2.----    Աստուած մարդացաւ՝ իր աչքին մարդուն գերազանց Աստուած մարդացաւ՝ իր աչքին մարդուն գերազանց Աստուած մարդացաւ՝ իր աչքին մարդուն գերազանց Աստուած մարդացաւ՝ իր աչքին մարդուն գերազանց 
արժէքը ցուցնելու եւ մաարժէքը ցուցնելու եւ մաարժէքը ցուցնելու եւ մաարժէքը ցուցնելու եւ մարդը բարձրացնելու համարրդը բարձրացնելու համարրդը բարձրացնելու համարրդը բարձրացնելու համար::::    

3.3.3.3.----    Աստուած մարդացաւ՝ արդարութեան պահանջքը իրմով Աստուած մարդացաւ՝ արդարութեան պահանջքը իրմով Աստուած մարդացաւ՝ արդարութեան պահանջքը իրմով Աստուած մարդացաւ՝ արդարութեան պահանջքը իրմով 
հատուցանելու եւ մարդը մահուան դատապարտութենէն հատուցանելու եւ մարդը մահուան դատապարտութենէն հատուցանելու եւ մարդը մահուան դատապարտութենէն հատուցանելու եւ մարդը մահուան դատապարտութենէն 
փրկելու համարփրկելու համարփրկելու համարփրկելու համար::::    

4.4.4.4.----    Աստուած մարդացաւ՝ մարդուն կողմէ Չարին վրայ Աստուած մարդացաւ՝ մարդուն կողմէ Չարին վրայ Աստուած մարդացաւ՝ մարդուն կողմէ Չարին վրայ Աստուած մարդացաւ՝ մարդուն կողմէ Չարին վրայ 
յաղթանակ տանելու համարյաղթանակ տանելու համարյաղթանակ տանելու համարյաղթանակ տանելու համար::::    

5.5.5.5.----    Աստուած մարդացաւ՝ իր մարմնին մէջ մեղքը սպաննելոԱստուած մարդացաւ՝ իր մարմնին մէջ մեղքը սպաննելոԱստուած մարդացաւ՝ իր մարմնին մէջ մեղքը սպաննելոԱստուած մարդացաւ՝ իր մարմնին մէջ մեղքը սպաննելու ւ ւ ւ 
եւ մեզ ազատութեան Հոգիով իրեն կապելու համարեւ մեզ ազատութեան Հոգիով իրեն կապելու համարեւ մեզ ազատութեան Հոգիով իրեն կապելու համարեւ մեզ ազատութեան Հոգիով իրեն կապելու համար::::    

    
4.4.4.4.----    Ինչո՞ւ աւելի շուտ տեղի չունեցաւ Քրիստոսի Ինչո՞ւ աւելի շուտ տեղի չունեցաւ Քրիստոսի Ինչո՞ւ աւելի շուտ տեղի չունեցաւ Քրիստոսի Ինչո՞ւ աւելի շուտ տեղի չունեցաւ Քրիստոսի 

մարդեղութիւնըմարդեղութիւնըմարդեղութիւնըմարդեղութիւնը::::    
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Աստուած ինք գիտէ ամէն բանի ճշգրիտ ժամն ու Աստուած ինք գիտէ ամէն բանի ճշգրիտ ժամն ու Աստուած ինք գիտէ ամէն բանի ճշգրիտ ժամն ու Աստուած ինք գիտէ ամէն բանի ճշգրիտ ժամն ու 
ժամանակը, եւ իւրաքանչիւր միջոցի յարմարաւէտութիւնն ու ժամանակը, եւ իւրաքանչիւր միջոցի յարմարաւէտութիւնն ու ժամանակը, եւ իւրաքանչիւր միջոցի յարմարաւէտութիւնն ու ժամանակը, եւ իւրաքանչիւր միջոցի յարմարաւէտութիւնն ու 
օգտաւէտութիւնըօգտաւէտութիւնըօգտաւէտութիւնըօգտաւէտութիւնը::::    Աստուած ուզեց որ մարդը նախ Աստուած ուզեց որ մարդը նախ Աստուած ուզեց որ մարդը նախ Աստուած ուզեց որ մարդը նախ 
պատրաստուիպատրաստուիպատրաստուիպատրաստուի    անոր, եւ յետոյ միայն, երբ ի վիճակի ըլլայ անոր, եւ յետոյ միայն, երբ ի վիճակի ըլլայ անոր, եւ յետոյ միայն, երբ ի վիճակի ըլլայ անոր, եւ յետոյ միայն, երբ ի վիճակի ըլլայ 
ընդունելու, այն ատեն միայն գայ սպասուած իրականութիւնըընդունելու, այն ատեն միայն գայ սպասուած իրականութիւնըընդունելու, այն ատեն միայն գայ սպասուած իրականութիւնըընդունելու, այն ատեն միայն գայ սպասուած իրականութիւնը::::    
Այլ խօսքով, Աստուած վարուեցաւ դաստիարակչական յատուկ Այլ խօսքով, Աստուած վարուեցաւ դաստիարակչական յատուկ Այլ խօսքով, Աստուած վարուեցաւ դաստիարակչական յատուկ Այլ խօսքով, Աստուած վարուեցաւ դաստիարակչական յատուկ 
կերպով մը, որ մարդուն բարիքին համար իսկ չափազանց կերպով մը, որ մարդուն բարիքին համար իսկ չափազանց կերպով մը, որ մարդուն բարիքին համար իսկ չափազանց կերպով մը, որ մարդուն բարիքին համար իսկ չափազանց 
կարեւոր ու անհրաժեշտ էրկարեւոր ու անհրաժեշտ էրկարեւոր ու անհրաժեշտ էրկարեւոր ու անհրաժեշտ էր::::    Որովհետեւ, ինչպէս գիտենք, շատ Որովհետեւ, ինչպէս գիտենք, շատ Որովհետեւ, ինչպէս գիտենք, շատ Որովհետեւ, ինչպէս գիտենք, շատ 
մը մը մը մը բաներ անօգուտ եւ աննպատակ կբաներ անօգուտ եւ աննպատակ կբաներ անօգուտ եւ աննպատակ կբաներ անօգուտ եւ աննպատակ կ’’’’ըլլան իրենց ճիշդ ըլլան իրենց ճիշդ ըլլան իրենց ճիշդ ըլլան իրենց ճիշդ 
ժամաակէն առաջ կամ ետքժամաակէն առաջ կամ ետքժամաակէն առաջ կամ ետքժամաակէն առաջ կամ ետք::::    

Արդ, Աստուած մարդոց համար անհրաժեշտ գտաւ այդ Արդ, Աստուած մարդոց համար անհրաժեշտ գտաւ այդ Արդ, Աստուած մարդոց համար անհրաժեշտ գտաւ այդ Արդ, Աստուած մարդոց համար անհրաժեշտ գտաւ այդ 
նախապատրաստութիւնը եւ դաստիարակութիւնը, որ ինք նախապատրաստութիւնը եւ դաստիարակութիւնը, որ ինք նախապատրաստութիւնը եւ դաստիարակութիւնը, որ ինք նախապատրաստութիւնը եւ դաստիարակութիւնը, որ ինք 
մատակարարեց իր Օրէնքին ու մարգարէներուն միջոցաւ, մինչեւ մատակարարեց իր Օրէնքին ու մարգարէներուն միջոցաւ, մինչեւ մատակարարեց իր Օրէնքին ու մարգարէներուն միջոցաւ, մինչեւ մատակարարեց իր Օրէնքին ու մարգարէներուն միջոցաւ, մինչեւ 
որ յարմար ժամանակը եկած համարեց (Գղ 3.24որ յարմար ժամանակը եկած համարեց (Գղ 3.24որ յարմար ժամանակը եկած համարեց (Գղ 3.24որ յարմար ժամանակը եկած համարեց (Գղ 3.24----25)25)25)25)::::    

Աստուածաշունչը այս յարմար ժամանակը կը կոչէ Աստուածաշունչը այս յարմար ժամանակը կը կոչէ Աստուածաշունչը այս յարմար ժամանակը կը կոչէ Աստուածաշունչը այս յարմար ժամանակը կը կոչէ 
««««ժամանակին լրումըժամանակին լրումըժամանակին լրումըժամանակին լրումը», «», «», «», «ժամանակին լրանալըժամանակին լրանալըժամանակին լրանալըժամանակին լրանալը», », », », կամ կամ կամ կամ 
««««ժամանակին լեցուիլըժամանակին լեցուիլըժամանակին լեցուիլըժամանակին լեցուիլը» » » » (հմմտ Մր 1.1(հմմտ Մր 1.1(հմմտ Մր 1.1(հմմտ Մր 1.1::::    Գղ 4.4Գղ 4.4Գղ 4.4Գղ 4.4::::    Եփ 1.10)Եփ 1.10)Եփ 1.10)Եփ 1.10)::::    

    
5.5.5.5.----    Ի՞նչ իրագործեց Քրիստոսի մարդեղութիւնըԻ՞նչ իրագործեց Քրիստոսի մարդեղութիւնըԻ՞նչ իրագործեց Քրիստոսի մարդեղութիւնըԻ՞նչ իրագործեց Քրիստոսի մարդեղութիւնը::::    
Քրիստոս իր մարդեղութեամբ մարդը վերադարձուց իր Քրիստոս իր մարդեղութեամբ մարդը վերադարձուց իր Քրիստոս իր մարդեղութեամբ մարդը վերադարձուց իր Քրիստոս իր մարդեղութեամբ մարդը վերադարձուց իր 

սկզբնական արդարութեսկզբնական արդարութեսկզբնական արդարութեսկզբնական արդարութեան եւ սրբութեան, փորձութեանց դիմաց ան եւ սրբութեան, փորձութեանց դիմաց ան եւ սրբութեան, փորձութեանց դիմաց ան եւ սրբութեան, փորձութեանց դիմաց 
եւ Չարին վրայ մարդուն կատարեալ յաղթանակը ապահովելով, եւ Չարին վրայ մարդուն կատարեալ յաղթանակը ապահովելով, եւ Չարին վրայ մարդուն կատարեալ յաղթանակը ապահովելով, եւ Չարին վրայ մարդուն կատարեալ յաղթանակը ապահովելով, 
իր մարմինին մէջ սպաննելով մեղքը, մարդը ազատագրելով իր մարմինին մէջ սպաննելով մեղքը, մարդը ազատագրելով իր մարմինին մէջ սպաննելով մեղքը, մարդը ազատագրելով իր մարմինին մէջ սպաննելով մեղքը, մարդը ազատագրելով 
մեղքին ճիրաններէն, մահուան մեր դատավճիռը խաչափայտին մեղքին ճիրաններէն, մահուան մեր դատավճիռը խաչափայտին մեղքին ճիրաններէն, մահուան մեր դատավճիռը խաչափայտին մեղքին ճիրաններէն, մահուան մեր դատավճիռը խաչափայտին 
վրայ գամելով եւ իր սուրբ արիւնով ջնջելով, խափանելով վրայ գամելով եւ իր սուրբ արիւնով ջնջելով, խափանելով վրայ գամելով եւ իր սուրբ արիւնով ջնջելով, խափանելով վրայ գամելով եւ իր սուրբ արիւնով ջնջելով, խափանելով 
մահուան իշխանմահուան իշխանմահուան իշխանմահուան իշխանութիւնը եւ մեզ Աստուծոյ վերադարձնելով եւ ութիւնը եւ մեզ Աստուծոյ վերադարձնելով եւ ութիւնը եւ մեզ Աստուծոյ վերադարձնելով եւ ութիւնը եւ մեզ Աստուծոյ վերադարձնելով եւ 
Աստուծոյ որդեգիր դարձնելովԱստուծոյ որդեգիր դարձնելովԱստուծոյ որդեգիր դարձնելովԱստուծոյ որդեգիր դարձնելով::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Մարմնացաւ՝ մարդացաւ՝ ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ՝ մարդացաւ՝ ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ՝ մարդացաւ՝ ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ՝ մարդացաւ՝ ծնաւ կատարելապէս    
ի Մարիամայ Սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբովի Մարիամայ Սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբովի Մարիամայ Սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբովի Մարիամայ Սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով::::    
Որով էառ մարմին՝ հոգի եւ միտ,Որով էառ մարմին՝ հոգի եւ միտ,Որով էառ մարմին՝ հոգի եւ միտ,Որով էառ մարմին՝ հոգի եւ միտ,    
եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,    
ճշմարտապէս եւ ոճշմարտապէս եւ ոճշմարտապէս եւ ոճշմարտապէս եւ ո´́́́չ կարծեօքչ կարծեօքչ կարծեօքչ կարծեօք»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    ՄարմնաՄարմնաՄարմնաՄարմնացաւ, մարդացաւցաւ, մարդացաւցաւ, մարդացաւցաւ, մարդացաւ::::    
««««ՄարմնանալՄարմնանալՄարմնանալՄարմնանալ» » » » կը նշանակէ.կը նշանակէ.կը նշանակէ.կը նշանակէ.---- 1)  1)  1)  1) Մարմին ըլլալ, մարմինի Մարմին ըլլալ, մարմինի Մարմին ըլլալ, մարմինի Մարմին ըլլալ, մարմինի 

վերածուիլ, թանձրանալ, նիւթականանալվերածուիլ, թանձրանալ, նիւթականանալվերածուիլ, թանձրանալ, նիւթականանալվերածուիլ, թանձրանալ, նիւթականանալ:::: 2)  2)  2)  2) Մարմինի ձեւ կամ Մարմինի ձեւ կամ Մարմինի ձեւ կամ Մարմինի ձեւ կամ 
երեւոյթ ունենալերեւոյթ ունենալերեւոյթ ունենալերեւոյթ ունենալ:::: 3)  3)  3)  3) Մարդ ըլլալՄարդ ըլլալՄարդ ըլլալՄարդ ըլլալ::::    Այստեղ այս իմաստներէն 1Այստեղ այս իմաստներէն 1Այստեղ այս իմաստներէն 1Այստեղ այս իմաստներէն 1----ը եւ ը եւ ը եւ ը եւ 
3333----ը նկատի ունիը նկատի ունիը նկատի ունիը նկատի ունի::::    Բացատրութիւնը առնուած է Յովհաննէսի Բացատրութիւնը առնուած է Յովհաննէսի Բացատրութիւնը առնուած է Յովհաննէսի Բացատրութիւնը առնուած է Յովհաննէսի 
Աւետարանէն (Յհ 1.14)Աւետարանէն (Յհ 1.14)Աւետարանէն (Յհ 1.14)Աւետարանէն (Յհ 1.14)::::    ԱնԱնԱնԱնմարմին Աստուած Բանը, որ մարդոց մարմին Աստուած Բանը, որ մարդոց մարմին Աստուած Բանը, որ մարդոց մարմին Աստուած Բանը, որ մարդոց 
համար անտեսանելի եւ անշօշափելի է, մարմին եղաւ, որպէսզի համար անտեսանելի եւ անշօշափելի է, մարմին եղաւ, որպէսզի համար անտեսանելի եւ անշօշափելի է, մարմին եղաւ, որպէսզի համար անտեսանելի եւ անշօշափելի է, մարմին եղաւ, որպէսզի 
կարելի ըլլայ տեսնել ու շօշափել զայն (Ա.Յհ 1.1)կարելի ըլլայ տեսնել ու շօշափել զայն (Ա.Յհ 1.1)կարելի ըլլայ տեսնել ու շօշափել զայն (Ա.Յհ 1.1)կարելի ըլլայ տեսնել ու շօշափել զայն (Ա.Յհ 1.1)::::    

Աղանդաւորներէն ոմանք կԱղանդաւորներէն ոմանք կԱղանդաւորներէն ոմանք կԱղանդաւորներէն ոմանք կ’’’’ըսէին, թէ Բանը մարդկային ըսէին, թէ Բանը մարդկային ըսէին, թէ Բանը մարդկային ըսէին, թէ Բանը մարդկային 
մարմին առաւ, բայց մարմին մը՝ առանց բանական հոգիի եւ մարմին առաւ, բայց մարմին մը՝ առանց բանական հոգիի եւ մարմին առաւ, բայց մարմին մը՝ առանց բանական հոգիի եւ մարմին առաւ, բայց մարմին մը՝ առանց բանական հոգիի եւ 
միտքի, որովհետեւ, կմիտքի, որովհետեւ, կմիտքի, որովհետեւ, կմիտքի, որովհետեւ, կ’’’’ըսըսըսըսէին, Բանը ինք հոգիին ու միտքին տեղը էին, Բանը ինք հոգիին ու միտքին տեղը էին, Բանը ինք հոգիին ու միտքին տեղը էին, Բանը ինք հոգիին ու միտքին տեղը 
առաւառաւառաւառաւ::::    Ասով, անոնք կը ժխտէին Քրիստոսի մարդկութեան Ասով, անոնք կը ժխտէին Քրիստոսի մարդկութեան Ասով, անոնք կը ժխտէին Քրիստոսի մարդկութեան Ասով, անոնք կը ժխտէին Քրիստոսի մարդկութեան 
կատարելութիւնըկատարելութիւնըկատարելութիւնըկատարելութիւնը::::    Հաւատամքը Հաւատամքը Հաւատամքը Հաւատամքը ««««մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ» » » » բառին քով բառին քով բառին քով բառին քով 
կկկկ’’’’աւելցնէ աւելցնէ աւելցնէ աւելցնէ ««««մարդացաւմարդացաւմարդացաւմարդացաւ», », », », որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի ««««մարմինմարմինմարմինմարմին»»»»ը կամայականօրէն ը կամայականօրէն ը կամայականօրէն ը կամայականօրէն 
չբացատրուիտ, այլ հասկցուի իբրեւ կատարեալ չբացատրուիտ, այլ հասկցուի իբրեւ կատարեալ չբացատրուիտ, այլ հասկցուի իբրեւ կատարեալ չբացատրուիտ, այլ հասկցուի իբրեւ կատարեալ ««««մարդմարդմարդմարդ»»»»::::    

Մարդանալով՝ Բանը չդաՄարդանալով՝ Բանը չդաՄարդանալով՝ Բանը չդաՄարդանալով՝ Բանը չդադրեցաւ կատարեալ Աստուած դրեցաւ կատարեալ Աստուած դրեցաւ կատարեալ Աստուած դրեցաւ կատարեալ Աստուած 
ըլլալէըլլալէըլլալէըլլալէ::::    Կամաւորապէս մարդկային բնութեան կարիքներուն Կամաւորապէս մարդկային բնութեան կարիքներուն Կամաւորապէս մարդկային բնութեան կարիքներուն Կամաւորապէս մարդկային բնութեան կարիքներուն 
ինքզինքը ենթարկած, իր աստուածային փառքէն մերկացած, եւ ինքզինքը ենթարկած, իր աստուածային փառքէն մերկացած, եւ ինքզինքը ենթարկած, իր աստուածային փառքէն մերկացած, եւ ինքզինքը ենթարկած, իր աստուածային փառքէն մերկացած, եւ 
մեզի համար խաչը բարձրացած, բայց մարգարէն զայն կը մեզի համար խաչը բարձրացած, բայց մարգարէն զայն կը մեզի համար խաչը բարձրացած, բայց մարգարէն զայն կը մեզի համար խաչը բարձրացած, բայց մարգարէն զայն կը 
յայտարարէ յայտարարէ յայտարարէ յայտարարէ ««««Հզօր ԱստուածՀզօր ԱստուածՀզօր ԱստուածՀզօր Աստուած» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Յաւիտենականութեան ՀայրՅաւիտենականութեան ՀայրՅաւիտենականութեան ՀայրՅաւիտենականութեան Հայր» » » » 
((((Ես 9.6), իսկ առաքեալը անԵս 9.6), իսկ առաքեալը անԵս 9.6), իսկ առաքեալը անԵս 9.6), իսկ առաքեալը անոր մէջ կը դիտէ որ մէջ կը դիտէ որ մէջ կը դիտէ որ մէջ կը դիտէ ««««աստուածային աստուածային աստուածային աստուածային 
բնութեան ամբողջ լիութիւնըբնութեան ամբողջ լիութիւնըբնութեան ամբողջ լիութիւնըբնութեան ամբողջ լիութիւնը», », », », կատարեալ Աստուածըկատարեալ Աստուածըկատարեալ Աստուածըկատարեալ Աստուածը::::    

    
2.2.2.2.----    Ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն 

ՍրբովՍրբովՍրբովՍրբով::::    
Այս հաստատումը երկու կողմ ունիԱյս հաստատումը երկու կողմ ունիԱյս հաստատումը երկու կողմ ունիԱյս հաստատումը երկու կողմ ունի::::    Կը վերաբերի թէԿը վերաբերի թէԿը վերաբերի թէԿը վերաբերի թէ´́́́    

Քրիստոսի աստուածութեան եւ թէՔրիստոսի աստուածութեան եւ թէՔրիստոսի աստուածութեան եւ թէՔրիստոսի աստուածութեան եւ թէ´́́́    մարդկութեանմարդկութեանմարդկութեանմարդկութեան::::    
1.1.1.1.----    Ան՝ որ աստուածային կատարեԱն՝ որ աստուածային կատարեԱն՝ որ աստուածային կատարեԱն՝ որ աստուածային կատարելութիւնը ունէր եւ լութիւնը ունէր եւ լութիւնը ունէր եւ լութիւնը ունէր եւ 

կատարեալ Աստուած էր՝ ոեւէ փոփոխութիւն կամ նուազութիւն կատարեալ Աստուած էր՝ ոեւէ փոփոխութիւն կամ նուազութիւն կատարեալ Աստուած էր՝ ոեւէ փոփոխութիւն կամ նուազութիւն կատարեալ Աստուած էր՝ ոեւէ փոփոխութիւն կամ նուազութիւն 
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չկրեց, այլ՝ մնաց ինչ որ էրչկրեց, այլ՝ մնաց ինչ որ էրչկրեց, այլ՝ մնաց ինչ որ էրչկրեց, այլ՝ մնաց ինչ որ էր::::    Իր աստուածութիւնը չայլայլեցաւ, Իր աստուածութիւնը չայլայլեցաւ, Իր աստուածութիւնը չայլայլեցաւ, Իր աստուածութիւնը չայլայլեցաւ, 
մարմնական բնութեան չվերածուեցաւմարմնական բնութեան չվերածուեցաւմարմնական բնութեան չվերածուեցաւմարմնական բնութեան չվերածուեցաւ::::    

2.2.2.2.----    Մարդկութեան վերաբերմամբ այս բացատրութիւնը կը Մարդկութեան վերաբերմամբ այս բացատրութիւնը կը Մարդկութեան վերաբերմամբ այս բացատրութիւնը կը Մարդկութեան վերաբերմամբ այս բացատրութիւնը կը 
հաստատէ մարդկային բնութեան ամբողջականութիւնհաստատէ մարդկային բնութեան ամբողջականութիւնհաստատէ մարդկային բնութեան ամբողջականութիւնհաստատէ մարդկային բնութեան ամբողջականութիւնըըըը::::    Եւ այս Եւ այս Եւ այս Եւ այս 
հաստատումը չափազանց կարեւոր է մեր փրկագործութեան հաստատումը չափազանց կարեւոր է մեր փրկագործութեան հաստատումը չափազանց կարեւոր է մեր փրկագործութեան հաստատումը չափազանց կարեւոր է մեր փրկագործութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Քրիստոսի մարմինը ճշմարտապէս մարդկային էր, Քրիստոսի մարմինը ճշմարտապէս մարդկային էր, Քրիստոսի մարմինը ճշմարտապէս մարդկային էր, Քրիստոսի մարմինը ճշմարտապէս մարդկային էր, 
երկինքէն բերուած չէր, հետեւաբար երկնային չէրերկինքէն բերուած չէր, հետեւաբար երկնային չէրերկինքէն բերուած չէր, հետեւաբար երկնային չէրերկինքէն բերուած չէր, հետեւաբար երկնային չէր::::    

Ս. Կոյս Մարիամէն ծնունդը կՍ. Կոյս Մարիամէն ծնունդը կՍ. Կոյս Մարիամէն ծնունդը կՍ. Կոյս Մարիամէն ծնունդը կ’’’’ընդգրկէր Աստուածորդիին ընդգրկէր Աստուածորդիին ընդգրկէր Աստուածորդիին ընդգրկէր Աստուածորդիին 
խոնարհ ծնունդը, ցոյց տալով թէ Աստուծմէ ծնած կատարեալխոնարհ ծնունդը, ցոյց տալով թէ Աստուծմէ ծնած կատարեալխոնարհ ծնունդը, ցոյց տալով թէ Աստուծմէ ծնած կատարեալխոնարհ ծնունդը, ցոյց տալով թէ Աստուծմէ ծնած կատարեալ    
Աստուածը անարգութիւն չհամարեց ծնանիլ Ս. Կոյսէն, եւ իր Աստուածը անարգութիւն չհամարեց ծնանիլ Ս. Կոյսէն, եւ իր Աստուածը անարգութիւն չհամարեց ծնանիլ Ս. Կոյսէն, եւ իր Աստուածը անարգութիւն չհամարեց ծնանիլ Ս. Կոյսէն, եւ իր 
ծնունդով գերազանցօրէն պատուեց եւ օրհնեց ու սրբեց ծնունդով գերազանցօրէն պատուեց եւ օրհնեց ու սրբեց ծնունդով գերազանցօրէն պատուեց եւ օրհնեց ու սրբեց ծնունդով գերազանցօրէն պատուեց եւ օրհնեց ու սրբեց 
մարդկային ծնունդներըմարդկային ծնունդներըմարդկային ծնունդներըմարդկային ծնունդները::::    Իսկ այդ գերահրաշ ծնունդին Իսկ այդ գերահրաշ ծնունդին Իսկ այդ գերահրաշ ծնունդին Իսկ այդ գերահրաշ ծնունդին 
պատճառաւ Ս. Կոյսը պատճառաւ Ս. Կոյսը պատճառաւ Ս. Կոյսը պատճառաւ Ս. Կոյսը ««««ԱստուածածինԱստուածածինԱստուածածինԱստուածածին» » » » կը կոչուի, որովհետեւ կը կոչուի, որովհետեւ կը կոչուի, որովհետեւ կը կոչուի, որովհետեւ 
սոսկ մարդ մը չէր իր ծնածը, այլ նոյնինքն փառաց Տէրը սոսկ մարդ մը չէր իր ծնածը, այլ նոյնինքն փառաց Տէրը սոսկ մարդ մը չէր իր ծնածը, այլ նոյնինքն փառաց Տէրը սոսկ մարդ մը չէր իր ծնածը, այլ նոյնինքն փառաց Տէրը ((((Ա.Կր Ա.Կր Ա.Կր Ա.Կր 
2.8), 2.8), 2.8), 2.8), եւ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուածը (Հռ 9.5)եւ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուածը (Հռ 9.5)եւ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուածը (Հռ 9.5)եւ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուածը (Հռ 9.5)::::    

Քրիստոսի յղութիւնն ու ծնունդը տեղի ունեցան Ս. Հոգիին Քրիստոսի յղութիւնն ու ծնունդը տեղի ունեցան Ս. Հոգիին Քրիստոսի յղութիւնն ու ծնունդը տեղի ունեցան Ս. Հոգիին Քրիստոսի յղութիւնն ու ծնունդը տեղի ունեցան Ս. Հոգիին 
ներգործութեամբներգործութեամբներգործութեամբներգործութեամբ::::    Ասիկա երկու ճշմարտութիւններ կը բերէ Ասիկա երկու ճշմարտութիւններ կը բերէ Ասիկա երկու ճշմարտութիւններ կը բերէ Ասիկա երկու ճշմարտութիւններ կը բերէ 
մեզի.մեզի.մեզի.մեզի.---- 1. 1. 1. 1.----    Քրիստոս ծնաւ առանց մարդկային սերմի, առանց հօրՔրիստոս ծնաւ առանց մարդկային սերմի, առանց հօրՔրիստոս ծնաւ առանց մարդկային սերմի, առանց հօրՔրիստոս ծնաւ առանց մարդկային սերմի, առանց հօր::::    
2.2.2.2.----    Ս. Հոգին Ս. Կոյսին արգանՍ. Հոգին Ս. Կոյսին արգանՍ. Հոգին Ս. Կոյսին արգանՍ. Հոգին Ս. Կոյսին արգանդը սրբեց եւ զայն յարդարեց իբրեւ դը սրբեց եւ զայն յարդարեց իբրեւ դը սրբեց եւ զայն յարդարեց իբրեւ դը սրբեց եւ զայն յարդարեց իբրեւ 
տաղաւար Աստուծոյ բնակութեան, Հօրը զօրութեամբ եւ տաղաւար Աստուծոյ բնակութեան, Հօրը զօրութեամբ եւ տաղաւար Աստուծոյ բնակութեան, Հօրը զօրութեամբ եւ տաղաւար Աստուծոյ բնակութեան, Հօրը զօրութեամբ եւ 
հովանաւորութեամբ ծնունդ տալու համար Բանին՝ հովանաւորութեամբ ծնունդ տալու համար Բանին՝ հովանաւորութեամբ ծնունդ տալու համար Բանին՝ հովանաւորութեամբ ծնունդ տալու համար Բանին՝ 
Աստուածորդիին մարմինինԱստուածորդիին մարմինինԱստուածորդիին մարմինինԱստուածորդիին մարմինին::::    

    
3.3.3.3.----    Քրիստոսի կատարեալ մարդկութիւնը Քրիստոսի կատարեալ մարդկութիւնը Քրիստոսի կատարեալ մարդկութիւնը Քրիստոսի կատարեալ մարդկութիւնը ––––    մարմին, հոգի եւ մարմին, հոգի եւ մարմին, հոգի եւ մարմին, հոգի եւ 

միտքմիտքմիտքմիտք::::    
Ըստ Արիոս եւ Ապողինար աղանդաւորներուն, Ըստ Արիոս եւ Ապողինար աղանդաւորներուն, Ըստ Արիոս եւ Ապողինար աղանդաւորներուն, Ըստ Արիոս եւ Ապողինար աղանդաւորներուն, ««««ԲանըԲանըԲանըԲանը» » » » իր իր իր իր 

մարդկութեան մէջ կատարեալ չէրմարդկութեան մէջ կատարեալ չէրմարդկութեան մէջ կատարեալ չէրմարդկութեան մէջ կատարեալ չէր::::    Մարմնացաւ ու մարդացաւ, Մարմնացաւ ու մարդացաւ, Մարմնացաւ ու մարդացաւ, Մարմնացաւ ու մարդացաւ, 
բայց մարդկային հոգի չունէրբայց մարդկային հոգի չունէրբայց մարդկային հոգի չունէրբայց մարդկային հոգի չունէր::::    Բանը ինք մարդկային հոգիին Բանը ինք մարդկային հոգիին Բանը ինք մարդկային հոգիին Բանը ինք մարդկային հոգիին 
տեղը կը բռնէրտեղը կը բռնէրտեղը կը բռնէրտեղը կը բռնէր::::    Ապողինար կԱպողինար կԱպողինար կԱպողինար կ’’’’ըսէր նաեւ, թէ Քրիստոս ըսէր նաեւ, թէ Քրիստոս ըսէր նաեւ, թէ Քրիստոս ըսէր նաեւ, թէ Քրիստոս 
մարդկային միտք ալ չունէրմարդկային միտք ալ չունէրմարդկային միտք ալ չունէրմարդկային միտք ալ չունէր::::    Ահա թէ ինչու մեր ներկայ Ահա թէ ինչու մեր ներկայ Ահա թէ ինչու մեր ներկայ Ահա թէ ինչու մեր ներկայ 
Հաւատամքին մէջ Հաւատամքին մէջ Հաւատամքին մէջ Հաւատամքին մէջ ««««մարմինմարմինմարմինմարմին»»»»ին կողքին աւելցուած է ին կողքին աւելցուած է ին կողքին աւելցուած է ին կողքին աւելցուած է ««««հոգի հոգի հոգի հոգի եւ եւ եւ եւ 
միտքմիտքմիտքմիտք», », », », որպէս ամբողջական ճշդում եւ պատասխան նման որպէս ամբողջական ճշդում եւ պատասխան նման որպէս ամբողջական ճշդում եւ պատասխան նման որպէս ամբողջական ճշդում եւ պատասխան նման 
մտածողներունմտածողներունմտածողներունմտածողներուն::::    

Քրիստոսի մէջ մարդկային բանական հոգիին ժխտումը Քրիստոսի մէջ մարդկային բանական հոգիին ժխտումը Քրիստոսի մէջ մարդկային բանական հոգիին ժխտումը Քրիստոսի մէջ մարդկային բանական հոգիին ժխտումը 
ամբողջ փրկագործութեան մերժումը կրնար ըլլալ, որովհետեւ ամբողջ փրկագործութեան մերժումը կրնար ըլլալ, որովհետեւ ամբողջ փրկագործութեան մերժումը կրնար ըլլալ, որովհետեւ ամբողջ փրկագործութեան մերժումը կրնար ըլլալ, որովհետեւ 
եթէ Քրիստոս կատարեալ Աստուած չէր՝ չէր կրնար մարդոց եթէ Քրիստոս կատարեալ Աստուած չէր՝ չէր կրնար մարդոց եթէ Քրիստոս կատարեալ Աստուած չէր՝ չէր կրնար մարդոց եթէ Քրիստոս կատարեալ Աստուած չէր՝ չէր կրնար մարդոց 
փրկութիւնը իրագործել, իսկ եթէ կատարեալ մփրկութիւնը իրագործել, իսկ եթէ կատարեալ մփրկութիւնը իրագործել, իսկ եթէ կատարեալ մփրկութիւնը իրագործել, իսկ եթէ կատարեալ մարդ չէր՝ իր արդ չէր՝ իր արդ չէր՝ իր արդ չէր՝ իր 
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յաղթանակը չէր կրնար մարդ արարածին յաղթանակը ըլլալ յաղթանակը չէր կրնար մարդ արարածին յաղթանակը ըլլալ յաղթանակը չէր կրնար մարդ արարածին յաղթանակը ըլլալ յաղթանակը չէր կրնար մարդ արարածին յաղթանակը ըլլալ 
Չարին՝ Սատանային վրայ տարուածՉարին՝ Սատանային վրայ տարուածՉարին՝ Սատանային վրայ տարուածՉարին՝ Սատանային վրայ տարուած::::    

    
4.4.4.4.----    Ամէն ինչ որ մարդկային է, բացի մեղքէնԱմէն ինչ որ մարդկային է, բացի մեղքէնԱմէն ինչ որ մարդկային է, բացի մեղքէնԱմէն ինչ որ մարդկային է, բացի մեղքէն::::    
Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ ««««բացի մեղքէնբացի մեղքէնբացի մեղքէնբացի մեղքէն» » » » բառերը այժմու մեր Հաւատամքին բառերը այժմու մեր Հաւատամքին բառերը այժմու մեր Հաւատամքին բառերը այժմու մեր Հաւատամքին 

մէջ չկան, բայց անհրաժեշտ է յատուկ կերպով անդրադառնալ մէջ չկան, բայց անհրաժեշտ է յատուկ կերպով անդրադառնալ մէջ չկան, բայց անհրաժեշտ է յատուկ կերպով անդրադառնալ մէջ չկան, բայց անհրաժեշտ է յատուկ կերպով անդրադառնալ 
անորանորանորանոր::::    Եթէ Քրիստոս Եթէ Քրիստոս Եթէ Քրիստոս Եթէ Քրիստոս մարդացաւ՝ առնելով մարմին, հոգի եւ մարդացաւ՝ առնելով մարմին, հոգի եւ մարդացաւ՝ առնելով մարմին, հոգի եւ մարդացաւ՝ առնելով մարմին, հոգի եւ 
միտք, արդեօք մե՞ղքն ալ առաւմիտք, արդեօք մե՞ղքն ալ առաւմիտք, արդեօք մե՞ղքն ալ առաւմիտք, արդեօք մե՞ղքն ալ առաւ::::    Այլ խօսքով, Քրիստոսի մէջ մեղք Այլ խօսքով, Քրիստոսի մէջ մեղք Այլ խօսքով, Քրիստոսի մէջ մեղք Այլ խօսքով, Քրիստոսի մէջ մեղք 
կա՞ր թէ՝ ոչկա՞ր թէ՝ ոչկա՞ր թէ՝ ոչկա՞ր թէ՝ ոչ::::    

Պատասխանը Պատասխանը Պատասխանը Պատասխանը ««««ոչոչոչոչ» » » » էէէէ::::    Աստուածորդին առաւ ամէն ինչ որ Աստուածորդին առաւ ամէն ինչ որ Աստուածորդին առաւ ամէն ինչ որ Աստուածորդին առաւ ամէն ինչ որ 
մարդկային է, բացի մեղքէն, որովհետեւ մեղքը մեղանչական մարդկային է, բացի մեղքէն, որովհետեւ մեղքը մեղանչական մարդկային է, բացի մեղքէն, որովհետեւ մեղքը մեղանչական մարդկային է, բացի մեղքէն, որովհետեւ մեղքը մեղանչական 
մարդուն յատուկ է, բայց յատուկ չէմարդուն յատուկ է, բայց յատուկ չէմարդուն յատուկ է, բայց յատուկ չէմարդուն յատուկ է, բայց յատուկ չէ´́́́ր սկզբնաստեղծ մար սկզբնաստեղծ մար սկզբնաստեղծ մար սկզբնաստեղծ մարդունրդունրդունրդուն::::    
Իսկ Քրիստոս առաւ մեղքէն զերծ եղող մարդկային բնութիւնը, եւ Իսկ Քրիստոս առաւ մեղքէն զերծ եղող մարդկային բնութիւնը, եւ Իսկ Քրիստոս առաւ մեղքէն զերծ եղող մարդկային բնութիւնը, եւ Իսկ Քրիստոս առաւ մեղքէն զերծ եղող մարդկային բնութիւնը, եւ 
աշխարհ եկաւ ջնջելու համար մեղքը (Ա.Յհ 3.5)աշխարհ եկաւ ջնջելու համար մեղքը (Ա.Յհ 3.5)աշխարհ եկաւ ջնջելու համար մեղքը (Ա.Յհ 3.5)աշխարհ եկաւ ջնջելու համար մեղքը (Ա.Յհ 3.5)::::    

Քրիստոս իր մարդկային բնութեամբ անմեղ էր, իր ստեղծած Քրիստոս իր մարդկային բնութեամբ անմեղ էր, իր ստեղծած Քրիստոս իր մարդկային բնութեամբ անմեղ էր, իր ստեղծած Քրիստոս իր մարդկային բնութեամբ անմեղ էր, իր ստեղծած 
մարդուն՝ Ադամին պէսմարդուն՝ Ադամին պէսմարդուն՝ Ադամին պէսմարդուն՝ Ադամին պէս::::    Կարելիութիւնը ունէր մեղանչելու, բայց Կարելիութիւնը ունէր մեղանչելու, բայց Կարելիութիւնը ունէր մեղանչելու, բայց Կարելիութիւնը ունէր մեղանչելու, բայց 
բնաւ մեղք չգործեց, ինչպէս դարձեալ ՆԿբնաւ մեղք չգործեց, ինչպէս դարձեալ ՆԿբնաւ մեղք չգործեց, ինչպէս դարձեալ ՆԿբնաւ մեղք չգործեց, ինչպէս դարձեալ ՆԿ----ը զօրեղապէս կը ը զօրեղապէս կը ը զօրեղապէս կը ը զօրեղապէս կը 
հաստատէ (Ա.Պտ 2.22հաստատէ (Ա.Պտ 2.22հաստատէ (Ա.Պտ 2.22հաստատէ (Ա.Պտ 2.22::::    Հմմտ Ես 53.9Հմմտ Ես 53.9Հմմտ Ես 53.9Հմմտ Ես 53.9::::    Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)::::    Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը 
նշանակէ՝ թէ Քրիստոս չտիրապետուեցաւ մեղքէն ու մահէն, եւ նշանակէ՝ թէ Քրիստոս չտիրապետուեցաւ մեղքէն ու մահէն, եւ նշանակէ՝ թէ Քրիստոս չտիրապետուեցաւ մեղքէն ու մահէն, եւ նշանակէ՝ թէ Քրիստոս չտիրապետուեցաւ մեղքէն ու մահէն, եւ 
ուստի կրնար սպաննել կամ բնաջնջել մեղքը եւ մահուան ուստի կրնար սպաննել կամ բնաջնջել մեղքը եւ մահուան ուստի կրնար սպաննել կամ բնաջնջել մեղքը եւ մահուան ուստի կրնար սպաննել կամ բնաջնջել մեղքը եւ մահուան 
զօրութիւնը, ինչ որ իրագործեց նախ իր մարդեղութեամբ, եւ զօրութիւնը, ինչ որ իրագործեց նախ իր մարդեղութեամբ, եւ զօրութիւնը, ինչ որ իրագործեց նախ իր մարդեղութեամբ, եւ զօրութիւնը, ինչ որ իրագործեց նախ իր մարդեղութեամբ, եւ 
ապա իր կամաւոր չարչարանքներապա իր կամաւոր չարչարանքներապա իր կամաւոր չարչարանքներապա իր կամաւոր չարչարանքներով, կամաւոր մահուամբ եւ ով, կամաւոր մահուամբ եւ ով, կամաւոր մահուամբ եւ ով, կամաւոր մահուամբ եւ 
հրաշափառ սուրբ յարութեամբհրաշափառ սուրբ յարութեամբհրաշափառ սուրբ յարութեամբհրաշափառ սուրբ յարութեամբ::::    

    
5.5.5.5.----    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ երեւութապէս, այլ՝ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ՝ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ՝ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ՝ ճշմարտապէս::::    
««««ԵրեւութականԵրեւութականԵրեւութականԵրեւութական» » » » կոչուած աղանդաւորները Քրիստոսի կոչուած աղանդաւորները Քրիստոսի կոչուած աղանդաւորները Քրիստոսի կոչուած աղանդաւորները Քրիստոսի 

մարմինին համար կմարմինին համար կմարմինին համար կմարմինին համար կ’’’’ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ կամ երեւոյթ ունէր, ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ կամ երեւոյթ ունէր, ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ կամ երեւոյթ ունէր, ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ կամ երեւոյթ ունէր, 
բայց իրական մարմին չէրբայց իրական մարմին չէրբայց իրական մարմին չէրբայց իրական մարմին չէր::::    Զայն պարզապէս տեսիլք կը Զայն պարզապէս տեսիլք կը Զայն պարզապէս տեսիլք կը Զայն պարզապէս տեսիլք կը 
համարէին, տեհամարէին, տեհամարէին, տեհամարէին, տեսակ մը ուրուականսակ մը ուրուականսակ մը ուրուականսակ մը ուրուական::::    

Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական 
ժամանակներէն սկսեալժամանակներէն սկսեալժամանակներէն սկսեալժամանակներէն սկսեալ::::    Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօրէն Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօրէն Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօրէն Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօրէն 
կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ ճշմարիտ կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ ճշմարիտ կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ ճշմարիտ կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ ճշմարիտ 
մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1----3333::::    Բ.Յհ 7)Բ.Յհ 7)Բ.Յհ 7)Բ.Յհ 7)::::    

    
6.6.6.6.----    Ճշմարիտ մարդեղութեան կարեւորութիւնը մեր Ճշմարիտ մարդեղութեան կարեւորութիւնը մեր Ճշմարիտ մարդեղութեան կարեւորութիւնը մեր Ճշմարիտ մարդեղութեան կարեւորութիւնը մեր 

փրկութեանփրկութեանփրկութեանփրկութեան    համարհամարհամարհամար::::    
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Մերժել կամ ուրանալ մարդեղութիւնը եւ Քրիստոսի Մերժել կամ ուրանալ մարդեղութիւնը եւ Քրիստոսի Մերժել կամ ուրանալ մարդեղութիւնը եւ Քրիստոսի Մերժել կամ ուրանալ մարդեղութիւնը եւ Քրիստոսի 
ճշմարիտ մարմինը, կը նշանակէ մերժել կամ ուրանալ մեր ճշմարիտ մարմինը, կը նշանակէ մերժել կամ ուրանալ մեր ճշմարիտ մարմինը, կը նշանակէ մերժել կամ ուրանալ մեր ճշմարիտ մարմինը, կը նշանակէ մերժել կամ ուրանալ մեր 
փրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնը::::    Արդարեւ, Քրիստոս ի՞նչպէս մեր մեղանչական Արդարեւ, Քրիստոս ի՞նչպէս մեր մեղանչական Արդարեւ, Քրիստոս ի՞նչպէս մեր մեղանչական Արդարեւ, Քրիստոս ի՞նչպէս մեր մեղանչական 
բնութիւնը պիտի սրբէր սկզբնական մեղքէն, առանց ինք այդ բնութիւնը պիտի սրբէր սկզբնական մեղքէն, առանց ինք այդ բնութիւնը պիտի սրբէր սկզբնական մեղքէն, առանց ինք այդ բնութիւնը պիտի սրբէր սկզբնական մեղքէն, առանց ինք այդ 
բնութիւնը առնելուբնութիւնը առնելուբնութիւնը առնելուբնութիւնը առնելու::::    Ի՞նչպէս պիտի կրնար մեր մեղքեԻ՞նչպէս պիտի կրնար մեր մեղքեԻ՞նչպէս պիտի կրնար մեր մեղքեԻ՞նչպէս պիտի կրնար մեր մեղքերը սրբել իր րը սրբել իր րը սրբել իր րը սրբել իր 
մկրտութեամբ, եթէ չունէր մարմին մը որ Յորդանանի մէջ մկրտութեամբ, եթէ չունէր մարմին մը որ Յորդանանի մէջ մկրտութեամբ, եթէ չունէր մարմին մը որ Յորդանանի մէջ մկրտութեամբ, եթէ չունէր մարմին մը որ Յորդանանի մէջ 
լուացուեցաւ Յովհաննէսի ձեռքովլուացուեցաւ Յովհաննէսի ձեռքովլուացուեցաւ Յովհաննէսի ձեռքովլուացուեցաւ Յովհաննէսի ձեռքով::::    Եթէ մարմին չառաւ, ի՞նչպէս Եթէ մարմին չառաւ, ի՞նչպէս Եթէ մարմին չառաւ, ի՞նչպէս Եթէ մարմին չառաւ, ի՞նչպէս 
կրնար իր մարմինին մէջ սպաննել մեղքըկրնար իր մարմինին մէջ սպաննել մեղքըկրնար իր մարմինին մէջ սպաննել մեղքըկրնար իր մարմինին մէջ սպաննել մեղքը::::    Ի՞նչպէս իր արիւնը Ի՞նչպէս իր արիւնը Ի՞նչպէս իր արիւնը Ի՞նչպէս իր արիւնը 
փրկանք պիտի տար բոլոր մարդոց փոխարէն, եթէ ճշմարիտ փրկանք պիտի տար բոլոր մարդոց փոխարէն, եթէ ճշմարիտ փրկանք պիտի տար բոլոր մարդոց փոխարէն, եթէ ճշմարիտ փրկանք պիտի տար բոլոր մարդոց փոխարէն, եթէ ճշմարիտ 
մարմին եւ արիւն չունէրմարմին եւ արիւն չունէրմարմին եւ արիւն չունէրմարմին եւ արիւն չունէր::::    Եթէ չուԵթէ չուԵթէ չուԵթէ չունէր մարմին մը որ մահկանացու նէր մարմին մը որ մահկանացու նէր մարմին մը որ մահկանացու նէր մարմին մը որ մահկանացու 
ըլլար, ի՞նչպէս պիտի կարենար խաչուիլ եւ մեր բոլորին ըլլար, ի՞նչպէս պիտի կարենար խաչուիլ եւ մեր բոլորին ըլլար, ի՞նչպէս պիտի կարենար խաչուիլ եւ մեր բոլորին ըլլար, ի՞նչպէս պիտի կարենար խաչուիլ եւ մեր բոլորին 
փոխարէն մահը ճաշակել, մեր մահուան դատապարտութիւնը փոխարէն մահը ճաշակել, մեր մահուան դատապարտութիւնը փոխարէն մահը ճաշակել, մեր մահուան դատապարտութիւնը փոխարէն մահը ճաշակել, մեր մահուան դատապարտութիւնը 
ինք կրելու համարինք կրելու համարինք կրելու համարինք կրելու համար::::    Տեսիլքը կամ ուրուականը չեն կրնար մեռնիլ, Տեսիլքը կամ ուրուականը չեն կրնար մեռնիլ, Տեսիլքը կամ ուրուականը չեն կրնար մեռնիլ, Տեսիլքը կամ ուրուականը չեն կրնար մեռնիլ, 
ոոոո´́́́չ ալ յարութիւն առնելչ ալ յարութիւն առնելչ ալ յարութիւն առնելչ ալ յարութիւն առնել::::    Իսկ եթէ ուրանանք Քրիստոսի մահը եւ Իսկ եթէ ուրանանք Քրիստոսի մահը եւ Իսկ եթէ ուրանանք Քրիստոսի մահը եւ Իսկ եթէ ուրանանք Քրիստոսի մահը եւ 
յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը, , , , կը նշանակէ՝ թէ փրկուած չենք, եւ ենթակայ կը կը նշանակէ՝ թէ փրկուած չենք, եւ ենթակայ կը կը նշանակէ՝ թէ փրկուած չենք, եւ ենթակայ կը կը նշանակէ՝ թէ փրկուած չենք, եւ ենթակայ կը 
մնանք մահուան դատապարտութեանմնանք մահուան դատապարտութեանմնանք մահուան դատապարտութեանմնանք մահուան դատապարտութեան::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալՉարչարեալ, խաչեալ, թաղեալՉարչարեալ, խաչեալ, թաղեալՉարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ»»»»::::    
    
1.1.1.1.---- « « « «Այսպէս գրուած էր եւ այսպէս պէտք էր կատարուէրԱյսպէս գրուած էր եւ այսպէս պէտք էր կատարուէրԱյսպէս գրուած էր եւ այսպէս պէտք էր կատարուէրԱյսպէս գրուած էր եւ այսպէս պէտք էր կատարուէր» » » » ----    

Մարգարէական նախագուշակութիւնները՝ Աստուծոյ Մարգարէական նախագուշակութիւնները՝ Աստուծոյ Մարգարէական նախագուշակութիւնները՝ Աստուծոյ Մարգարէական նախագուշակութիւնները՝ Աստուծոյ 
չարչարուող ծառային մասինչարչարուող ծառային մասինչարչարուող ծառային մասինչարչարուող ծառային մասին::::    

Ինչպէս ամբողջ ԱստոԻնչպէս ամբողջ ԱստոԻնչպէս ամբողջ ԱստոԻնչպէս ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ, այնպէս ալ ւածաշունչին մէջ, այնպէս ալ ւածաշունչին մէջ, այնպէս ալ ւածաշունչին մէջ, այնպէս ալ 
Հաւատամքին մէջ բանալի բառ է Հաւատամքին մէջ բանալի բառ է Հաւատամքին մէջ բանալի բառ է Հաւատամքին մէջ բանալի բառ է ««««ՉարչարեալՉարչարեալՉարչարեալՉարչարեալ»»»»ը, որ Աստուծոյ ը, որ Աստուծոյ ը, որ Աստուծոյ ը, որ Աստուծոյ 
փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ հասկացողութիւնը կը փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ հասկացողութիւնը կը փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ հասկացողութիւնը կը փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ հասկացողութիւնը կը 
բանայ մեր դիմացբանայ մեր դիմացբանայ մեր դիմացբանայ մեր դիմաց::::    

ՀԿ մէջ այդ ծրագիրը կը նախապատկերացուի քաւութեան ՀԿ մէջ այդ ծրագիրը կը նախապատկերացուի քաւութեան ՀԿ մէջ այդ ծրագիրը կը նախապատկերացուի քաւութեան ՀԿ մէջ այդ ծրագիրը կը նախապատկերացուի քաւութեան 
զոհերով, եւ ապա կը նախաձայնուի Օրէնքով ու մարգարէներովզոհերով, եւ ապա կը նախաձայնուի Օրէնքով ու մարգարէներովզոհերով, եւ ապա կը նախաձայնուի Օրէնքով ու մարգարէներովզոհերով, եւ ապա կը նախաձայնուի Օրէնքով ու մարգարէներով::::    
Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն մեղք գործող մահուան դատապարտուած է (Եզ 18.4)մեղք գործող մահուան դատապարտուած է (Եզ 18.4)մեղք գործող մահուան դատապարտուած է (Եզ 18.4)մեղք գործող մահուան դատապարտուած է (Եզ 18.4)::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
որովհետեւ բոլոր մարդիկ մեղքի մէջ են, բոլորն ալ մահուան որովհետեւ բոլոր մարդիկ մեղքի մէջ են, բոլորն ալ մահուան որովհետեւ բոլոր մարդիկ մեղքի մէջ են, բոլորն ալ մահուան որովհետեւ բոլոր մարդիկ մեղքի մէջ են, բոլորն ալ մահուան 
դատապարտութեան տակ ենդատապարտութեան տակ ենդատապարտութեան տակ ենդատապարտութեան տակ են::::    Զոհերու արիւնը միայն Զոհերու արիւնը միայն Զոհերու արիւնը միայն Զոհերու արիւնը միայն 
խորհրդանշական քաւութիւն մը կու տար իրենց, պարզապէս խորհրդանշական քաւութիւն մը կու տար իրենց, պարզապէս խորհրդանշական քաւութիւն մը կու տար իրենց, պարզապէս խորհրդանշական քաւութիւն մը կու տար իրենց, պարզապէս 
մատնանշելով՝ թէ Աստուած ճշմարիտ քաւութիւնը պիտի տայ մատնանշելով՝ թէ Աստուած ճշմարիտ քաւութիւնը պիտի տայ մատնանշելով՝ թէ Աստուած ճշմարիտ քաւութիւնը պիտի տայ մատնանշելով՝ թէ Աստուած ճշմարիտ քաւութիւնը պիտի տայ 
իիիի´́́́րրրր    ընտրած յատուկ Զոհով, որ կենդանիներուն մէջէն ընտրուած ընտրած յատուկ Զոհով, որ կենդանիներուն մէջէն ընտրուած ընտրած յատուկ Զոհով, որ կենդանիներուն մէջէն ընտրուած ընտրած յատուկ Զոհով, որ կենդանիներուն մէջէն ընտրուած 
պիտի չըլլար, բայց որ խորհրդանշականօրէն պիտի կոչուէր պիտի չըլլար, բայց որ խորհրդանշականօրէն պիտի կոչուէր պիտի չըլլար, բայց որ խորհրդանշականօրէն պիտի կոչուէր պիտի չըլլար, բայց որ խորհրդանշականօրէն պիտի կոչուէր 
««««Աստուծոյ Գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէԱստուծոյ Գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէԱստուծոյ Գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէԱստուծոյ Գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէ» » » » (Յհ 1.29)(Յհ 1.29)(Յհ 1.29)(Յհ 1.29)::::    
Եսայի մարգարէ այդ Զոհը կը նոյնարնէ Օծեալին հետ, կամ Եսայի մարգարէ այդ Զոհը կը նոյնարնէ Օծեալին հետ, կամ Եսայի մարգարէ այդ Զոհը կը նոյնարնէ Օծեալին հետ, կամ Եսայի մարգարէ այդ Զոհը կը նոյնարնէ Օծեալին հետ, կամ 
Աստուծոյ ընտրեալ Ծառային հետ, որ իր չարԱստուծոյ ընտրեալ Ծառային հետ, որ իր չարԱստուծոյ ընտրեալ Ծառային հետ, որ իր չարԱստուծոյ ընտրեալ Ծառային հետ, որ իր չարչարանքներով մեր չարանքներով մեր չարանքներով մեր չարանքներով մեր 
անօրէնութիւնը պիտի վերցնէր ու մեզ հոգեւորապէս բժշկէր ու անօրէնութիւնը պիտի վերցնէր ու մեզ հոգեւորապէս բժշկէր ու անօրէնութիւնը պիտի վերցնէր ու մեզ հոգեւորապէս բժշկէր ու անօրէնութիւնը պիտի վերցնէր ու մեզ հոգեւորապէս բժշկէր ու 
փրկէր (տեփրկէր (տեփրկէր (տեփրկէր (տե´́́́ս Ես 53րդ գլուխ)ս Ես 53րդ գլուխ)ս Ես 53րդ գլուխ)ս Ես 53րդ գլուխ)::::    

ՆԿՆԿՆԿՆԿ----ը մեզի ցոյց կու տայ կատարումը այդ խոստումներունը մեզի ցոյց կու տայ կատարումը այդ խոստումներունը մեզի ցոյց կու տայ կատարումը այդ խոստումներունը մեզի ցոյց կու տայ կատարումը այդ խոստումներուն::::    
Քրիստոս ինք ցոյց տուաւ թէ ամբողջ ՀԿՔրիստոս ինք ցոյց տուաւ թէ ամբողջ ՀԿՔրիստոս ինք ցոյց տուաւ թէ ամբողջ ՀԿՔրիստոս ինք ցոյց տուաւ թէ ամբողջ ՀԿ----ը իր մասին է որ կը ը իր մասին է որ կը ը իր մասին է որ կը ը իր մասին է որ կը 
խօսի (Յհ 5.39), թէ իր կեանքն ու չարչարանքները կատխօսի (Յհ 5.39), թէ իր կեանքն ու չարչարանքները կատխօսի (Յհ 5.39), թէ իր կեանքն ու չարչարանքները կատխօսի (Յհ 5.39), թէ իր կեանքն ու չարչարանքները կատարումն են արումն են արումն են արումն են 
բոլոր գրուածներուն (Մտ 16.21բոլոր գրուածներուն (Մտ 16.21բոլոր գրուածներուն (Մտ 16.21բոլոր գրուածներուն (Մտ 16.21----23, 20.1723, 20.1723, 20.1723, 20.17----19, 26.5319, 26.5319, 26.5319, 26.53----54545454::::    Հմմտ Ա.Կր Հմմտ Ա.Կր Հմմտ Ա.Կր Հմմտ Ա.Կր 
15.315.315.315.3----4), 4), 4), 4), եւ ինք պէտք է իր կեանքը տայ բոլոր մարդոց փրկութեան եւ ինք պէտք է իր կեանքը տայ բոլոր մարդոց փրկութեան եւ ինք պէտք է իր կեանքը տայ բոլոր մարդոց փրկութեան եւ ինք պէտք է իր կեանքը տայ բոլոր մարդոց փրկութեան 
համար (Մր 10.45համար (Մր 10.45համար (Մր 10.45համար (Մր 10.45::::    Գրծ 26.22Գրծ 26.22Գրծ 26.22Գրծ 26.22----23232323::::    Ա.Տմ 2.5Ա.Տմ 2.5Ա.Տմ 2.5Ա.Տմ 2.5----6666::::    Տիտ 2.14)Տիտ 2.14)Տիտ 2.14)Տիտ 2.14)::::    

    
2.2.2.2.----    Չարչարեալ, խաչեալՉարչարեալ, խաչեալՉարչարեալ, խաչեալՉարչարեալ, խաչեալ::::    
Չարչարանքները միայն խաչին վրայ ապրուած Չարչարանքները միայն խաչին վրայ ապրուած Չարչարանքները միայն խաչին վրայ ապրուած Չարչարանքները միայն խաչին վրայ ապրուած 

տանջանտանջանտանջանտանջանքները չեն, այլ՝ համապարփակ կերպով այն բոլոր քները չեն, այլ՝ համապարփակ կերպով այն բոլոր քները չեն, այլ՝ համապարփակ կերպով այն բոլոր քները չեն, այլ՝ համապարփակ կերպով այն բոլոր 
փորձութիւնները, նեղութիւնները եւ տառապանքները, որ փորձութիւնները, նեղութիւնները եւ տառապանքները, որ փորձութիւնները, նեղութիւնները եւ տառապանքները, որ փորձութիւնները, նեղութիւնները եւ տառապանքները, որ 
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Աստուածորդին կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի Աստուածորդին կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի Աստուածորդին կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի Աստուածորդին կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի 
փրկութիւն բերելու համարփրկութիւն բերելու համարփրկութիւն բերելու համարփրկութիւն բերելու համար::::    

Չարչարանքներուն լրումը մատն է անշուշտՉարչարանքներուն լրումը մատն է անշուշտՉարչարանքներուն լրումը մատն է անշուշտՉարչարանքներուն լրումը մատն է անշուշտ::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
Հաւատամքին մէջ մահը չի յիշուիր, պարզապէՀաւատամքին մէջ մահը չի յիշուիր, պարզապէՀաւատամքին մէջ մահը չի յիշուիր, պարզապէՀաւատամքին մէջ մահը չի յիշուիր, պարզապէս անոր համար՝ որ ս անոր համար՝ որ ս անոր համար՝ որ ս անոր համար՝ որ 
ատիկա ինքնաբերաբար կը հասկցուի թէատիկա ինքնաբերաբար կը հասկցուի թէատիկա ինքնաբերաբար կը հասկցուի թէատիկա ինքնաբերաբար կը հասկցուի թէ´́́́ « « « «խաչեալխաչեալխաչեալխաչեալ» » » » 
բացատրութենէն եւ թէբացատրութենէն եւ թէբացատրութենէն եւ թէբացատրութենէն եւ թէ´́́́    հետեւող հետեւող հետեւող հետեւող ««««թաղեալթաղեալթաղեալթաղեալ» » » » բացատրութենէնբացատրութենէնբացատրութենէնբացատրութենէն::::    

    
3.3.3.3.----    Աստուած ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլԱստուած ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլԱստուած ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլԱստուած ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլ::::    
Աստուածութիւնը ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլԱստուածութիւնը ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլԱստուածութիւնը ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլԱստուածութիւնը ի՞նչպէս կրնայ չարչարուիլ::::    Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 

Աստուած անչարչարելի էԱստուած անչարչարելի էԱստուած անչարչարելի էԱստուած անչարչարելի է::::    Թէպէտեւ աստուածութիւնը Թէպէտեւ աստուածութիւնը Թէպէտեւ աստուածութիւնը Թէպէտեւ աստուածութիւնը 
անչարչարեանչարչարեանչարչարեանչարչարելի է, բայց չարչարուեցաւ՝ մարմնովըլի է, բայց չարչարուեցաւ՝ մարմնովըլի է, բայց չարչարուեցաւ՝ մարմնովըլի է, բայց չարչարուեցաւ՝ մարմնովը::::    Նոյնպէս, Նոյնպէս, Նոյնպէս, Նոյնպէս, 
անմահ է աստուածութիւնը, բայց, ինչպէս կանմահ է աստուածութիւնը, բայց, ինչպէս կանմահ է աստուածութիւնը, բայց, ինչպէս կանմահ է աստուածութիւնը, բայց, ինչպէս կ’’’’ըսէ Պօղոս առաքեալ, ըսէ Պօղոս առաքեալ, ըսէ Պօղոս առաքեալ, ըսէ Պօղոս առաքեալ, 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս «”«”«”«”հրեշտակներէն քիչ մը վարհրեշտակներէն քիչ մը վարհրեշտակներէն քիչ մը վարհրեշտակներէն քիչ մը վար” ” ” ” դասուեցաւ՝ մահուան դասուեցաւ՝ մահուան դասուեցաւ՝ մահուան դասուեցաւ՝ մահուան 
չարչարանքը յանձն առնելու համար, որպէսզի Աստուծոյ չարչարանքը յանձն առնելու համար, որպէսզի Աստուծոյ չարչարանքը յանձն առնելու համար, որպէսզի Աստուծոյ չարչարանքը յանձն առնելու համար, որպէսզի Աստուծոյ 
շնորհքով բոլոր մարդոց փոխարէն մահը ճաշակէշնորհքով բոլոր մարդոց փոխարէն մահը ճաշակէշնորհքով բոլոր մարդոց փոխարէն մահը ճաշակէշնորհքով բոլոր մարդոց փոխարէն մահը ճաշակէ» » » » (Եբր 2.9)(Եբր 2.9)(Եբր 2.9)(Եբր 2.9)::::    
Այսպէս ըլլալով հանդերձ, երբեք չեԱյսպէս ըլլալով հանդերձ, երբեք չեԱյսպէս ըլլալով հանդերձ, երբեք չեԱյսպէս ըլլալով հանդերձ, երբեք չե´́́́նք ըսեր՝ թէ Քրիստոսի մէջ նք ըսեր՝ թէ Քրիստոսի մէջ նք ըսեր՝ թէ Քրիստոսի մէջ նք ըսեր՝ թէ Քրիստոսի մէջ 
միայն մարդը չարչարուեցաւ, այլ՝ Աստուածորդին ինքը միայն մարդը չարչարուեցաւ, այլ՝ Աստուածորդին ինքը միայն մարդը չարչարուեցաւ, այլ՝ Աստուածորդին ինքը միայն մարդը չարչարուեցաւ, այլ՝ Աստուածորդին ինքը 
չարչարուեցաւ իր մարմնովչարչարուեցաւ իր մարմնովչարչարուեցաւ իր մարմնովչարչարուեցաւ իր մարմնով::::    

Տեսանք, թէ Եկեղեցին կը դաւանի Քրիստոսի կատարեալ Տեսանք, թէ Եկեղեցին կը դաւանի Քրիստոսի կատարեալ Տեսանք, թէ Եկեղեցին կը դաւանի Քրիստոսի կատարեալ Տեսանք, թէ Եկեղեցին կը դաւանի Քրիստոսի կատարեալ 
աստուածութիւնը՝ անշփոթ եւ անբաժանելի կերպով միացած աստուածութիւնը՝ անշփոթ եւ անբաժանելի կերպով միացած աստուածութիւնը՝ անշփոթ եւ անբաժանելի կերպով միացած աստուածութիւնը՝ անշփոթ եւ անբաժանելի կերպով միացած 
կատարեալ մարդկութեանկատարեալ մարդկութեանկատարեալ մարդկութեանկատարեալ մարդկութեան::::    ԵԵԵԵրկու կատարեալ բնութիւններէն րկու կատարեալ բնութիւններէն րկու կատարեալ բնութիւններէն րկու կատարեալ բնութիւններէն 
մէկ եւ միակ միացեալ, միաւորեալ բնութիւնն է այլեւս անիկա, եւ մէկ եւ միակ միացեալ, միաւորեալ բնութիւնն է այլեւս անիկա, եւ մէկ եւ միակ միացեալ, միաւորեալ բնութիւնն է այլեւս անիկա, եւ մէկ եւ միակ միացեալ, միաւորեալ բնութիւնն է այլեւս անիկա, եւ 
ուստի խաչելութիւնը, մահն ու յարութիւնը առանձին մարդկային ուստի խաչելութիւնը, մահն ու յարութիւնը առանձին մարդկային ուստի խաչելութիւնը, մահն ու յարութիւնը առանձին մարդկային ուստի խաչելութիւնը, մահն ու յարութիւնը առանձին մարդկային 
բնութեանը չեն, այլ՝ միաւորեալ մէկ բնութեանըբնութեանը չեն, այլ՝ միաւորեալ մէկ բնութեանըբնութեանը չեն, այլ՝ միաւորեալ մէկ բնութեանըբնութեանը չեն, այլ՝ միաւորեալ մէկ բնութեանը::::    Այս անշփոթ եւ Այս անշփոթ եւ Այս անշփոթ եւ Այս անշփոթ եւ 
անքակտելի միաւորութեան պատճառով՝ Քրիստոսի անքակտելի միաւորութեան պատճառով՝ Քրիստոսի անքակտելի միաւորութեան պատճառով՝ Քրիստոսի անքակտելի միաւորութեան պատճառով՝ Քրիստոսի 
աստուածութաստուածութաստուածութաստուածութեան յատուկ եղող բաները կեան յատուկ եղող բաները կեան յատուկ եղող բաները կեան յատուկ եղող բաները կ’’’’ընծայուին նաեւ ընծայուին նաեւ ընծայուին նաեւ ընծայուին նաեւ 
մարդկութեան, ինչպէս որ մարդկութեան յատուկ բաները մարդկութեան, ինչպէս որ մարդկութեան յատուկ բաները մարդկութեան, ինչպէս որ մարդկութեան յատուկ բաները մարդկութեան, ինչպէս որ մարդկութեան յատուկ բաները 
կկկկ’’’’ընծայուին աստուածութեանընծայուին աստուածութեանընծայուին աստուածութեանընծայուին աստուածութեան::::    

    
4.4.4.4.----    Քրիստոսի չարչարանքներուն փրկագործական Քրիստոսի չարչարանքներուն փրկագործական Քրիստոսի չարչարանքներուն փրկագործական Քրիստոսի չարչարանքներուն փրկագործական 

նշանակութիւնընշանակութիւնընշանակութիւնընշանակութիւնը::::    
Քրիստոս կամաւորաբար յանձն առաւ չարչարանքները, Քրիստոս կամաւորաբար յանձն առաւ չարչարանքները, Քրիստոս կամաւորաբար յանձն առաւ չարչարանքները, Քրիստոս կամաւորաբար յանձն առաւ չարչարանքները, 

մարդոց փրկութեան համարմարդոց փրկութեան համարմարդոց փրկութեան համարմարդոց փրկութեան համար::::    
    
5.5.5.5.----    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսի թաղումը եւ ի թաղումը եւ ի թաղումը եւ ի թաղումը եւ ««««դժոխք իջումըդժոխք իջումըդժոխք իջումըդժոխք իջումը»»»»::::    
««««ԹաղեալԹաղեալԹաղեալԹաղեալ» » » » բացատրութիւնը Քրիստոսի ճշմարտապէս մեռած բացատրութիւնը Քրիստոսի ճշմարտապէս մեռած բացատրութիւնը Քրիստոսի ճշմարտապէս մեռած բացատրութիւնը Քրիստոսի ճշմարտապէս մեռած 

ըլլալը ցոյց կու տայ, իբրեւ պատասխան անոր մահը ըլլալը ցոյց կու տայ, իբրեւ պատասխան անոր մահը ըլլալը ցոյց կու տայ, իբրեւ պատասխան անոր մահը ըլլալը ցոյց կու տայ, իբրեւ պատասխան անոր մահը 
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ուրացողներունուրացողներունուրացողներունուրացողներուն::::    Այս առիթով ՆԿԱյս առիթով ՆԿԱյս առիթով ՆԿԱյս առիթով ՆԿ----ը կը հաստատէ, թէ Քրիստոս ը կը հաստատէ, թէ Քրիստոս ը կը հաստատէ, թէ Քրիստոս ը կը հաստատէ, թէ Քրիստոս 
իր հոգիով գնաց քարոզեց բանտի մէջ գտնուող հոգիներուն իր հոգիով գնաց քարոզեց բանտի մէջ գտնուող հոգիներուն իր հոգիով գնաց քարոզեց բանտի մէջ գտնուող հոգիներուն իր հոգիով գնաց քարոզեց բանտի մէջ գտնուող հոգիներուն 
((((Ա.Պտ 3.18Ա.Պտ 3.18Ա.Պտ 3.18Ա.Պտ 3.18----19)19)19)19)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ ««««բանտըբանտըբանտըբանտը» » » » մեռելներու աշխարհն էր, ուր մեռելներու աշխարհն էր, ուր մեռելներու աշխարհն էր, ուր մեռելներու աշխարհն էր, ուր 
Քրիստոս իջաւ՝ անոնց ալ աւետելու համար իր բերած Քրիստոս իջաւ՝ անոնց ալ աւետելու համար իր բերած Քրիստոս իջաւ՝ անոնց ալ աւետելու համար իր բերած Քրիստոս իջաւ՝ անոնց ալ աւետելու համար իր բերած 
փրկութիւնը, որուն կը սպասէին անոնք եւսփրկութիւնը, որուն կը սպասէին անոնք եւսփրկութիւնը, որուն կը սպասէին անոնք եւսփրկութիւնը, որուն կը սպասէին անոնք եւս::::    Քրիստոս գնաց Քրիստոս գնաց Քրիստոս գնաց Քրիստոս գնաց 
բնաջնջելու մահուան իշխանութիւնը, եւ ազատելու համար Հին բնաջնջելու մահուան իշխանութիւնը, եւ ազատելու համար Հին բնաջնջելու մահուան իշխանութիւնը, եւ ազատելու համար Հին բնաջնջելու մահուան իշխանութիւնը, եւ ազատելու համար Հին 
Կտակարանեան ժամանակի բոլոր արդարներըԿտակարանեան ժամանակի բոլոր արդարներըԿտակարանեան ժամանակի բոլոր արդարներըԿտակարանեան ժամանակի բոլոր արդարները::::    

    
6.6.6.6.----    Ո՞ւր են մեռելները հիմաՈ՞ւր են մեռելները հիմաՈ՞ւր են մեռելները հիմաՈ՞ւր են մեռելները հիմա::::    
ՀողեղՀողեղՀողեղՀողեղէն ամէն գոյութիւն մահկանացու էէն ամէն գոյութիւն մահկանացու էէն ամէն գոյութիւն մահկանացու էէն ամէն գոյութիւն մահկանացու է::::    Մարդը ինք ալ Մարդը ինք ալ Մարդը ինք ալ Մարդը ինք ալ 

հողեղէն էհողեղէն էհողեղէն էհողեղէն է::::    Եւ թէպէտ իրեն շնորհուած էր կարելիութիւնը կենաց Եւ թէպէտ իրեն շնորհուած էր կարելիութիւնը կենաց Եւ թէպէտ իրեն շնորհուած էր կարելիութիւնը կենաց Եւ թէպէտ իրեն շնորհուած էր կարելիութիւնը կենաց 
ծառէն ճաշակելով անմահ մնալու, բայց իր անհնազանդութեամբ ծառէն ճաշակելով անմահ մնալու, բայց իր անհնազանդութեամբ ծառէն ճաշակելով անմահ մնալու, բայց իր անհնազանդութեամբ ծառէն ճաշակելով անմահ մնալու, բայց իր անհնազանդութեամբ 
մարդը կորսնցուց այդ վիճակը եւ իբրեւ մարմին՝ սահմանուեցաւ մարդը կորսնցուց այդ վիճակը եւ իբրեւ մարմին՝ սահմանուեցաւ մարդը կորսնցուց այդ վիճակը եւ իբրեւ մարմին՝ սահմանուեցաւ մարդը կորսնցուց այդ վիճակը եւ իբրեւ մարմին՝ սահմանուեցաւ 
մահուանմահուանմահուանմահուան::::    Բայց մարդը նաեւ հոգի է, եւ հոգինԲայց մարդը նաեւ հոգի է, եւ հոգինԲայց մարդը նաեւ հոգի է, եւ հոգինԲայց մարդը նաեւ հոգի է, եւ հոգին    ինք  անմահ էինք  անմահ էինք  անմահ էինք  անմահ է::::    
Մահը հոգիին անջատումն է մարմինէնՄահը հոգիին անջատումն է մարմինէնՄահը հոգիին անջատումն է մարմինէնՄահը հոգիին անջատումն է մարմինէն::::    Արդ, ի՞նչ կԱրդ, ի՞նչ կԱրդ, ի՞նչ կԱրդ, ի՞նչ կ’’’’ըլլայ եւ ո՞ւր ըլլայ եւ ո՞ւր ըլլայ եւ ո՞ւր ըլլայ եւ ո՞ւր 
կկկկ’’’’կերթայ մարմինէն անջատուած հոգինկերթայ մարմինէն անջատուած հոգինկերթայ մարմինէն անջատուած հոգինկերթայ մարմինէն անջատուած հոգին::::    

Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցին, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցին, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցին, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Հայոց Եկեղեցին, 
իւրաքանչիւր մարդու վերջնական հատուցումը կապուած կը իւրաքանչիւր մարդու վերջնական հատուցումը կապուած կը իւրաքանչիւր մարդու վերջնական հատուցումը կապուած կը իւրաքանչիւր մարդու վերջնական հատուցումը կապուած կը 
տեսնեն ընդհանրական այն միակ դատաստանին,տեսնեն ընդհանրական այն միակ դատաստանին,տեսնեն ընդհանրական այն միակ դատաստանին,տեսնեն ընդհանրական այն միակ դատաստանին,    որ կապուած է որ կապուած է որ կապուած է որ կապուած է 
Քրիստոսի 2րդ գալուստին եւ մեռելներու յարութեան (Յյտ 20.11Քրիստոսի 2րդ գալուստին եւ մեռելներու յարութեան (Յյտ 20.11Քրիստոսի 2րդ գալուստին եւ մեռելներու յարութեան (Յյտ 20.11Քրիստոսի 2րդ գալուստին եւ մեռելներու յարութեան (Յյտ 20.11----
15)15)15)15)::::    Ո՞ւր են հոգիները մինչ այդՈ՞ւր են հոգիները մինչ այդՈ՞ւր են հոգիները մինչ այդՈ՞ւր են հոգիները մինչ այդ::::    Անոնք բոլորը միատեղ կը մնան Անոնք բոլորը միատեղ կը մնան Անոնք բոլորը միատեղ կը մնան Անոնք բոլորը միատեղ կը մնան 
աննիւթական աննիւթական աննիւթական աննիւթական ««««վայրվայրվայրվայր»»»»ի մը մէջ, որ քրիստոնէական ի մը մէջ, որ քրիստոնէական ի մը մէջ, որ քրիստոնէական ի մը մէջ, որ քրիստոնէական 
գրականութեան մէջ կը կոչուի գրականութեան մէջ կը կոչուի գրականութեան մէջ կը կոչուի գրականութեան մէջ կը կոչուի ««««հոգիներու կայանհոգիներու կայանհոգիներու կայանհոգիներու կայան»»»»::::    Անոնք  Անոնք  Անոնք  Անոնք  
թէպէտ այժմ դատաստանին սպասմաթէպէտ այժմ դատաստանին սպասմաթէպէտ այժմ դատաստանին սպասմաթէպէտ այժմ դատաստանին սպասման վիճակի մէջ են, բայց ն վիճակի մէջ են, բայց ն վիճակի մէջ են, բայց ն վիճակի մէջ են, բայց 
իրենց սպասող արդար հատուցումին գիտակ են հիմակուընէ, եւ իրենց սպասող արդար հատուցումին գիտակ են հիմակուընէ, եւ իրենց սպասող արդար հատուցումին գիտակ են հիմակուընէ, եւ իրենց սպասող արդար հատուցումին գիտակ են հիմակուընէ, եւ 
ըստ այնմ ալ կը նախաճաշակեն իրենց յաւիտենական ըստ այնմ ալ կը նախաճաշակեն իրենց յաւիտենական ըստ այնմ ալ կը նախաճաշակեն իրենց յաւիտենական ըստ այնմ ալ կը նախաճաշակեն իրենց յաւիտենական 
երանութիւնը կամ տանջանքըերանութիւնը կամ տանջանքըերանութիւնը կամ տանջանքըերանութիւնը կամ տանջանքը::::    

Հայաստանեայց Եկեղեցին առանձնական դատաստան եւ Հայաստանեայց Եկեղեցին առանձնական դատաստան եւ Հայաստանեայց Եկեղեցին առանձնական դատաստան եւ Հայաստանեայց Եկեղեցին առանձնական դատաստան եւ 
անմիջական հատուցում չի ճանչնար, որովհետեւ անմիջական հատուցում չի ճանչնար, որովհետեւ անմիջական հատուցում չի ճանչնար, որովհետեւ անմիջական հատուցում չի ճանչնար, որովհետեւ 
Աստուածաշունչը յայտնաԱստուածաշունչը յայտնաԱստուածաշունչը յայտնաԱստուածաշունչը յայտնապէս հակառակը կպէս հակառակը կպէս հակառակը կպէս հակառակը կ’’’’ուսուցանէ (Եբր ուսուցանէ (Եբր ուսուցանէ (Եբր ուսուցանէ (Եբր 
11.3911.3911.3911.39----40404040::::    Յյտ 6.9Յյտ 6.9Յյտ 6.9Յյտ 6.9----11)11)11)11)::::    Իսկ Քաւարանի մը մասին Իսկ Քաւարանի մը մասին Իսկ Քաւարանի մը մասին Իսկ Քաւարանի մը մասին 
Աստուածաշունչը ոԱստուածաշունչը ոԱստուածաշունչը ոԱստուածաշունչը ո´́́́չ մէկ խօսք ունիչ մէկ խօսք ունիչ մէկ խօսք ունիչ մէկ խօսք ունի::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Յերրորդ աւուր յարուցեալ.Յերրորդ աւուր յարուցեալ.Յերրորդ աւուր յարուցեալ.Յերրորդ աւուր յարուցեալ.    
ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝    
նստաւ ընդ աջմէ Հօրնստաւ ընդ աջմէ Հօրնստաւ ընդ աջմէ Հօրնստաւ ընդ աջմէ Հօր»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Քրիստոսի յարութեան կեդրոնական նշանակութիւնը մեր Քրիստոսի յարութեան կեդրոնական նշանակութիւնը մեր Քրիստոսի յարութեան կեդրոնական նշանակութիւնը մեր Քրիստոսի յարութեան կեդրոնական նշանակութիւնը մեր 

հաւահաւահաւահաւատքին համարտքին համարտքին համարտքին համար::::    
Քրիստոնէական հաւատքին հիմնաքարն է Քրիստոսի Քրիստոնէական հաւատքին հիմնաքարն է Քրիստոսի Քրիստոնէական հաւատքին հիմնաքարն է Քրիստոսի Քրիստոնէական հաւատքին հիմնաքարն է Քրիստոսի 

յարութիւնը, առանց որուն չկայ եւ չի կրնար ըլլալ մեր հաւատքըյարութիւնը, առանց որուն չկայ եւ չի կրնար ըլլալ մեր հաւատքըյարութիւնը, առանց որուն չկայ եւ չի կրնար ըլլալ մեր հաւատքըյարութիւնը, առանց որուն չկայ եւ չի կրնար ըլլալ մեր հաւատքը::::    
Ճիշդ այդ մեծագոյն կարեւորութեան համար է, որ մենք Ճիշդ այդ մեծագոյն կարեւորութեան համար է, որ մենք Ճիշդ այդ մեծագոյն կարեւորութեան համար է, որ մենք Ճիշդ այդ մեծագոյն կարեւորութեան համար է, որ մենք 
Քրիստոսի Եկեղեցին կը հասկնանք իբրեւ Քրիստոսի յարութեան Քրիստոսի Եկեղեցին կը հասկնանք իբրեւ Քրիստոսի յարութեան Քրիստոսի Եկեղեցին կը հասկնանք իբրեւ Քրիստոսի յարութեան Քրիստոսի Եկեղեցին կը հասկնանք իբրեւ Քրիստոսի յարութեան 
վկայող Մարմինվկայող Մարմինվկայող Մարմինվկայող Մարմին::::    Դարձեալ ատոր համար է ոԴարձեալ ատոր համար է ոԴարձեալ ատոր համար է ոԴարձեալ ատոր համար է որ Պօղոս առաքեալ ր Պօղոս առաքեալ ր Պօղոս առաքեալ ր Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր Եթէ Քրիստոս յարութիւն առած չէ՝ զուր է մեր 
քարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքըքարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքըքարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքըքարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքը»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.14)Ա.Կր 15.14)Ա.Կր 15.14)Ա.Կր 15.14)::::    

    
2.2.2.2.----    Երրորդ օրըԵրրորդ օրըԵրրորդ օրըԵրրորդ օրը::::    
Ըստ օրացուցային հաշւումներուն, եւ ըստ Եկեղեցւոյ Ըստ օրացուցային հաշւումներուն, եւ ըստ Եկեղեցւոյ Ըստ օրացուցային հաշւումներուն, եւ ըստ Եկեղեցւոյ Ըստ օրացուցային հաշւումներուն, եւ ըստ Եկեղեցւոյ 

պահած աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութեան տարին, 30 պահած աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութեան տարին, 30 պահած աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութեան տարին, 30 պահած աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութեան տարին, 30 
թուականին, Հրէական Զատթուականին, Հրէական Զատթուականին, Հրէական Զատթուականին, Հրէական Զատիկը Հինգշաբթի օր մըն էրիկը Հինգշաբթի օր մըն էրիկը Հինգշաբթի օր մըն էրիկը Հինգշաբթի օր մըն էր::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
Վերջին Ընթրիքը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի արեւմարէն Վերջին Ընթրիքը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի արեւմարէն Վերջին Ընթրիքը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի արեւմարէն Վերջին Ընթրիքը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի արեւմարէն 
անմիջապէս ետք, երբ հրէական օրացոյցին համաձայն կը սկսէր անմիջապէս ետք, երբ հրէական օրացոյցին համաձայն կը սկսէր անմիջապէս ետք, երբ հրէական օրացոյցին համաձայն կը սկսէր անմիջապէս ետք, երբ հրէական օրացոյցին համաձայն կը սկսէր 
Նիսան ամսուն 15Նիսան ամսուն 15Նիսան ամսուն 15Նիսան ամսուն 15----ը, այսինքն՝ Զատիկի տօնըը, այսինքն՝ Զատիկի տօնըը, այսինքն՝ Զատիկի տօնըը, այսինքն՝ Զատիկի տօնը::::    Նոյն իրիկունը եւ Նոյն իրիկունը եւ Նոյն իրիկունը եւ Նոյն իրիկունը եւ 
գիշերը տեղի ունեցան ձերբակալութիւնը, դատավարութիւնը եւ գիշերը տեղի ունեցան ձերբակալութիւնը, դատավարութիւնը եւ գիշերը տեղի ունեցան ձերբակալութիւնը, դատավարութիւնը եւ գիշերը տեղի ունեցան ձերբակալութիւնը, դատավարութիւնը եւ 
չարչարանքնչարչարանքնչարչարանքնչարչարանքները, եւ առտու կանուխ տրուեցաւ մահավճիռըերը, եւ առտու կանուխ տրուեցաւ մահավճիռըերը, եւ առտու կանուխ տրուեցաւ մահավճիռըերը, եւ առտու կանուխ տրուեցաւ մահավճիռը::::    
Խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ առտու ժամը իննին, իսկ Խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ առտու ժամը իննին, իսկ Խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ առտու ժամը իննին, իսկ Խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ առտու ժամը իննին, իսկ 
կէսօրէ ետք ժամը երեքին Յիսուս աւանդեց իր հոգին, եւ յաջորդ կէսօրէ ետք ժամը երեքին Յիսուս աւանդեց իր հոգին, եւ յաջորդ կէսօրէ ետք ժամը երեքին Յիսուս աւանդեց իր հոգին, եւ յաջորդ կէսօրէ ետք ժամը երեքին Յիսուս աւանդեց իր հոգին, եւ յաջորդ 
երկու ժամերուն ընթացքին խաչէն իջեցուեցաւ եւ դրուեցաւ երկու ժամերուն ընթացքին խաչէն իջեցուեցաւ եւ դրուեցաւ երկու ժամերուն ընթացքին խաչէն իջեցուեցաւ եւ դրուեցաւ երկու ժամերուն ընթացքին խաչէն իջեցուեցաւ եւ դրուեցաւ 
գերեզմանգերեզմանգերեզմանգերեզման::::    

Յարութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ երեկոյեանՅարութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ երեկոյեանՅարութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ երեկոյեանՅարութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ երեկոյեան    կամ գիշերը, կամ գիշերը, կամ գիշերը, կամ գիշերը, 
որ արդէն Մէկշաբթի կամ Կիրակի օրը կոր արդէն Մէկշաբթի կամ Կիրակի օրը կոր արդէն Մէկշաբթի կամ Կիրակի օրը կոր արդէն Մէկշաբթի կամ Կիրակի օրը կ’’’’ըլլար, ըստ օրերը ըլլար, ըստ օրերը ըլլար, ըստ օրերը ըլլար, ըստ օրերը 
հաշուելու Հրէական կերպին, եւ կհաշուելու Հրէական կերպին, եւ կհաշուելու Հրէական կերպին, եւ կհաշուելու Հրէական կերպին, եւ կ’’’’ըլլար երրորդ օրը, ինչպէս որ ըլլար երրորդ օրը, ինչպէս որ ըլլար երրորդ օրը, ինչպէս որ ըլլար երրորդ օրը, ինչպէս որ 
ատիկա նախագուշակուած էր Ովսէա մարգարէին կողմէ (Ովս ատիկա նախագուշակուած էր Ովսէա մարգարէին կողմէ (Ովս ատիկա նախագուշակուած էր Ովսէա մարգարէին կողմէ (Ովս ատիկա նախագուշակուած էր Ովսէա մարգարէին կողմէ (Ովս 
6.12)6.12)6.12)6.12)::::    

    
3.3.3.3.----    Քրիստոսի յարութիւնը՝ պատմութեան մեծագոյն հրաշքըՔրիստոսի յարութիւնը՝ պատմութեան մեծագոյն հրաշքըՔրիստոսի յարութիւնը՝ պատմութեան մեծագոյն հրաշքըՔրիստոսի յարութիւնը՝ պատմութեան մեծագոյն հրաշքը::::    
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Քրիստոսի յարութիւնը Քրիստոսի յարութիւնը Քրիստոսի յարութիւնը Քրիստոսի յարութիւնը ապացոյցն է իր աստուածութեանապացոյցն է իր աստուածութեանապացոյցն է իր աստուածութեանապացոյցն է իր աստուածութեան::::    
Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր խօսքերուն, եւ շատեր Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր խօսքերուն, եւ շատեր Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր խօսքերուն, եւ շատեր Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր խօսքերուն, եւ շատեր 
չհաւատացինչհաւատացինչհաւատացինչհաւատացին::::    Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր գործերուն, Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր գործերուն, Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր գործերուն, Մարդիկ կրնային չհաւատալ իր գործերուն, 
հրաշքներուն ու բժշկութիւններուն, եւ շատեր չհաւատացինհրաշքներուն ու բժշկութիւններուն, եւ շատեր չհաւատացինհրաշքներուն ու բժշկութիւններուն, եւ շատեր չհաւատացինհրաշքներուն ու բժշկութիւններուն, եւ շատեր չհաւատացին::::    
Իբրեւ գերագոյն հրաշք եւ իբրեւ գերագոյն ապացոյց՝ Քրիստոս Իբրեւ գերագոյն հրաշք եւ իբրեւ գերագոյն ապացոյց՝ Քրիստոս Իբրեւ գերագոյն հրաշք եւ իբրեւ գերագոյն ապացոյց՝ Քրիստոս Իբրեւ գերագոյն հրաշք եւ իբրեւ գերագոյն ապացոյց՝ Քրիստոս 
անոնց ընծայեց իր մահանոնց ընծայեց իր մահանոնց ընծայեց իր մահանոնց ընծայեց իր մահը եւ յարութիւնը, որոնք ը եւ յարութիւնը, որոնք ը եւ յարութիւնը, որոնք ը եւ յարութիւնը, որոնք 
նախագուշակուած էին Աստուածաշունչին մէջնախագուշակուած էին Աստուածաշունչին մէջնախագուշակուած էին Աստուածաշունչին մէջնախագուշակուած էին Աստուածաշունչին մէջ::::    

    
4.4.4.4.----    Քրիստոսի յարութեան անհերքելի իրականութիւնըՔրիստոսի յարութեան անհերքելի իրականութիւնըՔրիստոսի յարութեան անհերքելի իրականութիւնըՔրիստոսի յարութեան անհերքելի իրականութիւնը::::    
Աւետարանները բոլորն ալ, եւ ամբողջ ՆԿԱւետարանները բոլորն ալ, եւ ամբողջ ՆԿԱւետարանները բոլորն ալ, եւ ամբողջ ՆԿԱւետարանները բոլորն ալ, եւ ամբողջ ՆԿ----ը կը վկայեն ը կը վկայեն ը կը վկայեն ը կը վկայեն 

Քրիստոսի յարութեանՔրիստոսի յարութեանՔրիստոսի յարութեանՔրիստոսի յարութեան::::    Քրիստոս ինք բազմաթիւ առիթներով Քրիստոս ինք բազմաթիւ առիթներով Քրիստոս ինք բազմաթիւ առիթներով Քրիստոս ինք բազմաթիւ առիթներով 
խօսեցաւ իր չարչարանքներուն, մահուան, երեքօրեխօսեցաւ իր չարչարանքներուն, մահուան, երեքօրեխօսեցաւ իր չարչարանքներուն, մահուան, երեքօրեխօսեցաւ իր չարչարանքներուն, մահուան, երեքօրեայ թաղման այ թաղման այ թաղման այ թաղման 
եւ յարութեան մասին, սկիզբէն իր աշակերտներն ու եւ յարութեան մասին, սկիզբէն իր աշակերտներն ու եւ յարութեան մասին, սկիզբէն իր աշակերտներն ու եւ յարութեան մասին, սկիզբէն իր աշակերտներն ու 
հետեւորդները նախապատրաստելու համար այս կարեւոր հետեւորդները նախապատրաստելու համար այս կարեւոր հետեւորդները նախապատրաստելու համար այս կարեւոր հետեւորդները նախապատրաստելու համար այս կարեւոր 
իրականութեանիրականութեանիրականութեանիրականութեան::::    

Ղուկաս Աւետարանիչ կը պատմէ, թէ իր յարութենէն ետք Ղուկաս Աւետարանիչ կը պատմէ, թէ իր յարութենէն ետք Ղուկաս Աւետարանիչ կը պատմէ, թէ իր յարութենէն ետք Ղուկաս Աւետարանիչ կը պատմէ, թէ իր յարութենէն ետք 
Քրիստոս երկու առիթներով իր աշակերտներուն խօսեցաւ ՀԿՔրիստոս երկու առիթներով իր աշակերտներուն խօսեցաւ ՀԿՔրիստոս երկու առիթներով իր աշակերտներուն խօսեցաւ ՀԿՔրիստոս երկու առիթներով իր աշակերտներուն խօսեցաւ ՀԿ----ին ին ին ին 
մէջ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ մէջ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ մէջ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ մէջ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ յարութեան յարութեան յարութեան յարութեան 
կապակցութեամբ գրուածներուն եւ անոնց կատարումին մասին կապակցութեամբ գրուածներուն եւ անոնց կատարումին մասին կապակցութեամբ գրուածներուն եւ անոնց կատարումին մասին կապակցութեամբ գրուածներուն եւ անոնց կատարումին մասին 
((((Ղկ 24.25Ղկ 24.25Ղկ 24.25Ղկ 24.25----27 27 27 27 եւ 44.47)եւ 44.47)եւ 44.47)եւ 44.47)::::    

    
5.5.5.5.----    Պէտք էր իրականանային գրուածներըՊէտք էր իրականանային գրուածներըՊէտք էր իրականանային գրուածներըՊէտք էր իրականանային գրուածները::::    
Ի՞նչ էին Ի՞նչ էին Ի՞նչ էին Ի՞նչ էին ««««Օրէնքի գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Օրէնքի գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Օրէնքի գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Օրէնքի գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ 

Սաղմոսներուն մէջՍաղմոսներուն մէջՍաղմոսներուն մէջՍաղմոսներուն մէջ» » » » այս մասին գրուածներըայս մասին գրուածներըայս մասին գրուածներըայս մասին գրուածները::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
նախագուշակումներէն մէկնախագուշակումներէն մէկնախագուշակումներէն մէկնախագուշակումներէն մէկ----երկուքը բացայաերկուքը բացայաերկուքը բացայաերկուքը բացայայտ հաստատումներ յտ հաստատումներ յտ հաստատումներ յտ հաստատումներ 
են, միւսները ակնարկութիւններ, բայց որոնց մեկնութիւնը են, միւսները ակնարկութիւններ, բայց որոնց մեկնութիւնը են, միւսները ակնարկութիւններ, բայց որոնց մեկնութիւնը են, միւսները ակնարկութիւններ, բայց որոնց մեկնութիւնը 
անխուսափելիօրէն մեզ կը յանգեցնէ նոյն իրականութեանանխուսափելիօրէն մեզ կը յանգեցնէ նոյն իրականութեանանխուսափելիօրէն մեզ կը յանգեցնէ նոյն իրականութեանանխուսափելիօրէն մեզ կը յանգեցնէ նոյն իրականութեան::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս ս ս ս 
Սղ 69.5 եւ հմմտ Յհ 15.25Սղ 69.5 եւ հմմտ Յհ 15.25Սղ 69.5 եւ հմմտ Յհ 15.25Սղ 69.5 եւ հմմտ Յհ 15.25::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 41.10 եւ հմմտ Մտ 10.4ս Սղ 41.10 եւ հմմտ Մտ 10.4ս Սղ 41.10 եւ հմմտ Մտ 10.4ս Սղ 41.10 եւ հմմտ Մտ 10.4::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս ս ս ս 
Զք 11.12Զք 11.12Զք 11.12Զք 11.12----13 13 13 13 եւ հմմտ Մտ 26.14եւ հմմտ Մտ 26.14եւ հմմտ Մտ 26.14եւ հմմտ Մտ 26.14----16 16 16 16 եւ 27.3եւ 27.3եւ 27.3եւ 27.3----10101010::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Զք 13.7 եւ հմմտ ս Զք 13.7 եւ հմմտ ս Զք 13.7 եւ հմմտ ս Զք 13.7 եւ հմմտ 
Մտ 2Մտ 2Մտ 2Մտ 26.316.316.316.31::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Ես 53.10ս Ես 53.10ս Ես 53.10ս Ես 53.10----12 12 12 12 եւ հմմտ Մտ 27.12եւ հմմտ Մտ 27.12եւ հմմտ Մտ 27.12եւ հմմտ Մտ 27.12----14 14 14 14 եւ Ա.Պտ 2.21եւ Ա.Պտ 2.21եւ Ա.Պտ 2.21եւ Ա.Պտ 2.21----25252525::::    
ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Ես 50.6 եւ հմմտ Մտ 26.67 եւ 27.26ս Ես 50.6 եւ հմմտ Մտ 26.67 եւ 27.26ս Ես 50.6 եւ հմմտ Մտ 26.67 եւ 27.26ս Ես 50.6 եւ հմմտ Մտ 26.67 եւ 27.26::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 22.8 եւ հմմտ ս Սղ 22.8 եւ հմմտ ս Սղ 22.8 եւ հմմտ ս Սղ 22.8 եւ հմմտ 
Մտ 27.29Մտ 27.29Մտ 27.29Մտ 27.29----30303030::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 22.17 եւ հմմտ Ղկ 23.33ս Սղ 22.17 եւ հմմտ Ղկ 23.33ս Սղ 22.17 եւ հմմտ Ղկ 23.33ս Սղ 22.17 եւ հմմտ Ղկ 23.33::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 22.18 եւ ս Սղ 22.18 եւ ս Սղ 22.18 եւ ս Սղ 22.18 եւ 
հմմտ Մտ 27.35հմմտ Մտ 27.35հմմտ Մտ 27.35հմմտ Մտ 27.35::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 69.22 եւ հմմտ Յհ 19.28ս Սղ 69.22 եւ հմմտ Յհ 19.28ս Սղ 69.22 եւ հմմտ Յհ 19.28ս Սղ 69.22 եւ հմմտ Յհ 19.28::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Զք 12.10 եւ ս Զք 12.10 եւ ս Զք 12.10 եւ ս Զք 12.10 եւ 
հմմտ Յհ 1հմմտ Յհ 1հմմտ Յհ 1հմմտ Յհ 19.379.379.379.37::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 36.1 եւ հմմտ Ղկ 23.46ս Սղ 36.1 եւ հմմտ Ղկ 23.46ս Սղ 36.1 եւ հմմտ Ղկ 23.46ս Սղ 36.1 եւ հմմտ Ղկ 23.46::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Ամս 8.9 եւ ս Ամս 8.9 եւ ս Ամս 8.9 եւ ս Ամս 8.9 եւ 
հմմտ Մտ 27.45հմմտ Մտ 27.45հմմտ Մտ 27.45հմմտ Մտ 27.45::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Ելք 12.46 եւ հմմտ Յհ 19.33 եւ 36ս Ելք 12.46 եւ հմմտ Յհ 19.33 եւ 36ս Ելք 12.46 եւ հմմտ Յհ 19.33 եւ 36ս Ելք 12.46 եւ հմմտ Յհ 19.33 եւ 36::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Ես ս Ես ս Ես ս Ես 
53.12 53.12 53.12 53.12 եւ հմմտ Մտ 27.38եւ հմմտ Մտ 27.38եւ հմմտ Մտ 27.38եւ հմմտ Մտ 27.38::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Ես 53.9 եւ հմմտ Մտ 27.57ս Ես 53.9 եւ հմմտ Մտ 27.57ս Ես 53.9 եւ հմմտ Մտ 27.57ս Ես 53.9 եւ հմմտ Մտ 27.57----60606060::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս ս ս ս 
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Սղ 16.10 եւ հմմտ Գրծ 2.29Սղ 16.10 եւ հմմտ Գրծ 2.29Սղ 16.10 եւ հմմտ Գրծ 2.29Սղ 16.10 եւ հմմտ Գրծ 2.29----31313131::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղ 68.19 եւ հմմտ Գրծ 1.9 եւ ս Սղ 68.19 եւ հմմտ Գրծ 1.9 եւ ս Սղ 68.19 եւ հմմտ Գրծ 1.9 եւ ս Սղ 68.19 եւ հմմտ Գրծ 1.9 եւ 
Եփ 4.8Եփ 4.8Եփ 4.8Եփ 4.8::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Սղս Սղս Սղս Սղ 110.1  110.1  110.1  110.1 եւ հմմտ Մր 16.19, Գրծ 2.34 եւ Եբր 1.3եւ հմմտ Մր 16.19, Գրծ 2.34 եւ Եբր 1.3եւ հմմտ Մր 16.19, Գրծ 2.34 եւ Եբր 1.3եւ հմմտ Մր 16.19, Գրծ 2.34 եւ Եբր 1.3::::    

    
6.6.6.6.----    Քրիստոս ի՞նք յարութիւն առաւ, թէ՝ Հայրը զայն Քրիստոս ի՞նք յարութիւն առաւ, թէ՝ Հայրը զայն Քրիստոս ի՞նք յարութիւն առաւ, թէ՝ Հայրը զայն Քրիստոս ի՞նք յարութիւն առաւ, թէ՝ Հայրը զայն 

յարուցանեցյարուցանեցյարուցանեցյարուցանեց::::    
Աստուածաշունչը երկու կարգի վկայութիւններ ունինքԱստուածաշունչը երկու կարգի վկայութիւններ ունինքԱստուածաշունչը երկու կարգի վկայութիւններ ունինքԱստուածաշունչը երկու կարգի վկայութիւններ ունինք::::    

Բնագիրներուն մէկ մասը կԲնագիրներուն մէկ մասը կԲնագիրներուն մէկ մասը կԲնագիրներուն մէկ մասը կ’’’’ըսէ՝ թէ Հայրը յարուցանեց ըսէ՝ թէ Հայրը յարուցանեց ըսէ՝ թէ Հայրը յարուցանեց ըսէ՝ թէ Հայրը յարուցանեց 
Քրիստոսը, իսկ միւս մասը կՔրիստոսը, իսկ միւս մասը կՔրիստոսը, իսկ միւս մասը կՔրիստոսը, իսկ միւս մասը կ’’’’ըսէ՝ թէ Քրիստոս ինք յարուըսէ՝ թէ Քրիստոս ինք յարուըսէ՝ թէ Քրիստոս ինք յարուըսէ՝ թէ Քրիստոս ինք յարութիւն թիւն թիւն թիւն 
առաւառաւառաւառաւ::::    Բայց ոեւէ զատորոշում ձեւական է. Որդին Հօրմէն Բայց ոեւէ զատորոշում ձեւական է. Որդին Հօրմէն Բայց ոեւէ զատորոշում ձեւական է. Որդին Հօրմէն Բայց ոեւէ զատորոշում ձեւական է. Որդին Հօրմէն 
անբաժան է, եւ անոր հետ մէկ (Յհ 10.30)անբաժան է, եւ անոր հետ մէկ (Յհ 10.30)անբաժան է, եւ անոր հետ մէկ (Յհ 10.30)անբաժան է, եւ անոր հետ մէկ (Յհ 10.30)::::    Չկայ աստուածային Չկայ աստուածային Չկայ աստուածային Չկայ աստուածային 
ոեւէ գործ կամ կարողութիւն, որ Որդին չունենայ, ինչպէս որ ոեւէ գործ կամ կարողութիւն, որ Որդին չունենայ, ինչպէս որ ոեւէ գործ կամ կարողութիւն, որ Որդին չունենայ, ինչպէս որ ոեւէ գործ կամ կարողութիւն, որ Որդին չունենայ, ինչպէս որ 
ինքը ըսաւ. ինքը ըսաւ. ինքը ըսաւ. ինքը ըսաւ. ««««Ինչ որ Հայրս ունի՝ իմս էԻնչ որ Հայրս ունի՝ իմս էԻնչ որ Հայրս ունի՝ իմս էԻնչ որ Հայրս ունի՝ իմս է» » » » (Յհ 16.15)(Յհ 16.15)(Յհ 16.15)(Յհ 16.15)::::    Հօրը գործը իրն Հօրը գործը իրն Հօրը գործը իրն Հօրը գործը իրն 
է, եւ իր գործը՝ Հօրըէ, եւ իր գործը՝ Հօրըէ, եւ իր գործը՝ Հօրըէ, եւ իր գործը՝ Հօրը::::    ՀՀՀՀետեւաբար չի կրնար ըլլալ որ յարութիւնը ետեւաբար չի կրնար ըլլալ որ յարութիւնը ետեւաբար չի կրնար ըլլալ որ յարութիւնը ետեւաբար չի կրնար ըլլալ որ յարութիւնը 
Հօրը գործը ըլլայ, եւ միաժամանակ չըլլայ Որդիին գործըՀօրը գործը ըլլայ, եւ միաժամանակ չըլլայ Որդիին գործըՀօրը գործը ըլլայ, եւ միաժամանակ չըլլայ Որդիին գործըՀօրը գործը ըլլայ, եւ միաժամանակ չըլլայ Որդիին գործը::::    
Ատիկա միեւնոյն ատեն ամենասուրբ Երրորդութեան վերաբերող Ատիկա միեւնոյն ատեն ամենասուրբ Երրորդութեան վերաբերող Ատիկա միեւնոյն ատեն ամենասուրբ Երրորդութեան վերաբերող Ատիկա միեւնոյն ատեն ամենասուրբ Երրորդութեան վերաբերող 
անհերքելի ճշմարտութիւն մըն է, կապուած նաեւ Ս. Հոգիին (Հռ անհերքելի ճշմարտութիւն մըն է, կապուած նաեւ Ս. Հոգիին (Հռ անհերքելի ճշմարտութիւն մըն է, կապուած նաեւ Ս. Հոգիին (Հռ անհերքելի ճշմարտութիւն մըն է, կապուած նաեւ Ս. Հոգիին (Հռ 
1.31.31.31.3----4)4)4)4)::::    

    
7.7.7.7.----    Յարուցեալ մարմինը՝ նոյն մարմինըՅարուցեալ մարմինը՝ նոյն մարմինըՅարուցեալ մարմինը՝ նոյն մարմինըՅարուցեալ մարմինը՝ նոյն մարմինը::::    
««««ՅարութիՅարութիՅարութիՅարութիւնւնւնւն» » » » բառը ինքնին ցոյց կու տայ, թէ խօսքը կը բառը ինքնին ցոյց կու տայ, թէ խօսքը կը բառը ինքնին ցոյց կու տայ, թէ խօսքը կը բառը ինքնին ցոյց կու տայ, թէ խօսքը կը 

վերաբերի նոյն այն մարմինին կամ անձին, որ մեռած էր եւ հիմա վերաբերի նոյն այն մարմինին կամ անձին, որ մեռած էր եւ հիմա վերաբերի նոյն այն մարմինին կամ անձին, որ մեռած էր եւ հիմա վերաբերի նոյն այն մարմինին կամ անձին, որ մեռած էր եւ հիմա 
յարութիւն կյարութիւն կյարութիւն կյարութիւն կ’’’’առնէառնէառնէառնէ::::    Յստակ է, հետեւաբար, որ երբ կը խօսինք Յստակ է, հետեւաբար, որ երբ կը խօսինք Յստակ է, հետեւաբար, որ երբ կը խօսինք Յստակ է, հետեւաբար, որ երբ կը խօսինք 
««««յարուցեալ մարմինյարուցեալ մարմինյարուցեալ մարմինյարուցեալ մարմին»»»»ի մը մասին, այդ նոյն մարմինը նախապէս ի մը մասին, այդ նոյն մարմինը նախապէս ի մը մասին, այդ նոյն մարմինը նախապէս ի մը մասին, այդ նոյն մարմինը նախապէս 
մեռած մարմինը պէտք է ըլլայմեռած մարմինը պէտք է ըլլայմեռած մարմինը պէտք է ըլլայմեռած մարմինը պէտք է ըլլայ::::    

««««Նոյն մարմինըՆոյն մարմինըՆոյն մարմինըՆոյն մարմինը» » » » հասհասհասհաստատումը այստեղ պարզապէս կտատումը այստեղ պարզապէս կտատումը այստեղ պարզապէս կտատումը այստեղ պարզապէս կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
ըսել, որ յարուցեալ մարմինը նախկինէն տարբեր եւ նոր մարմին ըսել, որ յարուցեալ մարմինը նախկինէն տարբեր եւ նոր մարմին ըսել, որ յարուցեալ մարմինը նախկինէն տարբեր եւ նոր մարմին ըսել, որ յարուցեալ մարմինը նախկինէն տարբեր եւ նոր մարմին 
մը չէր, ոմը չէր, ոմը չէր, ոմը չէր, ո´́́́չ ալ անիրական եւ երեւութական մարմին մըն էրչ ալ անիրական եւ երեւութական մարմին մըն էրչ ալ անիրական եւ երեւութական մարմին մըն էրչ ալ անիրական եւ երեւութական մարմին մըն էր::::    Այլ՝ Այլ՝ Այլ՝ Այլ՝ 
նոյն այն մարմինն էր, որ Քրիստոս նախապէս ունէր, եւ այս նոյն այն մարմինն էր, որ Քրիստոս նախապէս ունէր, եւ այս նոյն այն մարմինն էր, որ Քրիստոս նախապէս ունէր, եւ այս նոյն այն մարմինն էր, որ Քրիստոս նախապէս ունէր, եւ այս 
յարուցեալ մարմինը նոյնքան իրական ու ճշմարիտ մարմին մըն յարուցեալ մարմինը նոյնքան իրական ու ճշմարիտ մարմին մըն յարուցեալ մարմինը նոյնքան իրական ու ճշմարիտ մարմին մըն յարուցեալ մարմինը նոյնքան իրական ու ճշմարիտ մարմին մըն 
էր, միսով ու ոսկորով, տեսանելի ու շօշափելի (տեէր, միսով ու ոսկորով, տեսանելի ու շօշափելի (տեէր, միսով ու ոսկորով, տեսանելի ու շօշափելի (տեէր, միսով ու ոսկորով, տեսանելի ու շօշափելի (տե´́́́ս Ղկ 24.39ս Ղկ 24.39ս Ղկ 24.39ս Ղկ 24.39::::    Յհ Յհ Յհ Յհ 
20.27)20.27)20.27)20.27)::::    

Միւս կողմէ, սակայն, Պօղոս առաքեալ մեզի կը բացատրէ՝ թէ Միւս կողմէ, սակայն, Պօղոս առաքեալ մեզի կը բացատրէ՝ թէ Միւս կողմէ, սակայն, Պօղոս առաքեալ մեզի կը բացատրէ՝ թէ Միւս կողմէ, սակայն, Պօղոս առաքեալ մեզի կը բացատրէ՝ թէ 
իիիի´́́́նչ է տարբերութիւնը յարութենէն առաջ մեր սովորական նչ է տարբերութիւնը յարութենէն առաջ մեր սովորական նչ է տարբերութիւնը յարութենէն առաջ մեր սովորական նչ է տարբերութիւնը յարութենէն առաջ մեր սովորական 
մահկանացու մարմինին, եւ յարութենէն ետք նոյն այդ մարմինին մահկանացու մարմինին, եւ յարութենէն ետք նոյն այդ մարմինին մահկանացու մարմինին, եւ յարութենէն ետք նոյն այդ մարմինին մահկանացու մարմինին, եւ յարութենէն ետք նոյն այդ մարմինին 
ձեռք բերած նոր վիճակին, ձեռք բերած նոր վիճակին, ձեռք բերած նոր վիճակին, ձեռք բերած նոր վիճակին, որ կը կոչենք որ կը կոչենք որ կը կոչենք որ կը կոչենք ««««փառաւորեալփառաւորեալփառաւորեալփառաւորեալ» » » » վիճակվիճակվիճակվիճակ::::    
Այժմ մեր մարմինները Այժմ մեր մարմինները Այժմ մեր մարմինները Այժմ մեր մարմինները ««««շնչաւորշնչաւորշնչաւորշնչաւոր» » » » են, եղծանելի, անարգ, տկար, են, եղծանելի, անարգ, տկար, են, եղծանելի, անարգ, տկար, են, եղծանելի, անարգ, տկար, 
մահկանացու. յարութենէն ետք պիտի ըլլան՝ մահկանացու. յարութենէն ետք պիտի ըլլան՝ մահկանացու. յարութենէն ետք պիտի ըլլան՝ մահկանացու. յարութենէն ետք պիտի ըլլան՝ ««««հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր», », », », անեղծ, անեղծ, անեղծ, անեղծ, 
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փառաւոր, զօրաւոր եւ անմահ (տեփառաւոր, զօրաւոր եւ անմահ (տեփառաւոր, զօրաւոր եւ անմահ (տեփառաւոր, զօրաւոր եւ անմահ (տե´́́́ս Ա.Կր 15.42ս Ա.Կր 15.42ս Ա.Կր 15.42ս Ա.Կր 15.42----44)44)44)44)::::    Այս բոլորով Այս բոլորով Այս բոլորով Այս բոլորով 
հանդերձ, տարբեր մարմիններ պիտի չըլլան, այլ՝ նոյն հանդերձ, տարբեր մարմիններ պիտի չըլլան, այլ՝ նոյն հանդերձ, տարբեր մարմիններ պիտի չըլլան, այլ՝ նոյն հանդերձ, տարբեր մարմիններ պիտի չըլլան, այլ՝ նոյն մարմինը մարմինը մարմինը մարմինը 
որ նախապէս ունէինք, եւ որ Աստուած սկիզբէն սահմանած էր որ նախապէս ունէինք, եւ որ Աստուած սկիզբէն սահմանած էր որ նախապէս ունէինք, եւ որ Աստուած սկիզբէն սահմանած էր որ նախապէս ունէինք, եւ որ Աստուած սկիզբէն սահմանած էր 
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան::::    

    
8.8.8.8.----    Նոյն մարմինով երկինք ելաւՆոյն մարմինով երկինք ելաւՆոյն մարմինով երկինք ելաւՆոյն մարմինով երկինք ելաւ::::    
Կարգ մը աղանդաւորներ կԿարգ մը աղանդաւորներ կԿարգ մը աղանդաւորներ կԿարգ մը աղանդաւորներ կ’’’’ըսէին, թէ Քրիստոս մարմինով ըսէին, թէ Քրիստոս մարմինով ըսէին, թէ Քրիստոս մարմինով ըսէին, թէ Քրիստոս մարմինով 

չէր որ երկինք համբարձաւչէր որ երկինք համբարձաւչէր որ երկինք համբարձաւչէր որ երկինք համբարձաւ::::    Մարմինը իրեն հետ երկինք չտարաւ, Մարմինը իրեն հետ երկինք չտարաւ, Մարմինը իրեն հետ երկինք չտարաւ, Մարմինը իրեն հետ երկինք չտարաւ, 
կկկկ’’’’ըսէին անոնք, այլ՝ օդին մէջ տարրալուծեց, կաըսէին անոնք, այլ՝ օդին մէջ տարրալուծեց, կաըսէին անոնք, այլ՝ օդին մէջ տարրալուծեց, կաըսէին անոնք, այլ՝ օդին մէջ տարրալուծեց, կամ լուսատուներէն մ լուսատուներէն մ լուսատուներէն մ լուսատուներէն 
մէկուն վրայ ձգեցմէկուն վրայ ձգեցմէկուն վրայ ձգեցմէկուն վրայ ձգեց::::    Հաւատամքը ինչպէս մարդեղութեան մէջ կը Հաւատամքը ինչպէս մարդեղութեան մէջ կը Հաւատամքը ինչպէս մարդեղութեան մէջ կը Հաւատամքը ինչպէս մարդեղութեան մէջ կը 
շեշտէր Քրիստոսի աստուածութեան եւ մարդկութեան շեշտէր Քրիստոսի աստուածութեան եւ մարդկութեան շեշտէր Քրիստոսի աստուածութեան եւ մարդկութեան շեշտէր Քրիստոսի աստուածութեան եւ մարդկութեան 
անբաժանելի եւ անշփոթ միաւորութիւնը, նոյնպէս կը դաւանի, անբաժանելի եւ անշփոթ միաւորութիւնը, նոյնպէս կը դաւանի, անբաժանելի եւ անշփոթ միաւորութիւնը, նոյնպէս կը դաւանի, անբաժանելի եւ անշփոթ միաւորութիւնը, նոյնպէս կը դաւանի, 
թէ յարութենէն ետք նոյն միաւորութիւնը մնաց անքակտելի, թէ յարութենէն ետք նոյն միաւորութիւնը մնաց անքակտելի, թէ յարութենէն ետք նոյն միաւորութիւնը մնաց անքակտելի, թէ յարութենէն ետք նոյն միաւորութիւնը մնաց անքակտելի, 
Մարդու Որդի եղած Աստուածորդին իրՄարդու Որդի եղած Աստուածորդին իրՄարդու Որդի եղած Աստուածորդին իրՄարդու Որդի եղած Աստուածորդին իր    մարմնով համբարձաւ մարմնով համբարձաւ մարմնով համբարձաւ մարմնով համբարձաւ 
երկինքերկինքերկինքերկինք::::    

    
9.9.9.9.----    Հօրը աջ կողմը նստաւՀօրը աջ կողմը նստաւՀօրը աջ կողմը նստաւՀօրը աջ կողմը նստաւ::::    
Աջ կողմը նստիլը՝ նշանակ է պատիւի, փառաւորութեան, Աջ կողմը նստիլը՝ նշանակ է պատիւի, փառաւորութեան, Աջ կողմը նստիլը՝ նշանակ է պատիւի, փառաւորութեան, Աջ կողմը նստիլը՝ նշանակ է պատիւի, փառաւորութեան, 

հաւասարապատուութեանհաւասարապատուութեանհաւասարապատուութեանհաւասարապատուութեան::::    Ասով Աստուածաշունչը յստակօրէն Ասով Աստուածաշունչը յստակօրէն Ասով Աստուածաշունչը յստակօրէն Ասով Աստուածաշունչը յստակօրէն 
կը յայտնէ, թէ Որդին աթոռակից եւ փառակից է Հօրը (Յհ 6.61կը յայտնէ, թէ Որդին աթոռակից եւ փառակից է Հօրը (Յհ 6.61կը յայտնէ, թէ Որդին աթոռակից եւ փառակից է Հօրը (Յհ 6.61կը յայտնէ, թէ Որդին աթոռակից եւ փառակից է Հօրը (Յհ 6.61----62626262::::    
Հմմտ Ղկ 22.66Հմմտ Ղկ 22.66Հմմտ Ղկ 22.66Հմմտ Ղկ 22.66----69696969::::    Կղ 3.1Կղ 3.1Կղ 3.1Կղ 3.1::::    Եբր 8.1)Եբր 8.1)Եբր 8.1)Եբր 8.1)::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 41

ՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՄՔՄՔՄՔՄՔ    
    

««««Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր,Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր,Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր,Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր,    
ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս::::    
Որոյ թագաւորութեանն ոՈրոյ թագաւորութեանն ոՈրոյ թագաւորութեանն ոՈրոյ թագաւորութեանն ո´́́́չ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճան»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Գալոց է Գալոց է Գալոց է Գալոց է ---- « « « «Պիտի գայՊիտի գայՊիտի գայՊիտի գայ»»»»::::    
Քրիստոնէական մեր հաւատքին կարեւորագոյն երկրորդ Քրիստոնէական մեր հաւատքին կարեւորագոյն երկրորդ Քրիստոնէական մեր հաւատքին կարեւորագոյն երկրորդ Քրիստոնէական մեր հաւատքին կարեւորագոյն երկրորդ 

հաստատումը, որ սպասումն է որոշակի ժամանակակէտի մը, հաստատումը, որ սպասումն է որոշակի ժամանակակէտի մը, հաստատումը, որ սպասումն է որոշակի ժամանակակէտի մը, հաստատումը, որ սպասումն է որոշակի ժամանակակէտի մը, 
Քրիստոսի երկրորդ գալոՔրիստոսի երկրորդ գալոՔրիստոսի երկրորդ գալոՔրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ պիտի ըլլայ աւարտը ներկայ ւստին, որ պիտի ըլլայ աւարտը ներկայ ւստին, որ պիտի ըլլայ աւարտը ներկայ ւստին, որ պիտի ըլլայ աւարտը ներկայ 
ժամանակին եւ սկիզբը գալիք յաւիտենական կեանքինժամանակին եւ սկիզբը գալիք յաւիտենական կեանքինժամանակին եւ սկիզբը գալիք յաւիտենական կեանքինժամանակին եւ սկիզբը գալիք յաւիտենական կեանքին::::    

Երկրորդ գալուստը ՆԿ մէջ կը յատկանշուի քանի մը Երկրորդ գալուստը ՆԿ մէջ կը յատկանշուի քանի մը Երկրորդ գալուստը ՆԿ մէջ կը յատկանշուի քանի մը Երկրորդ գալուստը ՆԿ մէջ կը յատկանշուի քանի մը 
կարեւոր երեւոյթներով.կարեւոր երեւոյթներով.կարեւոր երեւոյթներով.կարեւոր երեւոյթներով.----    

1.1.1.1.----    Ամբողջացումը տիեզերքի նպատակին, ներկայ կարեին, Ամբողջացումը տիեզերքի նպատակին, ներկայ կարեին, Ամբողջացումը տիեզերքի նպատակին, ներկայ կարեին, Ամբողջացումը տիեզերքի նպատակին, ներկայ կարեին, 
եւ սկիզբը նոր կարգինեւ սկիզբը նոր կարգինեւ սկիզբը նոր կարգինեւ սկիզբը նոր կարգին::::    

2.2.2.2.----    ՓրկութիւնՓրկութիւնՓրկութիւնՓրկութիւն::::    Ազատագրութիւնը մեԱզատագրութիւնը մեԱզատագրութիւնը մեԱզատագրութիւնը մեր մարմիններուն եւ ր մարմիններուն եւ ր մարմիններուն եւ ր մարմիններուն եւ 
ամբողջ աշխարհին (հմմտ Հռ 8.19ամբողջ աշխարհին (հմմտ Հռ 8.19ամբողջ աշխարհին (հմմտ Հռ 8.19ամբողջ աշխարհին (հմմտ Հռ 8.19----25)25)25)25)::::    

3.3.3.3.----    Մեռելներու յարութիւնՄեռելներու յարութիւնՄեռելներու յարութիւնՄեռելներու յարութիւն:::: ( ( ( (Ա.Կր 15.20Ա.Կր 15.20Ա.Կր 15.20Ա.Կր 15.20----23232323::::    Ա. Թս 4.14)Ա. Թս 4.14)Ա. Թս 4.14)Ա. Թս 4.14)::::    
4.4.4.4.----    ԴատաստանԴատաստանԴատաստանԴատաստան::::    Մարդու Որդիին գալուստը պիտի ըլլայ Մարդու Որդիին գալուստը պիտի ըլլայ Մարդու Որդիին գալուստը պիտի ըլլայ Մարդու Որդիին գալուստը պիտի ըլլայ 

փայլակի մը պէս, անսպասելի եւ շանթահարող, եւ Աստուծոյ փայլակի մը պէս, անսպասելի եւ շանթահարող, եւ Աստուծոյ փայլակի մը պէս, անսպասելի եւ շանթահարող, եւ Աստուծոյ փայլակի մը պէս, անսպասելի եւ շանթահարող, եւ Աստուծոյ 
դատաստանը պիտի բերէ չար աշխարհին վրայ, ճիշդ ինչդատաստանը պիտի բերէ չար աշխարհին վրայ, ճիշդ ինչդատաստանը պիտի բերէ չար աշխարհին վրայ, ճիշդ ինչդատաստանը պիտի բերէ չար աշխարհին վրայ, ճիշդ ինչպէս պէս պէս պէս 
Նոյի օրերուն պատահեցաւ ջրհեղեղով (Մտ 24.27, եւ 37Նոյի օրերուն պատահեցաւ ջրհեղեղով (Մտ 24.27, եւ 37Նոյի օրերուն պատահեցաւ ջրհեղեղով (Մտ 24.27, եւ 37Նոյի օրերուն պատահեցաւ ջրհեղեղով (Մտ 24.27, եւ 37----39)39)39)39)::::    Այն Այն Այն Այն 
ատեն սուրբերը իրենց փառքը պիտի հագնին, իսկ ատեն սուրբերը իրենց փառքը պիտի հագնին, իսկ ատեն սուրբերը իրենց փառքը պիտի հագնին, իսկ ատեն սուրբերը իրենց փառքը պիտի հագնին, իսկ 
չարագործները իրենց դատապարտութիւնը ստանանչարագործները իրենց դատապարտութիւնը ստանանչարագործները իրենց դատապարտութիւնը ստանանչարագործները իրենց դատապարտութիւնը ստանան::::    

5.5.5.5.----    Հատուցում՝ մարդոց գործերուն համաձայնՀատուցում՝ մարդոց գործերուն համաձայնՀատուցում՝ մարդոց գործերուն համաձայնՀատուցում՝ մարդոց գործերուն համաձայն::::    
Իւրաքանչիւրը իր մարմինով պիտի ընդունի հատուցումը երկրի Իւրաքանչիւրը իր մարմինով պիտի ընդունի հատուցումը երկրի Իւրաքանչիւրը իր մարմինով պիտի ընդունի հատուցումը երկրի Իւրաքանչիւրը իր մարմինով պիտի ընդունի հատուցումը երկրի 
վրայ իր կավրայ իր կավրայ իր կավրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուն (Բ.Կր 5.10)տարած բարի կամ չար գործերուն (Բ.Կր 5.10)տարած բարի կամ չար գործերուն (Բ.Կր 5.10)տարած բարի կամ չար գործերուն (Բ.Կր 5.10)::::    

6.6.6.6.----    Նոր երկինք եւ նոր երկիրՆոր երկինք եւ նոր երկիրՆոր երկինք եւ նոր երկիրՆոր երկինք եւ նոր երկիր::::    Տիրոջ անակնկալ գալուստով Տիրոջ անակնկալ գալուստով Տիրոջ անակնկալ գալուստով Տիրոջ անակնկալ գալուստով 
աշխարհը պիտի վերափոխուի, եւ պիտի կատարուի նոր աշխարհը պիտի վերափոխուի, եւ պիտի կատարուի նոր աշխարհը պիտի վերափոխուի, եւ պիտի կատարուի նոր աշխարհը պիտի վերափոխուի, եւ պիտի կատարուի նոր 
երկինքի եկ նոր երկիրի խոստումը (հմմտ Ես 65.17)երկինքի եկ նոր երկիրի խոստումը (հմմտ Ես 65.17)երկինքի եկ նոր երկիրի խոստումը (հմմտ Ես 65.17)երկինքի եկ նոր երկիրի խոստումը (հմմտ Ես 65.17)::::    

Եկեղեցին կԵկեղեցին կԵկեղեցին կԵկեղեցին կ’’’’ապրի սպասումովը այդ գալուստին, որ ապրի սպասումովը այդ գալուստին, որ ապրի սպասումովը այդ գալուստին, որ ապրի սպասումովը այդ գալուստին, որ 
մօտալուտ է, թէպէտ անոմօտալուտ է, թէպէտ անոմօտալուտ է, թէպէտ անոմօտալուտ է, թէպէտ անոր ժամն ու ժամանակը չենք գիտերր ժամն ու ժամանակը չենք գիտերր ժամն ու ժամանակը չենք գիտերր ժամն ու ժամանակը չենք գիտեր::::    

    
2.2.2.2.----    Նովին մարմնովնՆովին մարմնովնՆովին մարմնովնՆովին մարմնովն::::    
Աստուածորդին, Աստուած Բանը, մարմնացաւ՝ ոԱստուածորդին, Աստուած Բանը, մարմնացաւ՝ ոԱստուածորդին, Աստուած Բանը, մարմնացաւ՝ ոԱստուածորդին, Աստուած Բանը, մարմնացաւ՝ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 

ժամանակաւորապէս իր վրայ առնելով մարմինը, այլ՝ ժամանակաւորապէս իր վրայ առնելով մարմինը, այլ՝ ժամանակաւորապէս իր վրայ առնելով մարմինը, այլ՝ ժամանակաւորապէս իր վրայ առնելով մարմինը, այլ՝ 
միանգամընդմիշտ միացաւ սուրբ կոյս Մարիամէն առած իր միանգամընդմիշտ միացաւ սուրբ կոյս Մարիամէն առած իր միանգամընդմիշտ միացաւ սուրբ կոյս Մարիամէն առած իր միանգամընդմիշտ միացաւ սուրբ կոյս Մարիամէն առած իր 
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մարմինին, եւ այնուհետեւ ամարմինին, եւ այնուհետեւ ամարմինին, եւ այնուհետեւ ամարմինին, եւ այնուհետեւ ա´́́́լ յաւիտենապէս անբաժանելի կը լ յաւիտենապէս անբաժանելի կը լ յաւիտենապէս անբաժանելի կը լ յաւիտենապէս անբաժանելի կը 
մնայ անկմնայ անկմնայ անկմնայ անկէէէէ::::    Նոյն այդ մարմինով երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ Նոյն այդ մարմինով երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ Նոյն այդ մարմինով երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ Նոյն այդ մարմինով երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ 
կողմը նստաւ, իր թագաւորութիւնը առնելով. եւ նոյն այդ կողմը նստաւ, իր թագաւորութիւնը առնելով. եւ նոյն այդ կողմը նստաւ, իր թագաւորութիւնը առնելով. եւ նոյն այդ կողմը նստաւ, իր թագաւորութիւնը առնելով. եւ նոյն այդ 
մարմինով է որ վերստին պիտի գայ իր աստուածային փառքով, մարմինով է որ վերստին պիտի գայ իր աստուածային փառքով, մարմինով է որ վերստին պիտի գայ իր աստուածային փառքով, մարմինով է որ վերստին պիտի գայ իր աստուածային փառքով, 
եւ նոյն այդ մարմինով է որ դատաստանի աթոռը պիտի նստի, եւ նոյն այդ մարմինով է որ դատաստանի աթոռը պիտի նստի, եւ նոյն այդ մարմինով է որ դատաստանի աթոռը պիտի նստի, եւ նոյն այդ մարմինով է որ դատաստանի աթոռը պիտի նստի, 
դատելու համար ողջերն ու մեռեալներըդատելու համար ողջերն ու մեռեալներըդատելու համար ողջերն ու մեռեալներըդատելու համար ողջերն ու մեռեալները::::    

Ասիկա նախ կըԱսիկա նախ կըԱսիկա նախ կըԱսիկա նախ կը    շեշտէ Քրիստոսի անձին անփոփոխելի շեշտէ Քրիստոսի անձին անփոփոխելի շեշտէ Քրիստոսի անձին անփոփոխելի շեշտէ Քրիստոսի անձին անփոփոխելի 
նոյնութիւնը, եւ մեր փրկութեան անփոփոխելի իրականութիւնընոյնութիւնը, եւ մեր փրկութեան անփոփոխելի իրականութիւնընոյնութիւնը, եւ մեր փրկութեան անփոփոխելի իրականութիւնընոյնութիւնը, եւ մեր փրկութեան անփոփոխելի իրականութիւնը::::    
Ասիկա կը շեշտէ նաեւ երկրորդ գալուստին տեսանելիութիւնը, Ասիկա կը շեշտէ նաեւ երկրորդ գալուստին տեսանելիութիւնը, Ասիկա կը շեշտէ նաեւ երկրորդ գալուստին տեսանելիութիւնը, Ասիկա կը շեշտէ նաեւ երկրորդ գալուստին տեսանելիութիւնը, 
թէ Քրիստոս պիտի վերադառնայ երեւելի կերպարանքով, եւ թէ Քրիստոս պիտի վերադառնայ երեւելի կերպարանքով, եւ թէ Քրիստոս պիտի վերադառնայ երեւելի կերպարանքով, եւ թէ Քրիստոս պիտի վերադառնայ երեւելի կերպարանքով, եւ 
տեսանելի պիտի ըլլայ բոլորինտեսանելի պիտի ըլլայ բոլորինտեսանելի պիտի ըլլայ բոլորինտեսանելի պիտի ըլլայ բոլորին::::    

    
3.3.3.3.----    Եւ փառօք ՀօրԵւ փառօք ՀօրԵւ փառօք ՀօրԵւ փառօք Հօր::::    
««««Հօրը փառքովՀօրը փառքովՀօրը փառքովՀօրը փառքով»»»»    բացատրութիւնը երբեք չի նշանակեր թէ այդ բացատրութիւնը երբեք չի նշանակեր թէ այդ բացատրութիւնը երբեք չի նշանակեր թէ այդ բացատրութիւնը երբեք չի նշանակեր թէ այդ 

փառքը յատուկ է Հօրը, բայց ոչ՝ Որդիինփառքը յատուկ է Հօրը, բայց ոչ՝ Որդիինփառքը յատուկ է Հօրը, բայց ոչ՝ Որդիինփառքը յատուկ է Հօրը, բայց ոչ՝ Որդիին::::    Չի նշանակեր թէ միայն Չի նշանակեր թէ միայն Չի նշանակեր թէ միայն Չի նշանակեր թէ միայն 
Հայրը ունի այդ փառքը, եւ ոչ՝ ՈրդինՀայրը ունի այդ փառքը, եւ ոչ՝ ՈրդինՀայրը ունի այդ փառքը, եւ ոչ՝ ՈրդինՀայրը ունի այդ փառքը, եւ ոչ՝ Որդին:::: « « « «Ինչ որ Հայրս ունի՝ իմս էԻնչ որ Հայրս ունի՝ իմս էԻնչ որ Հայրս ունի՝ իմս էԻնչ որ Հայրս ունի՝ իմս է», », », », 
կկկկ’’’’ըսէ Քրիստոս (Յհ 16.15)ըսէ Քրիստոս (Յհ 16.15)ըսէ Քրիստոս (Յհ 16.15)ըսէ Քրիստոս (Յհ 16.15)::::    Այդ փառքը յատուկ է աստուածային Այդ փառքը յատուկ է աստուածային Այդ փառքը յատուկ է աստուածային Այդ փառքը յատուկ է աստուածային 
բնութեան, եւ ինչ որ յատուկ է աստուածբնութեան, եւ ինչ որ յատուկ է աստուածբնութեան, եւ ինչ որ յատուկ է աստուածբնութեան, եւ ինչ որ յատուկ է աստուածութեան, յատուկ է ութեան, յատուկ է ութեան, յատուկ է ութեան, յատուկ է 
հաւասարապէս Ս. Երրորդութեան բոլոր անձերունհաւասարապէս Ս. Երրորդութեան բոլոր անձերունհաւասարապէս Ս. Երրորդութեան բոլոր անձերունհաւասարապէս Ս. Երրորդութեան բոլոր անձերուն::::    Հետեւաբար Հետեւաբար Հետեւաբար Հետեւաբար 
Հօրը փառքը խորքին մէջ նաեւ Որդիին փառքն է, ինչպէս նաեւ Հօրը փառքը խորքին մէջ նաեւ Որդիին փառքն է, ինչպէս նաեւ Հօրը փառքը խորքին մէջ նաեւ Որդիին փառքն է, ինչպէս նաեւ Հօրը փառքը խորքին մէջ նաեւ Որդիին փառքն է, ինչպէս նաեւ 
փառքն է Ս. Հոգիինփառքն է Ս. Հոգիինփառքն է Ս. Հոգիինփառքն է Ս. Հոգիին::::    

Այստեղ այդ փառքը ինքն տր մէջ չէԱյստեղ այդ փառքը ինքն տր մէջ չէԱյստեղ այդ փառքը ինքն տր մէջ չէԱյստեղ այդ փառքը ինքն տր մէջ չէ´́́́    որ կը դիտուի, այլ՝ որ կը դիտուի, այլ՝ որ կը դիտուի, այլ՝ որ կը դիտուի, այլ՝ 
կապուած Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ փառքով կապուած Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ փառքով կապուած Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ փառքով կապուած Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, որ փառքով 
վերադարձը պիտվերադարձը պիտվերադարձը պիտվերադարձը պիտի ըլլայի ըլլայի ըլլայի ըլլայ::::    Ներկայ ժամանակին մէջ, առաջին Ներկայ ժամանակին մէջ, առաջին Ներկայ ժամանակին մէջ, առաջին Ներկայ ժամանակին մէջ, առաջին 
գալուստի օրերուն մարդիկ զայն տարբեր կերպով տեսան ու գալուստի օրերուն մարդիկ զայն տարբեր կերպով տեսան ու գալուստի օրերուն մարդիկ զայն տարբեր կերպով տեսան ու գալուստի օրերուն մարդիկ զայն տարբեր կերպով տեսան ու 
ճանչցան, առանց իր թագաւորական փառքին, որ կամաւորաբար ճանչցան, առանց իր թագաւորական փառքին, որ կամաւորաբար ճանչցան, առանց իր թագաւորական փառքին, որ կամաւորաբար ճանչցան, առանց իր թագաւորական փառքին, որ կամաւորաբար 
մերկացած էր մեր փրկութիւնը իրագործելու համարմերկացած էր մեր փրկութիւնը իրագործելու համարմերկացած էր մեր փրկութիւնը իրագործելու համարմերկացած էր մեր փրկութիւնը իրագործելու համար::::    Բայց ապա Բայց ապա Բայց ապա Բայց ապա 
իր փրկագործութեան պարգեւները մեզի բաշխելէ ետք իր փրկագործութեան պարգեւները մեզի բաշխելէ ետք իր փրկագործութեան պարգեւները մեզի բաշխելէ ետք իր փրկագործութեան պարգեւները մեզի բաշխելէ ետք 
ժամանակաւոր ժամանակաւոր ժամանակաւոր ժամանակաւոր կերպով կերպով կերպով կերպով ««««հեռաւոր երկիրհեռաւոր երկիրհեռաւոր երկիրհեռաւոր երկիր» » » » գնաց, իր գնաց, իր գնաց, իր գնաց, իր 
թագաւորական փառքով վերադառնալու համար օր մը, եւ ահա թագաւորական փառքով վերադառնալու համար օր մը, եւ ահա թագաւորական փառքով վերադառնալու համար օր մը, եւ ահա թագաւորական փառքով վերադառնալու համար օր մը, եւ ահա 
երկրորդ գալուստը վերադարձի այդ օրը պիտի ըլլայ, երբ անիկա երկրորդ գալուստը վերադարձի այդ օրը պիտի ըլլայ, երբ անիկա երկրորդ գալուստը վերադարձի այդ օրը պիտի ըլլայ, երբ անիկա երկրորդ գալուստը վերադարձի այդ օրը պիտի ըլլայ, երբ անիկա 
իր աստուածային ամբողջ փառքով պիտի գայ, իբրեւ Փրկիչ (Եբր իր աստուածային ամբողջ փառքով պիտի գայ, իբրեւ Փրկիչ (Եբր իր աստուածային ամբողջ փառքով պիտի գայ, իբրեւ Փրկիչ (Եբր իր աստուածային ամբողջ փառքով պիտի գայ, իբրեւ Փրկիչ (Եբր 
9.28) 9.28) 9.28) 9.28) եւ Դատաւոր (Յհ 5.22եւ Դատաւոր (Յհ 5.22եւ Դատաւոր (Յհ 5.22եւ Դատաւոր (Յհ 5.22----23232323::::    Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)::::    

    
4.4.4.4.----    Ի դատել զկենԻ դատել զկենԻ դատել զկենԻ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսդանիս եւ զմեռեալսդանիս եւ զմեռեալսդանիս եւ զմեռեալս::::    
Աստուած է Դատաւորը բոլորինԱստուած է Դատաւորը բոլորինԱստուած է Դատաւորը բոլորինԱստուած է Դատաւորը բոլորին::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք ըսենք ըսենք ըսենք ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած», », », », 

կը հասկնանք Ս. Երրորդութիւնըկը հասկնանք Ս. Երրորդութիւնըկը հասկնանք Ս. Երրորդութիւնըկը հասկնանք Ս. Երրորդութիւնը::::    Բայց դատաւորական գործը Բայց դատաւորական գործը Բայց դատաւորական գործը Բայց դատաւորական գործը 
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հաւասարապէս երեք անձերունը ճանչնալով հանդերձ, Հին եւ հաւասարապէս երեք անձերունը ճանչնալով հանդերձ, Հին եւ հաւասարապէս երեք անձերունը ճանչնալով հանդերձ, Հին եւ հաւասարապէս երեք անձերունը ճանչնալով հանդերձ, Հին եւ 
Նոր Կտակարաններէն գիտենք, թէ այդ պաշտօնը Նոր Կտակարաններէն գիտենք, թէ այդ պաշտօնը Նոր Կտակարաններէն գիտենք, թէ այդ պաշտօնը Նոր Կտակարաններէն գիտենք, թէ այդ պաշտօնը 
մասնաւորապէս կը վերաբերի Որդիին (Յհ 5.2մասնաւորապէս կը վերաբերի Որդիին (Յհ 5.2մասնաւորապէս կը վերաբերի Որդիին (Յհ 5.2մասնաւորապէս կը վերաբերի Որդիին (Յհ 5.22222----23)23)23)23)::::    

1.1.1.1.----    Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի՝ նախ իբրեւ արարիչ, որ իր Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի՝ նախ իբրեւ արարիչ, որ իր Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի՝ նախ իբրեւ արարիչ, որ իր Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի՝ նախ իբրեւ արարիչ, որ իր 
պատկերով ստեղծեց մարդը, եւ զայն իշխան ու տնտես կարգեց պատկերով ստեղծեց մարդը, եւ զայն իշխան ու տնտես կարգեց պատկերով ստեղծեց մարդը, եւ զայն իշխան ու տնտես կարգեց պատկերով ստեղծեց մարդը, եւ զայն իշխան ու տնտես կարգեց 
աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին::::    

2.2.2.2.----    Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի իր մարդեղութեանը մէջ, Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի իր մարդեղութեանը մէջ, Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի իր մարդեղութեանը մէջ, Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի իր մարդեղութեանը մէջ, 
իբրեւ հաղորդակից մարդկային մեր բնութեանիբրեւ հաղորդակից մարդկային մեր բնութեանիբրեւ հաղորդակից մարդկային մեր բնութեանիբրեւ հաղորդակից մարդկային մեր բնութեան::::    

3.3.3.3.----    Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի մանաւանդ իՔրիստոս այդ պաշտօնը ունի մանաւանդ իՔրիստոս այդ պաշտօնը ունի մանաւանդ իՔրիստոս այդ պաշտօնը ունի մանաւանդ իբրեւ Փրկիչ, բրեւ Փրկիչ, բրեւ Փրկիչ, բրեւ Փրկիչ, 
որովհետեւ իր արիւնով գնեց մարդը մեղքի եւ մահուան որովհետեւ իր արիւնով գնեց մարդը մեղքի եւ մահուան որովհետեւ իր արիւնով գնեց մարդը մեղքի եւ մահուան որովհետեւ իր արիւնով գնեց մարդը մեղքի եւ մահուան 
ծառայութենէնծառայութենէնծառայութենէնծառայութենէն::::    

4.4.4.4.----    Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի, դարձեալ, իբրեւ մահուընէ Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի, դարձեալ, իբրեւ մահուընէ Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի, դարձեալ, իբրեւ մահուընէ Քրիստոս այդ պաշտօնը ունի, դարձեալ, իբրեւ մահուընէ 
կեանքի անցած Մարդու Որդին, որ իր մահուամբ եւ յարութեամբ կեանքի անցած Մարդու Որդին, որ իր մահուամբ եւ յարութեամբ կեանքի անցած Մարդու Որդին, որ իր մահուամբ եւ յարութեամբ կեանքի անցած Մարդու Որդին, որ իր մահուամբ եւ յարութեամբ 
ձեռք բերաւ այդ դատաւորական իշխանութիւնը (Հռ 14.9)ձեռք բերաւ այդ դատաւորական իշխանութիւնը (Հռ 14.9)ձեռք բերաւ այդ դատաւորական իշխանութիւնը (Հռ 14.9)ձեռք բերաւ այդ դատաւորական իշխանութիւնը (Հռ 14.9)::::    

    
4.4.4.4.----    Որոյ թագաւորութՈրոյ թագաւորութՈրոյ թագաւորութՈրոյ թագաւորութեանն ոեանն ոեանն ոեանն ո´́́́չ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճան::::    
Աստուած, իբրեւ Տէրը եւ արարիչը տիեզերքին, ինքն է նաեւ Աստուած, իբրեւ Տէրը եւ արարիչը տիեզերքին, ինքն է նաեւ Աստուած, իբրեւ Տէրը եւ արարիչը տիեզերքին, ինքն է նաեւ Աստուած, իբրեւ Տէրը եւ արարիչը տիեզերքին, ինքն է նաեւ 

անոր Թագաւորըանոր Թագաւորըանոր Թագաւորըանոր Թագաւորը::::    Եւ այս տիեզերական թագաւորութիւնը Եւ այս տիեզերական թագաւորութիւնը Եւ այս տիեզերական թագաւորութիւնը Եւ այս տիեզերական թագաւորութիւնը 
անդադար ներբողուած իրականութիւն է Աստուածաշունչին մէջանդադար ներբողուած իրականութիւն է Աստուածաշունչին մէջանդադար ներբողուած իրականութիւն է Աստուածաշունչին մէջանդադար ներբողուած իրականութիւն է Աստուածաշունչին մէջ::::    
Ինքնին հասկնալի է, որ այդ թագաւորութիւնը ամենասուրբ Ինքնին հասկնալի է, որ այդ թագաւորութիւնը ամենասուրբ Ինքնին հասկնալի է, որ այդ թագաւորութիւնը ամենասուրբ Ինքնին հասկնալի է, որ այդ թագաւորութիւնը ամենասուրբ 
Երրորդութեանն է, հաւասարապԵրրորդութեանն է, հաւասարապԵրրորդութեանն է, հաւասարապԵրրորդութեանն է, հաւասարապէս Հօրը, Որդիին եւ Ս. Հոգիինէս Հօրը, Որդիին եւ Ս. Հոգիինէս Հօրը, Որդիին եւ Ս. Հոգիինէս Հօրը, Որդիին եւ Ս. Հոգիին::::    

Բայց սկիզբէն իսկ Աստուած յայտնեց, թէ իր կամքն է՝ որ այդ Բայց սկիզբէն իսկ Աստուած յայտնեց, թէ իր կամքն է՝ որ այդ Բայց սկիզբէն իսկ Աստուած յայտնեց, թէ իր կամքն է՝ որ այդ Բայց սկիզբէն իսկ Աստուած յայտնեց, թէ իր կամքն է՝ որ այդ 
երկնաւոր թագաւորութիւնը նաեւ իր արտայայտութիւնը գտնէ երկնաւոր թագաւորութիւնը նաեւ իր արտայայտութիւնը գտնէ երկնաւոր թագաւորութիւնը նաեւ իր արտայայտութիւնը գտնէ երկնաւոր թագաւորութիւնը նաեւ իր արտայայտութիւնը գտնէ 
երկրի վրայ, այն սերունդին կեանքին մէջ, որ Աբրահամով իրեն երկրի վրայ, այն սերունդին կեանքին մէջ, որ Աբրահամով իրեն երկրի վրայ, այն սերունդին կեանքին մէջ, որ Աբրահամով իրեն երկրի վրայ, այն սերունդին կեանքին մէջ, որ Աբրահամով իրեն 
կանչուած սերունդը պիտի ըլլար, իր սեփական ժողովուրդը, կանչուած սերունդը պիտի ըլլար, իր սեփական ժողովուրդը, կանչուած սերունդը պիտի ըլլար, իր սեփական ժողովուրդը, կանչուած սերունդը պիտի ըլլար, իր սեփական ժողովուրդը, 
սուրբ ասուրբ ասուրբ ասուրբ ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ելք 19.5զգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ելք 19.5զգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ելք 19.5զգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ելք 19.5----6666::::    
Հմմտ Ա.Պտ 2.5,9Հմմտ Ա.Պտ 2.5,9Հմմտ Ա.Պտ 2.5,9Հմմտ Ա.Պտ 2.5,9::::    Յյտ 1.6, 5.10, 20.6)Յյտ 1.6, 5.10, 20.6)Յյտ 1.6, 5.10, 20.6)Յյտ 1.6, 5.10, 20.6)::::    

Արդ, Աստուած բազմաթիւ անգամներ Աբրահամի այդ Արդ, Աստուած բազմաթիւ անգամներ Աբրահամի այդ Արդ, Աստուած բազմաթիւ անգամներ Աբրահամի այդ Արդ, Աստուած բազմաթիւ անգամներ Աբրահամի այդ 
սերունդին տուաւ իր խոստումը, թէ իրենցմէ պիտի տայ սերունդին տուաւ իր խոստումը, թէ իրենցմէ պիտի տայ սերունդին տուաւ իր խոստումը, թէ իրենցմէ պիտի տայ սերունդին տուաւ իր խոստումը, թէ իրենցմէ պիտի տայ 
թագաւոր մը, որուն թագաւորութիւնը յաւիտենական պիտի ըլլայ թագաւոր մը, որուն թագաւորութիւնը յաւիտենական պիտի ըլլայ թագաւոր մը, որուն թագաւորութիւնը յաւիտենական պիտի ըլլայ թագաւոր մը, որուն թագաւորութիւնը յաւիտենական պիտի ըլլայ 
((((Դն 2.44, 7.13Դն 2.44, 7.13Դն 2.44, 7.13Դն 2.44, 7.13----14)14)14)14)::::    Այդ թագաւորութիւնը պիտի գար իր Օծեալին Այդ թագաւորութիւնը պիտի գար իր Օծեալին Այդ թագաւորութիւնը պիտի գար իր Օծեալին Այդ թագաւորութիւնը պիտի գար իր Օծեալին 
ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով::::    ՆԿՆԿՆԿՆԿ----ը ցոյց կու տայ այս խոստումներուն կատարումը ը ցոյց կու տայ այս խոստումներուն կատարումը ը ցոյց կու տայ այս խոստումներուն կատարումը ը ցոյց կու տայ այս խոստումներուն կատարումը 
Քրիստոսով (Ղկ 1.32Քրիստոսով (Ղկ 1.32Քրիստոսով (Ղկ 1.32Քրիստոսով (Ղկ 1.32----33)33)33)33)::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,    
յանեղն եւ ի կատարեալնյանեղն եւ ի կատարեալնյանեղն եւ ի կատարեալնյանեղն եւ ի կատարեալն»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Ս. ՀոգինՍ. ՀոգինՍ. ՀոգինՍ. Հոգին::::    
Աստուածաշունչը կԱստուածաշունչը կԱստուածաշունչը կԱստուածաշունչը կ’’’’ուսուցանէ, թէ Ս. Հոգին Աստուած մէկն ուսուցանէ, թէ Ս. Հոգին Աստուած մէկն ուսուցանէ, թէ Ս. Հոգին Աստուած մէկն ուսուցանէ, թէ Ս. Հոգին Աստուած մէկն 

է ամենաէ ամենաէ ամենաէ ամենասուրբ Երրորդութենէն (Մտ 28.19սուրբ Երրորդութենէն (Մտ 28.19սուրբ Երրորդութենէն (Մտ 28.19սուրբ Երրորդութենէն (Մտ 28.19::::    Բ.Կր 13.13)Բ.Կր 13.13)Բ.Կր 13.13)Բ.Կր 13.13)::::    
Նիկիական Հանգանակին մէջ սկզբնապէս ոեւէ բան չկար Ս. Նիկիական Հանգանակին մէջ սկզբնապէս ոեւէ բան չկար Ս. Նիկիական Հանգանակին մէջ սկզբնապէս ոեւէ բան չկար Ս. Նիկիական Հանգանակին մէջ սկզբնապէս ոեւէ բան չկար Ս. 

Հոգիին մասինՀոգիին մասինՀոգիին մասինՀոգիին մասին:::: 4 4 4 4րդ դարուն, երբ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ րդ դարուն, երբ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ րդ դարուն, երբ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ րդ դարուն, երբ Արիոս Աղեքսանդրացի եւ 
Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոն ուրացան Ս. Հոգիին Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոն ուրացան Ս. Հոգիին Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոն ուրացան Ս. Հոգիին Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոն ուրացան Ս. Հոգիին 
աստուածութիւնը եւ զայն աստուածութիւնը եւ զայն աստուածութիւնը եւ զայն աստուածութիւնը եւ զայն ««««արարածարարածարարածարարած» » » » համարեցին, 381 թ. համարեցին, 381 թ. համարեցին, 381 թ. համարեցին, 381 թ. 
գումարոգումարոգումարոգումարուեցաւ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը, որ տիեզերական ւեցաւ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը, որ տիեզերական ւեցաւ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը, որ տիեզերական ւեցաւ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը, որ տիեզերական 
2222րդ ժողով կը կոչենքրդ ժողով կը կոչենքրդ ժողով կը կոչենքրդ ժողով կը կոչենք::::    Հոն հաւաքուած 150 հայրապետներ Հոն հաւաքուած 150 հայրապետներ Հոն հաւաքուած 150 հայրապետներ Հոն հաւաքուած 150 հայրապետներ 
դատապարպեցին Մակեդոնը, զօրեղապէս հերքելով անոր դատապարպեցին Մակեդոնը, զօրեղապէս հերքելով անոր դատապարպեցին Մակեդոնը, զօրեղապէս հերքելով անոր դատապարպեցին Մակեդոնը, զօրեղապէս հերքելով անոր 
մոլորութիւնըմոլորութիւնըմոլորութիւնըմոլորութիւնը::::    

    
2.2.2.2.----    Ս. Հոգիին բղխումը ՀօրմէնՍ. Հոգիին բղխումը ՀօրմէնՍ. Հոգիին բղխումը ՀօրմէնՍ. Հոգիին բղխումը Հօրմէն::::    
Քրիստոս Ս. Հոգիին համար ըսաւ, Քրիստոս Ս. Հոգիին համար ըսաւ, Քրիստոս Ս. Հոգիին համար ըսաւ, Քրիստոս Ս. Հոգիին համար ըսաւ, ««««Որ Հօրմէն կՈր Հօրմէն կՈր Հօրմէն կՈր Հօրմէն կ’’’’ելլէելլէելլէելլէ»»»»::::    ՆԿՆԿՆԿՆԿ----ը ը ը ը 

երբ կը խօսի Հերբ կը խօսի Հերբ կը խօսի Հերբ կը խօսի Հօրը եւ Ս. Հոգիին առնչութեան մասին, այսինքն՝ օրը եւ Ս. Հոգիին առնչութեան մասին, այսինքն՝ օրը եւ Ս. Հոգիին առնչութեան մասին, այսինքն՝ օրը եւ Ս. Հոգիին առնչութեան մասին, այսինքն՝ 
անոնց ներքին կապին մասին, կը գործածէ անոնց ներքին կապին մասին, կը գործածէ անոնց ներքին կապին մասին, կը գործածէ անոնց ներքին կապին մասին, կը գործածէ ««««ելումելումելումելում» » » » բառը, իսկ բառը, իսկ բառը, իսկ բառը, իսկ 
աստուածաբանական գրականութիւնը աւելի յաճախ աստուածաբանական գրականութիւնը աւելի յաճախ աստուածաբանական գրականութիւնը աւելի յաճախ աստուածաբանական գրականութիւնը աւելի յաճախ 
կկկկ’’’’օգտագործէ օգտագործէ օգտագործէ օգտագործէ ««««բղխումբղխումբղխումբղխում» » » » բառըբառըբառըբառը::::    

ա.ա.ա.ա.----    Այս բղխումը առաջին հերթին կը նշէ Ս. Հոգիին սկիզբը Այս բղխումը առաջին հերթին կը նշէ Ս. Հոգիին սկիզբը Այս բղխումը առաջին հերթին կը նշէ Ս. Հոգիին սկիզբը Այս բղխումը առաջին հերթին կը նշէ Ս. Հոգիին սկիզբը 
Հօրմէն, ընդգծելու համար նոյնութիւնՀօրմէն, ընդգծելու համար նոյնութիւնՀօրմէն, ընդգծելու համար նոյնութիւնՀօրմէն, ընդգծելու համար նոյնութիւնը Հօրը եւ Հոգիին էութեան ը Հօրը եւ Հոգիին էութեան ը Հօրը եւ Հոգիին էութեան ը Հօրը եւ Հոգիին էութեան 
կամ բնութեանկամ բնութեանկամ բնութեանկամ բնութեան::::    

բ.բ.բ.բ.----    Այս բղխումը աղբիւրի պատկերին ընդմէջէն մեզի ցոյց կու Այս բղխումը աղբիւրի պատկերին ընդմէջէն մեզի ցոյց կու Այս բղխումը աղբիւրի պատկերին ընդմէջէն մեզի ցոյց կու Այս բղխումը աղբիւրի պատկերին ընդմէջէն մեզի ցոյց կու 
տայ Ս. Հոգիին շարունակական բղխումը կամ արտահոսումը տայ Ս. Հոգիին շարունակական բղխումը կամ արտահոսումը տայ Ս. Հոգիին շարունակական բղխումը կամ արտահոսումը տայ Ս. Հոգիին շարունակական բղխումը կամ արտահոսումը 
Հօրմէն, ինչ որ միաժամանակ կը նշէ անհատ եւ անբաժանելի Հօրմէն, ինչ որ միաժամանակ կը նշէ անհատ եւ անբաժանելի Հօրմէն, ինչ որ միաժամանակ կը նշէ անհատ եւ անբաժանելի Հօրմէն, ինչ որ միաժամանակ կը նշէ անհատ եւ անբաժանելի 
ըլլալը անկէըլլալը անկէըլլալը անկէըլլալը անկէ::::    

գ.գ.գ.գ.----    Այս բղխումը ցոյց կու տայ, որ Ս. ԵրրորդուԱյս բղխումը ցոյց կու տայ, որ Ս. ԵրրորդուԱյս բղխումը ցոյց կու տայ, որ Ս. ԵրրորդուԱյս բղխումը ցոյց կու տայ, որ Ս. Երրորդութեան թեան թեան թեան 
գործունէութեան մէջ երեք անձերուն ալ գործը նոյնն էգործունէութեան մէջ երեք անձերուն ալ գործը նոյնն էգործունէութեան մէջ երեք անձերուն ալ գործը նոյնն էգործունէութեան մէջ երեք անձերուն ալ գործը նոյնն է::::    

    
3.3.3.3.----    Ս. Հոգին Աստուած, Ս. Հոգին Աստուած, Ս. Հոգին Աստուած, Ս. Հոգին Աստուած, ««««անեղ եւ կատարեալանեղ եւ կատարեալանեղ եւ կատարեալանեղ եւ կատարեալ»»»»::::    
Արիոսի եւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոնի Արիոսի եւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոնի Արիոսի եւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոնի Արիոսի եւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարք Մակեդոնի 

մոլորութեան դէմ, Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովը Հաւատամքին մոլորութեան դէմ, Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովը Հաւատամքին մոլորութեան դէմ, Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովը Հաւատամքին մոլորութեան դէմ, Կ. Պոլսոյ տիեզերական ժողովը Հաւատամքին 
մէջ շեշտեց՝ թէ Ս. Հոգիին մէջ շեշտեց՝ թէ Ս. Հոգիին մէջ շեշտեց՝ թէ Ս. Հոգիին մէջ շեշտեց՝ թէ Ս. Հոգիին ««««անեղանեղանեղանեղ» » » » է, այսինքն՝ է, այսինքն՝ է, այսինքն՝ է, այսինքն՝ ««««եղած չէեղած չէեղած չէեղած չէ», », », », 
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սսսստեղծուած մը չէ, արարած մը չէտեղծուած մը չէ, արարած մը չէտեղծուած մը չէ, արարած մը չէտեղծուած մը չէ, արարած մը չէ::::    Բայց նոյն բառը Բայց նոյն բառը Բայց նոյն բառը Բայց նոյն բառը 
ինքնաբերաբար կը հաստատէ, թէ Ս. Հոգին ինքնագոյ է, եւ ինքնաբերաբար կը հաստատէ, թէ Ս. Հոգին ինքնագոյ է, եւ ինքնաբերաբար կը հաստատէ, թէ Ս. Հոգին ինքնագոյ է, եւ ինքնաբերաբար կը հաստատէ, թէ Ս. Հոգին ինքնագոյ է, եւ 
հետեւաբար՝ արարիչ է եւ ստեղծող, ինչ որ կը նշանակէ՝ թէ հետեւաբար՝ արարիչ է եւ ստեղծող, ինչ որ կը նշանակէ՝ թէ հետեւաբար՝ արարիչ է եւ ստեղծող, ինչ որ կը նշանակէ՝ թէ հետեւաբար՝ արարիչ է եւ ստեղծող, ինչ որ կը նշանակէ՝ թէ 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    

Աստուածաշունչը ինք Աստուածաշունչը ինք Աստուածաշունչը ինք Աստուածաշունչը ինք ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » կը կոչէ Ս. կը կոչէ Ս. կը կոչէ Ս. կը կոչէ Ս. ՀՀՀՀոգին (հմմտ ոգին (հմմտ ոգին (հմմտ ոգին (հմմտ 
Բ.Թգ 23.1Բ.Թգ 23.1Բ.Թգ 23.1Բ.Թգ 23.1----3333::::    Գրծ 5.3Գրծ 5.3Գրծ 5.3Գրծ 5.3----4444::::    Ա.Կր 3.16, 12.4Ա.Կր 3.16, 12.4Ա.Կր 3.16, 12.4Ա.Կր 3.16, 12.4----7)7)7)7)::::    Ս. Հոգիին Ս. Հոգիին Ս. Հոգիին Ս. Հոգիին 
աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իրեն տրուած աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իրեն տրուած աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իրեն տրուած աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իրեն տրուած 
ստորոգելիները կամ յատկութիւնները.ստորոգելիները կամ յատկութիւնները.ստորոգելիները կամ յատկութիւնները.ստորոգելիները կամ յատկութիւնները.----    Ամենակարող, Ամենակարող, Ամենակարող, Ամենակարող, 
ամենագէտ, անսահմանամենագէտ, անսահմանամենագէտ, անսահմանամենագէտ, անսահման::::    Այս յատկութիւնները անսխալ կերպով Այս յատկութիւնները անսխալ կերպով Այս յատկութիւնները անսխալ կերպով Այս յատկութիւնները անսխալ կերպով 
ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին արարած մը չէցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին արարած մը չէցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին արարած մը չէցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին արարած մը չէ´́́́, , , , այլ՝ Աստուծոյ այլ՝ Աստուծոյ այլ՝ Աստուծոյ այլ՝ Աստուծոյ 
էութեան հաղորդակից, անոր բնութենակից եւ ասէութեան հաղորդակից, անոր բնութենակից եւ ասէութեան հաղորդակից, անոր բնութենակից եւ ասէութեան հաղորդակից, անոր բնութենակից եւ աստուածային տուածային տուածային տուածային 
փառքին ու կամքին, կարողութեան ու զօրութեան, փառքին ու կամքին, կարողութեան ու զօրութեան, փառքին ու կամքին, կարողութեան ու զօրութեան, փառքին ու կամքին, կարողութեան ու զօրութեան, 
ստեղծագործութեան ու նախախնամութեան ամբողջապէս ստեղծագործութեան ու նախախնամութեան ամբողջապէս ստեղծագործութեան ու նախախնամութեան ամբողջապէս ստեղծագործութեան ու նախախնամութեան ամբողջապէս 
բաժնեկից անձնաւոր էակն է, մէկը անբաժանելի Ս. բաժնեկից անձնաւոր էակն է, մէկը անբաժանելի Ս. բաժնեկից անձնաւոր էակն է, մէկը անբաժանելի Ս. բաժնեկից անձնաւոր էակն է, մէկը անբաժանելի Ս. 
ԵրրորդութենէնԵրրորդութենէնԵրրորդութենէնԵրրորդութենէն::::    

Ս. Հոգիին աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իեն Ս. Հոգիին աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իեն Ս. Հոգիին աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իեն Ս. Հոգիին աստուածութեան մասին կը վկայեն նաեւ իեն 
վերագրուած աստուածային գործերը, որոնք արարածի յվերագրուած աստուածային գործերը, որոնք արարածի յվերագրուած աստուածային գործերը, որոնք արարածի յվերագրուած աստուածային գործերը, որոնք արարածի յատուկ ատուկ ատուկ ատուկ 
չենչենչենչեն::::    Անիկա արարիչ է, նախախնամող է, հրաշագործ էԱնիկա արարիչ է, նախախնամող է, հրաշագործ էԱնիկա արարիչ է, նախախնամող է, հրաշագործ էԱնիկա արարիչ է, նախախնամող է, հրաշագործ է::::    Ինքն է որ Ինքն է որ Ինքն է որ Ինքն է որ 
կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց բերնովկը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց բերնովկը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց բերնովկը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց բերնով::::    ԿԿԿԿ’’’’օծէ, օծէ, օծէ, օծէ, 
կկկկ’’’’առաքէ եւ կառաքէ եւ կառաքէ եւ կառաքէ եւ կ’’’’առաջնորդէ Մեսիանառաջնորդէ Մեսիանառաջնորդէ Մեսիանառաջնորդէ Մեսիան::::    Կը կառավարէ Եկեղեցին եւ Կը կառավարէ Եկեղեցին եւ Կը կառավարէ Եկեղեցին եւ Կը կառավարէ Եկեղեցին եւ 
անոր պաշտօնեաներըանոր պաշտօնեաներըանոր պաշտօնեաներըանոր պաշտօնեաները::::    Կը սրբէ, կը լուսաւորէ, կԿը սրբէ, կը լուսաւորէ, կԿը սրբէ, կը լուսաւորէ, կԿը սրբէ, կը լուսաւորէ, կ’’’’արդարացնէ արդարացնէ արդարացնէ արդարացնէ 
հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները::::    Շնորհքներ կըՇնորհքներ կըՇնորհքներ կըՇնորհքներ կը    բաշխէ բոլոր բաշխէ բոլոր բաշխէ բոլոր բաշխէ բոլոր 
հաւատացեալներուն, մեր քրիստոնէական  կեանքը ուղղելու եւ հաւատացեալներուն, մեր քրիստոնէական  կեանքը ուղղելու եւ հաւատացեալներուն, մեր քրիստոնէական  կեանքը ուղղելու եւ հաւատացեալներուն, մեր քրիստոնէական  կեանքը ուղղելու եւ 
Եկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքին ծառայեցնելու համարԵկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքին ծառայեցնելու համարԵկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքին ծառայեցնելու համարԵկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքին ծառայեցնելու համար::::    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
սիրով կը լեցնէ մեզ եւ սիրոյ կեանքը կարելի կը դարձնէ մեզի սիրով կը լեցնէ մեզ եւ սիրոյ կեանքը կարելի կը դարձնէ մեզի սիրով կը լեցնէ մեզ եւ սիրոյ կեանքը կարելի կը դարձնէ մեզի սիրով կը լեցնէ մեզ եւ սիրոյ կեանքը կարելի կը դարձնէ մեզի 
համարհամարհամարհամար::::    Ի վերջոյ, Ս. Հոգիին աստուածութեան մեծագոյն Ի վերջոյ, Ս. Հոգիին աստուածութեան մեծագոյն Ի վերջոյ, Ս. Հոգիին աստուածութեան մեծագոյն Ի վերջոյ, Ս. Հոգիին աստուածութեան մեծագոյն 
վկայութիւնը Քրիստոսի իվկայութիւնը Քրիստոսի իվկայութիւնը Քրիստոսի իվկայութիւնը Քրիստոսի ի´́́́ննննք կու տայ (Մտ 12.31ք կու տայ (Մտ 12.31ք կու տայ (Մտ 12.31ք կու տայ (Մտ 12.31----32)32)32)32)::::    

    
4.4.4.4.----    Ս. Հոգիին կատարեալ անձնաւորութիւնըՍ. Հոգիին կատարեալ անձնաւորութիւնըՍ. Հոգիին կատարեալ անձնաւորութիւնըՍ. Հոգիին կատարեալ անձնաւորութիւնը::::    
Ս. Հոգիին աստուածութիւնը ուրացողները կը մերժէին նաեւ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը ուրացողները կը մերժէին նաեւ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը ուրացողները կը մերժէին նաեւ Ս. Հոգիին աստուածութիւնը ուրացողները կը մերժէին նաեւ 

անոր կատարելութիւնը, այսինքն՝ կը մերժէին Ս. Հոգին ճանչնալ անոր կատարելութիւնը, այսինքն՝ կը մերժէին Ս. Հոգին ճանչնալ անոր կատարելութիւնը, այսինքն՝ կը մերժէին Ս. Հոգին ճանչնալ անոր կատարելութիւնը, այսինքն՝ կը մերժէին Ս. Հոգին ճանչնալ 
իբրեւ անձ, եւ (այսօրուան Եհովայի Վկաներուն պէս) զայն կը իբրեւ անձ, եւ (այսօրուան Եհովայի Վկաներուն պէս) զայն կը իբրեւ անձ, եւ (այսօրուան Եհովայի Վկաներուն պէս) զայն կը իբրեւ անձ, եւ (այսօրուան Եհովայի Վկաներուն պէս) զայն կը 
համարէին պարզապէս աստուհամարէին պարզապէս աստուհամարէին պարզապէս աստուհամարէին պարզապէս աստուածային ոյժ մը կամ զօրութիւն մը, ածային ոյժ մը կամ զօրութիւն մը, ածային ոյժ մը կամ զօրութիւն մը, ածային ոյժ մը կամ զօրութիւն մը, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ անձ մըչ թէ անձ մըչ թէ անձ մըչ թէ անձ մը::::    

Բայց Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ, թէ Ս. Հոգին Բայց Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ, թէ Ս. Հոգին Բայց Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ, թէ Ս. Հոգին Բայց Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ, թէ Ս. Հոգին 
բանական եւ գիտակից անձ մըն էբանական եւ գիտակից անձ մըն էբանական եւ գիտակից անձ մըն էբանական եւ գիտակից անձ մըն է::::    Բանականութենէ եւ Բանականութենէ եւ Բանականութենէ եւ Բանականութենէ եւ 
ինքնութենէ զուրկ պարզ ինքնութենէ զուրկ պարզ ինքնութենէ զուրկ պարզ ինքնութենէ զուրկ պարզ ««««զօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնզօրութիւն» » » » մը ի՞նչպէս կրնայ խօսիլ մը ի՞նչպէս կրնայ խօսիլ մը ի՞նչպէս կրնայ խօսիլ մը ի՞նչպէս կրնայ խօսիլ 
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տալ առաքեալներուն (Գրծ 2.4), ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ (տալ առաքեալներուն (Գրծ 2.4), ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ (տալ առաքեալներուն (Գրծ 2.4), ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ (տալ առաքեալներուն (Գրծ 2.4), ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ (Հռ 8.27), Հռ 8.27), Հռ 8.27), Հռ 8.27), 
կամ խօսիլ (Մտ 10.19կամ խօսիլ (Մտ 10.19կամ խօսիլ (Մտ 10.19կամ խօսիլ (Մտ 10.19----20), 20), 20), 20), առաջնորդել մարդիկը կամ Եկեղեցին առաջնորդել մարդիկը կամ Եկեղեցին առաջնորդել մարդիկը կամ Եկեղեցին առաջնորդել մարդիկը կամ Եկեղեցին 
((((Յհ 16.13), մխիթարել ու յանդիմանել (Յհ 16.8), տրտմիլ Եփ 4.30), Յհ 16.13), մխիթարել ու յանդիմանել (Յհ 16.8), տրտմիլ Եփ 4.30), Յհ 16.13), մխիթարել ու յանդիմանել (Յհ 16.8), տրտմիլ Եփ 4.30), Յհ 16.13), մխիթարել ու յանդիմանել (Յհ 16.8), տրտմիլ Եփ 4.30), 
քննել մարդոց մտածումները եւ Աստուծոյ խորհուրդները (Ա.Կր քննել մարդոց մտածումները եւ Աստուծոյ խորհուրդները (Ա.Կր քննել մարդոց մտածումները եւ Աստուծոյ խորհուրդները (Ա.Կր քննել մարդոց մտածումները եւ Աստուծոյ խորհուրդները (Ա.Կր 
2.102.102.102.10----11), 11), 11), 11), եւ բարեխօս ըլլալ մեզի համար (Հռ 8.26եւ բարեխօս ըլլալ մեզի համար (Հռ 8.26եւ բարեխօս ըլլալ մեզի համար (Հռ 8.26եւ բարեխօս ըլլալ մեզի համար (Հռ 8.26----27)27)27)27)::::    Ասոնք Ասոնք Ասոնք Ասոնք 
անառարկելի կանառարկելի կանառարկելի կանառարկելի կերպով ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին կատարեալ երպով ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին կատարեալ երպով ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին կատարեալ երպով ցոյց կու տան, թէ Ս. Հոգին կատարեալ 
անձնաւորութիւն մըն էանձնաւորութիւն մըն էանձնաւորութիւն մըն էանձնաւորութիւն մըն է::::    

    
5.5.5.5.----    Սուրբ Հոգին ուսուցիչը եւ առաջնորդը ԵկեղեցւոյՍուրբ Հոգին ուսուցիչը եւ առաջնորդը ԵկեղեցւոյՍուրբ Հոգին ուսուցիչը եւ առաջնորդը ԵկեղեցւոյՍուրբ Հոգին ուսուցիչը եւ առաջնորդը Եկեղեցւոյ::::    
Ինչպէս Քրիստոս ինք ըսաւ, Ս. Հոգին ինքն է ուսուցիչը Ինչպէս Քրիստոս ինք ըսաւ, Ս. Հոգին ինքն է ուսուցիչը Ինչպէս Քրիստոս ինք ըսաւ, Ս. Հոգին ինքն է ուսուցիչը Ինչպէս Քրիստոս ինք ըսաւ, Ս. Հոգին ինքն է ուսուցիչը 

Եկեղեցւոյ, որ ոԵկեղեցւոյ, որ ոԵկեղեցւոյ, որ ոԵկեղեցւոյ, որ ո´́́́չ միայն մնայուն կերպով կը յիշեցնէ եւ բոլոր չ միայն մնայուն կերպով կը յիշեցնէ եւ բոլոր չ միայն մնայուն կերպով կը յիշեցնէ եւ բոլոր չ միայն մնայուն կերպով կը յիշեցնէ եւ բոլոր 
ժամանակներուն համար կը նորոգէ կաժամանակներուն համար կը նորոգէ կաժամանակներուն համար կը նորոգէ կաժամանակներուն համար կը նորոգէ կամ կը թարմացնէ մ կը թարմացնէ մ կը թարմացնէ մ կը թարմացնէ 
Քրիստոսի ուսուցումները, այլ նաեւ նոր յայտնութիւն կու տայ Քրիստոսի ուսուցումները, այլ նաեւ նոր յայտնութիւն կու տայ Քրիստոսի ուսուցումները, այլ նաեւ նոր յայտնութիւն կու տայ Քրիստոսի ուսուցումները, այլ նաեւ նոր յայտնութիւն կու տայ 
((((Յհ 14.25Յհ 14.25Յհ 14.25Յհ 14.25----26)26)26)26)::::    Ինքն է որ կը մատակարարէ եւ կը բաւարարէ Ինքն է որ կը մատակարարէ եւ կը բաւարարէ Ինքն է որ կը մատակարարէ եւ կը բաւարարէ Ինքն է որ կը մատակարարէ եւ կը բաւարարէ 
Եկեղեցւոյ կեանքին հիմնական կարիքները՝ վարդապետական, Եկեղեցւոյ կեանքին հիմնական կարիքները՝ վարդապետական, Եկեղեցւոյ կեանքին հիմնական կարիքները՝ վարդապետական, Եկեղեցւոյ կեանքին հիմնական կարիքները՝ վարդապետական, 
ծիսական ու վարչական երեսներուն մէջ, ինչպէս նաեւ ծիսական ու վարչական երեսներուն մէջ, ինչպէս նաեւ ծիսական ու վարչական երեսներուն մէջ, ինչպէս նաեւ ծիսական ու վարչական երեսներուն մէջ, ինչպէս նաեւ 
ընդհանուր Եկեղեցւոյ թէ անհատ հաընդհանուր Եկեղեցւոյ թէ անհատ հաընդհանուր Եկեղեցւոյ թէ անհատ հաընդհանուր Եկեղեցւոյ թէ անհատ հաւատացեալներու հոգեւոր ւատացեալներու հոգեւոր ւատացեալներու հոգեւոր ւատացեալներու հոգեւոր 
կեանքին աճումն ու յառաջընթացը՝ շնորհքներու կեանքին աճումն ու յառաջընթացը՝ շնորհքներու կեանքին աճումն ու յառաջընթացը՝ շնորհքներու կեանքին աճումն ու յառաջընթացը՝ շնորհքներու 
մատակարարումով (Ա.Կր 12.4մատակարարումով (Ա.Կր 12.4մատակարարումով (Ա.Կր 12.4մատակարարումով (Ա.Կր 12.4----11 11 11 11 եւ 13)եւ 13)եւ 13)եւ 13)::::    

Իրմով է որ վերստին կը ծնինք Աստուծոյ համար (Յհ 3.6Իրմով է որ վերստին կը ծնինք Աստուծոյ համար (Յհ 3.6Իրմով է որ վերստին կը ծնինք Աստուծոյ համար (Յհ 3.6Իրմով է որ վերստին կը ծնինք Աստուծոյ համար (Յհ 3.6----8)8)8)8)::::    
Իրմով է որ քրիստոնէական կեանք մը Ս. Հոգիին պարգեւած Իրմով է որ քրիստոնէական կեանք մը Ս. Հոգիին պարգեւած Իրմով է որ քրիստոնէական կեանք մը Ս. Հոգիին պարգեւած Իրմով է որ քրիստոնէական կեանք մը Ս. Հոգիին պարգեւած 
նորոգութեամբ կը յատկանշուի (Յհ 6.63նորոգութեամբ կը յատկանշուի (Յհ 6.63նորոգութեամբ կը յատկանշուի (Յհ 6.63նորոգութեամբ կը յատկանշուի (Յհ 6.63::::    Գղ 3.2Գղ 3.2Գղ 3.2Գղ 3.2----3),3),3),3),    եւ Ս. Հոգիով եւ Ս. Հոգիով եւ Ս. Հոգիով եւ Ս. Հոգիով 
կարելի կը դառնայ, կկարելի կը դառնայ, կկարելի կը դառնայ, կկարելի կը դառնայ, կ’’’’ամրապնդուի ու հաստատուն կը մնայ ամրապնդուի ու հաստատուն կը մնայ ամրապնդուի ու հաստատուն կը մնայ ամրապնդուի ու հաստատուն կը մնայ 
((((Բ.Կր 1.21Բ.Կր 1.21Բ.Կր 1.21Բ.Կր 1.21----22222222::::    Եփ 3.14Եփ 3.14Եփ 3.14Եփ 3.14----17)17)17)17)::::    Իրմով է որ ներում կը գտնենք մեր Իրմով է որ ներում կը գտնենք մեր Իրմով է որ ներում կը գտնենք մեր Իրմով է որ ներում կը գտնենք մեր 
մեղքերուն (Յհ 20.22), եւ ձեռք կը բերենք Աստուծոյ պարգեւած մեղքերուն (Յհ 20.22), եւ ձեռք կը բերենք Աստուծոյ պարգեւած մեղքերուն (Յհ 20.22), եւ ձեռք կը բերենք Աստուծոյ պարգեւած մեղքերուն (Յհ 20.22), եւ ձեռք կը բերենք Աստուծոյ պարգեւած 
ազատութիւնը եւ արդարութիւնը (Բ.Կր 3.9 եւ 17ազատութիւնը եւ արդարութիւնը (Բ.Կր 3.9 եւ 17ազատութիւնը եւ արդարութիւնը (Բ.Կր 3.9 եւ 17ազատութիւնը եւ արդարութիւնը (Բ.Կր 3.9 եւ 17----18), 18), 18), 18), մեր վրայ մեր վրայ մեր վրայ մեր վրայ 
կկկկ’’’’առնենք Աստուառնենք Աստուառնենք Աստուառնենք Աստուծոյ սպառազինութիւնը (Եփ 6.11ծոյ սպառազինութիւնը (Եփ 6.11ծոյ սպառազինութիւնը (Եփ 6.11ծոյ սպառազինութիւնը (Եփ 6.11----17), 17), 17), 17), կամացկամացկամացկամաց----
կամաց ձերբազատուելով մարդկային գործերէն եւ հասնելով կամաց ձերբազատուելով մարդկային գործերէն եւ հասնելով կամաց ձերբազատուելով մարդկային գործերէն եւ հասնելով կամաց ձերբազատուելով մարդկային գործերէն եւ հասնելով 
առաքինի կեանքի մը գեղեցիկ արդիւնքին (Հռ 8.9առաքինի կեանքի մը գեղեցիկ արդիւնքին (Հռ 8.9առաքինի կեանքի մը գեղեցիկ արդիւնքին (Հռ 8.9առաքինի կեանքի մը գեղեցիկ արդիւնքին (Հռ 8.9----17171717::::    Գղ 5.16Գղ 5.16Գղ 5.16Գղ 5.16----25)25)25)25)::::    
Իրմով է որ Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան կը դառնանք (Յհ Իրմով է որ Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան կը դառնանք (Յհ Իրմով է որ Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան կը դառնանք (Յհ Իրմով է որ Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան կը դառնանք (Յհ 
14.1514.1514.1514.15----17 17 17 17 եւ 23եւ 23եւ 23եւ 23::::    Հմմտ Ա.Պտ 4.14), եւ աստիճանաբար կըՀմմտ Ա.Պտ 4.14), եւ աստիճանաբար կըՀմմտ Ա.Պտ 4.14), եւ աստիճանաբար կըՀմմտ Ա.Պտ 4.14), եւ աստիճանաբար կը    
փոխակերպուինք, պատրաստուելով ապագայ ամբողջական փոխակերպուինք, պատրաստուելով ապագայ ամբողջական փոխակերպուինք, պատրաստուելով ապագայ ամբողջական փոխակերպուինք, պատրաստուելով ապագայ ամբողջական 
պայծառակերպութեան (Բ.Կր 5.4պայծառակերպութեան (Բ.Կր 5.4պայծառակերպութեան (Բ.Կր 5.4պայծառակերպութեան (Բ.Կր 5.4----5)5)5)5)::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանսՈր խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանսՈր խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանսՈր խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Սուրբ Հոգին՝ աշխարհի մէջ հնչող մնայուն ձայնը Սուրբ Հոգին՝ աշխարհի մէջ հնչող մնայուն ձայնը Սուրբ Հոգին՝ աշխարհի մէջ հնչող մնայուն ձայնը Սուրբ Հոգին՝ աշխարհի մէջ հնչող մնայուն ձայնը 

ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    
Ինչ որ Հաւատամքին այս տողին մէջ կը խտանայ, Եկեղեցւոյ Ինչ որ Հաւատամքին այս տողին մէջ կը խտանայ, Եկեղեցւոյ Ինչ որ Հաւատամքին այս տողին մէջ կը խտանայ, Եկեղեցւոյ Ինչ որ Հաւատամքին այս տողին մէջ կը խտանայ, Եկեղեցւոյ 

հաւհաւհաւհաւատքն է, թէ Աստուծոյ ամբողջ յայտնութիւնը, որ մենք կը ատքն է, թէ Աստուծոյ ամբողջ յայտնութիւնը, որ մենք կը ատքն է, թէ Աստուծոյ ամբողջ յայտնութիւնը, որ մենք կը ատքն է, թէ Աստուծոյ ամբողջ յայտնութիւնը, որ մենք կը 
կոչենք կոչենք կոչենք կոչենք ««««ԱստուածաշունչԱստուածաշունչԱստուածաշունչԱստուածաշունչ», », », », Խօսքն է կամ գործն է Սուրբ ՀոգիինԽօսքն է կամ գործն է Սուրբ ՀոգիինԽօսքն է կամ գործն է Սուրբ ՀոգիինԽօսքն է կամ գործն է Սուրբ Հոգիին::::    
ԱԱԱԱ´́́́ն է տուիչը այն ներշնչումին, աստուածային այն մղումին, ն է տուիչը այն ներշնչումին, աստուածային այն մղումին, ն է տուիչը այն ներշնչումին, աստուածային այն մղումին, ն է տուիչը այն ներշնչումին, աստուածային այն մղումին, 
որով խօսեցան Աստուծոյ մարդիկը, աստուածային Օրէնքին որով խօսեցան Աստուծոյ մարդիկը, աստուածային Օրէնքին որով խօսեցան Աստուծոյ մարդիկը, աստուածային Օրէնքին որով խօսեցան Աստուծոյ մարդիկը, աստուածային Օրէնքին 
տուիչները, մարգարէները, տեսանողները, եւ տուիչները, մարգարէները, տեսանողները, եւ տուիչները, մարգարէները, տեսանողները, եւ տուիչները, մարգարէները, տեսանողները, եւ 
աւետարանագիրներն ու Նոր Կտակարանը գրի առնողները աւետարանագիրներն ու Նոր Կտակարանը գրի առնողները աւետարանագիրներն ու Նոր Կտակարանը գրի առնողները աւետարանագիրներն ու Նոր Կտակարանը գրի առնողները 
((((Բ.Պտ 1.21Բ.Պտ 1.21Բ.Պտ 1.21Բ.Պտ 1.21::::    Ա.Պտ 1.10Ա.Պտ 1.10Ա.Պտ 1.10Ա.Պտ 1.10----12121212::::    Հմմտ Բ.Թգ 23.2Հմմտ Բ.Թգ 23.2Հմմտ Բ.Թգ 23.2Հմմտ Բ.Թգ 23.2::::    Ղկ 1.70Ղկ 1.70Ղկ 1.70Ղկ 1.70::::    Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)::::    

    
2.2.2.2.----    Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աստուածաշունչ Օրէնքին Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աստուածաշունչ Օրէնքին Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աստուածաշունչ Օրէնքին Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աստուածաշունչ Օրէնքին 

ընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէն::::    
Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ ««««ՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքը» » » » բնական օրէնքը չէ, որ Աստուծոյ կողմէ բնական օրէնքը չէ, որ Աստուծոյ կողմէ բնական օրէնքը չէ, որ Աստուծոյ կողմէ բնական օրէնքը չէ, որ Աստուծոյ կողմէ 

մարդուն մէջ դրուած գիտակցութիւն եւ պամարդուն մէջ դրուած գիտակցութիւն եւ պամարդուն մէջ դրուած գիտակցութիւն եւ պամարդուն մէջ դրուած գիտակցութիւն եւ պահանջք մըն է՝ ներքին հանջք մըն է՝ ներքին հանջք մըն է՝ ներքին հանջք մըն է՝ ներքին 
կարգաւորութեան ու կարգապահութեանկարգաւորութեան ու կարգապահութեանկարգաւորութեան ու կարգապահութեանկարգաւորութեան ու կարգապահութեան::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ այն չ ալ այն չ ալ այն չ ալ այն 
հասարակական օրէնքն է, որ ազգերու եւ ժողովուրդներու հասարակական օրէնքն է, որ ազգերու եւ ժողովուրդներու հասարակական օրէնքն է, որ ազգերու եւ ժողովուրդներու հասարակական օրէնքն է, որ ազգերու եւ ժողովուրդներու 
առաջնորդներուն կողմէ կը սահմանուի՝ մէկ կողմէ մարդոց առաջնորդներուն կողմէ կը սահմանուի՝ մէկ կողմէ մարդոց առաջնորդներուն կողմէ կը սահմանուի՝ մէկ կողմէ մարդոց առաջնորդներուն կողմէ կը սահմանուի՝ մէկ կողմէ մարդոց 
արարքները սահմանաւորելու եւ անկարգութիւններն ու արարքները սահմանաւորելու եւ անկարգութիւններն ու արարքները սահմանաւորելու եւ անկարգութիւններն ու արարքները սահմանաւորելու եւ անկարգութիւններն ու 
չարիքները սանձելու համար, եւ միւս կողմէ՝չարիքները սանձելու համար, եւ միւս կողմէ՝չարիքները սանձելու համար, եւ միւս կողմէ՝չարիքները սանձելու համար, եւ միւս կողմէ՝    անհատներու եւ անհատներու եւ անհատներու եւ անհատներու եւ 
ընկերութիւններու իրաւունքները ճշդելու եւ պաշտպանելու ընկերութիւններու իրաւունքները ճշդելու եւ պաշտպանելու ընկերութիւններու իրաւունքները ճշդելու եւ պաշտպանելու ընկերութիւններու իրաւունքները ճշդելու եւ պաշտպանելու 
համարհամարհամարհամար::::    Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ ««««ՕրէնքՕրէնքՕրէնքՕրէնք» » » » բառով կը հասկցուի բառով կը հասկցուի բառով կը հասկցուի բառով կը հասկցուի 
Աստուածաշնչական ՕրէնքըԱստուածաշնչական ՕրէնքըԱստուածաշնչական ՕրէնքըԱստուածաշնչական Օրէնքը::::    Ատոր համալ ալ յաճախ զայն կը Ատոր համալ ալ յաճախ զայն կը Ատոր համալ ալ յաճախ զայն կը Ատոր համալ ալ յաճախ զայն կը 
գրենք գլխագիրով, զանազանելու համար սովորական օրէնքէնգրենք գլխագիրով, զանազանելու համար սովորական օրէնքէնգրենք գլխագիրով, զանազանելու համար սովորական օրէնքէնգրենք գլխագիրով, զանազանելու համար սովորական օրէնքէն::::    

Աստուածաշունչին պարագային եւս, Աստուածաշունչին պարագային եւս, Աստուածաշունչին պարագային եւս, Աստուածաշունչին պարագային եւս, ««««ՕրէնքՕրէնքՕրէնքՕրէնք» » » » բառբառբառբառը մէկ եւ ը մէկ եւ ը մէկ եւ ը մէկ եւ 
միակ իմաստով մը չի գործածուիրմիակ իմաստով մը չի գործածուիրմիակ իմաստով մը չի գործածուիրմիակ իմաստով մը չի գործածուիր::::    

ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ ՀԿա) Եբրայական մտածողութեան մէջ ՀԿա) Եբրայական մտածողութեան մէջ ՀԿա) Եբրայական մտածողութեան մէջ ՀԿ----ը երեք մասերու կը ը երեք մասերու կը ը երեք մասերու կը ը երեք մասերու կը 
բաժնուէր.բաժնուէր.բաժնուէր.բաժնուէր.----    Օրէնք (կամ՝ ուսուցում), Մարգարէներ, եւ ԳիրքերՕրէնք (կամ՝ ուսուցում), Մարգարէներ, եւ ԳիրքերՕրէնք (կամ՝ ուսուցում), Մարգարէներ, եւ ԳիրքերՕրէնք (կամ՝ ուսուցում), Մարգարէներ, եւ Գիրքեր::::    
Այս իմաստով՝ Օրէնքը կը ներկայանայ իբրեւ Աստուածաշունչին Այս իմաստով՝ Օրէնքը կը ներկայանայ իբրեւ Աստուածաշունչին Այս իմաստով՝ Օրէնքը կը ներկայանայ իբրեւ Աստուածաշունչին Այս իմաստով՝ Օրէնքը կը ներկայանայ իբրեւ Աստուածաշունչին 
առաջին եւ հիմնական մասըառաջին եւ հիմնական մասըառաջին եւ հիմնական մասըառաջին եւ հիմնական մասը::::    

բ) Յաճախ ամբողջ ՀԿբ) Յաճախ ամբողջ ՀԿբ) Յաճախ ամբողջ ՀԿբ) Յաճախ ամբողջ ՀԿ----ը կը կոը կը կոը կը կոը կը կոչուի չուի չուի չուի ««««ՕրէնքՕրէնքՕրէնքՕրէնք», », », », նկատի նկատի նկատի նկատի 
ունենալով որ ոունենալով որ ոունենալով որ ոունենալով որ ո´́́́չ միայն զուտ օրինական գիրքերը, այլ՝ չ միայն զուտ օրինական գիրքերը, այլ՝ չ միայն զուտ օրինական գիրքերը, այլ՝ չ միայն զուտ օրինական գիրքերը, այլ՝ 
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պատմական, մարգարէական եւ բանաստեղծական գիրքերը եւս պատմական, մարգարէական եւ բանաստեղծական գիրքերը եւս պատմական, մարգարէական եւ բանաստեղծական գիրքերը եւս պատմական, մարգարէական եւ բանաստեղծական գիրքերը եւս 
Աստուծոյ օրէնքը բացատրելու եւ սորվեցնելու կը ծառայենԱստուծոյ օրէնքը բացատրելու եւ սորվեցնելու կը ծառայենԱստուծոյ օրէնքը բացատրելու եւ սորվեցնելու կը ծառայենԱստուծոյ օրէնքը բացատրելու եւ սորվեցնելու կը ծառայեն::::    

գ) Աստուածաշունչին իւրաքանչիւր մասը կը բնորոշուի գ) Աստուածաշունչին իւրաքանչիւր մասը կը բնորոշուի գ) Աստուածաշունչին իւրաքանչիւր մասը կը բնորոշուի գ) Աստուածաշունչին իւրաքանչիւր մասը կը բնորոշուի 
իբրեւ իբրեւ իբրեւ իբրեւ ««««ՕրէնքՕրէնքՕրէնքՕրէնք»»»»::::    Հին Կտակարանը՝ իՀին Կտակարանը՝ իՀին Կտակարանը՝ իՀին Կտակարանը՝ իբրեւ բրեւ բրեւ բրեւ ««««Հին ՕրէնքՀին ՕրէնքՀին ՕրէնքՀին Օրէնք», », », », եւ Նոր եւ Նոր եւ Նոր եւ Նոր 
Կտակարանը՝ իբրեւ Կտակարանը՝ իբրեւ Կտակարանը՝ իբրեւ Կտակարանը՝ իբրեւ ««««Նոր ՕրէնքՆոր ՕրէնքՆոր ՕրէնքՆոր Օրէնք»»»»::::    

Աստուածային Օրէնքին նպատակը եռակի էր.Աստուածային Օրէնքին նպատակը եռակի էր.Աստուածային Օրէնքին նպատակը եռակի էր.Աստուածային Օրէնքին նպատակը եռակի էր.---- 1. 1. 1. 1.----        Մարդոց Մարդոց Մարդոց Մարդոց 
ճանչցնել Արարիչին հանդէպ իրենց արարածի հանգամանքը, եւ ճանչցնել Արարիչին հանդէպ իրենց արարածի հանգամանքը, եւ ճանչցնել Արարիչին հանդէպ իրենց արարածի հանգամանքը, եւ ճանչցնել Արարիչին հանդէպ իրենց արարածի հանգամանքը, եւ 
ճանչցնել իրենց յանցանքները, որոնք սրբագրուելու պէտք ունին ճանչցնել իրենց յանցանքները, որոնք սրբագրուելու պէտք ունին ճանչցնել իրենց յանցանքները, որոնք սրբագրուելու պէտք ունին ճանչցնել իրենց յանցանքները, որոնք սրբագրուելու պէտք ունին 
((((Գղ 3.19)Գղ 3.19)Գղ 3.19)Գղ 3.19):::: 2. 2. 2. 2.----    Աստուածսիրութեան դաստիաԱստուածսիրութեան դաստիաԱստուածսիրութեան դաստիաԱստուածսիրութեան դաստիարակութիւնը տալ, րակութիւնը տալ, րակութիւնը տալ, րակութիւնը տալ, 
Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ սէր ուսուցանելով (Մտ 22.35Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ սէր ուսուցանելով (Մտ 22.35Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ սէր ուսուցանելով (Մտ 22.35Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ սէր ուսուցանելով (Մտ 22.35----40)40)40)40)::::    
3.3.3.3.----    Բարին ուսուցանել, բարին խորհելու եւ գործելու հիմնական Բարին ուսուցանել, բարին խորհելու եւ գործելու հիմնական Բարին ուսուցանել, բարին խորհելու եւ գործելու հիմնական Բարին ուսուցանել, բարին խորհելու եւ գործելու հիմնական 
սկզբունքը տալով մարդոց (Մտ 7.12)սկզբունքը տալով մարդոց (Մտ 7.12)սկզբունքը տալով մարդոց (Մտ 7.12)սկզբունքը տալով մարդոց (Մտ 7.12)::::    

Աստուածաշնչական այս Օրէնքը երեք գլխաւոր Աստուածաշնչական այս Օրէնքը երեք գլխաւոր Աստուածաշնչական այս Օրէնքը երեք գլխաւոր Աստուածաշնչական այս Օրէնքը երեք գլխաւոր 
խմբաւորումներու տակ կարելի է դասակարգել.խմբաւորումներու տակ կարելի է դասակարգել.խմբաւորումներու տակ կարելի է դասակարգել.խմբաւորումներու տակ կարելի է դասակարգել.---- 1. 1. 1. 1.----    ԲարոԲարոԲարոԲարոյական յական յական յական 
օրէնքներ, որոնցմով լեցուն է Աստուածաշնչական օրէնքը, եւ օրէնքներ, որոնցմով լեցուն է Աստուածաշնչական օրէնքը, եւ օրէնքներ, որոնցմով լեցուն է Աստուածաշնչական օրէնքը, եւ օրէնքներ, որոնցմով լեցուն է Աստուածաշնչական օրէնքը, եւ 
որոնց մէկ խտացումն է Տասնաբանեանորոնց մէկ խտացումն է Տասնաբանեանորոնց մէկ խտացումն է Տասնաբանեանորոնց մէկ խտացումն է Տասնաբանեան:::: 2. 2. 2. 2.----    Խտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներ::::    
Ասոնք ծիսական կանոնները կամ պահանջքներն են՝ զոհերում Ասոնք ծիսական կանոնները կամ պահանջքներն են՝ զոհերում Ասոնք ծիսական կանոնները կամ պահանջքներն են՝ զոհերում Ասոնք ծիսական կանոնները կամ պահանջքներն են՝ զոհերում 
եւ ուտելիքներուն, ծիսական լուացումներուն եւ մեղքերու եւ ուտելիքներուն, ծիսական լուացումներուն եւ մեղքերու եւ ուտելիքներուն, ծիսական լուացումներուն եւ մեղքերու եւ ուտելիքներուն, ծիսական լուացումներուն եւ մեղքերու 
քաւութեան կերպերուն կապուածքաւութեան կերպերուն կապուածքաւութեան կերպերուն կապուածքաւութեան կերպերուն կապուած:::: 3. 3. 3. 3.----    Դատաստանական Դատաստանական Դատաստանական Դատաստանական 
օրէնքներօրէնքներօրէնքներօրէնքներ::::    Այսպէս կը կոչուին քաղաքացիական, ընկերային եւ Այսպէս կը կոչուին քաղաքացիական, ընկերային եւ Այսպէս կը կոչուին քաղաքացիական, ընկերային եւ Այսպէս կը կոչուին քաղաքացիական, ընկերային եւ 
անհատական (կալուածական, ամուսնական, ժառանգական, անհատական (կալուածական, ամուսնական, ժառանգական, անհատական (կալուածական, ամուսնական, ժառանգական, անհատական (կալուածական, ամուսնական, ժառանգական, 
եւայլն) իրաւունքներու կապուած կանոնները, որոնց եւայլն) իրաւունքներու կապուած կանոնները, որոնց եւայլն) իրաւունքներու կապուած կանոնները, որոնց եւայլն) իրաւունքներու կապուած կանոնները, որոնց 
վերաբերեալ դատաստանը պիտի վճռուէր Աստուծոյ կողմէ վերաբերեալ դատաստանը պիտի վճռուէր Աստուծոյ կողմէ վերաբերեալ դատաստանը պիտի վճռուէր Աստուծոյ կողմէ վերաբերեալ դատաստանը պիտի վճռուէր Աստուծոյ կողմէ 
կարգուած դատաւորներու ձեռքովկարգուած դատաւորներու ձեռքովկարգուած դատաւորներու ձեռքովկարգուած դատաւորներու ձեռքով::::    

ԱստուածաշնչակաԱստուածաշնչակաԱստուածաշնչակաԱստուածաշնչական Օրէնքին նպատակը Աստուծոյ ն Օրէնքին նպատակը Աստուծոյ ն Օրէնքին նպատակը Աստուծոյ ն Օրէնքին նպատակը Աստուծոյ 
ժողովուրդին դաստիարակութիւնը եւ Քրիստոսի գալուստին ժողովուրդին դաստիարակութիւնը եւ Քրիստոսի գալուստին ժողովուրդին դաստիարակութիւնը եւ Քրիստոսի գալուստին ժողովուրդին դաստիարակութիւնը եւ Քրիստոսի գալուստին 
պատրաստելն էրպատրաստելն էրպատրաստելն էրպատրաստելն էր::::    Ճիշդ այս պատճառով ալ, Օրէնքը Ճիշդ այս պատճառով ալ, Օրէնքը Ճիշդ այս պատճառով ալ, Օրէնքը Ճիշդ այս պատճառով ալ, Օրէնքը 
ժամանակաւոր դեր մը եւ պաշտօն մը ունէր (Գղ 3.23ժամանակաւոր դեր մը եւ պաշտօն մը ունէր (Գղ 3.23ժամանակաւոր դեր մը եւ պաշտօն մը ունէր (Գղ 3.23ժամանակաւոր դեր մը եւ պաշտօն մը ունէր (Գղ 3.23----26)26)26)26)::::    
Քրիստոս մեզի ցոյց տուաւ, որ ՀԿՔրիստոս մեզի ցոյց տուաւ, որ ՀԿՔրիստոս մեզի ցոյց տուաւ, որ ՀԿՔրիստոս մեզի ցոյց տուաւ, որ ՀԿ----ի Օրէնքին բարոյական ի Օրէնքին բարոյական ի Օրէնքին բարոյական ի Օրէնքին բարոյական 
պատուիրանները մեզի համար եւս ի պատուիրանները մեզի համար եւս ի պատուիրանները մեզի համար եւս ի պատուիրանները մեզի համար եւս ի զօրու կը մնան (հմմտ Մտ զօրու կը մնան (հմմտ Մտ զօրու կը մնան (հմմտ Մտ զօրու կը մնան (հմմտ Մտ 
19.1619.1619.1619.16----19)19)19)19)::::    Բայց ինչ կը վերաբերի ծիսական կամ խտրական կամ Բայց ինչ կը վերաբերի ծիսական կամ խտրական կամ Բայց ինչ կը վերաբերի ծիսական կամ խտրական կամ Բայց ինչ կը վերաբերի ծիսական կամ խտրական կամ 
դատաստանական օրէնքներուն, անոնք կարեւոր մասով ի զօրու դատաստանական օրէնքներուն, անոնք կարեւոր մասով ի զօրու դատաստանական օրէնքներուն, անոնք կարեւոր մասով ի զօրու դատաստանական օրէնքներուն, անոնք կարեւոր մասով ի զօրու 
չեն մեզի համար (հմմտ Եփ 2.15չեն մեզի համար (հմմտ Եփ 2.15չեն մեզի համար (հմմտ Եփ 2.15չեն մեզի համար (հմմտ Եփ 2.15::::    Եբր 7.12, 9.8Եբր 7.12, 9.8Եբր 7.12, 9.8Եբր 7.12, 9.8----9), 9), 9), 9), որ Քրիստոսով որ Քրիստոսով որ Քրիստոսով որ Քրիստոսով 
ունինք նոր Օրէնքը (Ա.Կր 9.21ունինք նոր Օրէնքը (Ա.Կր 9.21ունինք նոր Օրէնքը (Ա.Կր 9.21ունինք նոր Օրէնքը (Ա.Կր 9.21::::    Գղ 6.2), ազատութեան օրէնքը (Յկ Գղ 6.2), ազատութեան օրէնքը (Յկ Գղ 6.2), ազատութեան օրէնքը (Յկ Գղ 6.2), ազատութեան օրէնքը (Յկ 
1111.25, 2.12), .25, 2.12), .25, 2.12), .25, 2.12), ՀոգիիՀոգիիՀոգիիՀոգիի´́́́ն օրէնքը (Հռ 8.2), որ խորքին մէջ օրէնք չէ, այլ՝ ն օրէնքը (Հռ 8.2), որ խորքին մէջ օրէնք չէ, այլ՝ ն օրէնքը (Հռ 8.2), որ խորքին մէջ օրէնք չէ, այլ՝ ն օրէնքը (Հռ 8.2), որ խորքին մէջ օրէնք չէ, այլ՝ 
շնորհք (Հռ 6.14)շնորհք (Հռ 6.14)շնորհք (Հռ 6.14)շնորհք (Հռ 6.14)::::    
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3.3.3.3.----    Սուրբ Հոգին խօսեցաւ մարգարէներուն ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ մարգարէներուն ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ մարգարէներուն ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ մարգարէներուն ընդմէջէն::::    
Մարգարէն Աստուծոյ Մարգարէն Աստուծոյ Մարգարէն Աստուծոյ Մարգարէն Աստուծոյ ««««բերանըբերանըբերանըբերանը» » » » կամ խօսնակն է, Աստուծոյ կամ խօսնակն է, Աստուծոյ կամ խօսնակն է, Աստուծոյ կամ խօսնակն է, Աստուծոյ 

պատգամախօսըպատգամախօսըպատգամախօսըպատգամախօսը::::    Այն անձն է, որուն Աստուած իր կամքը եւ իր Այն անձն է, որուն Աստուած իր կամքը եւ իր Այն անձն է, որուն Աստուած իր կամքը եւ իր Այն անձն է, որուն Աստուած իր կամքը եւ իր 
գործը կը յայտնէգործը կը յայտնէգործը կը յայտնէգործը կը յայտնէ::::    ԱԱԱԱյդ իմաստոց մարգարէն կը ներկայանայ երեք յդ իմաստոց մարգարէն կը ներկայանայ երեք յդ իմաստոց մարգարէն կը ներկայանայ երեք յդ իմաստոց մարգարէն կը ներկայանայ երեք 
պաշտօններով.պաշտօններով.պաշտօններով.պաշտօններով.---- 1. 1. 1. 1.----    Ան աստուածային վկայախօսը կամ Ան աստուածային վկայախօսը կամ Ան աստուածային վկայախօսը կամ Ան աստուածային վկայախօսը կամ 
վկայագրողն է անցեալ պատմութեան (Մովսէս, նախկին վկայագրողն է անցեալ պատմութեան (Մովսէս, նախկին վկայագրողն է անցեալ պատմութեան (Մովսէս, նախկին վկայագրողն է անցեալ պատմութեան (Մովսէս, նախկին 
մարգարէներ)մարգարէներ)մարգարէներ)մարգարէներ):::: 2. 2. 2. 2.----    Ան Աստուծոյ ձայնը եւ ազդարարութիւնն է Ան Աստուծոյ ձայնը եւ ազդարարութիւնն է Ան Աստուծոյ ձայնը եւ ազդարարութիւնն է Ան Աստուծոյ ձայնը եւ ազդարարութիւնն է 
ներկայ ժամանակներուն մէջ, սխալէն ու մեղքէն զգուշացնելու եւ ներկայ ժամանակներուն մէջ, սխալէն ու մեղքէն զգուշացնելու եւ ներկայ ժամանակներուն մէջ, սխալէն ու մեղքէն զգուշացնելու եւ ներկայ ժամանակներուն մէջ, սխալէն ու մեղքէն զգուշացնելու եւ 
դարձի կոչդարձի կոչդարձի կոչդարձի կոչելու համար (Ա.Կր 14.24)ելու համար (Ա.Կր 14.24)ելու համար (Ա.Կր 14.24)ելու համար (Ա.Կր 14.24):::: 3. 3. 3. 3.----    Ան նախաձայնողը կամ Ան նախաձայնողը կամ Ան նախաձայնողը կամ Ան նախաձայնողը կամ 
նախագուշակն է ապագային, ըլլանախագուշակն է ապագային, ըլլանախագուշակն է ապագային, ըլլանախագուշակն է ապագային, ըլլա´́́́յ դատապարտութեան (թէյ դատապարտութեան (թէյ դատապարտութեան (թէյ դատապարտութեան (թէ´́́́    
Իսրայէլի եւ թէԻսրայէլի եւ թէԻսրայէլի եւ թէԻսրայէլի եւ թէ´́́́    այլ ազգերու), ըլլաայլ ազգերու), ըլլաայլ ազգերու), ըլլաայլ ազգերու), ըլլա´́́́յ խոստումներուն  յ խոստումներուն  յ խոստումներուն  յ խոստումներուն  
((((Քրիստոսի, Աստուծոյ թագաւորութեան)Քրիստոսի, Աստուծոյ թագաւորութեան)Քրիստոսի, Աստուծոյ թագաւորութեան)Քրիստոսի, Աստուծոյ թագաւորութեան)::::    

Խովորաբար մենք մարգարէութիւնը կը հասկնանք այս Խովորաբար մենք մարգարէութիւնը կը հասկնանք այս Խովորաբար մենք մարգարէութիւնը կը հասկնանք այս Խովորաբար մենք մարգարէութիւնը կը հասկնանք այս 
վերջին իմաստով, եւ վերջին իմաստով, եւ վերջին իմաստով, եւ վերջին իմաստով, եւ ««««մարմարմարմարգարէութիւնգարէութիւնգարէութիւնգարէութիւն» » » » ըսելով կը հասկնանք՝ ըսելով կը հասկնանք՝ ըսելով կը հասկնանք՝ ըսելով կը հասկնանք՝ 
գուշակութիւն, ապագայի գիտութիւնըգուշակութիւն, ապագայի գիտութիւնըգուշակութիւն, ապագայի գիտութիւնըգուշակութիւն, ապագայի գիտութիւնը::::    Պատճառը այն է, որ Պատճառը այն է, որ Պատճառը այն է, որ Պատճառը այն է, որ 
մարդ արարածը շատ հետաքրքրուած չէ անցեալովմարդ արարածը շատ հետաքրքրուած չէ անցեալովմարդ արարածը շատ հետաքրքրուած չէ անցեալովմարդ արարածը շատ հետաքրքրուած չէ անցեալով::::    Անշուշտ Անշուշտ Անշուշտ Անշուշտ 
հետաքրքրուած է ներկայով, բայց միայն ահետաքրքրուած է ներկայով, բայց միայն ահետաքրքրուած է ներկայով, բայց միայն ահետաքրքրուած է ներկայով, բայց միայն ա´́́́յնքան՝ որքանը կը յնքան՝ որքանը կը յնքան՝ որքանը կը յնքան՝ որքանը կը 
բաւէ հանգիստ եւ հաճելի կեանք մը անցընելու համարբաւէ հանգիստ եւ հաճելի կեանք մը անցընելու համարբաւէ հանգիստ եւ հաճելի կեանք մը անցընելու համարբաւէ հանգիստ եւ հաճելի կեանք մը անցընելու համար::::    Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ 
ապագան անապագան անապագան անապագան անծանօթ ըլլալուն համար թէծանօթ ըլլալուն համար թէծանօթ ըլլալուն համար թէծանօթ ըլլալուն համար թէ´́́́    խորհրդաւոր է ու խորհրդաւոր է ու խորհրդաւոր է ու խորհրդաւոր է ու 
գրաւիչ եւ թէգրաւիչ եւ թէգրաւիչ եւ թէգրաւիչ եւ թէ´́́́    հետաքրքրական է ու վախցնող, ահացուցիչհետաքրքրական է ու վախցնող, ահացուցիչհետաքրքրական է ու վախցնող, ահացուցիչհետաքրքրական է ու վախցնող, ահացուցիչ::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
պատճառով ալ, բոլոր ժամանակներու մարդն ալ ուզած է պատճառով ալ, բոլոր ժամանակներու մարդն ալ ուզած է պատճառով ալ, բոլոր ժամանակներու մարդն ալ ուզած է պատճառով ալ, բոլոր ժամանակներու մարդն ալ ուզած է 
գիտնալ ապագան, գալիքը, վաղըգիտնալ ապագան, գալիքը, վաղըգիտնալ ապագան, գալիքը, վաղըգիտնալ ապագան, գալիքը, վաղը::::    

Ապագան գիտնալու մարդոց հետաքրքրութիւնը Ապագան գիտնալու մարդոց հետաքրքրութիւնը Ապագան գիտնալու մարդոց հետաքրքրութիւնը Ապագան գիտնալու մարդոց հետաքրքրութիւնը 
փորձութեան կը վերածուի, եւ փորձութիւնը կփորձութեան կը վերածուի, եւ փորձութիւնը կփորձութեան կը վերածուի, եւ փորձութիւնը կփորձութեան կը վերածուի, եւ փորձութիւնը կ’’’’աաաառաջնորդէ ռաջնորդէ ռաջնորդէ ռաջնորդէ 
անթոյլատրելի միջոցներու, որոնք երեւութապէս անմեղ անթոյլատրելի միջոցներու, որոնք երեւութապէս անմեղ անթոյլատրելի միջոցներու, որոնք երեւութապէս անմեղ անթոյլատրելի միջոցներու, որոնք երեւութապէս անմեղ 
կկկկ’’’’երեւին, բայց մարդս կը դնեն հոգեւոր ստրկութեան եւ անելի երեւին, բայց մարդս կը դնեն հոգեւոր ստրկութեան եւ անելի երեւին, բայց մարդս կը դնեն հոգեւոր ստրկութեան եւ անելի երեւին, բայց մարդս կը դնեն հոգեւոր ստրկութեան եւ անելի 
դիմաց, եւ յաճախ կդիմաց, եւ յաճախ կդիմաց, եւ յաճախ կդիմաց, եւ յաճախ կ’’’’աւարտին մարդուն կործանումովաւարտին մարդուն կործանումովաւարտին մարդուն կործանումովաւարտին մարդուն կործանումով::::    Այս Այս Այս Այս 
միջոցներն են՝ գուշակութիւնը, հմայութիւնը, դիւթութիւնը, միջոցներն են՝ գուշակութիւնը, հմայութիւնը, դիւթութիւնը, միջոցներն են՝ գուշակութիւնը, հմայութիւնը, դիւթութիւնը, միջոցներն են՝ գուշակութիւնը, հմայութիւնը, դիւթութիւնը, 
կախարդութիւնը, ոգեհարցութիւնը, մեռեկախարդութիւնը, ոգեհարցութիւնը, մեռեկախարդութիւնը, ոգեհարցութիւնը, մեռեկախարդութիւնը, ոգեհարցութիւնը, մեռելահմայութիւնըլահմայութիւնըլահմայութիւնըլահմայութիւնը::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ապագային ճշմարիտ գիտութիւնը միայն Աստուծոյ յատուկ է, եւ ապագային ճշմարիտ գիտութիւնը միայն Աստուծոյ յատուկ է, եւ ապագային ճշմարիտ գիտութիւնը միայն Աստուծոյ յատուկ է, եւ ապագային ճշմարիտ գիտութիւնը միայն Աստուծոյ յատուկ է, եւ 
Աստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ մարդուն կը յայտնէ Աստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ մարդուն կը յայտնէ Աստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ մարդուն կը յայտնէ Աստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ մարդուն կը յայտնէ 
միայն այն՝ ինչ որ իր փրկութեան ծրագիրին կը վերաբերի, եւ ինչ միայն այն՝ ինչ որ իր փրկութեան ծրագիրին կը վերաբերի, եւ ինչ միայն այն՝ ինչ որ իր փրկութեան ծրագիրին կը վերաբերի, եւ ինչ միայն այն՝ ինչ որ իր փրկութեան ծրագիրին կը վերաբերի, եւ ինչ 
որ անհրաժեշտ է որ մարդը գիտնայ՝ փրկութեան հասնելու որ անհրաժեշտ է որ մարդը գիտնայ՝ փրկութեան հասնելու որ անհրաժեշտ է որ մարդը գիտնայ՝ փրկութեան հասնելու որ անհրաժեշտ է որ մարդը գիտնայ՝ փրկութեան հասնելու 
համարհամարհամարհամար::::    Անկէ աւելինԱնկէ աւելինԱնկէ աւելինԱնկէ աւելին    չարէն կու գայ (Բ.Օր 29.29)չարէն կու գայ (Բ.Օր 29.29)չարէն կու գայ (Բ.Օր 29.29)չարէն կու գայ (Բ.Օր 29.29)::::    

    
4.4.4.4.----    Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Աւետարաններուն ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ Աւետարաններուն ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ Աւետարաններուն ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ Աւետարաններուն ընդմէջէն::::    
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Օրէնքին եւ մարգարէներուն լրումն է Աւետարանը, որ Օրէնքին եւ մարգարէներուն լրումն է Աւետարանը, որ Օրէնքին եւ մարգարէներուն լրումն է Աւետարանը, որ Օրէնքին եւ մարգարէներուն լրումն է Աւետարանը, որ 
դարձեալ իրականացաւ, ներշնչուեցաւ եւ արձանագրուեցաւ Ս. դարձեալ իրականացաւ, ներշնչուեցաւ եւ արձանագրուեցաւ Ս. դարձեալ իրականացաւ, ներշնչուեցաւ եւ արձանագրուեցաւ Ս. դարձեալ իրականացաւ, ներշնչուեցաւ եւ արձանագրուեցաւ Ս. 
Հոգիին մղումով, եւ Ս. Հոգիին ներգործութեամբ ալ Հոգիին մղումով, եւ Ս. Հոգիին ներգործութեամբ ալ Հոգիին մղումով, եւ Ս. Հոգիին ներգործութեամբ ալ Հոգիին մղումով, եւ Ս. Հոգիին ներգործութեամբ ալ 
մշտականօրէն կը խօսի մարդոց սմշտականօրէն կը խօսի մարդոց սմշտականօրէն կը խօսի մարդոց սմշտականօրէն կը խօսի մարդոց սիրտերուն մէջ, զանոնք իրտերուն մէջ, զանոնք իրտերուն մէջ, զանոնք իրտերուն մէջ, զանոնք 
հրաւիրելով ապաշխարութեան եւ Քրիստոսով իրագործուած հրաւիրելով ապաշխարութեան եւ Քրիստոսով իրագործուած հրաւիրելով ապաշխարութեան եւ Քրիստոսով իրագործուած հրաւիրելով ապաշխարութեան եւ Քրիստոսով իրագործուած 
փրկութեան, եւ Աստուծոյ որդեգրութեան պարգեւինփրկութեան, եւ Աստուծոյ որդեգրութեան պարգեւինփրկութեան, եւ Աստուծոյ որդեգրութեան պարգեւինփրկութեան, եւ Աստուծոյ որդեգրութեան պարգեւին::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ 
ոեւէ մէկը Քրիստոսը մարմինով եկած չի կրնար խոստովանիլ ոեւէ մէկը Քրիստոսը մարմինով եկած չի կրնար խոստովանիլ ոեւէ մէկը Քրիստոսը մարմինով եկած չի կրնար խոստովանիլ ոեւէ մէկը Քրիստոսը մարմինով եկած չի կրնար խոստովանիլ 
առանց Աստուծոյ Հոգիին (հմմտ Ա.Յհ 4.2), ոեւէ մէկը չի կրնար առանց Աստուծոյ Հոգիին (հմմտ Ա.Յհ 4.2), ոեւէ մէկը չի կրնար առանց Աստուծոյ Հոգիին (հմմտ Ա.Յհ 4.2), ոեւէ մէկը չի կրնար առանց Աստուծոյ Հոգիին (հմմտ Ա.Յհ 4.2), ոեւէ մէկը չի կրնար 
արդարանալ, սրբուիլարդարանալ, սրբուիլարդարանալ, սրբուիլարդարանալ, սրբուիլ    ու փրկուիլ առանց Աստուծոյ Հոգիին (Ա.Կր ու փրկուիլ առանց Աստուծոյ Հոգիին (Ա.Կր ու փրկուիլ առանց Աստուծոյ Հոգիին (Ա.Կր ու փրկուիլ առանց Աստուծոյ Հոգիին (Ա.Կր 
6.116.116.116.11::::    Ա.Պտ 1.2Ա.Պտ 1.2Ա.Պտ 1.2Ա.Պտ 1.2::::    Բ.Թս 2.12), եւ ոեւէ մէկը առանց Քրիստոսի Բ.Թս 2.12), եւ ոեւէ մէկը առանց Քրիստոսի Բ.Թս 2.12), եւ ոեւէ մէկը առանց Քրիստոսի Բ.Թս 2.12), եւ ոեւէ մէկը առանց Քրիստոսի 
Հոգիին չի կրնար զԱստուած Հոգիին չի կրնար զԱստուած Հոգիին չի կրնար զԱստուած Հոգիին չի կրնար զԱստուած ««««Աբբա, ՀայրԱբբա, ՀայրԱբբա, ՀայրԱբբա, Հայր» » » » կանչել (Գղ 4.6)կանչել (Գղ 4.6)կանչել (Գղ 4.6)կանչել (Գղ 4.6)::::        

    
5.5.5.5.----    Սուրբ Հոգին կը խօսի Եկեղեցիին ընդմէջէնՍուրբ Հոգին կը խօսի Եկեղեցիին ընդմէջէնՍուրբ Հոգին կը խօսի Եկեղեցիին ընդմէջէնՍուրբ Հոգին կը խօսի Եկեղեցիին ընդմէջէն::::    
Աստուածաշունչը եւ մանաւանդ Աւետարանները, Ս. Հոգիին Աստուածաշունչը եւ մանաւանդ Աւետարանները, Ս. Հոգիին Աստուածաշունչը եւ մանաւանդ Աւետարանները, Ս. Հոգիին Աստուածաշունչը եւ մանաւանդ Աւետարանները, Ս. Հոգիին 

կենդանի կենդանի կենդանի կենդանի խօսքն է, որով Աստուած մնայուն կերպով խօսքն է, որով Աստուած մնայուն կերպով խօսքն է, որով Աստուած մնայուն կերպով խօսքն է, որով Աստուած մնայուն կերպով ««««կը խօսիկը խօսիկը խօսիկը խօսի» » » » 
Եկեղեցւոյ մէջ, ինչպէս կը դաւանինք ամէն անգան որ Եկեղեցւոյ մէջ, ինչպէս կը դաւանինք ամէն անգան որ Եկեղեցւոյ մէջ, ինչպէս կը դաւանինք ամէն անգան որ Եկեղեցւոյ մէջ, ինչպէս կը դաւանինք ամէն անգան որ 
Աւետարանի ընթերցում կը կատարուի եկեղեցիէն ներս, Աւետարանի ընթերցում կը կատարուի եկեղեցիէն ներս, Աւետարանի ընթերցում կը կատարուի եկեղեցիէն ներս, Աւետարանի ընթերցում կը կատարուի եկեղեցիէն ներս, («(«(«(«ասէ ասէ ասէ ասէ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած»)»)»)»)::::    

Այդ Խօսքը կենդանի է եւ ազդու, որ կը թափանցէ մարդուս Այդ Խօսքը կենդանի է եւ ազդու, որ կը թափանցէ մարդուս Այդ Խօսքը կենդանի է եւ ազդու, որ կը թափանցէ մարդուս Այդ Խօսքը կենդանի է եւ ազդու, որ կը թափանցէ մարդուս 
հոգիին մէջ եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտի խոհոգիին մէջ եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտի խոհոգիին մէջ եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտի խոհոգիին մէջ եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտի խորհուրդները րհուրդները րհուրդները րհուրդները 
((((Եբր 4.12Եբր 4.12Եբր 4.12Եբր 4.12----13)13)13)13)::::    Այդ խօսքը մնայուն կերպով կը հնչէ Եկեղեցւոյ մէջ, Այդ խօսքը մնայուն կերպով կը հնչէ Եկեղեցւոյ մէջ, Այդ խօսքը մնայուն կերպով կը հնչէ Եկեղեցւոյ մէջ, Այդ խօսքը մնայուն կերպով կը հնչէ Եկեղեցւոյ մէջ, 
որպէսզի հաւատացեալ թէ անհաւատ՝ զայն լսողները իրենց որպէսզի հաւատացեալ թէ անհաւատ՝ զայն լսողները իրենց որպէսզի հաւատացեալ թէ անհաւատ՝ զայն լսողները իրենց որպէսզի հաւատացեալ թէ անհաւատ՝ զայն լսողները իրենց 
յանցանքին մէջ քննուին ու յանդիմանուին, անոնց սրտին յանցանքին մէջ քննուին ու յանդիմանուին, անոնց սրտին յանցանքին մէջ քննուին ու յանդիմանուին, անոնց սրտին յանցանքին մէջ քննուին ու յանդիմանուին, անոնց սրտին 
գաղտնիքները երեւան գան, եւ անոնք խոնարհութեամբ ու գաղտնիքները երեւան գան, եւ անոնք խոնարհութեամբ ու գաղտնիքները երեւան գան, եւ անոնք խոնարհութեամբ ու գաղտնիքները երեւան գան, եւ անոնք խոնարհութեամբ ու 
խոստովանութեամբ ճանչնան զԱստուխոստովանութեամբ ճանչնան զԱստուխոստովանութեամբ ճանչնան զԱստուխոստովանութեամբ ճանչնան զԱստուած (Ա.Կր 14.24ած (Ա.Կր 14.24ած (Ա.Կր 14.24ած (Ա.Կր 14.24----25)25)25)25)::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Որ էջն ի Յորդանան,Որ էջն ի Յորդանան,Որ էջն ի Յորդանան,Որ էջն ի Յորդանան,    
քարոզեաց յառաքեալսնքարոզեաց յառաքեալսնքարոզեաց յառաքեալսնքարոզեաց յառաքեալսն    
եւ բնակեցաւ ի սուրբսնեւ բնակեցաւ ի սուրբսնեւ բնակեցաւ ի սուրբսնեւ բնակեցաւ ի սուրբսն»»»»::::    
    
Այս նախադասութիւնը չկայ Նիկիական կամ Այս նախադասութիւնը չկայ Նիկիական կամ Այս նախադասութիւնը չկայ Նիկիական կամ Այս նախադասութիւնը չկայ Նիկիական կամ 

Կոստանդնուպոլսոյ Հաւատամքին մէջԿոստանդնուպոլսոյ Հաւատամքին մէջԿոստանդնուպոլսոյ Հաւատամքին մէջԿոստանդնուպոլսոյ Հաւատամքին մէջ::::    Անիկա մեր գործածած Անիկա մեր գործածած Անիկա մեր գործածած Անիկա մեր գործածած 
Հաւատամքին մէջ յաւելում մըն է, որ լռելեայն պատասխան կու Հաւատամքին մէջ յաւելում մըն է, որ լռելեայն պատասխան կու Հաւատամքին մէջ յաւելում մըն է, որ լռելեայն պատասխան կու Հաւատամքին մէջ յաւելում մըն է, որ լռելեայն պատասխան կու 
տայ կարգ մը աղատայ կարգ մը աղատայ կարգ մը աղատայ կարգ մը աղանդներու արծարծած հարցերուն, յաւելեալ նդներու արծարծած հարցերուն, յաւելեալ նդներու արծարծած հարցերուն, յաւելեալ նդներու արծարծած հարցերուն, յաւելեալ 
ճշդում բերելով աշխարհի մէջ Ս. Հոգիին գործունէութեան ճշդում բերելով աշխարհի մէջ Ս. Հոգիին գործունէութեան ճշդում բերելով աշխարհի մէջ Ս. Հոգիին գործունէութեան ճշդում բերելով աշխարհի մէջ Ս. Հոգիին գործունէութեան 
մասինմասինմասինմասին::::    

    
ՈՐ ՅՈՐԴԱՆԱՆ (ԳԵՏԻն ՎՐԱՅ) ԻՋԱՒՈՐ ՅՈՐԴԱՆԱՆ (ԳԵՏԻն ՎՐԱՅ) ԻՋԱՒՈՐ ՅՈՐԴԱՆԱՆ (ԳԵՏԻն ՎՐԱՅ) ԻՋԱՒՈՐ ՅՈՐԴԱՆԱՆ (ԳԵՏԻն ՎՐԱՅ) ԻՋԱՒ    
Այս կարճ նախադասութիւնը.Այս կարճ նախադասութիւնը.Այս կարճ նախադասութիւնը.Այս կարճ նախադասութիւնը.----    
1.1.1.1.----    Պատասխան մըն է Պատասխան մըն է Պատասխան մըն է Պատասխան մըն է ««««ՈրդեգրականՈրդեգրականՈրդեգրականՈրդեգրական» » » » աղանդինաղանդինաղանդինաղանդին::::    
Առաջին դարէն իսկ կային աղանդաւորներ, որոնք Առաջին դարէն իսկ կային աղանդաւորներ, որոնք Առաջին դարէն իսկ կային աղանդաւորներ, որոնք Առաջին դարէն իսկ կային աղանդաւորներ, որոնք 

զՔրիստոս Աստուծոյ ՈզՔրիստոս Աստուծոյ ՈզՔրիստոս Աստուծոյ ՈզՔրիստոս Աստուծոյ Որդի ճանչնալով հանդերձ, կրդի ճանչնալով հանդերձ, կրդի ճանչնալով հանդերձ, կրդի ճանչնալով հանդերձ, կ’’’’ըսէին՝ թէ ըսէին՝ թէ ըսէին՝ թէ ըսէին՝ թէ 
անիկա պարզ մարդ մըն էր, որ Աստուծոյ յատուկ շնորհքը անիկա պարզ մարդ մըն էր, որ Աստուծոյ յատուկ շնորհքը անիկա պարզ մարդ մըն էր, որ Աստուծոյ յատուկ շնորհքը անիկա պարզ մարդ մըն էր, որ Աստուծոյ յատուկ շնորհքը 
վայելեց եւ Աստուծոյ կողմէ որդեգրուեցաւվայելեց եւ Աստուծոյ կողմէ որդեգրուեցաւվայելեց եւ Աստուծոյ կողմէ որդեգրուեցաւվայելեց եւ Աստուծոյ կողմէ որդեգրուեցաւ::::    Եւ որդեգրութեան Եւ որդեգրութեան Եւ որդեգրութեան Եւ որդեգրութեան 
պահը նոյնինքն Քրիստոսի մկրտութեան պահն էր,պահը նոյնինքն Քրիստոսի մկրտութեան պահն էր,պահը նոյնինքն Քրիստոսի մկրտութեան պահն էր,պահը նոյնինքն Քրիստոսի մկրտութեան պահն էր,----    կկկկ’’’’ըսէին,ըսէին,ըսէին,ըսէին,----    երբ երբ երբ երբ 
Սուրբ Հոգին իջաւ անոր վրայՍուրբ Հոգին իջաւ անոր վրայՍուրբ Հոգին իջաւ անոր վրայՍուրբ Հոգին իջաւ անոր վրայ::::    Բայց Հաւատամքը ամենազօրեղ Բայց Հաւատամքը ամենազօրեղ Բայց Հաւատամքը ամենազօրեղ Բայց Հաւատամքը ամենազօրեղ 
բաբաբաբացատրութիւններով կը հաստատէ Որդիին՝ մեր Տիրոջ եւ ցատրութիւններով կը հաստատէ Որդիին՝ մեր Տիրոջ եւ ցատրութիւններով կը հաստատէ Որդիին՝ մեր Տիրոջ եւ ցատրութիւններով կը հաստատէ Որդիին՝ մեր Տիրոջ եւ 
Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը, որ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը, որ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը, որ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կատարեալ աստուածութիւնը, որ 
տեղ չի ձգեր Որդեգրականութեանտեղ չի ձգեր Որդեգրականութեանտեղ չի ձգեր Որդեգրականութեանտեղ չի ձգեր Որդեգրականութեան::::    Արդ, այս նախադասութիւնը Արդ, այս նախադասութիւնը Արդ, այս նախադասութիւնը Արդ, այս նախադասութիւնը 
լռելեայն կերպով կը մատնանշէ, թէ մկրտութեան պահուն Սուրբ լռելեայն կերպով կը մատնանշէ, թէ մկրտութեան պահուն Սուրբ լռելեայն կերպով կը մատնանշէ, թէ մկրտութեան պահուն Սուրբ լռելեայն կերպով կը մատնանշէ, թէ մկրտութեան պահուն Սուրբ 
Հոգին կը յայտնուի.Հոգին կը յայտնուի.Հոգին կը յայտնուի.Հոգին կը յայտնուի.----    

ա.ա.ա.ա.----    Վկայելու համար ՈրդիինՎկայելու համար ՈրդիինՎկայելու համար ՈրդիինՎկայելու համար Որդիին    եւ անոր աստուածութեան (Յհ եւ անոր աստուածութեան (Յհ եւ անոր աստուածութեան (Յհ եւ անոր աստուածութեան (Յհ 
1.321.321.321.32----34)34)34)34)::::    

բ.բ.բ.բ.----    Ցոյց տալու համար, որ Աստուած Քրիստոսով բոլոր Ցոյց տալու համար, որ Աստուած Քրիստոսով բոլոր Ցոյց տալու համար, որ Աստուած Քրիստոսով բոլոր Ցոյց տալու համար, որ Աստուած Քրիստոսով բոլոր 
մարդիկը կը կոչէ որդեգրութեանմարդիկը կը կոչէ որդեգրութեանմարդիկը կը կոչէ որդեգրութեանմարդիկը կը կոչէ որդեգրութեան::::    

    
2.2.2.2.----    Սկիզբ նոր ստեղծագործութեանՍկիզբ նոր ստեղծագործութեանՍկիզբ նոր ստեղծագործութեանՍկիզբ նոր ստեղծագործութեան::::    
Ս. Հոգին Աստուած ստեղծագործ զօրութիւնն է, եւ արարիչ Ս. Հոգին Աստուած ստեղծագործ զօրութիւնն է, եւ արարիչ Ս. Հոգին Աստուած ստեղծագործ զօրութիւնն է, եւ արարիչ Ս. Հոգին Աստուած ստեղծագործ զօրութիւնն է, եւ արարիչ 

((((Յոբ 33.4Յոբ 33.4Յոբ 33.4Յոբ 33.4::::    Սղ 104.30)Սղ 104.30)Սղ 104.30)Սղ 104.30)::::    Քրիստոսի մկրտութիւնը հոգեւոր եւ Քրիստոսի մկրտութիւնը հոգեւոր եւ Քրիստոսի մկրտութիւնը հոգեւոր եւ Քրիստոսի մկրտութիւնը հոգեւոր եւ նոր նոր նոր նոր 
ստեղծագործութիւնն է, երբ Ս. Հոգին իր էջքով՝ Յորդանանը ստեղծագործութիւնն է, երբ Ս. Հոգին իր էջքով՝ Յորդանանը ստեղծագործութիւնն է, երբ Ս. Հոգին իր էջքով՝ Յորդանանը ստեղծագործութիւնն է, երբ Ս. Հոգին իր էջքով՝ Յորդանանը 
մկրտութեան աւազանի կը վերածէ, ինչպէս ամէն մկրտութեան մկրտութեան աւազանի կը վերածէ, ինչպէս ամէն մկրտութեան մկրտութեան աւազանի կը վերածէ, ինչպէս ամէն մկրտութեան մկրտութեան աւազանի կը վերածէ, ինչպէս ամէն մկրտութեան 
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խորհուրդի՝ Եկեղեցւոյ աւազանին վրայ իջնելով՝ զայն նոր խորհուրդի՝ Եկեղեցւոյ աւազանին վրայ իջնելով՝ զայն նոր խորհուրդի՝ Եկեղեցւոյ աւազանին վրայ իջնելով՝ զայն նոր խորհուրդի՝ Եկեղեցւոյ աւազանին վրայ իջնելով՝ զայն նոր 
Յորդանանի կը վերածէ, զայն կը վերածէ ստեղծագործութեան Յորդանանի կը վերածէ, զայն կը վերածէ ստեղծագործութեան Յորդանանի կը վերածէ, զայն կը վերածէ ստեղծագործութեան Յորդանանի կը վերածէ, զայն կը վերածէ ստեղծագործութեան 
ջուրերուն (հմմտ Ծն 1.2), հոնկէ նորոգ ստջուրերուն (հմմտ Ծն 1.2), հոնկէ նորոգ ստջուրերուն (հմմտ Ծն 1.2), հոնկէ նորոգ ստջուրերուն (հմմտ Ծն 1.2), հոնկէ նորոգ ստեղծելու համար եղծելու համար եղծելու համար եղծելու համար 
մկրտուելու եկած երախան, իբրեւ հոգեղինացած արարած եւ մկրտուելու եկած երախան, իբրեւ հոգեղինացած արարած եւ մկրտուելու եկած երախան, իբրեւ հոգեղինացած արարած եւ մկրտուելու եկած երախան, իբրեւ հոգեղինացած արարած եւ 
իբրեւ Աստուծոյ որդիիբրեւ Աստուծոյ որդիիբրեւ Աստուծոյ որդիիբրեւ Աստուծոյ որդի::::    

    
3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ երեւցաւԻնչո՞ւ Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ երեւցաւԻնչո՞ւ Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ երեւցաւԻնչո՞ւ Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ երեւցաւ::::    
Մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգին Աստուած, որ իր էութեամբ Մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգին Աստուած, որ իր էութեամբ Մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգին Աստուած, որ իր էութեամբ Մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգին Աստուած, որ իր էութեամբ 

եւ ներկայութեամբ ամբողջ տիեզերքը կը լեցնէ (հմմտ Եր 23.24), եւ ներկայութեամբ ամբողջ տիեզերքը կը լեցնէ (հմմտ Եր 23.24), եւ ներկայութեամբ ամբողջ տիեզերքը կը լեցնէ (հմմտ Եր 23.24), եւ ներկայութեամբ ամբողջ տիեզերքը կը լեցնէ (հմմտ Եր 23.24), 
իր ներկայութիւիր ներկայութիւիր ներկայութիւիր ներկայութիւնը մարմնաւորապէս զգալի եւ տեսանելի նը մարմնաւորապէս զգալի եւ տեսանելի նը մարմնաւորապէս զգալի եւ տեսանելի նը մարմնաւորապէս զգալի եւ տեսանելի 
դարձուց մարդոց, աղաւնիի կերպարանքով, (Մտ 3.16դարձուց մարդոց, աղաւնիի կերպարանքով, (Մտ 3.16դարձուց մարդոց, աղաւնիի կերպարանքով, (Մտ 3.16դարձուց մարդոց, աղաւնիի կերպարանքով, (Մտ 3.16::::    Մր 1.10Մր 1.10Մր 1.10Մր 1.10::::    
Ղկ 3.21Ղկ 3.21Ղկ 3.21Ղկ 3.21----22)22)22)22)::::    Յիսուսի մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգիին Յիսուսի մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգիին Յիսուսի մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգիին Յիսուսի մկրտութեան պահուն, Ս. Հոգիին 
աղաւնակերպ էջքը երեք խորհուրդներ կը բերէ մեզի.աղաւնակերպ էջքը երեք խորհուրդներ կը բերէ մեզի.աղաւնակերպ էջքը երեք խորհուրդներ կը բերէ մեզի.աղաւնակերպ էջքը երեք խորհուրդներ կը բերէ մեզի.----    

1.1.1.1.----    Ս. Երրորդութեան յայտնութիւնըՍ. Երրորդութեան յայտնութիւնըՍ. Երրորդութեան յայտնութիւնըՍ. Երրորդութեան յայտնութիւնը::::    Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ 
առաջին անգամ ըառաջին անգամ ըառաջին անգամ ըառաջին անգամ ըլլալով կը տեսնենք աստուածութեան երեք լլալով կը տեսնենք աստուածութեան երեք լլալով կը տեսնենք աստուածութեան երեք լլալով կը տեսնենք աստուածութեան երեք 
անձերուն միաժամանակ յայտնութիւնըանձերուն միաժամանակ յայտնութիւնըանձերուն միաժամանակ յայտնութիւնըանձերուն միաժամանակ յայտնութիւնը::::    

2.2.2.2.----    Սուրբ Հոգիին տեսանելի ներկայութիւնը՝ ապացոյց անոր Սուրբ Հոգիին տեսանելի ներկայութիւնը՝ ապացոյց անոր Սուրբ Հոգիին տեսանելի ներկայութիւնը՝ ապացոյց անոր Սուրբ Հոգիին տեսանելի ներկայութիւնը՝ ապացոյց անոր 
առանձին անձնաւորութիւն ըլլալունառանձին անձնաւորութիւն ըլլալունառանձին անձնաւորութիւն ըլլալունառանձին անձնաւորութիւն ըլլալուն::::    Հին Կտակարանը յաճախ Հին Կտակարանը յաճախ Հին Կտակարանը յաճախ Հին Կտակարանը յաճախ 
կը խօսի Հոգիին մասին, բայց անիկա կարծէք միշտ կը մնայ կը խօսի Հոգիին մասին, բայց անիկա կարծէք միշտ կը մնայ կը խօսի Հոգիին մասին, բայց անիկա կարծէք միշտ կը մնայ կը խօսի Հոգիին մասին, բայց անիկա կարծէք միշտ կը մնայ 
աստուածային անտեսանելի եւաստուածային անտեսանելի եւաստուածային անտեսանելի եւաստուածային անտեսանելի եւ    խորհրդաւոր ոյժը, որ երբեք խորհրդաւոր ոյժը, որ երբեք խորհրդաւոր ոյժը, որ երբեք խորհրդաւոր ոյժը, որ երբեք 
տեսանելի չի դառնար, իր անձնաւորութիւնը առանձնաբար չի տեսանելի չի դառնար, իր անձնաւորութիւնը առանձնաբար չի տեսանելի չի դառնար, իր անձնաւորութիւնը առանձնաբար չի տեսանելի չի դառնար, իր անձնաւորութիւնը առանձնաբար չի 
դրսեւորերդրսեւորերդրսեւորերդրսեւորեր::::    Մինչ ահա այստեղ կը յայտնուի Մինչ ահա այստեղ կը յայտնուի Մինչ ահա այստեղ կը յայտնուի Մինչ ահա այստեղ կը յայտնուի ««««մարմնաւոր մարմնաւոր մարմնաւոր մարմնաւոր 
երեւոյթովերեւոյթովերեւոյթովերեւոյթով», », », », աղաւնիի մը պէսաղաւնիի մը պէսաղաւնիի մը պէսաղաւնիի մը պէս::::    Հօրը եւ Որդիին կողքին այս Հօրը եւ Որդիին կողքին այս Հօրը եւ Որդիին կողքին այս Հօրը եւ Որդիին կողքին այս 
երեւումը անսխալ կերպով ցոյց կու տայ Ս. Հոգիին երեւումը անսխալ կերպով ցոյց կու տայ Ս. Հոգիին երեւումը անսխալ կերպով ցոյց կու տայ Ս. Հոգիին երեւումը անսխալ կերպով ցոյց կու տայ Ս. Հոգիին 
զանազանութիւն Հօրմէն ու Որզանազանութիւն Հօրմէն ու Որզանազանութիւն Հօրմէն ու Որզանազանութիւն Հօրմէն ու Որդիէն, եւ անոր անջատ դիէն, եւ անոր անջատ դիէն, եւ անոր անջատ դիէն, եւ անոր անջատ 
անձնաւորութիւն մը ըլլալը, թէպէտ միաժամանակ անբաժանելի անձնաւորութիւն մը ըլլալը, թէպէտ միաժամանակ անբաժանելի անձնաւորութիւն մը ըլլալը, թէպէտ միաժամանակ անբաժանելի անձնաւորութիւն մը ըլլալը, թէպէտ միաժամանակ անբաժանելի 
միութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետմիութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետմիութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետմիութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետ::::    

3.3.3.3.----    Սուրբ Հոգիին հիմնական յատկանիշըՍուրբ Հոգիին հիմնական յատկանիշըՍուրբ Հոգիին հիմնական յատկանիշըՍուրբ Հոգիին հիմնական յատկանիշը::::    Ս. Հոգին կը Ս. Հոգին կը Ս. Հոգին կը Ս. Հոգին կը 
յայտնուի աղաւնիի մը պէս, սակայն կերպարանքը կամ յայտնուի աղաւնիի մը պէս, սակայն կերպարանքը կամ յայտնուի աղաւնիի մը պէս, սակայն կերպարանքը կամ յայտնուի աղաւնիի մը պէս, սակայն կերպարանքը կամ 
նմանութիւնը շփոթելու չէ Ս. Հոգիին ճշմարիտ ինքնութեան հետնմանութիւնը շփոթելու չէ Ս. Հոգիին ճշմարիտ ինքնութեան հետնմանութիւնը շփոթելու չէ Ս. Հոգիին ճշմարիտ ինքնութեան հետնմանութիւնը շփոթելու չէ Ս. Հոգիին ճշմարիտ ինքնութեան հետ::::    
Աստուծոյ յայտնութիւնները ամէն անգամ տարբեր Աստուծոյ յայտնութիւնները ամէն անգամ տարբեր Աստուծոյ յայտնութիւնները ամէն անգամ տարբեր Աստուծոյ յայտնութիւնները ամէն անգամ տարբեր 
կերպարանքնով կը կատարուին, իւրաքանչիւր անգամին կերպարանքնով կը կատարուին, իւրաքանչիւր անգամին կերպարանքնով կը կատարուին, իւրաքանչիւր անգամին կերպարանքնով կը կատարուին, իւրաքանչիւր անգամին 
Աստուծոյ տարբեր մէկ յատկանիշը արտայայտելու համարԱստուծոյ տարբեր մէկ յատկանիշը արտայայտելու համարԱստուծոյ տարբեր մէկ յատկանիշը արտայայտելու համարԱստուծոյ տարբեր մէկ յատկանիշը արտայայտելու համար::::    
Աղաւնին նշանակ է միամտութեան, անկեղծութեան, Աղաւնին նշանակ է միամտութեան, անկեղծութեան, Աղաւնին նշանակ է միամտութեան, անկեղծութեան, Աղաւնին նշանակ է միամտութեան, անկեղծութեան, 
անմեղութեան եւ հաւատարմութեանանմեղութեան եւ հաւատարմութեանանմեղութեան եւ հաւատարմութեանանմեղութեան եւ հաւատարմութեան::::    Քրիստոնէական Քրիստոնէական Քրիստոնէական Քրիստոնէական 
Եկեղեցիին համար աղաւնին սրԵկեղեցիին համար աղաւնին սրԵկեղեցիին համար աղաւնին սրԵկեղեցիին համար աղաւնին սրբութեան խորհրդանիշն էբութեան խորհրդանիշն էբութեան խորհրդանիշն էբութեան խորհրդանիշն է::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
Յորդանան գետին վրայ յայտնութիւնը ճիշդ այս սրբութեան Յորդանան գետին վրայ յայտնութիւնը ճիշդ այս սրբութեան Յորդանան գետին վրայ յայտնութիւնը ճիշդ այս սրբութեան Յորդանան գետին վրայ յայտնութիւնը ճիշդ այս սրբութեան 
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կկկկ’’’’առնչուի, որովհետեւ մեր Տէրը բոլոր մարդոց տեղը իառնչուի, որովհետեւ մեր Տէրը բոլոր մարդոց տեղը իառնչուի, որովհետեւ մեր Տէրը բոլոր մարդոց տեղը իառնչուի, որովհետեւ մեր Տէրը բոլոր մարդոց տեղը ի´́́́նք նք նք նք 
մկրտուեցաւ, զանոնք բոլորը մաքրելու եւ սրբելու համար իրենց մկրտուեցաւ, զանոնք բոլորը մաքրելու եւ սրբելու համար իրենց մկրտուեցաւ, զանոնք բոլորը մաքրելու եւ սրբելու համար իրենց մկրտուեցաւ, զանոնք բոլորը մաքրելու եւ սրբելու համար իրենց 
մեղքերէն, նոր եւ անարատ սիրտ մը եւ հոգի մը տալու համար մեղքերէն, նոր եւ անարատ սիրտ մը եւ հոգի մը տալու համար մեղքերէն, նոր եւ անարատ սիրտ մը եւ հոգի մը տալու համար մեղքերէն, նոր եւ անարատ սիրտ մը եւ հոգի մը տալու համար 
անոնց (հմմտ անոնց (հմմտ անոնց (հմմտ անոնց (հմմտ Սղ 51.7 եւ 10Սղ 51.7 եւ 10Սղ 51.7 եւ 10Սղ 51.7 եւ 10----11)11)11)11)::::    

    
ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՑԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՑԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՑԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՑ    
Այս հաստատումը կԱյս հաստատումը կԱյս հաստատումը կԱյս հաստատումը կ’’’’ակնարկէ Վերնատուն էջքին, եւ ակնարկէ Վերնատուն էջքին, եւ ակնարկէ Վերնատուն էջքին, եւ ակնարկէ Վերնատուն էջքին, եւ 

առաջին հերթին՝ առաքեալներուն շնորհուած նոառաջին հերթին՝ առաքեալներուն շնորհուած նոառաջին հերթին՝ առաքեալներուն շնորհուած նոառաջին հերթին՝ առաքեալներուն շնորհուած նո´́́́ր մկրտութեան ր մկրտութեան ր մկրտութեան ր մկրտութեան 
((((տետետետե´́́́ս Մտ 3.11ս Մտ 3.11ս Մտ 3.11ս Մտ 3.11::::    Գրծ 2.1Գրծ 2.1Գրծ 2.1Գրծ 2.1----4)4)4)4)::::    

Սուրբ Հոգիին կրակով մկրտութիւնը կը հասկցուի.Սուրբ Հոգիին կրակով մկրտութիւնը կը հասկցուի.Սուրբ Հոգիին կրակով մկրտութիւնը կը հասկցուի.Սուրբ Հոգիին կրակով մկրտութիւնը կը հասկցուի.----    
ա.ա.ա.ա.----    Նախ՝ հնոցի մը պէս, որ ամէն աղտ կՆախ՝ հնոցի մը պէս, որ ամէն աղտ կՆախ՝ հնոցի մը պէս, որ ամէն աղտ կՆախ՝ հնոցի մը պէս, որ ամէն աղտ կ’’’’աաաայրէ եւ կը սպառէյրէ եւ կը սպառէյրէ եւ կը սպառէյրէ եւ կը սպառէ::::    
բ.բ.բ.բ.----    Կրակի գետի մը պէս, որ աշխարհ կԿրակի գետի մը պէս, որ աշխարհ կԿրակի գետի մը պէս, որ աշխարհ կԿրակի գետի մը պէս, որ աշխարհ կ’’’’երթայ՝ նոյնպէս երթայ՝ նոյնպէս երթայ՝ նոյնպէս երթայ՝ նոյնպէս 

այրելու մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ առաքինութեանց այրելու մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ առաքինութեանց այրելու մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ առաքինութեանց այրելու մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ առաքինութեանց 
ոսկին եւ արծաթը փայլեցնելուոսկին եւ արծաթը փայլեցնելուոսկին եւ արծաթը փայլեցնելուոսկին եւ արծաթը փայլեցնելու::::    

գ.գ.գ.գ.----    Բոցին աննիւթականութեամբ, ջերմութեամբ եւ մշտապէս Բոցին աննիւթականութեամբ, ջերմութեամբ եւ մշտապէս Բոցին աննիւթականութեամբ, ջերմութեամբ եւ մշտապէս Բոցին աննիւթականութեամբ, ջերմութեամբ եւ մշտապէս 
դէպի բարձունք ձգտումին օրինակով՝ մարդիկը օրէ օր կդէպի բարձունք ձգտումին օրինակով՝ մարդիկը օրէ օր կդէպի բարձունք ձգտումին օրինակով՝ մարդիկը օրէ օր կդէպի բարձունք ձգտումին օրինակով՝ մարդիկը օրէ օր կը ը ը ը 
ձերբազատէ իրենց նիւթական ձգտումներէն, կը լեցնէ ձերբազատէ իրենց նիւթական ձգտումներէն, կը լեցնէ ձերբազատէ իրենց նիւթական ձգտումներէն, կը լեցնէ ձերբազատէ իրենց նիւթական ձգտումներէն, կը լեցնէ 
աստուածային սիրոյն եւ վերին ճշմարտութեանց սիրոյն աստուածային սիրոյն եւ վերին ճշմարտութեանց սիրոյն աստուածային սիրոյն եւ վերին ճշմարտութեանց սիրոյն աստուածային սիրոյն եւ վերին ճշմարտութեանց սիրոյն 
ջերմութեամբն ու կրակովը, եւ զանոնք միշտ կը մղէ վերջերմութեամբն ու կրակովը, եւ զանոնք միշտ կը մղէ վերջերմութեամբն ու կրակովը, եւ զանոնք միշտ կը մղէ վերջերմութեամբն ու կրակովը, եւ զանոնք միշտ կը մղէ վեր::::    

Վերնատան մէջ բոցեղէն լեզուներու կերպարանքով իջնելով Վերնատան մէջ բոցեղէն լեզուներու կերպարանքով իջնելով Վերնատան մէջ բոցեղէն լեզուներու կերպարանքով իջնելով Վերնատան մէջ բոցեղէն լեզուներու կերպարանքով իջնելով 
առաքեալներուն վրայ, Ս. Հոգին.առաքեալներուն վրայ, Ս. Հոգին.առաքեալներուն վրայ, Ս. Հոգին.առաքեալներուն վրայ, Ս. Հոգին.----    

1.1.1.1.----    Առաքեալները իր պատգԱռաքեալները իր պատգԱռաքեալները իր պատգԱռաքեալները իր պատգամով (լեզու) լեցուցամով (լեզու) լեցուցամով (լեզու) լեցուցամով (լեզու) լեցուց::::    
2.2.2.2.----    Զանոնք օժտեց պարգեւներով, յատկապէս՝ ուսուցանելու Զանոնք օժտեց պարգեւներով, յատկապէս՝ ուսուցանելու Զանոնք օժտեց պարգեւներով, յատկապէս՝ ուսուցանելու Զանոնք օժտեց պարգեւներով, յատկապէս՝ ուսուցանելու 

կարողութեամբկարողութեամբկարողութեամբկարողութեամբ::::    
3.3.3.3.----    Քրիստոսի աստուածութեան ճանաչողութիւնը եւ Քրիստոսի աստուածութեան ճանաչողութիւնը եւ Քրիստոսի աստուածութեան ճանաչողութիւնը եւ Քրիստոսի աստուածութեան ճանաչողութիւնը եւ 

ապացոյցը դրաւ անոնց սրտին մէջապացոյցը դրաւ անոնց սրտին մէջապացոյցը դրաւ անոնց սրտին մէջապացոյցը դրաւ անոնց սրտին մէջ::::    
4.4.4.4.----    Առաքեալները Քրիստոսի վկաներու վերածեց Առաքեալները Քրիստոսի վկաներու վերածեց Առաքեալները Քրիստոսի վկաներու վերածեց Առաքեալները Քրիստոսի վկաներու վերածեց 

((((Պենտէկոստէի օր)Պենտէկոստէի օր)Պենտէկոստէի օր)Պենտէկոստէի օր)::::    
5.5.5.5.----    Քրիստոսի կրտութեամն սկսած նոՔրիստոսի կրտութեամն սկսած նոՔրիստոսի կրտութեամն սկսած նոՔրիստոսի կրտութեամն սկսած նոր ստեղծագործութիւնը ր ստեղծագործութիւնը ր ստեղծագործութիւնը ր ստեղծագործութիւնը 

շարունակեց, ծնունդ տալով Քրիստոսի Եկեղեցիինշարունակեց, ծնունդ տալով Քրիստոսի Եկեղեցիինշարունակեց, ծնունդ տալով Քրիստոսի Եկեղեցիինշարունակեց, ծնունդ տալով Քրիստոսի Եկեղեցիին::::    
    
ԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԲՆԱԿԵՑԱՒԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԲՆԱԿԵՑԱՒԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԲՆԱԿԵՑԱՒԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԲՆԱԿԵՑԱՒ    
Աստուած սկիզբէն իր Հոգին տուաւ մարդուն, որպէսզի Աստուած սկիզբէն իր Հոգին տուաւ մարդուն, որպէսզի Աստուած սկիզբէն իր Հոգին տուաւ մարդուն, որպէսզի Աստուած սկիզբէն իր Հոգին տուաւ մարդուն, որպէսզի 

մարդը կարենայ յարաբերիլ Աստուծոյ հետմարդը կարենայ յարաբերիլ Աստուծոյ հետմարդը կարենայ յարաբերիլ Աստուծոյ հետմարդը կարենայ յարաբերիլ Աստուծոյ հետ::::    Բայց մարդը իր Բայց մարդը իր Բայց մարդը իր Բայց մարդը իր 
արարքներով տրտմեցուց Աստուծոյ Հոգին, եւ Աստուած լքեց արարքներով տրտմեցուց Աստուծոյ Հոգին, եւ Աստուած լքեց արարքներով տրտմեցուց Աստուծոյ Հոգին, եւ Աստուած լքեց արարքներով տրտմեցուց Աստուծոյ Հոգին, եւ Աստուած լքեց 
մարդը (Ծն մարդը (Ծն մարդը (Ծն մարդը (Ծն 6.3)6.3)6.3)6.3)::::    Եւ սակայն բոլոր ժամանակներուն ալ Աստուծոյ Եւ սակայն բոլոր ժամանակներուն ալ Աստուծոյ Եւ սակայն բոլոր ժամանակներուն ալ Աստուծոյ Եւ սակայն բոլոր ժամանակներուն ալ Աստուծոյ 
Հոգին եկաւ եւ բնակեցաւ այն մարդոց մէջ, որոնք Աստուծոյ Հոգին եկաւ եւ բնակեցաւ այն մարդոց մէջ, որոնք Աստուծոյ Հոգին եկաւ եւ բնակեցաւ այն մարդոց մէջ, որոնք Աստուծոյ Հոգին եկաւ եւ բնակեցաւ այն մարդոց մէջ, որոնք Աստուծոյ 
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ներկայութեան ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան, եւ իրեն ներկայութեան ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան, եւ իրեն ներկայութեան ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան, եւ իրեն ներկայութեան ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան, եւ իրեն 
հնազանդ կամք մը ցուցաբերեցինհնազանդ կամք մը ցուցաբերեցինհնազանդ կամք մը ցուցաբերեցինհնազանդ կամք մը ցուցաբերեցին:::: ( ( ( (ՀԿՀԿՀԿՀԿ----ի արդարներ, ի արդարներ, ի արդարներ, ի արդարներ, 
մարգարէներ)մարգարէներ)մարգարէներ)մարգարէներ)::::    

Հոգեգալուստով, մարդկութենէն առնուած Ս. ՀՀոգեգալուստով, մարդկութենէն առնուած Ս. ՀՀոգեգալուստով, մարդկութենէն առնուած Ս. ՀՀոգեգալուստով, մարդկութենէն առնուած Ս. Հոգին վերստին ոգին վերստին ոգին վերստին ոգին վերստին 
պարգեւուեցաւ մարդկութեանպարգեւուեցաւ մարդկութեանպարգեւուեցաւ մարդկութեանպարգեւուեցաւ մարդկութեան::::    Մարդը վերստին դարձաւ Մարդը վերստին դարձաւ Մարդը վերստին դարձաւ Մարդը վերստին դարձաւ 
տաճար եւ բնակարան Աստուծոյտաճար եւ բնակարան Աստուծոյտաճար եւ բնակարան Աստուծոյտաճար եւ բնակարան Աստուծոյ::::    Դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած Դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած Դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած Դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած 
««««սուրբսուրբսուրբսուրբ»»»»::::    Արդարեւ, սուրբերը եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին մէջ Արդարեւ, սուրբերը եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին մէջ Արդարեւ, սուրբերը եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին մէջ Արդարեւ, սուրբերը եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին մէջ 
յիշատակուող եւ տօնուող անձերը չեն միայն, այլ՝ բոլոր յիշատակուող եւ տօնուող անձերը չեն միայն, այլ՝ բոլոր յիշատակուող եւ տօնուող անձերը չեն միայն, այլ՝ բոլոր յիշատակուող եւ տօնուող անձերը չեն միայն, այլ՝ բոլոր 
քրիստոնեաներըքրիստոնեաներըքրիստոնեաներըքրիստոնեաները::::    ՆԿՆԿՆԿՆԿ----ը ը ը ը ««««սուրբերսուրբերսուրբերսուրբեր» » » » կը կը կը կը կոչէ բոլոր քրիստոնեաները կոչէ բոլոր քրիստոնեաները կոչէ բոլոր քրիստոնեաները կոչէ բոլոր քրիստոնեաները 
((((հմմտ Հռ 15.25 եւ 31հմմտ Հռ 15.25 եւ 31հմմտ Հռ 15.25 եւ 31հմմտ Հռ 15.25 եւ 31::::    Բ.Կր 13.12Բ.Կր 13.12Բ.Կր 13.12Բ.Կր 13.12::::    Փլպ 1.1, 4.23Փլպ 1.1, 4.23Փլպ 1.1, 4.23Փլպ 1.1, 4.23::::    Ա.Տմ 5.10 եւայլն), Ա.Տմ 5.10 եւայլն), Ա.Տմ 5.10 եւայլն), Ա.Տմ 5.10 եւայլն), 
որովհետեւ.որովհետեւ.որովհետեւ.որովհետեւ.----    

ա.ա.ա.ա.----    Անոնք Քրիստոսով սրբուած են (Ա.Կր 1.2Անոնք Քրիստոսով սրբուած են (Ա.Կր 1.2Անոնք Քրիստոսով սրբուած են (Ա.Կր 1.2Անոնք Քրիստոսով սրբուած են (Ա.Կր 1.2::::    Հմմտ Յդ 1)Հմմտ Յդ 1)Հմմտ Յդ 1)Հմմտ Յդ 1)::::    
Սրբուած են անոր աստուածային սրբարար Խօսքով ու Սրբուած են անոր աստուածային սրբարար Խօսքով ու Սրբուած են անոր աստուածային սրբարար Խօսքով ու Սրբուած են անոր աստուածային սրբարար Խօսքով ու 
զօրութեամբ, եւ տեւականօրէն կը սրբագործուին նոյն Խօսզօրութեամբ, եւ տեւականօրէն կը սրբագործուին նոյն Խօսզօրութեամբ, եւ տեւականօրէն կը սրբագործուին նոյն Խօսզօրութեամբ, եւ տեւականօրէն կը սրբագործուին նոյն Խօսքով ու քով ու քով ու քով ու 
զօրութեամբ (Յհ 15.3, 17.17)զօրութեամբ (Յհ 15.3, 17.17)զօրութեամբ (Յհ 15.3, 17.17)զօրութեամբ (Յհ 15.3, 17.17)::::    

բ.բ.բ.բ.----    Անոնք կանչուած են Անոնք կանչուած են Անոնք կանչուած են Անոնք կանչուած են ««««սուրբեր ըլլալուսուրբեր ըլլալուսուրբեր ըլլալուսուրբեր ըլլալու», », », », այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ 
««««Աստուծոյ սուրբ ժողովուրդը ըլլալուԱստուծոյ սուրբ ժողովուրդը ըլլալուԱստուծոյ սուրբ ժողովուրդը ըլլալուԱստուծոյ սուրբ ժողովուրդը ըլլալու» » » » (Հռ 1.7(Հռ 1.7(Հռ 1.7(Հռ 1.7::::    Ա.Կր 1.2Ա.Կր 1.2Ա.Կր 1.2Ա.Կր 1.2::::    Բ.Տմ 1.9)Բ.Տմ 1.9)Բ.Տմ 1.9)Բ.Տմ 1.9)::::    

գ.գ.գ.գ.----    Անոնք Աստուծոյ հետ իրենց միութիւնը վերագտած, եւ Անոնք Աստուծոյ հետ իրենց միութիւնը վերագտած, եւ Անոնք Աստուծոյ հետ իրենց միութիւնը վերագտած, եւ Անոնք Աստուծոյ հետ իրենց միութիւնը վերագտած, եւ 
իրենք զիրենք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրած ենիրենք զիրենք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրած ենիրենք զիրենք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրած ենիրենք զիրենք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրած են::::    

դ.դ.դ.դ.----    Անոնք իրենք զիրենք Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան Անոնք իրենք զիրենք Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան Անոնք իրենք զիրենք Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան Անոնք իրենք զիրենք Աստուծոյ տաճար եւ բնակարան 
դարձուցած նեդարձուցած նեդարձուցած նեդարձուցած նե::::    

ե.ե.ե.ե.----    Անոնք սրբութեան ձգտող կեանքով մը կԱնոնք սրբութեան ձգտող կեանքով մը կԱնոնք սրբութեան ձգտող կեանքով մը կԱնոնք սրբութեան ձգտող կեանքով մը կ’’’’ապրինապրինապրինապրին::::    
Գեղեցիկ է Հռոմայեցիներուն ուղղուած նամակին մէջ Պօղոս Գեղեցիկ է Հռոմայեցիներուն ուղղուած նամակին մէջ Պօղոս Գեղեցիկ է Հռոմայեցիներուն ուղղուած նամակին մէջ Պօղոս Գեղեցիկ է Հռոմայեցիներուն ուղղուած նամակին մէջ Պօղոս 

առաքեալի խորհրդածութիւնը, որ Ս. Հոգիով ապրուած կեանքի առաքեալի խորհրդածութիւնը, որ Ս. Հոգիով ապրուած կեանքի առաքեալի խորհրդածութիւնը, որ Ս. Հոգիով ապրուած կեանքի առաքեալի խորհրդածութիւնը, որ Ս. Հոգիով ապրուած կեանքի 
պատկերը կը գծէ, եւ մեզ բոլորս կը լեցնէ յոյսպատկերը կը գծէ, եւ մեզ բոլորս կը լեցնէ յոյսպատկերը կը գծէ, եւ մեզ բոլորս կը լեցնէ յոյսպատկերը կը գծէ, եւ մեզ բոլորս կը լեցնէ յոյսով, ով, ով, ով, 
լաւատեսութեամբ եւ հոգիի խաղաղութեամբ, եւ ապագայ լաւատեսութեամբ եւ հոգիի խաղաղութեամբ, եւ ապագայ լաւատեսութեամբ եւ հոգիի խաղաղութեամբ, եւ ապագայ լաւատեսութեամբ եւ հոգիի խաղաղութեամբ, եւ ապագայ 
փառքին լուսեղէն հորիզոնը կը բանայ մեր միտքերուն դիմաց (Հռ փառքին լուսեղէն հորիզոնը կը բանայ մեր միտքերուն դիմաց (Հռ փառքին լուսեղէն հորիզոնը կը բանայ մեր միտքերուն դիմաց (Հռ փառքին լուսեղէն հորիզոնը կը բանայ մեր միտքերուն դիմաց (Հռ 
8.18.18.18.1----17)17)17)17)::::        
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Հաւատամք եւ ի մի միայնՀաւատամք եւ ի մի միայնՀաւատամք եւ ի մի միայնՀաւատամք եւ ի մի միայն    
ընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցիընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցիընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցիընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցի»»»»::::    
    
ա.ա.ա.ա.----    Մինչեւ այստեղ, Հաւատամքին նիւթը աստուածութեան Մինչեւ այստեղ, Հաւատամքին նիւթը աստուածութեան Մինչեւ այստեղ, Հաւատամքին նիւթը աստուածութեան Մինչեւ այստեղ, Հաւատամքին նիւթը աստուածութեան 

անձերանձերանձերանձերուն վերաբերեալ դաւանութիւնն էրուն վերաբերեալ դաւանութիւնն էրուն վերաբերեալ դաւանութիւնն էրուն վերաբերեալ դաւանութիւնն էր::::    Ասկէ կը սկսի Ասկէ կը սկսի Ասկէ կը սկսի Ասկէ կը սկսի 
երկրորդ բաժինը, որ կարելի է կոչել՝ հաւատքի աստուածայայտ երկրորդ բաժինը, որ կարելի է կոչել՝ հաւատքի աստուածայայտ երկրորդ բաժինը, որ կարելի է կոչել՝ հաւատքի աստուածայայտ երկրորդ բաժինը, որ կարելի է կոչել՝ հաւատքի աստուածայայտ 
ճշմարտութիւնները.ճշմարտութիւնները.ճշմարտութիւնները.ճշմարտութիւնները.---- 1. 1. 1. 1.----    Եկեղեցի, 2.Եկեղեցի, 2.Եկեղեցի, 2.Եկեղեցի, 2.----    Մկրտութիւն, 3.Մկրտութիւն, 3.Մկրտութիւն, 3.Մկրտութիւն, 3.----    
Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, 4.Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, 4.Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, 4.Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, 4.----    Մեռելներու Մեռելներու Մեռելներու Մեռելներու 
յարութիւն, 5.յարութիւն, 5.յարութիւն, 5.յարութիւն, 5.----    Յաւիտենական դատաստան, 6.Յաւիտենական դատաստան, 6.Յաւիտենական դատաստան, 6.Յաւիտենական դատաստան, 6.----    Երկինքի Երկինքի Երկինքի Երկինքի 
արարարարքայութիւն, 7.քայութիւն, 7.քայութիւն, 7.քայութիւն, 7.----    Յաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանք::::    

բ.բ.բ.բ.----    Նիկիոյ հանգանակին վրայ եթէ ակնարկ մը նետենք, կը Նիկիոյ հանգանակին վրայ եթէ ակնարկ մը նետենք, կը Նիկիոյ հանգանակին վրայ եթէ ակնարկ մը նետենք, կը Նիկիոյ հանգանակին վրայ եթէ ակնարկ մը նետենք, կը 
տեսնեք, որ այս նախադասութեամբ սկսող ամբողջ բաժինը չկայ տեսնեք, որ այս նախադասութեամբ սկսող ամբողջ բաժինը չկայ տեսնեք, որ այս նախադասութեամբ սկսող ամբողջ բաժինը չկայ տեսնեք, որ այս նախադասութեամբ սկսող ամբողջ բաժինը չկայ 
այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ::::    Այս բաժինը որդեգրուած է Կոստանդնուպոլսոյ Այս բաժինը որդեգրուած է Կոստանդնուպոլսոյ Այս բաժինը որդեգրուած է Կոստանդնուպոլսոյ Այս բաժինը որդեգրուած է Կոստանդնուպոլսոյ 
տիեզերական ժողովովտիեզերական ժողովովտիեզերական ժողովովտիեզերական ժողովով::::    

    
Ի՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻԻ՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻԻ՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻԻ՞ՆՉ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ    
ԹէԹէԹէԹէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր ԿտՆոր ԿտՆոր ԿտՆոր Կտակարաններուն մէջ յաճախ կը ակարաններուն մէջ յաճախ կը ակարաններուն մէջ յաճախ կը ակարաններուն մէջ յաճախ կը 

հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք ««««ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի» » » » բառին, որ բոլոր պարագաներուն ալ կը բառին, որ բոլոր պարագաներուն ալ կը բառին, որ բոլոր պարագաներուն ալ կը բառին, որ բոլոր պարագաներուն ալ կը 
նշանակէ՝ նշանակէ՝ նշանակէ՝ նշանակէ՝ ««««հաւաքոյթհաւաքոյթհաւաքոյթհաւաքոյթ», », », », մանաւանդ՝ մանաւանդ՝ մանաւանդ՝ մանաւանդ՝ ««««պաշտամունքային պաշտամունքային պաշտամունքային պաշտամունքային 
հաւաքոյթհաւաքոյթհաւաքոյթհաւաքոյթ»»»»::::    Աստուածաշունչին մէջ բնաԱստուածաշունչին մէջ բնաԱստուածաշունչին մէջ բնաԱստուածաշունչին մէջ բնա´́́́ւ չի գործածուիր նշելու ւ չի գործածուիր նշելու ւ չի գործածուիր նշելու ւ չի գործածուիր նշելու 
համար շէնքը, ուր տեղի կհամար շէնքը, ուր տեղի կհամար շէնքը, ուր տեղի կհամար շէնքը, ուր տեղի կ’’’’ունենայ նման պաշտամունքային ունենայ նման պաշտամունքային ունենայ նման պաշտամունքային ունենայ նման պաշտամունքային 
հաւաքոյթը, այլ՝ միհաւաքոյթը, այլ՝ միհաւաքոյթը, այլ՝ միհաւաքոյթը, այլ՝ միշտ ակնարկութիւն է հաւաքուածներուն, շտ ակնարկութիւն է հաւաքուածներուն, շտ ակնարկութիւն է հաւաքուածներուն, շտ ակնարկութիւն է հաւաքուածներուն, 
Աստուծոյ ժողովուրդինԱստուծոյ ժողովուրդինԱստուծոյ ժողովուրդինԱստուծոյ ժողովուրդին::::    

Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հանգամանքով կայ Եկեղեցին այս աշխարհի Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հանգամանքով կայ Եկեղեցին այս աշխարհի Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հանգամանքով կայ Եկեղեցին այս աշխարհի Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հանգամանքով կայ Եկեղեցին այս աշխարհի 
վրայվրայվրայվրայ::::    

1.1.1.1.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն է, Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն է, Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն է, Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն է, 
Անոր Անոր Անոր Անոր ««««ժառանգութիւնըժառանգութիւնըժառանգութիւնըժառանգութիւնը»»»»::::    Աստուծոյ հաւատարիմներու Աստուծոյ հաւատարիմներու Աստուծոյ հաւատարիմներու Աստուծոյ հաւատարիմներու 
հաւաքոյթն է ան, մարդկութեան աստուածապաշտ սհաւաքոյթն է ան, մարդկութեան աստուածապաշտ սհաւաքոյթն է ան, մարդկութեան աստուածապաշտ սհաւաքոյթն է ան, մարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը, երունդը, երունդը, երունդը, 
Սէթի սերունդը, Աստուծոյ Սէթի սերունդը, Աստուծոյ Սէթի սերունդը, Աստուծոյ Սէթի սերունդը, Աստուծոյ ««««սեփական ժողովուրդըսեփական ժողովուրդըսեփական ժողովուրդըսեփական ժողովուրդը», », », », իր իր իր իր 
««««ժառանգութիւնըժառանգութիւնըժառանգութիւնըժառանգութիւնը» » » » (Բ.Օր 9.20(Բ.Օր 9.20(Բ.Օր 9.20(Բ.Օր 9.20::::    Սղ 28.9, 33.12 եւայլն), որ Սղ 28.9, 33.12 եւայլն), որ Սղ 28.9, 33.12 եւայլն), որ Սղ 28.9, 33.12 եւայլն), որ 
Աբրահամի մարմնաւոր սերունդը պիտի չըլլարԱբրահամի մարմնաւոր սերունդը պիտի չըլլարԱբրահամի մարմնաւոր սերունդը պիտի չըլլարԱբրահամի մարմնաւոր սերունդը պիտի չըլլար::::    Աստուած այդ Աստուած այդ Աստուած այդ Աստուած այդ 
ժողովուրդը պիտի ընտրէր բոլոր ազգերէնժողովուրդը պիտի ընտրէր բոլոր ազգերէնժողովուրդը պիտի ընտրէր բոլոր ազգերէնժողովուրդը պիտի ընտրէր բոլոր ազգերէն::::    

2.2.2.2.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի 
քաղաքացիութեանքաղաքացիութեանքաղաքացիութեանքաղաքացիութեան    պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ 
օրէնքներուն պահպանութեամբօրէնքներուն պահպանութեամբօրէնքներուն պահպանութեամբօրէնքներուն պահպանութեամբ::::    Եկեղեցին, իբրեւ Աստուծոյ Եկեղեցին, իբրեւ Աստուծոյ Եկեղեցին, իբրեւ Աստուծոյ Եկեղեցին, իբրեւ Աստուծոյ 
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ժողովուրդ, պէտք է ապրի համաձայն Աստուծոյ դրած ժողովուրդ, պէտք է ապրի համաձայն Աստուծոյ դրած ժողովուրդ, պէտք է ապրի համաձայն Աստուծոյ դրած ժողովուրդ, պէտք է ապրի համաձայն Աստուծոյ դրած 
օրէնքներուն, որոնք երկնային հայրենիքին սահմանադրութիւնը օրէնքներուն, որոնք երկնային հայրենիքին սահմանադրութիւնը օրէնքներուն, որոնք երկնային հայրենիքին սահմանադրութիւնը օրէնքներուն, որոնք երկնային հայրենիքին սահմանադրութիւնը 
կը կազմենկը կազմենկը կազմենկը կազմեն::::    Աստուծոյ ժողովուրդին համար դաստիարակութեան Աստուծոյ ժողովուրդին համար դաստիարակութեան Աստուծոյ ժողովուրդին համար դաստիարակութեան Աստուծոյ ժողովուրդին համար դաստիարակութեան 
ամբողջ ընթացք մամբողջ ընթացք մամբողջ ընթացք մամբողջ ընթացք մըն է անիկա, որմէ անհրաժեշտ է անցնիլ, ձեռք ըն է անիկա, որմէ անհրաժեշտ է անցնիլ, ձեռք ըն է անիկա, որմէ անհրաժեշտ է անցնիլ, ձեռք ըն է անիկա, որմէ անհրաժեշտ է անցնիլ, ձեռք 
բերելու համար երկնային քաղաքացիութիւնըբերելու համար երկնային քաղաքացիութիւնըբերելու համար երկնային քաղաքացիութիւնըբերելու համար երկնային քաղաքացիութիւնը::::    Այդ պատճառով Այդ պատճառով Այդ պատճառով Այդ պատճառով 
ալ Աստուած իր ժողովուրդին կեանքը կազմակերպեց այնպէս, ալ Աստուած իր ժողովուրդին կեանքը կազմակերպեց այնպէս, ալ Աստուած իր ժողովուրդին կեանքը կազմակերպեց այնպէս, ալ Աստուած իր ժողովուրդին կեանքը կազմակերպեց այնպէս, 
որ անիկա աստուածպետութիւն մը ըլլայոր անիկա աստուածպետութիւն մը ըլլայոր անիկա աստուածպետութիւն մը ըլլայոր անիկա աստուածպետութիւն մը ըլլայ::::    Այսինքն, ըլլայ Այսինքն, ըլլայ Այսինքն, ըլլայ Այսինքն, ըլլայ 
ժողովուրդ մը, որուն Թագաւորը Աստուած ինքն է, եւ իժողովուրդ մը, որուն Թագաւորը Աստուած ինքն է, եւ իժողովուրդ մը, որուն Թագաւորը Աստուած ինքն է, եւ իժողովուրդ մը, որուն Թագաւորը Աստուած ինքն է, եւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
աաաանոր Օրէնսդիրը եւ Դատաւորընոր Օրէնսդիրը եւ Դատաւորընոր Օրէնսդիրը եւ Դատաւորընոր Օրէնսդիրը եւ Դատաւորը::::    

3.3.3.3.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Ընտանիքն էԵկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Ընտանիքն էԵկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Ընտանիքն էԵկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Ընտանիքն է::::    Իր Իր Իր Իր 
ժողովուրդին հետ Աստուծոյ կապը ծնողական ջերմ կապն էժողովուրդին հետ Աստուծոյ կապը ծնողական ջերմ կապն էժողովուրդին հետ Աստուծոյ կապը ծնողական ջերմ կապն էժողովուրդին հետ Աստուծոյ կապը ծնողական ջերմ կապն է::::    
Եկեղեցին ոԵկեղեցին ոԵկեղեցին ոԵկեղեցին ո´́́́չ միայն Աստուծոյ ժողովուրդն է, այլ մանաւանդ՝ չ միայն Աստուծոյ ժողովուրդն է, այլ մանաւանդ՝ չ միայն Աստուծոյ ժողովուրդն է, այլ մանաւանդ՝ չ միայն Աստուծոյ ժողովուրդն է, այլ մանաւանդ՝ 
անոր Ընտանիքը (Եփ 2.19), ուր բոլորը անոր տղաքն ու անոր Ընտանիքը (Եփ 2.19), ուր բոլորը անոր տղաքն ու անոր Ընտանիքը (Եփ 2.19), ուր բոլորը անոր տղաքն ու անոր Ընտանիքը (Եփ 2.19), ուր բոլորը անոր տղաքն ու 
աղջիկներն են, անոաղջիկներն են, անոաղջիկներն են, անոաղջիկներն են, անոր գուրգուրանքին եւ բերկրալից սիրոյն ր գուրգուրանքին եւ բերկրալից սիրոյն ր գուրգուրանքին եւ բերկրալից սիրոյն ր գուրգուրանքին եւ բերկրալից սիրոյն 
առարկանառարկանառարկանառարկան::::    

4.4.4.4.----    Եկեղեցին Քրիստոսի Հարսն էԵկեղեցին Քրիստոսի Հարսն էԵկեղեցին Քրիստոսի Հարսն էԵկեղեցին Քրիստոսի Հարսն է::::    Աստուած կը կամենայ իր Աստուած կը կամենայ իր Աստուած կը կամենայ իր Աստուած կը կամենայ իր 
ժողովուրդին հետ ունենալ սւելի մտերիմ սիրոյ կապ մը, որ ժողովուրդին հետ ունենալ սւելի մտերիմ սիրոյ կապ մը, որ ժողովուրդին հետ ունենալ սւելի մտերիմ սիրոյ կապ մը, որ ժողովուրդին հետ ունենալ սւելի մտերիմ սիրոյ կապ մը, որ 
կկկկ’’’’արտայայտուի այր եւ կնոջ ամուսնական մտերմագոյն կապին արտայայտուի այր եւ կնոջ ամուսնական մտերմագոյն կապին արտայայտուի այր եւ կնոջ ամուսնական մտերմագոյն կապին արտայայտուի այր եւ կնոջ ամուսնական մտերմագոյն կապին 
օրինակովօրինակովօրինակովօրինակով::::    Այդ սէրն է որ իր Եկեղեցիին կը ցուցաբերէ Այդ սէրն է որ իր Եկեղեցիին կը ցուցաբերէ Այդ սէրն է որ իր Եկեղեցիին կը ցուցաբերէ Այդ սէրն է որ իր Եկեղեցիին կը ցուցաբերէ երկնաւոր երկնաւոր երկնաւոր երկնաւոր 
Փեսան՝ ՔրիստոսՓեսան՝ ՔրիստոսՓեսան՝ ՔրիստոսՓեսան՝ Քրիստոս::::    

5.5.5.5.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Արքայութեան Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Արքայութեան Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Արքայութեան Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ Արքայութեան 
նախանկարն էնախանկարն էնախանկարն էնախանկարն է::::    Մենք ամէն օր Աստուծմէ կը խնդրենք, որ իր Մենք ամէն օր Աստուծմէ կը խնդրենք, որ իր Մենք ամէն օր Աստուծմէ կը խնդրենք, որ իր Մենք ամէն օր Աստուծմէ կը խնդրենք, որ իր 
թագաւորութիւնը գայ (Մտ 6.10)թագաւորութիւնը գայ (Մտ 6.10)թագաւորութիւնը գայ (Մտ 6.10)թագաւորութիւնը գայ (Մտ 6.10)::::    Եւ ամբողջ Եկեղեցին Եւ ամբողջ Եկեղեցին Եւ ամբողջ Եկեղեցին Եւ ամբողջ Եկեղեցին 
արքայութեան այդ սպասումով է որ կարքայութեան այդ սպասումով է որ կարքայութեան այդ սպասումով է որ կարքայութեան այդ սպասումով է որ կ’’’’ապրի, կապրի, կապրի, կապրի, կ’’’’աղօթէ եւ արթուն աղօթէ եւ արթուն աղօթէ եւ արթուն աղօթէ եւ արթուն 
կը հսկէկը հսկէկը հսկէկը հսկէ::::    Բայց միաժամաԲայց միաժամաԲայց միաժամաԲայց միաժամանակ գիտենք, որ իր մարդեղութեամբ նակ գիտենք, որ իր մարդեղութեամբ նակ գիտենք, որ իր մարդեղութեամբ նակ գիտենք, որ իր մարդեղութեամբ 
Քրիստոս Աստուծոյ թագաւորութեան ներկայութեան Քրիստոս Աստուծոյ թագաւորութեան ներկայութեան Քրիստոս Աստուծոյ թագաւորութեան ներկայութեան Քրիստոս Աստուծոյ թագաւորութեան ներկայութեան 
ապացոյցները տուաւ, եւ իր յարութենէն 40 օրեր ետք երկինք ապացոյցները տուաւ, եւ իր յարութենէն 40 օրեր ետք երկինք ապացոյցները տուաւ, եւ իր յարութենէն 40 օրեր ետք երկինք ապացոյցները տուաւ, եւ իր յարութենէն 40 օրեր ետք երկինք 
համբառնալով Հօրը աջ կողմը նստաւ, ինչ որ Քրիստոսի համբառնալով Հօրը աջ կողմը նստաւ, ինչ որ Քրիստոսի համբառնալով Հօրը աջ կողմը նստաւ, ինչ որ Քրիստոսի համբառնալով Հօրը աջ կողմը նստաւ, ինչ որ Քրիստոսի 
թագաւորութեան հաստատումը կը նշէր երկրի վրայ, մանաւանդ թագաւորութեան հաստատումը կը նշէր երկրի վրայ, մանաւանդ թագաւորութեան հաստատումը կը նշէր երկրի վրայ, մանաւանդ թագաւորութեան հաստատումը կը նշէր երկրի վրայ, մանաւանդ 
Եկեղեցիին վրայԵկեղեցիին վրայԵկեղեցիին վրայԵկեղեցիին վրայ::::    ԵկեղեցԵկեղեցԵկեղեցԵկեղեցիին մէջ Քրիստոս կը թագաւորէ իր իին մէջ Քրիստոս կը թագաւորէ իր իին մէջ Քրիստոս կը թագաւորէ իր իին մէջ Քրիստոս կը թագաւորէ իր 
ամբողջ փառքովամբողջ փառքովամբողջ փառքովամբողջ փառքով::::    Եւ մենք բոլորս իր շուրջն է որ կը բոլորուինք Եւ մենք բոլորս իր շուրջն է որ կը բոլորուինք Եւ մենք բոլորս իր շուրջն է որ կը բոլորուինք Եւ մենք բոլորս իր շուրջն է որ կը բոլորուինք 
ամէն անգամ, երբ ի մի կու գանք մեր պաշտամունքին ու ամէն անգամ, երբ ի մի կու գանք մեր պաշտամունքին ու ամէն անգամ, երբ ի մի կու գանք մեր պաշտամունքին ու ամէն անգամ, երբ ի մի կու գանք մեր պաշտամունքին ու 
փառաբանութեան համարփառաբանութեան համարփառաբանութեան համարփառաբանութեան համար::::    

    
ՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻ    
1.1.1.1.----    Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած 

հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրհաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրհաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրհաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ ոեւէ տեղ այ ոեւէ տեղ այ ոեւէ տեղ այ ոեւէ տեղ 
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գտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնը, իբրեւ գտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնը, իբրեւ գտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնը, իբրեւ գտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնը, իբրեւ 
ընդհանրական մէկ մարմինընդհանրական մէկ մարմինընդհանրական մէկ մարմինընդհանրական մէկ մարմին::::    

2.2.2.2.----    Բայց Եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ գտնուող Բայց Եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ գտնուող Բայց Եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ գտնուող Բայց Եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ գտնուող 
հաւատացեալներու ամբողջութիւնը չէ, այլ՝ նաեւ գումարը հաւատացեալներու ամբողջութիւնը չէ, այլ՝ նաեւ գումարը հաւատացեալներու ամբողջութիւնը չէ, այլ՝ նաեւ գումարը հաւատացեալներու ամբողջութիւնը չէ, այլ՝ նաեւ գումարը 
անոնց, որոնք այժմ մեզմէ բաժնուած, բայց անբաժանելի մասն են անոնց, որոնք այժմ մեզմէ բաժնուած, բայց անբաժանելի մասն են անոնց, որոնք այժմ մեզմէ բաժնուած, բայց անբաժանելի մասն են անոնց, որոնք այժմ մեզմէ բաժնուած, բայց անբաժանելի մասն են 
Քրիստոսի ՄարմինիՔրիստոսի ՄարմինիՔրիստոսի ՄարմինիՔրիստոսի Մարմինին, Եկեղեցիինն, Եկեղեցիինն, Եկեղեցիինն, Եկեղեցիին::::    Այս աշխարհի վրայ Այս աշխարհի վրայ Այս աշխարհի վրայ Այս աշխարհի վրայ 
գտնուողները կը կոչենք գտնուողները կը կոչենք գտնուողները կը կոչենք գտնուողները կը կոչենք ««««Զինուորեալ ԵկեղեցինԶինուորեալ ԵկեղեցինԶինուորեալ ԵկեղեցինԶինուորեալ Եկեղեցին», », », », որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
տակաւին ներկայ կեանքին մէջ իրենց հոգեւոր պայքարը կը մղեն տակաւին ներկայ կեանքին մէջ իրենց հոգեւոր պայքարը կը մղեն տակաւին ներկայ կեանքին մէջ իրենց հոգեւոր պայքարը կը մղեն տակաւին ներկայ կեանքին մէջ իրենց հոգեւոր պայքարը կը մղեն 
չարին դէմչարին դէմչարին դէմչարին դէմ::::    Մինչդեռ արդէն այս կեանքէն ելածները կը կոչենք Մինչդեռ արդէն այս կեանքէն ելածները կը կոչենք Մինչդեռ արդէն այս կեանքէն ելածները կը կոչենք Մինչդեռ արդէն այս կեանքէն ելածները կը կոչենք 
««««Յաղթական ԵկեղեցինՅաղթական ԵկեղեցինՅաղթական ԵկեղեցինՅաղթական Եկեղեցին», », », », որովհետեւ իրենց պայքարը մղած, որովհետեւ իրենց պայքարը մղած, որովհետեւ իրենց պայքարը մղած, որովհետեւ իրենց պայքարը մղած, 
չարին չարին չարին չարին դէմ յաղթած, եւ երկինքի մէջ վերջնականօրէն Քրիստոսի դէմ յաղթած, եւ երկինքի մէջ վերջնականօրէն Քրիստոսի դէմ յաղթած, եւ երկինքի մէջ վերջնականօրէն Քրիստոսի դէմ յաղթած, եւ երկինքի մէջ վերջնականօրէն Քրիստոսի 
միացած՝ իրենց ապագայ փառքն ու երանութիւնը կը միացած՝ իրենց ապագայ փառքն ու երանութիւնը կը միացած՝ իրենց ապագայ փառքն ու երանութիւնը կը միացած՝ իրենց ապագայ փառքն ու երանութիւնը կը 
նախաճաշակեն այժմէննախաճաշակեն այժմէննախաճաշակեն այժմէննախաճաշակեն այժմէն::::    

Արդարեւ, Եկեղեցին Արդարեւ, Եկեղեցին Արդարեւ, Եկեղեցին Արդարեւ, Եկեղեցին ««««խորհրդականխորհրդականխորհրդականխորհրդական» » » » այն Մարմինն է, որուն այն Մարմինն է, որուն այն Մարմինն է, որուն այն Մարմինն է, որուն 
գլուխը Քրիստոս ինքն էգլուխը Քրիստոս ինքն էգլուխը Քրիստոս ինքն էգլուխը Քրիստոս ինքն է::::    Այդ Մարմինը մէկ է եւ միակ, քանի մը Այդ Մարմինը մէկ է եւ միակ, քանի մը Այդ Մարմինը մէկ է եւ միակ, քանի մը Այդ Մարմինը մէկ է եւ միակ, քանի մը 
պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.----    

1.1.1.1.----    Եկեղեցին մէկ Եկեղեցին մէկ Եկեղեցին մէկ Եկեղեցին մէկ է իր Գլուխով՝ Քրիստոսովէ իր Գլուխով՝ Քրիստոսովէ իր Գլուխով՝ Քրիստոսովէ իր Գլուխով՝ Քրիստոսով::::    Քրիստոս ինքն Քրիստոս ինքն Քրիստոս ինքն Քրիստոս ինքն 
է Եկեղեցին ղեկավարողը եւ առաջնորդողը (Եփ 5.23է Եկեղեցին ղեկավարողը եւ առաջնորդողը (Եփ 5.23է Եկեղեցին ղեկավարողը եւ առաջնորդողը (Եփ 5.23է Եկեղեցին ղեկավարողը եւ առաջնորդողը (Եփ 5.23----24)24)24)24)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
կառավարութիւնը Քրիստոս կկառավարութիւնը Քրիստոս կկառավարութիւնը Քրիստոս կկառավարութիւնը Քրիստոս կ’’’’իրագործէ մարդկային ձեռքերով, իրագործէ մարդկային ձեռքերով, իրագործէ մարդկային ձեռքերով, իրագործէ մարդկային ձեռքերով, 
իր առաքեալներով եւ եկեղեցւոյ վրայ կարգուած հովիւներովիր առաքեալներով եւ եկեղեցւոյ վրայ կարգուած հովիւներովիր առաքեալներով եւ եկեղեցւոյ վրայ կարգուած հովիւներովիր առաքեալներով եւ եկեղեցւոյ վրայ կարգուած հովիւներով::::    
Ինքն է Եկեղեցին խնամողը եւ պահողը, անոր ճշմարիտ ՀովիւըԻնքն է Եկեղեցին խնամողը եւ պահողը, անոր ճշմարիտ ՀովիւըԻնքն է Եկեղեցին խնամողը եւ պահողը, անոր ճշմարիտ ՀովիւըԻնքն է Եկեղեցին խնամողը եւ պահողը, անոր ճշմարիտ Հովիւը    
((((Յհ 10.16, 27Յհ 10.16, 27Յհ 10.16, 27Յհ 10.16, 27----28282828::::    Հմմտ 18.9)Հմմտ 18.9)Հմմտ 18.9)Հմմտ 18.9)::::    Ինքն է Եկեղեցիին ճշմարիտ Ինքն է Եկեղեցիին ճշմարիտ Ինքն է Եկեղեցիին ճշմարիտ Ինքն է Եկեղեցիին ճշմարիտ 
Քահանայապետը, մեր փրկութեան միակ միջնորդը Աստուծոյ Քահանայապետը, մեր փրկութեան միակ միջնորդը Աստուծոյ Քահանայապետը, մեր փրկութեան միակ միջնորդը Աստուծոյ Քահանայապետը, մեր փրկութեան միակ միջնորդը Աստուծոյ 
քով (Ա.Տմ 2.5), որ մեզի համար կը բարեխօսէ եւ յաւիտենական քով (Ա.Տմ 2.5), որ մեզի համար կը բարեխօսէ եւ յաւիտենական քով (Ա.Տմ 2.5), որ մեզի համար կը բարեխօսէ եւ յաւիտենական քով (Ա.Տմ 2.5), որ մեզի համար կը բարեխօսէ եւ յաւիտենական 
կեանք կը պարգեւէ (Եբր 7.24կեանք կը պարգեւէ (Եբր 7.24կեանք կը պարգեւէ (Եբր 7.24կեանք կը պարգեւէ (Եբր 7.24----25)25)25)25)::::    

2.2.2.2.----    Եկեղեցին մէկ է իր հաւատքովԵկեղեցին մէկ է իր հաւատքովԵկեղեցին մէկ է իր հաւատքովԵկեղեցին մէկ է իր հաւատքով::::    Այս հաւատքը Այս հաւատքը Այս հաւատքը Այս հաւատքը 
ամբողջութիւնն է ամբողջութիւնն է ամբողջութիւնն է ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն, որոնց վրայ այն հաւատալիքներուն, որոնց վրայ այն հաւատալիքներուն, որոնց վրայ այն հաւատալիքներուն, որոնց վրայ 
խարսխուած է անխարսխուած է անխարսխուած է անխարսխուած է ան::::    Այդ հաւատալիքները Աստուածաշունչին Այդ հաւատալիքները Աստուածաշունչին Այդ հաւատալիքները Աստուածաշունչին Այդ հաւատալիքները Աստուածաշունչին 
մեզի ընծայած ճշմարտութիւններն են, որոնք Աստուծոյ եւ մեր մեզի ընծայած ճշմարտութիւններն են, որոնք Աստուծոյ եւ մեր մեզի ընծայած ճշմարտութիւններն են, որոնք Աստուծոյ եւ մեր մեզի ընծայած ճշմարտութիւններն են, որոնք Աստուծոյ եւ մեր 
փրկագործութեան վերաբերող դաւանութիւնը կը կազմենփրկագործութեան վերաբերող դաւանութիւնը կը կազմենփրկագործութեան վերաբերող դաւանութիւնը կը կազմենփրկագործութեան վերաբերող դաւանութիւնը կը կազմեն::::    Այս Այս Այս Այս 
հաւատքին խտացումն են առաքելական ժամանակներէն սկսեալ հաւատքին խտացումն են առաքելական ժամանակներէն սկսեալ հաւատքին խտացումն են առաքելական ժամանակներէն սկսեալ հաւատքին խտացումն են առաքելական ժամանակներէն սկսեալ 
Եկեղեցւոյ մէջԵկեղեցւոյ մէջԵկեղեցւոյ մէջԵկեղեցւոյ մէջ    կեանքի կոչուած եւ գործածուող Հաւատամքներըկեանքի կոչուած եւ գործածուող Հաւատամքներըկեանքի կոչուած եւ գործածուող Հաւատամքներըկեանքի կոչուած եւ գործածուող Հաւատամքները::::    
Ուղղափառ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ պարտաւոր է այդ Ուղղափառ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ պարտաւոր է այդ Ուղղափառ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ պարտաւոր է այդ Ուղղափառ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ պարտաւոր է այդ 
ճշմարտութիւնները գիտնալու եւ դաւանելու, որովհետեւ առանց ճշմարտութիւնները գիտնալու եւ դաւանելու, որովհետեւ առանց ճշմարտութիւնները գիտնալու եւ դաւանելու, որովհետեւ առանց ճշմարտութիւնները գիտնալու եւ դաւանելու, որովհետեւ առանց 
այդ ուղղափառ հաւատքին՝ Եկեղեցին իր հաւատքի միութիւնը այդ ուղղափառ հաւատքին՝ Եկեղեցին իր հաւատքի միութիւնը այդ ուղղափառ հաւատքին՝ Եկեղեցին իր հաւատքի միութիւնը այդ ուղղափառ հաւատքին՝ Եկեղեցին իր հաւատքի միութիւնը 
կը կորսնցնէ, եւ անկէ հեռացող քրիստոնեան դուրս կը մնայ կը կորսնցնէ, եւ անկէ հեռացող քրիստոնեան դուրս կը մնայ կը կորսնցնէ, եւ անկէ հեռացող քրիստոնեան դուրս կը մնայ կը կորսնցնէ, եւ անկէ հեռացող քրիստոնեան դուրս կը մնայ 
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ԵկԵկԵկԵկեղեցւոյ միութենէն, ինչ որ պարագան է բոլոր եղեցւոյ միութենէն, ինչ որ պարագան է բոլոր եղեցւոյ միութենէն, ինչ որ պարագան է բոլոր եղեցւոյ միութենէն, ինչ որ պարագան է բոլոր 
հերետիկոսներուն կամ աղանդաւորներունհերետիկոսներուն կամ աղանդաւորներունհերետիկոսներուն կամ աղանդաւորներունհերետիկոսներուն կամ աղանդաւորներուն:::: 

3.3.3.3.----    Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ Եկեղեցւոյ սուրբ Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ Եկեղեցւոյ սուրբ Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ Եկեղեցւոյ սուրբ Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ Եկեղեցւոյ սուրբ 
ԱւազանէնԱւազանէնԱւազանէնԱւազանէն::::    Եկեղեցւոյ սուրբ Աւազանէն ծնածներս մէկ ընտանիք Եկեղեցւոյ սուրբ Աւազանէն ծնածներս մէկ ընտանիք Եկեղեցւոյ սուրբ Աւազանէն ծնածներս մէկ ընտանիք Եկեղեցւոյ սուրբ Աւազանէն ծնածներս մէկ ընտանիք 
եւ մէկ միութիւն ենք (Գղ 3.27եւ մէկ միութիւն ենք (Գղ 3.27եւ մէկ միութիւն ենք (Գղ 3.27եւ մէկ միութիւն ենք (Գղ 3.27----28), 28), 28), 28), եւ Աստուծոյ յաւիտենական եւ Աստուծոյ յաւիտենական եւ Աստուծոյ յաւիտենական եւ Աստուծոյ յաւիտենական 
ծրագիրն էրծրագիրն էրծրագիրն էրծրագիրն էր    այս մէկը (Եփ 3.6, 2.19այս մէկը (Եփ 3.6, 2.19այս մէկը (Եփ 3.6, 2.19այս մէկը (Եփ 3.6, 2.19----22)22)22)22)::::    

4.4.4.4.----    Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, իր հոգեւոր Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, իր հոգեւոր Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, իր հոգեւոր Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, իր հոգեւոր 
առաջնորդներովառաջնորդներովառաջնորդներովառաջնորդներով::::    Եկեղեցիին միութեան կեդրոնը Քրիստոս ինքն Եկեղեցիին միութեան կեդրոնը Քրիստոս ինքն Եկեղեցիին միութեան կեդրոնը Քրիստոս ինքն Եկեղեցիին միութեան կեդրոնը Քրիստոս ինքն 
էէէէ::::    Բայց ինչպէս որ Քրիստոս անբաժանելիօրէն մէկ է իր Հօրը Բայց ինչպէս որ Քրիստոս անբաժանելիօրէն մէկ է իր Հօրը Բայց ինչպէս որ Քրիստոս անբաժանելիօրէն մէկ է իր Հօրը Բայց ինչպէս որ Քրիստոս անբաժանելիօրէն մէկ է իր Հօրը 
հետ, այնպէս ալ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ գլուխը եղող հետ, այնպէս ալ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ գլուխը եղող հետ, այնպէս ալ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ գլուխը եղող հետ, այնպէս ալ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ գլուխը եղող 
եպիսկոպոսը միացած էեպիսկոպոսը միացած էեպիսկոպոսը միացած էեպիսկոպոսը միացած է    Քրիստոսի, եւ հաւատացեալները Քրիստոսի, եւ հաւատացեալները Քրիստոսի, եւ հաւատացեալները Քրիստոսի, եւ հաւատացեալները 
քահանայից դասին միջոցաւ միացած են եպիսկոպոսինքահանայից դասին միջոցաւ միացած են եպիսկոպոսինքահանայից դասին միջոցաւ միացած են եպիսկոպոսինքահանայից դասին միջոցաւ միացած են եպիսկոպոսին::::    
Այսպիսով է որ եկեղեցին իր սերտ միութիւնը ունի ինքն իր մէջ, Այսպիսով է որ եկեղեցին իր սերտ միութիւնը ունի ինքն իր մէջ, Այսպիսով է որ եկեղեցին իր սերտ միութիւնը ունի ինքն իր մէջ, Այսպիսով է որ եկեղեցին իր սերտ միութիւնը ունի ինքն իր մէջ, 
եւ սերտ միութիւնը՝ Աստուծոյ հետեւ սերտ միութիւնը՝ Աստուծոյ հետեւ սերտ միութիւնը՝ Աստուծոյ հետեւ սերտ միութիւնը՝ Աստուծոյ հետ::::    

5.5.5.5.----    Եկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով ու ծէսովԵկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով ու ծէսովԵկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով ու ծէսովԵկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով ու ծէսով::::    Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին 
կայ՝ զԱստուած փառաբանելու համարկայ՝ զԱստուած փառաբանելու համարկայ՝ զԱստուած փառաբանելու համարկայ՝ զԱստուած փառաբանելու համար::::    ԵԵԵԵկեղեցիին ուղղափառ կեղեցիին ուղղափառ կեղեցիին ուղղափառ կեղեցիին ուղղափառ 
հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին կը կատարուի մեր հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին կը կատարուի մեր հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին կը կատարուի մեր հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին կը կատարուի մեր 
պաշտամունքին ընդմէջէն, այլ խօսքով՝ եկեղեցւոյ ծիսական պաշտամունքին ընդմէջէն, այլ խօսքով՝ եկեղեցւոյ ծիսական պաշտամունքին ընդմէջէն, այլ խօսքով՝ եկեղեցւոյ ծիսական պաշտամունքին ընդմէջէն, այլ խօսքով՝ եկեղեցւոյ ծիսական 
կեանքին ընդմէջէնկեանքին ընդմէջէնկեանքին ընդմէջէնկեանքին ընդմէջէն::::    Այս միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն Այս միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն Այս միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն Այս միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն 
ճշմարտապէս իրագործող խորհուրդը Ս. Պատարագի ճշմարտապէս իրագործող խորհուրդը Ս. Պատարագի ճշմարտապէս իրագործող խորհուրդը Ս. Պատարագի ճշմարտապէս իրագործող խորհուրդը Ս. Պատարագի 
խորհուրդն է, երբ ուղղակիօրէն կը հաղորխորհուրդն է, երբ ուղղակիօրէն կը հաղորխորհուրդն է, երբ ուղղակիօրէն կը հաղորխորհուրդն է, երբ ուղղակիօրէն կը հաղորդուինք մեր Տիրոջ հետ, դուինք մեր Տիրոջ հետ, դուինք մեր Տիրոջ հետ, դուինք մեր Տիրոջ հետ, 
զԱյն մեր մէջ կզԱյն մեր մէջ կզԱյն մեր մէջ կզԱյն մեր մէջ կ’’’’ընդունինք մարմնաւորապէս, եւ Անոր հետ կը ընդունինք մարմնաւորապէս, եւ Անոր հետ կը ընդունինք մարմնաւորապէս, եւ Անոր հետ կը ընդունինք մարմնաւորապէս, եւ Անոր հետ կը 
միանանք ճշմարտապէս, դառնալով մէկ Մարմին (Ա.Կր 10.16)միանանք ճշմարտապէս, դառնալով մէկ Մարմին (Ա.Կր 10.16)միանանք ճշմարտապէս, դառնալով մէկ Մարմին (Ա.Կր 10.16)միանանք ճշմարտապէս, դառնալով մէկ Մարմին (Ա.Կր 10.16)::::    

6.6.6.6.----    Եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով, Սուրբ ՀոգիովԵկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով, Սուրբ ՀոգիովԵկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով, Սուրբ ՀոգիովԵկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով, Սուրբ Հոգիով::::    Ս. Ս. Ս. Ս. 
Հոգին է Եկեղեցւոյ միութեան շաղկապը (Եփ 4.3Հոգին է Եկեղեցւոյ միութեան շաղկապը (Եփ 4.3Հոգին է Եկեղեցւոյ միութեան շաղկապը (Եփ 4.3Հոգին է Եկեղեցւոյ միութեան շաղկապը (Եփ 4.3----6666::::    Ա.Կր 12.12Ա.Կր 12.12Ա.Կր 12.12Ա.Կր 12.12----
13)13)13)13)::::    

    
ԸՆԴՀԱՆՐԸՆԴՀԱՆՐԸՆԴՀԱՆՐԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ    
Ըսինք, թէ Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած Ըսինք, թէ Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած Ըսինք, թէ Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած Ըսինք, թէ Եկեղեցին միայն մէկ վայրի մէջ հաւաքուած 

հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ ոեւէ տեղ հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ ոեւէ տեղ հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ ոեւէ տեղ հաւատացեալները չի նշեր, այլ՝ աշխարհի վրայ ոեւէ տեղ 
գտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնըգտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնըգտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնըգտնուող հաւատացեալներու ամբողջութիւնը::::    Ասկէ կու գան զոյգ Ասկէ կու գան զոյգ Ասկէ կու գան զոյգ Ասկէ կու գան զոյգ 
անուանումներ եւ զոյգ սահմանումներ.անուանումներ եւ զոյգ սահմանումներ.անուանումներ եւ զոյգ սահմանումներ.անուանումներ եւ զոյգ սահմանումներ.----    

1.1.1.1.----    Տեղական ԵկեղեցիՏեղական ԵկեղեցիՏեղական ԵկեղեցիՏեղական Եկեղեցի::::    Այսինքն, իւրաքանչիւր գաւառի, Այսինքն, իւրաքանչիւր գաւառի, Այսինքն, իւրաքանչիւր գաւառի, Այսինքն, իւրաքանչիւր գաւառի, 
նահանգի կամ երկրի մէջ գտնուող եկեղեցինահանգի կամ երկրի մէջ գտնուող եկեղեցինահանգի կամ երկրի մէջ գտնուող եկեղեցինահանգի կամ երկրի մէջ գտնուող եկեղեցի::::    

2.2.2.2.----    Ընդհանրական կամ տիեզերական ԵկեղեցիԸնդհանրական կամ տիեզերական ԵկեղեցիԸնդհանրական կամ տիեզերական ԵկեղեցիԸնդհանրական կամ տիեզերական Եկեղեցի::::    Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, 
տեղական եկեղեցիներու ամբողջութիւնըտեղական եկեղեցիներու ամբողջութիւնըտեղական եկեղեցիներու ամբողջութիւնըտեղական եկեղեցիներու ամբողջութիւնը::::    Հոսկէ կու գայ բոլոր Հոսկէ կու գայ բոլոր Հոսկէ կու գայ բոլոր Հոսկէ կու գայ բոլոր 
եկեղեցիներուն գործակցութեամբ կամ համաձայնութեամբ եկեղեցիներուն գործակցութեամբ կամ համաձայնութեամբ եկեղեցիներուն գործակցութեամբ կամ համաձայնութեամբ եկեղեցիներուն գործակցութեամբ կամ համաձայնութեամբ 
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գումարուած ընդհանրական ժողովներուն տրուած գումարուած ընդհանրական ժողովներուն տրուած գումարուած ընդհանրական ժողովներուն տրուած գումարուած ընդհանրական ժողովներուն տրուած 
««««տիեզերական ժողովտիեզերական ժողովտիեզերական ժողովտիեզերական ժողով» » » » անանանանուանումըուանումըուանումըուանումը::::    Այս իմաստով Այս իմաստով Այս իմաստով Այս իմաստով 
ճշմարտապէս միայն երեք տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ ճշմարտապէս միայն երեք տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ ճշմարտապէս միայն երեք տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ ճշմարտապէս միայն երեք տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ 
Հայաստանեայց ԵկեղեցինՀայաստանեայց ԵկեղեցինՀայաստանեայց ԵկեղեցինՀայաստանեայց Եկեղեցին::::    Նոյնպէս միայն երեք հատ կը Նոյնպէս միայն երեք հատ կը Նոյնպէս միայն երեք հատ կը Նոյնպէս միայն երեք հատ կը 
ճանչնան Արեւելքի միւս ուղղափառ եկեղեցիները (Ղպտի, ճանչնան Արեւելքի միւս ուղղափառ եկեղեցիները (Ղպտի, ճանչնան Արեւելքի միւս ուղղափառ եկեղեցիները (Ղպտի, ճանչնան Արեւելքի միւս ուղղափառ եկեղեցիները (Ղպտի, 
Ասորի, Եթովպիական, ՀնդիկԱսորի, Եթովպիական, ՀնդիկԱսորի, Եթովպիական, ՀնդիկԱսորի, Եթովպիական, Հնդիկ----Մալապար, եւ Էրիթրէայի)Մալապար, եւ Էրիթրէայի)Մալապար, եւ Էրիթրէայի)Մալապար, եւ Էրիթրէայի)::::    
Մինչդեռ Բիւզանդական աւանդութեան պՄինչդեռ Բիւզանդական աւանդութեան պՄինչդեռ Բիւզանդական աւանդութեան պՄինչդեռ Բիւզանդական աւանդութեան պատկանող ատկանող ատկանող ատկանող 
եկեղեցիներու խումբը եօթը տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ, եկեղեցիներու խումբը եօթը տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ, եկեղեցիներու խումբը եօթը տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ, եկեղեցիներու խումբը եօթը տիեզերական ժողովներ կը ճանչնայ, 
իսկ Հռոմէական Եկեղեցին՝ 21 ժողովներիսկ Հռոմէական Եկեղեցին՝ 21 ժողովներիսկ Հռոմէական Եկեղեցին՝ 21 ժողովներիսկ Հռոմէական Եկեղեցին՝ 21 ժողովներ::::    

    
ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ    
Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին ««««ԱռաքելականԱռաքելականԱռաքելականԱռաքելական» » » » կը կոչուի, որովհետեւ.կը կոչուի, որովհետեւ.կը կոչուի, որովհետեւ.կը կոչուի, որովհետեւ.---- 1. 1. 1. 1.----    

Առաքեալներու հիմին վրայ շինուած է (Եփ 2.20)Առաքեալներու հիմին վրայ շինուած է (Եփ 2.20)Առաքեալներու հիմին վրայ շինուած է (Եփ 2.20)Առաքեալներու հիմին վրայ շինուած է (Եփ 2.20):::: 2. 2. 2. 2.----    
Առաքելական հաւատքին վրայ կը կանգնիԱռաքելական հաւատքին վրայ կը կանգնիԱռաքելական հաւատքին վրայ կը կանգնիԱռաքելական հաւատքին վրայ կը կանգնի::::    3.3.3.3.----    Առաքելական Առաքելական Առաքելական Առաքելական 
((((աւետարանչութեան) գործ կը կատարէ թէաւետարանչութեան) գործ կը կատարէ թէաւետարանչութեան) գործ կը կատարէ թէաւետարանչութեան) գործ կը կատարէ թէ´́́́    ներսը՝ իր հօտին ներսը՝ իր հօտին ներսը՝ իր հօտին ներսը՝ իր հօտին 
համար, եւ թէհամար, եւ թէհամար, եւ թէհամար, եւ թէ´́́́    դուրսը՝ ոչդուրսը՝ ոչդուրսը՝ ոչդուրսը՝ ոչ----քրիստոնեայ ազգերը կոչելով քրիստոնեայ ազգերը կոչելով քրիստոնեայ ազգերը կոչելով քրիստոնեայ ազգերը կոչելով 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի::::    

    
ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ    
1.1.1.1.----    Եկեղեցին սուրբ է իր Գլուխով, Քրիստոսով (հմմտ Յհ Եկեղեցին սուրբ է իր Գլուխով, Քրիստոսով (հմմտ Յհ Եկեղեցին սուրբ է իր Գլուխով, Քրիստոսով (հմմտ Յհ Եկեղեցին սուրբ է իր Գլուխով, Քրիստոսով (հմմտ Յհ 

6.10)6.10)6.10)6.10)::::    
2.2.2.2.----    Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ Քրիստոսով սրբուած է (Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ Քրիստոսով սրբուած է (Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ Քրիստոսով սրբուած է (Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ Քրիստոսով սրբուած է (Եփ Եփ Եփ Եփ 

5.255.255.255.25----27)27)27)27)::::    
3.3.3.3.----    Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի Սուրբ Հոգիին Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի Սուրբ Հոգիին Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի Սուրբ Հոգիին Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի Սուրբ Հոգիին 

սրբարար ներկայութիւնը եւ զօրութիւնը, որ տեւականօրէն զայն սրբարար ներկայութիւնը եւ զօրութիւնը, որ տեւականօրէն զայն սրբարար ներկայութիւնը եւ զօրութիւնը, որ տեւականօրէն զայն սրբարար ներկայութիւնը եւ զօրութիւնը, որ տեւականօրէն զայն 
կը սրբէ եւ կկը սրբէ եւ կկը սրբէ եւ կկը սրբէ եւ կ’’’’ընծայէ Հօրըընծայէ Հօրըընծայէ Հօրըընծայէ Հօրը::::    

4.4.4.4.----    Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի սրբութեան Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի սրբութեան Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի սրբութեան Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի սրբութեան 
աւազանը, այսինքն մկրտութեան աւազանը, որմէ երկրորդաւազանը, այսինքն մկրտութեան աւազանը, որմէ երկրորդաւազանը, այսինքն մկրտութեան աւազանը, որմէ երկրորդաւազանը, այսինքն մկրտութեան աւազանը, որմէ երկրորդ    
անգամ կը ծնինք՝ մաքրուած մեր մեղքերէն, եւ այնուհետեւ միւս անգամ կը ծնինք՝ մաքրուած մեր մեղքերէն, եւ այնուհետեւ միւս անգամ կը ծնինք՝ մաքրուած մեր մեղքերէն, եւ այնուհետեւ միւս անգամ կը ծնինք՝ մաքրուած մեր մեղքերէն, եւ այնուհետեւ միւս 
խորհուրդներուն մատակարարումով կը ստանանք Ս. Հոգիին խորհուրդներուն մատակարարումով կը ստանանք Ս. Հոգիին խորհուրդներուն մատակարարումով կը ստանանք Ս. Հոգիին խորհուրդներուն մատակարարումով կը ստանանք Ս. Հոգիին 
պարգեւները եւ սուրբ կենցաղի մը անհրաժեշտ հոգեւոր պարգեւները եւ սուրբ կենցաղի մը անհրաժեշտ հոգեւոր պարգեւները եւ սուրբ կենցաղի մը անհրաժեշտ հոգեւոր պարգեւները եւ սուրբ կենցաղի մը անհրաժեշտ հոգեւոր 
զօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնը::::     
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««««Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,    
ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղացի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղացի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղացի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնըՄկրտութեան անհրաժեշտութիւնըՄկրտութեան անհրաժեշտութիւնըՄկրտութեան անհրաժեշտութիւնը::::    
Մկրտութիւնը փրկութեան անհրաժեշ պայմաններէն մէկն է Մկրտութիւնը փրկութեան անհրաժեշ պայմաններէն մէկն է Մկրտութիւնը փրկութեան անհրաժեշ պայմաններէն մէկն է Մկրտութիւնը փրկութեան անհրաժեշ պայմաններէն մէկն է 

((((Մր 16.16Մր 16.16Մր 16.16Մր 16.16::::    Յհ 3.5)Յհ 3.5)Յհ 3.5)Յհ 3.5)::::    Ուստի պարզապէս արտաքին ձեւ մը չէՈւստի պարզապէս արտաքին ձեւ մը չէՈւստի պարզապէս արտաքին ձեւ մը չէՈւստի պարզապէս արտաքին ձեւ մը չէ::::    
Անիկա անհրաժեշտ նախապայման է Քրիստոսի եւ Եկեղեցիին Անիկա անհրաժեշտ նախապայման է Քրիստոսի եւ Եկեղեցիին Անիկա անհրաժեշտ նախապայման է Քրիստոսի եւ Եկեղեցիին Անիկա անհրաժեշտ նախապայման է Քրիստոսի եւ Եկեղեցիին 
պատկանելութեան (Գրծ 2.37պատկանելութեան (Գրծ 2.37պատկանելութեան (Գրծ 2.37պատկանելութեան (Գրծ 2.37----38)38)38)38)::::    

    
2.2.2.2.----    Մկրտութեան նշանակութիւնըՄկրտութեան նշանակութիւնըՄկրտութեան նշանակութիւնըՄկրտութեան նշանակութիւնը::::    
ՄկրտութիւնՄկրտութիւնՄկրտութիւնՄկրտութիւնը աւազանի ջուրերէն վերստին ծունդ է, որ մեզ ը աւազանի ջուրերէն վերստին ծունդ է, որ մեզ ը աւազանի ջուրերէն վերստին ծունդ է, որ մեզ ը աւազանի ջուրերէն վերստին ծունդ է, որ մեզ 

կը ծնի յաւիտենական կեանքին համարկը ծնի յաւիտենական կեանքին համարկը ծնի յաւիտենական կեանքին համարկը ծնի յաւիտենական կեանքին համար::::    Մկրտութիւնը Մկրտութիւնը Մկրտութիւնը Մկրտութիւնը 
Քրիստոսի հետ նոյնացում մըն է (իբրեւ Քրիստոսի Մարմին), երբ Քրիստոսի հետ նոյնացում մըն է (իբրեւ Քրիստոսի Մարմին), երբ Քրիստոսի հետ նոյնացում մըն է (իբրեւ Քրիստոսի Մարմին), երբ Քրիստոսի հետ նոյնացում մըն է (իբրեւ Քրիստոսի Մարմին), երբ 
զՔրիստոս կը հագնինք, այսինքն՝ կատարելապէս կը միանանք զՔրիստոս կը հագնինք, այսինքն՝ կատարելապէս կը միանանք զՔրիստոս կը հագնինք, այսինքն՝ կատարելապէս կը միանանք զՔրիստոս կը հագնինք, այսինքն՝ կատարելապէս կը միանանք 
իրեն (Գղ 3.27)իրեն (Գղ 3.27)իրեն (Գղ 3.27)իրեն (Գղ 3.27)::::    Անիկա մասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի Անիկա մասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի Անիկա մասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի Անիկա մասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի 
մահումահումահումահուան եւ յարութեան (Հռ 6.3ան եւ յարութեան (Հռ 6.3ան եւ յարութեան (Հռ 6.3ան եւ յարութեան (Հռ 6.3----4444::::    Հմմտ Կղ 2.12), եւ Հմմտ Կղ 2.12), եւ Հմմտ Կղ 2.12), եւ Հմմտ Կղ 2.12), եւ 
որդեգրութիւն է Աստուծոյ (Գղ 3.26)որդեգրութիւն է Աստուծոյ (Գղ 3.26)որդեգրութիւն է Աստուծոյ (Գղ 3.26)որդեգրութիւն է Աստուծոյ (Գղ 3.26)::::    

Աստուածաշունչին մէջ երեք տեսակի մկրտութիւններ կը Աստուածաշունչին մէջ երեք տեսակի մկրտութիւններ կը Աստուածաշունչին մէջ երեք տեսակի մկրտութիւններ կը Աստուածաշունչին մէջ երեք տեսակի մկրտութիւններ կը 
ներկայացուին.ներկայացուին.ներկայացուին.ներկայացուին.----    

ա.ա.ա.ա.----    Մովսէսի Օրէնքով հրահանգուած մկրտութիւնըՄովսէսի Օրէնքով հրահանգուած մկրտութիւնըՄովսէսի Օրէնքով հրահանգուած մկրտութիւնըՄովսէսի Օրէնքով հրահանգուած մկրտութիւնը::::    Ասոնք Ասոնք Ասոնք Ասոնք 
մարմնական լուացումներ էին, ծիսականօրէն պղծուած մարմնական լուացումներ էին, ծիսականօրէն պղծուած մարմնական լուացումներ էին, ծիսականօրէն պղծուած մարմնական լուացումներ էին, ծիսականօրէն պղծուած 
անձերուն համարանձերուն համարանձերուն համարանձերուն համար::::    Օրէնքին դիտումը մարմինը մաքրել չէր Օրէնքին դիտումը մարմինը մաքրել չէր Օրէնքին դիտումը մարմինը մաքրել չէր Օրէնքին դիտումը մարմինը մաքրել չէր 
այնքան, որքան ժողովուրդին սորվեցնել, թէ Աստուծոյ աչքին այնքան, որքան ժողովուրդին սորվեցնել, թէ Աստուծոյ աչքին այնքան, որքան ժողովուրդին սորվեցնել, թէ Աստուծոյ աչքին այնքան, որքան ժողովուրդին սորվեցնել, թէ Աստուծոյ աչքին 
մեծագոյն մաքրութիւնը մեղքն է, որ մարդուս հոգին կը պղծէմեծագոյն մաքրութիւնը մեղքն է, որ մարդուս հոգին կը պղծէմեծագոյն մաքրութիւնը մեղքն է, որ մարդուս հոգին կը պղծէմեծագոյն մաքրութիւնը մեղքն է, որ մարդուս հոգին կը պղծէ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
պիղծը չի կրնար Աստուծոյ մօտենալ, որքան ատեն որ մաքրուած պիղծը չի կրնար Աստուծոյ մօտենալ, որքան ատեն որ մաքրուած պիղծը չի կրնար Աստուծոյ մօտենալ, որքան ատեն որ մաքրուած պիղծը չի կրնար Աստուծոյ մօտենալ, որքան ատեն որ մաքրուած 
չէչէչէչէ::::    

բ.բ.բ.բ.----    Յովհաննէսի կատարած մկրտութիւնըՅովհաննէսի կատարած մկրտութիւնըՅովհաննէսի կատարած մկրտութիւնըՅովհաննէսի կատարած մկրտութիւնը::::    Անիկա հոգԱնիկա հոգԱնիկա հոգԱնիկա հոգեւոր եւոր եւոր եւոր 
բարոյական նշանակութիւն մը ունէրբարոյական նշանակութիւն մը ունէրբարոյական նշանակութիւն մը ունէրբարոյական նշանակութիւն մը ունէր::::    Ապաշխարութեան նշան Ապաշխարութեան նշան Ապաշխարութեան նշան Ապաշխարութեան նշան 
մըն էր անիկա, եւ նախապատրաստութիւն մըն էր՝ դիմաւորելու մըն էր անիկա, եւ նախապատրաստութիւն մըն էր՝ դիմաւորելու մըն էր անիկա, եւ նախապատրաստութիւն մըն էր՝ դիմաւորելու մըն էր անիկա, եւ նախապատրաստութիւն մըն էր՝ դիմաւորելու 
եւ ընդունելու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսըեւ ընդունելու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսըեւ ընդունելու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսըեւ ընդունելու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը::::    

գ.գ.գ.գ.----    Յիսուսի բերած մկրտութիւնըՅիսուսի բերած մկրտութիւնըՅիսուսի բերած մկրտութիւնըՅիսուսի բերած մկրտութիւնը::::    Այս մկրտութիւնը Այս մկրտութիւնը Այս մկրտութիւնը Այս մկրտութիւնը 
ճշմարտապէս մարդիկը կը սրբէ նախ իրենց սկզբնական՝ ճշմարտապէս մարդիկը կը սրբէ նախ իրենց սկզբնական՝ ճշմարտապէս մարդիկը կը սրբէ նախ իրենց սկզբնական՝ ճշմարտապէս մարդիկը կը սրբէ նախ իրենց սկզբնական՝ 
Ադամական մԱդամական մԱդամական մԱդամական մեղքէն, այսինքն՝ մարդոց մէջէն կը ջնջէ Աստուծոյ եղքէն, այսինքն՝ մարդոց մէջէն կը ջնջէ Աստուծոյ եղքէն, այսինքն՝ մարդոց մէջէն կը ջնջէ Աստուծոյ եղքէն, այսինքն՝ մարդոց մէջէն կը ջնջէ Աստուծոյ 
հանդէպ անհնազանդութեան մեղքը եւ անոր հետեւանքը եղող հանդէպ անհնազանդութեան մեղքը եւ անոր հետեւանքը եղող հանդէպ անհնազանդութեան մեղքը եւ անոր հետեւանքը եղող հանդէպ անհնազանդութեան մեղքը եւ անոր հետեւանքը եղող 
մահուան դատապարտութիւնը, եւ ապա՝ կը քաւէ մարդոց մահուան դատապարտութիւնը, եւ ապա՝ կը քաւէ մարդոց մահուան դատապարտութիւնը, եւ ապա՝ կը քաւէ մարդոց մահուան դատապարտութիւնը, եւ ապա՝ կը քաւէ մարդոց 
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կատարած բոլոր յանցանքներն ու անօրէնութիւնները, նոր եւ կատարած բոլոր յանցանքներն ու անօրէնութիւնները, նոր եւ կատարած բոլոր յանցանքներն ու անօրէնութիւնները, նոր եւ կատարած բոլոր յանցանքներն ու անօրէնութիւնները, նոր եւ 
մաքուր սիրտ մը եւ հոգի մը պարգեւելով անոնց, նորոգելով եւմաքուր սիրտ մը եւ հոգի մը պարգեւելով անոնց, նորոգելով եւմաքուր սիրտ մը եւ հոգի մը պարգեւելով անոնց, նորոգելով եւմաքուր սիրտ մը եւ հոգի մը պարգեւելով անոնց, նորոգելով եւ    
նոր ստեղծուած դարձնելով զանոնքնոր ստեղծուած դարձնելով զանոնքնոր ստեղծուած դարձնելով զանոնքնոր ստեղծուած դարձնելով զանոնք::::    Այս սրբութիւնն ու Այս սրբութիւնն ու Այս սրբութիւնն ու Այս սրբութիւնն ու 
նորոգութիւնը մարմնաւոր չեն, այլ՝ հոգեւորնորոգութիւնը մարմնաւոր չեն, այլ՝ հոգեւորնորոգութիւնը մարմնաւոր չեն, այլ՝ հոգեւորնորոգութիւնը մարմնաւոր չեն, այլ՝ հոգեւոր::::    Քրիստոսի ընծայած Քրիստոսի ընծայած Քրիստոսի ընծայած Քրիստոսի ընծայած 
մկրտութիւնը նշան է որդեգրութեան (Հռ 8.15մկրտութիւնը նշան է որդեգրութեան (Հռ 8.15մկրտութիւնը նշան է որդեգրութեան (Հռ 8.15մկրտութիւնը նշան է որդեգրութեան (Հռ 8.15----17), 17), 17), 17), օծումն է Ս. օծումն է Ս. օծումն է Ս. օծումն է Ս. 
Հոգիին, եւ անոր պարգեւներուն մատակարարումն է՝ իրեն Հոգիին, եւ անոր պարգեւներուն մատակարարումն է՝ իրեն Հոգիին, եւ անոր պարգեւներուն մատակարարումն է՝ իրեն Հոգիին, եւ անոր պարգեւներուն մատակարարումն է՝ իրեն 
հաւատացողներուն, զանոնք հաւաքտի կեանքհաւատացողներուն, զանոնք հաւաքտի կեանքհաւատացողներուն, զանոնք հաւաքտի կեանքհաւատացողներուն, զանոնք հաւաքտի կեանքի մը եւ չարին դէմ ի մը եւ չարին դէմ ի մը եւ չարին դէմ ի մը եւ չարին դէմ 
պայքարի կեանքի մը համար զինելու նպատակովպայքարի կեանքի մը համար զինելու նպատակովպայքարի կեանքի մը համար զինելու նպատակովպայքարի կեանքի մը համար զինելու նպատակով::::    

    
3.3.3.3.----    Մկրտութիւնը Քրիստոսի՞ անունով, թէ՝ Ամենասուրբ Մկրտութիւնը Քրիստոսի՞ անունով, թէ՝ Ամենասուրբ Մկրտութիւնը Քրիստոսի՞ անունով, թէ՝ Ամենասուրբ Մկրտութիւնը Քրիստոսի՞ անունով, թէ՝ Ամենասուրբ 

Երրորդութեան անունովԵրրորդութեան անունովԵրրորդութեան անունովԵրրորդութեան անունով::::    
Մկրտութիւնը Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով Մկրտութիւնը Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով Մկրտութիւնը Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով Մկրտութիւնը Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով 

կատարելու հրահանգը կու գայ Քրիստոսէ (Մտ 28.20)կատարելու հրահանգը կու գայ Քրիստոսէ (Մտ 28.20)կատարելու հրահանգը կու գայ Քրիստոսէ (Մտ 28.20)կատարելու հրահանգը կու գայ Քրիստոսէ (Մտ 28.20)::::    Բայց ՆԿԲայց ՆԿԲայց ՆԿԲայց ՆԿ----ի ի ի ի 
միւս գիրքերը միշտ մկրմիւս գիրքերը միշտ մկրմիւս գիրքերը միշտ մկրմիւս գիրքերը միշտ մկրտութիւնը կը յիշեն՝ Քրիստոսի անունով տութիւնը կը յիշեն՝ Քրիստոսի անունով տութիւնը կը յիշեն՝ Քրիստոսի անունով տութիւնը կը յիշեն՝ Քրիստոսի անունով 
((((Գրծ 2.38, 8.16, 10.48, 19.5Գրծ 2.38, 8.16, 10.48, 19.5Գրծ 2.38, 8.16, 10.48, 19.5Գրծ 2.38, 8.16, 10.48, 19.5::::    Հռ 6.3Հռ 6.3Հռ 6.3Հռ 6.3::::    Գղ 3.27)Գղ 3.27)Գղ 3.27)Գղ 3.27)::::    Խորքին մէջ ասոնք Խորքին մէջ ասոնք Խորքին մէջ ասոնք Խորքին մէջ ասոնք 
իրարմէ տարբեր չեն, որովհետեի Յիսուսի անունով իրարմէ տարբեր չեն, որովհետեի Յիսուսի անունով իրարմէ տարբեր չեն, որովհետեի Յիսուսի անունով իրարմէ տարբեր չեն, որովհետեի Յիսուսի անունով 
մկրտութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ անոր աստուածութեան մկրտութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ անոր աստուածութեան մկրտութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ անոր աստուածութեան մկրտութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ անոր աստուածութեան 
հաւատքին վրայհաւատքին վրայհաւատքին վրայհաւատքին վրայ::::    Իսկ Քրիստոսի աստուածութիւնը Իսկ Քրիստոսի աստուածութիւնը Իսկ Քրիստոսի աստուածութիւնը Իսկ Քրիստոսի աստուածութիւնը 
խոստովանիլ՝ կըխոստովանիլ՝ կըխոստովանիլ՝ կըխոստովանիլ՝ կը    նշանակէ Ս. Երրորդութիւնը խոստովանիլ եւ նշանակէ Ս. Երրորդութիւնը խոստովանիլ եւ նշանակէ Ս. Երրորդութիւնը խոստովանիլ եւ նշանակէ Ս. Երրորդութիւնը խոստովանիլ եւ 
մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլ::::    

    
4.4.4.4.----    Մկրտութիւնը անկրկնելի էՄկրտութիւնը անկրկնելի էՄկրտութիւնը անկրկնելի էՄկրտութիւնը անկրկնելի է::::    
Մկրտութեան անկրկնելիութիւնը սերտօրէն կապուած է Մկրտութեան անկրկնելիութիւնը սերտօրէն կապուած է Մկրտութեան անկրկնելիութիւնը սերտօրէն կապուած է Մկրտութեան անկրկնելիութիւնը սերտօրէն կապուած է 

Եկեղեցւոյ մէկութեան եւ մեր Տիրոջ ու մեր հաւատքին Եկեղեցւոյ մէկութեան եւ մեր Տիրոջ ու մեր հաւատքին Եկեղեցւոյ մէկութեան եւ մեր Տիրոջ ու մեր հաւատքին Եկեղեցւոյ մէկութեան եւ մեր Տիրոջ ու մեր հաւատքին 
մէկութեանմէկութեանմէկութեանմէկութեան::::    Եթէ մէկ է Քրիստոս, եթէ մէկ է մեր հաւատքը՝ Եթէ մէկ է Քրիստոս, եթէ մէկ է մեր հաւատքը՝ Եթէ մէկ է Քրիստոս, եթէ մէկ է մեր հաւատքը՝ Եթէ մէկ է Քրիստոս, եթէ մէկ է մեր հաւատքը՝ 
Քրիստոսով մեզի ընծայուած ԱսՔրիստոսով մեզի ընծայուած ԱսՔրիստոսով մեզի ընծայուած ԱսՔրիստոսով մեզի ընծայուած Աստուծոյ փրկարար շնորհքին տուծոյ փրկարար շնորհքին տուծոյ փրկարար շնորհքին տուծոյ փրկարար շնորհքին 
մասին, այն ատեն մկրտութիւնը չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ մասին, այն ատեն մկրտութիւնը չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ մասին, այն ատեն մկրտութիւնը չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ մասին, այն ատեն մկրտութիւնը չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ 
ոեւէ նոր մկրտութիւն՝ կը նշանակէ այդ մկրտութիւնը հիմնել նոր ոեւէ նոր մկրտութիւն՝ կը նշանակէ այդ մկրտութիւնը հիմնել նոր ոեւէ նոր մկրտութիւն՝ կը նշանակէ այդ մկրտութիւնը հիմնել նոր ոեւէ նոր մկրտութիւն՝ կը նշանակէ այդ մկրտութիւնը հիմնել նոր 
հաւատքի մը, նոր Տիրոջ մը եւ Փրկիչի մը, նոր Սուրբ Հոգիի մը եւ հաւատքի մը, նոր Տիրոջ մը եւ Փրկիչի մը, նոր Սուրբ Հոգիի մը եւ հաւատքի մը, նոր Տիրոջ մը եւ Փրկիչի մը, նոր Սուրբ Հոգիի մը եւ հաւատքի մը, նոր Տիրոջ մը եւ Փրկիչի մը, նոր Սուրբ Հոգիի մը եւ 
նոր եկեղեցիի մը վրայնոր եկեղեցիի մը վրայնոր եկեղեցիի մը վրայնոր եկեղեցիի մը վրայ::::    Այս մէկը կը շեշտէ Պօղոս առաքեալ (Այս մէկը կը շեշտէ Պօղոս առաքեալ (Այս մէկը կը շեշտէ Պօղոս առաքեալ (Այս մէկը կը շեշտէ Պօղոս առաքեալ (Եփ Եփ Եփ Եփ 
4.34.34.34.3----6)6)6)6)::::    

Եթէ կը ճանչնանք, որ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած Եթէ կը ճանչնանք, որ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած Եթէ կը ճանչնանք, որ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած Եթէ կը ճանչնանք, որ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած 
մկրտութիւնը ըստ էութեան տարբեր է ՀԿմկրտութիւնը ըստ էութեան տարբեր է ՀԿմկրտութիւնը ըստ էութեան տարբեր է ՀԿմկրտութիւնը ըստ էութեան տարբեր է ՀԿ----ի մարմնական ի մարմնական ի մարմնական ի մարմնական 
լուացումներէն, եւ Յովհաննէս Մկրտիչի խորհրդանշական լուացումներէն, եւ Յովհաննէս Մկրտիչի խորհրդանշական լուացումներէն, եւ Յովհաննէս Մկրտիչի խորհրդանշական լուացումներէն, եւ Յովհաննէս Մկրտիչի խորհրդանշական 
մկրտութենէն, արդէն ինքնաբերաբար կմկրտութենէն, արդէն ինքնաբերաբար կմկրտութենէն, արդէն ինքնաբերաբար կմկրտութենէն, արդէն ինքնաբերաբար կ’’’’ընդունինք, թէ կարելի չէ ընդունինք, թէ կարելի չէ ընդունինք, թէ կարելի չէ ընդունինք, թէ կարելի չէ 
կրկնել քրիստոնէական մկրտութիւնըկրկնել քրիստոնէական մկրտութիւնըկրկնել քրիստոնէական մկրտութիւնըկրկնել քրիստոնէական մկրտութիւնը::::    
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ա.ա.ա.ա.----    Եթէ մկԵթէ մկԵթէ մկԵթէ մկրտութիւնը մեղքերուն համար մեռնիլ կը րտութիւնը մեղքերուն համար մեռնիլ կը րտութիւնը մեղքերուն համար մեռնիլ կը րտութիւնը մեղքերուն համար մեռնիլ կը 
նշանակէ, կարելի չէ որ անձ մը երկու եւ աւելի անգամներ մեռնի նշանակէ, կարելի չէ որ անձ մը երկու եւ աւելի անգամներ մեռնի նշանակէ, կարելի չէ որ անձ մը երկու եւ աւելի անգամներ մեռնի նշանակէ, կարելի չէ որ անձ մը երկու եւ աւելի անգամներ մեռնի 
Քրիստոսի հետ (հմմտ 6.3Քրիստոսի հետ (հմմտ 6.3Քրիստոսի հետ (հմմտ 6.3Քրիստոսի հետ (հմմտ 6.3----4)4)4)4)::::    

բ.բ.բ.բ.----    Եթէ մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է, կարելի չէ որ Եթէ մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է, կարելի չէ որ Եթէ մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է, կարելի չէ որ Եթէ մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է, կարելի չէ որ 
անձ մը երկու կամ աւելի անգամներ ծնի հոգեւորապէս, ինչպէս անձ մը երկու կամ աւելի անգամներ ծնի հոգեւորապէս, ինչպէս անձ մը երկու կամ աւելի անգամներ ծնի հոգեւորապէս, ինչպէս անձ մը երկու կամ աւելի անգամներ ծնի հոգեւորապէս, ինչպէս 
որ կարելի բան չէ որ երկոր կարելի բան չէ որ երկոր կարելի բան չէ որ երկոր կարելի բան չէ որ երկու կամ աւելի անգամներ ծնի ու կամ աւելի անգամներ ծնի ու կամ աւելի անգամներ ծնի ու կամ աւելի անգամներ ծնի 
մարմնապէս (հմմտ Յհ 3.4)մարմնապէս (հմմտ Յհ 3.4)մարմնապէս (հմմտ Յհ 3.4)մարմնապէս (հմմտ Յհ 3.4)::::    

գ.գ.գ.գ.----    Եթէ մկրտութիւնը սկզբնական մեղքին լուացումն է, եւ Եթէ մկրտութիւնը սկզբնական մեղքին լուացումն է, եւ Եթէ մկրտութիւնը սկզբնական մեղքին լուացումն է, եւ Եթէ մկրտութիւնը սկզբնական մեղքին լուացումն է, եւ 
մկրտութենէն առաջ գործուած բոլոր մեղքերուն քաւութիւնը, այդ մկրտութենէն առաջ գործուած բոլոր մեղքերուն քաւութիւնը, այդ մկրտութենէն առաջ գործուած բոլոր մեղքերուն քաւութիւնը, այդ մկրտութենէն առաջ գործուած բոլոր մեղքերուն քաւութիւնը, այդ 
լուացումն ու քաւութիւնը չեն կրնար կրկնուիլ, այլապէս լուացումն ու քաւութիւնը չեն կրնար կրկնուիլ, այլապէս լուացումն ու քաւութիւնը չեն կրնար կրկնուիլ, այլապէս լուացումն ու քաւութիւնը չեն կրնար կրկնուիլ, այլապէս 
ուրացած կուրացած կուրացած կուրացած կ’’’’ըլլանք այդ քաւութեան զօրութիւնըըլլանք այդ քաւութեան զօրութիւնըըլլանք այդ քաւութեան զօրութիւնըըլլանք այդ քաւութեան զօրութիւնը::::    

2222----րդ դարէն սկսեալ, կարգ մը աղանդաւորներ րդ դարէն սկսեալ, կարգ մը աղանդաւորներ րդ դարէն սկսեալ, կարգ մը աղանդաւորներ րդ դարէն սկսեալ, կարգ մը աղանդաւորներ 
կկկկ’’’’ուսուցանէին՝ թէ մեղանչողները պէտք է վերստին մկրտելուսուցանէին՝ թէ մեղանչողները պէտք է վերստին մկրտելուսուցանէին՝ թէ մեղանչողները պէտք է վերստին մկրտելուսուցանէին՝ թէ մեղանչողները պէտք է վերստին մկրտել::::    
Ասիկա մկրտութիւնը անարգել եւ իր իմաստէն պարպել կը Ասիկա մկրտութիւնը անարգել եւ իր իմաստէն պարպել կը Ասիկա մկրտութիւնը անարգել եւ իր իմաստէն պարպել կը Ասիկա մկրտութիւնը անարգել եւ իր իմաստէն պարպել կը 
նշանակէրնշանակէրնշանակէրնշանակէր::::    Եկեղեցին հաստատեց թէ մկրտութիւնը անկրկնելի էԵկեղեցին հաստատեց թէ մկրտութիւնը անկրկնելի էԵկեղեցին հաստատեց թէ մկրտութիւնը անկրկնելի էԵկեղեցին հաստատեց թէ մկրտութիւնը անկրկնելի է::::    
Նոյնիսկ վաւերական ճանչցաւ հերետիկոսներու ձեռքով Նոյնիսկ վաւերական ճանչցաւ հերետիկոսներու ձեռքով Նոյնիսկ վաւերական ճանչցաւ հերետիկոսներու ձեռքով Նոյնիսկ վաւերական ճանչցաւ հերետիկոսներու ձեռքով 
կատարուկատարուկատարուկատարուած մկրտութիւնը, եթէ անիկա մատակարարուած է ած մկրտութիւնը, եթէ անիկա մատակարարուած է ած մկրտութիւնը, եթէ անիկա մատակարարուած է ած մկրտութիւնը, եթէ անիկա մատակարարուած է 
ուղիղ կերպով, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունովուղիղ կերպով, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունովուղիղ կերպով, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունովուղիղ կերպով, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով::::    

    
5.5.5.5.----    Մանուկներու մկրտութիւնը վաւերակա՞ն էՄանուկներու մկրտութիւնը վաւերակա՞ն էՄանուկներու մկրտութիւնը վաւերակա՞ն էՄանուկներու մկրտութիւնը վաւերակա՞ն է::::    
Ոեւէ արժէք կը ներկայացնէ՞ մանուկի մը մկրտութիւնըՈեւէ արժէք կը ներկայացնէ՞ մանուկի մը մկրտութիւնըՈեւէ արժէք կը ներկայացնէ՞ մանուկի մը մկրտութիւնըՈեւէ արժէք կը ներկայացնէ՞ մանուկի մը մկրտութիւնը::::    Չէ՞ Չէ՞ Չէ՞ Չէ՞ 

որ մկրտութիւնը կապուած է ապաշխարութեան, դէպի Աստուած որ մկրտութիւնը կապուած է ապաշխարութեան, դէպի Աստուած որ մկրտութիւնը կապուած է ապաշխարութեան, դէպի Աստուած որ մկրտութիւնը կապուած է ապաշխարութեան, դէպի Աստուած 
դարձինդարձինդարձինդարձին::::    Արդ, եթէ մէկը գիտակից չէ, եւ ապաշխարած չէ, ի՞նչպէս Արդ, եթէ մէկը գիտակից չէ, եւ ապաշխարած չէ, ի՞նչպէս Արդ, եթէ մէկը գիտակից չէ, եւ ապաշխարած չէ, ի՞նչպէս Արդ, եթէ մէկը գիտակից չէ, եւ ապաշխարած չէ, ի՞նչպէս 
կրնայ ստանալ մկրտութիւնըկրնայ ստանալ մկրտութիւնըկրնայ ստանալ մկրտութիւնըկրնայ ստանալ մկրտութիւնը::::    

Նոր Կտակարանը մանուկներու մկրտութիւն չի յիշեր, բայց Նոր Կտակարանը մանուկներու մկրտութիւն չի յիշեր, բայց Նոր Կտակարանը մանուկներու մկրտութիւն չի յիշեր, բայց Նոր Կտակարանը մանուկներու մկրտութիւն չի յիշեր, բայց 
այս լռութիւնը չի նշանակեր, թէ առաքեալներու ատեն Եկեղեցին այս լռութիւնը չի նշանակեր, թէ առաքեալներու ատեն Եկեղեցին այս լռութիւնը չի նշանակեր, թէ առաքեալներու ատեն Եկեղեցին այս լռութիւնը չի նշանակեր, թէ առաքեալներու ատեն Եկեղեցին 
մանուկներու մկրտութիւն չէր կատարերմանուկներու մկրտութիւն չէր կատարերմանուկներու մկրտութիւն չէր կատարերմանուկներու մկրտութիւն չէր կատարեր::::    Առ հասարակ մարդիկ Առ հասարակ մարդիկ Առ հասարակ մարդիկ Առ հասարակ մարդիկ 
ամբողջ ընտանիքովամբողջ ընտանիքովամբողջ ընտանիքովամբողջ ընտանիքով    կը մկրտուէին, ինչ որ բնականօրէն կը մկրտուէին, ինչ որ բնականօրէն կը մկրտուէին, ինչ որ բնականօրէն կը մկրտուէին, ինչ որ բնականօրէն 
կկկկ’’’’ենթադրէ մանուկներու մկրտութիւնը եւս (Գրծ 16.31ենթադրէ մանուկներու մկրտութիւնը եւս (Գրծ 16.31ենթադրէ մանուկներու մկրտութիւնը եւս (Գրծ 16.31ենթադրէ մանուկներու մկրտութիւնը եւս (Գրծ 16.31----34343434::::    Հմմտ Հմմտ Հմմտ Հմմտ 
Ա.Կր 1.15)Ա.Կր 1.15)Ա.Կր 1.15)Ա.Կր 1.15)::::    

Եկեղեցւոյ առաջին շրջանի Հայրերը արդէն կը վկայեն Եկեղեցւոյ առաջին շրջանի Հայրերը արդէն կը վկայեն Եկեղեցւոյ առաջին շրջանի Հայրերը արդէն կը վկայեն Եկեղեցւոյ առաջին շրջանի Հայրերը արդէն կը վկայեն 
մանուկներու մկրտութեան սովորութեանմանուկներու մկրտութեան սովորութեանմանուկներու մկրտութեան սովորութեանմանուկներու մկրտութեան սովորութեան::::    Երանոս եւ Երանոս եւ Երանոս եւ Երանոս եւ 
Տերտուղիանոս հայրապետներ կը հաստատեն սովորութիւնըՏերտուղիանոս հայրապետներ կը հաստատեն սովորութիւնըՏերտուղիանոս հայրապետներ կը հաստատեն սովորութիւնըՏերտուղիանոս հայրապետներ կը հաստատեն սովորութիւնը::::    
ՈրոգինէսՈրոգինէսՈրոգինէսՈրոգինէս    Հռոմայեցիներու նամակին իր մեկնութեան մէջ Հռոմայեցիներու նամակին իր մեկնութեան մէջ Հռոմայեցիներու նամակին իր մեկնութեան մէջ Հռոմայեցիներու նամակին իր մեկնութեան մէջ 
մանուկներու մկրտութիւնը առաքեալներէն եկած սովորութիւն մանուկներու մկրտութիւնը առաքեալներէն եկած սովորութիւն մանուկներու մկրտութիւնը առաքեալներէն եկած սովորութիւն մանուկներու մկրտութիւնը առաքեալներէն եկած սովորութիւն 
կը կոչէկը կոչէկը կոչէկը կոչէ::::    Կիպրիանոս հայրապետ նոյնիսկ նոխընտրելի կը գտնէ Կիպրիանոս հայրապետ նոյնիսկ նոխընտրելի կը գտնէ Կիպրիանոս հայրապետ նոյնիսկ նոխընտրելի կը գտնէ Կիպրիանոս հայրապետ նոյնիսկ նոխընտրելի կը գտնէ 
մանուկ տարիքին մկրտութիւնըմանուկ տարիքին մկրտութիւնըմանուկ տարիքին մկրտութիւնըմանուկ տարիքին մկրտութիւնը::::    Այս սովորութեան մասին կը Այս սովորութեան մասին կը Այս սովորութեան մասին կը Այս սովորութեան մասին կը 
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վկայէ նաեւ վկայէ նաեւ վկայէ նաեւ վկայէ նաեւ ««««Կանոնք ԱռաքելականքԿանոնք ԱռաքելականքԿանոնք ԱռաքելականքԿանոնք Առաքելականք» » » » կոչուած կանոններու կոչուած կանոններու կոչուած կանոններու կոչուած կանոններու 
խխխխումբըումբըումբըումբը::::    

    
6.6.6.6.----    Ապաշխարութեան անհրաժեշտութիւնըԱպաշխարութեան անհրաժեշտութիւնըԱպաշխարութեան անհրաժեշտութիւնըԱպաշխարութեան անհրաժեշտութիւնը::::    
Ապաշխարութիւնը բացարձակապէս անհրաժեշտ է մեր Ապաշխարութիւնը բացարձակապէս անհրաժեշտ է մեր Ապաշխարութիւնը բացարձակապէս անհրաժեշտ է մեր Ապաշխարութիւնը բացարձակապէս անհրաժեշտ է մեր 

փրկութեան համար (Ղկ 13.3, 5փրկութեան համար (Ղկ 13.3, 5փրկութեան համար (Ղկ 13.3, 5փրկութեան համար (Ղկ 13.3, 5::::    Գրծ 2.37Գրծ 2.37Գրծ 2.37Գրծ 2.37----38, 3.19 38, 3.19 38, 3.19 38, 3.19 եւայլն)եւայլն)եւայլն)եւայլն)::::    
    
7.7.7.7.----    Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք ««««ԱպաշխարութիւնԱպաշխարութիւնԱպաշխարութիւնԱպաշխարութիւն» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    
Ապաշխարութիւնը միակ ճանապարհն է Քրիստոսի գալուԱպաշխարութիւնը միակ ճանապարհն է Քրիստոսի գալուԱպաշխարութիւնը միակ ճանապարհն է Քրիստոսի գալուԱպաշխարութիւնը միակ ճանապարհն է Քրիստոսի գալու::::    

Ապաշխարութիւն կը նԱպաշխարութիւն կը նԱպաշխարութիւն կը նԱպաշխարութիւն կը նշանակէ.շանակէ.շանակէ.շանակէ.----    
ա.ա.ա.ա.----    Հրաժարում Աստուծմէ հեռու կեանքէն, եւ դարձ դէպի Հրաժարում Աստուծմէ հեռու կեանքէն, եւ դարձ դէպի Հրաժարում Աստուծմէ հեռու կեանքէն, եւ դարձ դէպի Հրաժարում Աստուծմէ հեռու կեանքէն, եւ դարձ դէպի 

ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    
բ.բ.բ.բ.----    Մեղքերու խոստովանութիւն Աստուծոյ դիմաց՝ որ մեր Մեղքերու խոստովանութիւն Աստուծոյ դիմաց՝ որ մեր Մեղքերու խոստովանութիւն Աստուծոյ դիմաց՝ որ մեր Մեղքերու խոստովանութիւն Աստուծոյ դիմաց՝ որ մեր 

հոգիներու բժիշկն էհոգիներու բժիշկն էհոգիներու բժիշկն էհոգիներու բժիշկն է::::    
գ.գ.գ.գ.----    Կեանքի կտրուկ շրջադարձ կամ փոփոխութիւնԿեանքի կտրուկ շրջադարձ կամ փոփոխութիւնԿեանքի կտրուկ շրջադարձ կամ փոփոխութիւնԿեանքի կտրուկ շրջադարձ կամ փոփոխութիւն::::    
դ.դ.դ.դ.----    Անիրաւութեանց դարմանումԱնիրաւութեանց դարմանումԱնիրաւութեանց դարմանումԱնիրաւութեանց դարմանում::::    
ե.ե.ե.ե.----    Ուղիղ հաւատք եւ ուղիղ կեանք ու գործՈւղիղ հաւատք եւ ուղիղ կեանք ու գործՈւղիղ հաւատք եւ ուղիղ կեանք ու գործՈւղիղ հաւատք եւ ուղիղ կեանք ու գործ::::    
ԱպԱպԱպԱպաշխարութիւնը ոաշխարութիւնը ոաշխարութիւնը ոաշխարութիւնը ո´́́́չ միայն մեր նախաքրիստոնէական չ միայն մեր նախաքրիստոնէական չ միայն մեր նախաքրիստոնէական չ միայն մեր նախաքրիստոնէական 

կեանքին համար է, այլ նաեւ՝ յետկեանքին համար է, այլ նաեւ՝ յետկեանքին համար է, այլ նաեւ՝ յետկեանքին համար է, այլ նաեւ՝ յետ----մկրտութեան քրիստոնէական մկրտութեան քրիստոնէական մկրտութեան քրիստոնէական մկրտութեան քրիստոնէական 
մեր կեանքին համար, եթէ իյնանք ոեւէ մահացու մեղքի մէջ, որ մեր կեանքին համար, եթէ իյնանք ոեւէ մահացու մեղքի մէջ, որ մեր կեանքին համար, եթէ իյնանք ոեւէ մահացու մեղքի մէջ, որ մեր կեանքին համար, եթէ իյնանք ոեւէ մահացու մեղքի մէջ, որ 
դարձեալ մեզ կդարձեալ մեզ կդարձեալ մեզ կդարձեալ մեզ կ’’’’անջատէ Աստուծմէանջատէ Աստուծմէանջատէ Աստուծմէանջատէ Աստուծմէ::::    

    
8.8.8.8.----    Ապաշխարութիւնը կրկնելի՞ է, թէ՝ անկրկնելիԱպաշխարութիւնը կրկնելի՞ է, թէ՝ անկրկնելիԱպաշխարութիւնը կրկնելի՞ է, թէ՝ անկրկնելիԱպաշխարութիւնը կրկնելի՞ է, թէ՝ անկրկնելի::::    
Եբրայեցիներուն նամակինԵբրայեցիներուն նամակինԵբրայեցիներուն նամակինԵբրայեցիներուն նամակին    մէջ ունինք հատուած մը, որ կը մէջ ունինք հատուած մը, որ կը մէջ ունինք հատուած մը, որ կը մէջ ունինք հատուած մը, որ կը 

թուի թէ ապաշխարութիւնը անկրկնելի կը յայտարարէ (Եբր 6.4թուի թէ ապաշխարութիւնը անկրկնելի կը յայտարարէ (Եբր 6.4թուի թէ ապաշխարութիւնը անկրկնելի կը յայտարարէ (Եբր 6.4թուի թէ ապաշխարութիւնը անկրկնելի կը յայտարարէ (Եբր 6.4----
6666::::    Հմմտ 10.26Հմմտ 10.26Հմմտ 10.26Հմմտ 10.26----27)27)27)27)::::    

Կրկնելիութեան հարցը ծագեցաւ, երբ 3Կրկնելիութեան հարցը ծագեցաւ, երբ 3Կրկնելիութեան հարցը ծագեցաւ, երբ 3Կրկնելիութեան հարցը ծագեցաւ, երբ 3----րդ դարուն, րդ դարուն, րդ դարուն, րդ դարուն, 
քրիստոնէութեան դէմ հալածանքներուն ընթացքին շատեր քրիստոնէութեան դէմ հալածանքներուն ընթացքին շատեր քրիստոնէութեան դէմ հալածանքներուն ընթացքին շատեր քրիստոնէութեան դէմ հալածանքներուն ընթացքին շատեր 
հաւատքը ուրացան եւ կուռքերուն պաշտամունք հաւատքը ուրացան եւ կուռքերուն պաշտամունք հաւատքը ուրացան եւ կուռքերուն պաշտամունք հաւատքը ուրացան եւ կուռքերուն պաշտամունք 
մատուցանեցինմատուցանեցինմատուցանեցինմատուցանեցին::::    ՀաՀաՀաՀալածանքներու դադարէն ետք հարց ծագեցաւ, լածանքներու դադարէն ետք հարց ծագեցաւ, լածանքներու դադարէն ետք հարց ծագեցաւ, լածանքներու դադարէն ետք հարց ծագեցաւ, 
թէ այսպիսիները ներում ունի՞նթէ այսպիսիները ներում ունի՞նթէ այսպիսիները ներում ունի՞նթէ այսպիսիները ներում ունի՞ն::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ ««««ուրացումըուրացումըուրացումըուրացումը» » » » 
մահացու մեղք մը կը համարուէր, իսկ համոզումը այն էր՝ որ մահացու մեղք մը կը համարուէր, իսկ համոզումը այն էր՝ որ մահացու մեղք մը կը համարուէր, իսկ համոզումը այն էր՝ որ մահացու մեղք մը կը համարուէր, իսկ համոզումը այն էր՝ որ 
մահացու մեղքերը թողութիւն չունինմահացու մեղքերը թողութիւն չունինմահացու մեղքերը թողութիւն չունինմահացու մեղքերը թողութիւն չունին::::    

Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ ««««մահացումահացումահացումահացու» » » » մեղքը Ս. Հոգիին դէմ մեղքը Ս. Հոգիին դէմ մեղքը Ս. Հոգիին դէմ մեղքը Ս. Հոգիին դէմ 
հայհոյութիւնն է (Մր 3.28հայհոյութիւնն է (Մր 3.28հայհոյութիւնն է (Մր 3.28հայհոյութիւնն է (Մր 3.28----29)29)29)29)::::    Եկեղեցին հաւատքի ուրացումը Եկեղեցին հաւատքի ուրացումը Եկեղեցին հաւատքի ուրացումը Եկեղեցին հաւատքի ուրացումը 
նոյնացուց Ս. Հոգիին դէմ հայհոյութեան հետ, եւ զայն նկատեց նոյնացուց Ս. Հոգիին դէմ հայհոյութեան հետ, եւ զայն նկատեց նոյնացուց Ս. Հոգիին դէմ հայհոյութեան հետ, եւ զայն նկատեց նոյնացուց Ս. Հոգիին դէմ հայհոյութեան հետ, եւ զայն նկատեց 
««««մահացումահացումահացումահացու» » » » մեղքմեղքմեղքմեղք::::    Սպանութիւնը, ագահութիւնը եւ Սպանութիւնը, ագահութիւնը եւ Սպանութիւնը, ագահութիւնը եւ Սպանութիւնը, ագահութիւնը եւ 
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««««պոռնկութիւնըպոռնկութիւնըպոռնկութիւնըպոռնկութիւնը», », », », այսինքն՝ սանձարձակ անբարոյութիւնը եւս այսինքն՝ սանձարձակ անբարոյութիւնը եւս այսինքն՝ սանձարձակ անբարոյութիւնը եւս այսինքն՝ սանձարձակ անբարոյութիւնը եւս 
հոգին սպաննող մահացու մեղքեր նկատուած ենհոգին սպաննող մահացու մեղքեր նկատուած ենհոգին սպաննող մահացու մեղքեր նկատուած ենհոգին սպաննող մահացու մեղքեր նկատուած են::::        

Եկեղեցւոյ առաջին հայրերը մկրտԵկեղեցւոյ առաջին հայրերը մկրտԵկեղեցւոյ առաջին հայրերը մկրտԵկեղեցւոյ առաջին հայրերը մկրտութենէն ետք ութենէն ետք ութենէն ետք ութենէն ետք 
ապաշխարութեան միայն մէկ առիթ կը ճանչնան՝ մահացու ապաշխարութեան միայն մէկ առիթ կը ճանչնան՝ մահացու ապաշխարութեան միայն մէկ առիթ կը ճանչնան՝ մահացու ապաշխարութեան միայն մէկ առիթ կը ճանչնան՝ մահացու 
համարուած մեղքերուն համարհամարուած մեղքերուն համարհամարուած մեղքերուն համարհամարուած մեղքերուն համար::::    Իսկ այս Իսկ այս Իսկ այս Իսկ այս ««««երկրորդ երկրորդ երկրորդ երկրորդ 
ապաշխարութիւնապաշխարութիւնապաշխարութիւնապաշխարութիւն»»»»ը շատ դաժան պայմաններ ունէր, եւ ը շատ դաժան պայմաններ ունէր, եւ ը շատ դաժան պայմաններ ունէր, եւ ը շատ դաժան պայմաններ ունէր, եւ 
կկկկ’’’’ենթադրէր ոենթադրէր ոենթադրէր ոենթադրէր ո´́́́չ միայն մեղքին հրապարակային չ միայն մեղքին հրապարակային չ միայն մեղքին հրապարակային չ միայն մեղքին հրապարակային 
խոստովանութիւնը, այլ երկար տարիներու վրայ տարածուած խոստովանութիւնը, այլ երկար տարիներու վրայ տարածուած խոստովանութիւնը, այլ երկար տարիներու վրայ տարածուած խոստովանութիւնը, այլ երկար տարիներու վրայ տարածուած 
ապաշխարանքի ապաշխարանքի ապաշխարանքի ապաշխարանքի ձեւերձեւերձեւերձեւեր::::    Աստիճանաբար այս խստութիւնը Աստիճանաբար այս խստութիւնը Աստիճանաբար այս խստութիւնը Աստիճանաբար այս խստութիւնը 
նահանջ արձանագրեց, եւ Եկեղեցին աւելի ներողամիտ նահանջ արձանագրեց, եւ Եկեղեցին աւելի ներողամիտ նահանջ արձանագրեց, եւ Եկեղեցին աւելի ներողամիտ նահանջ արձանագրեց, եւ Եկեղեցին աւելի ներողամիտ 
կեցուածք մը որդեգրեց, ներելի նկատելով մահացու մեղքերն ալ, կեցուածք մը որդեգրեց, ներելի նկատելով մահացու մեղքերն ալ, կեցուածք մը որդեգրեց, ներելի նկատելով մահացու մեղքերն ալ, կեցուածք մը որդեգրեց, ներելի նկատելով մահացու մեղքերն ալ, 
պայմանաւ որ ենթական յատուկ ապաշխարանք կատարէ անոնց պայմանաւ որ ենթական յատուկ ապաշխարանք կատարէ անոնց պայմանաւ որ ենթական յատուկ ապաշխարանք կատարէ անոնց պայմանաւ որ ենթական յատուկ ապաշխարանք կատարէ անոնց 
համարհամարհամարհամար::::    

    
9.9.9.9.----    Ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելՈ՞վ կրնայ մեղքերը ներելՈ՞վ կրնայ մեղքերը ներելՈ՞վ կրնայ մեղքերը ներել::::    
Միայն Աստուած է որ կրնայ մեղքՄիայն Աստուած է որ կրնայ մեղքՄիայն Աստուած է որ կրնայ մեղքՄիայն Աստուած է որ կրնայ մեղքերը ներելերը ներելերը ներելերը ներել::::    Բայց ինչպէս որ Բայց ինչպէս որ Բայց ինչպէս որ Բայց ինչպէս որ 

Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ ցոյց տուաւ, որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ ցոյց տուաւ, որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ ցոյց տուաւ, որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ ցոյց տուաւ, որ ««««Մարդու Մարդու Մարդու Մարդու 
Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելուՈրդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելուՈրդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելուՈրդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
2.10), 2.10), 2.10), 2.10), նոյնպէս ալ իր Եկեղեցիին իշխանութիւն տուաւ մեղքերը նոյնպէս ալ իր Եկեղեցիին իշխանութիւն տուաւ մեղքերը նոյնպէս ալ իր Եկեղեցիին իշխանութիւն տուաւ մեղքերը նոյնպէս ալ իր Եկեղեցիին իշխանութիւն տուաւ մեղքերը 
ներելուներելուներելուներելու::::    Բայց Եկեղեցի հասկացողութիւնը անորոշ Բայց Եկեղեցի հասկացողութիւնը անորոշ Բայց Եկեղեցի հասկացողութիւնը անորոշ Բայց Եկեղեցի հասկացողութիւնը անորոշ 
հասկացողութիւն մը չէհասկացողութիւն մը չէհասկացողութիւն մը չէհասկացողութիւն մը չէ::::    Եկեղեցին, իբրեւ Մարմին, ունի իր Եկեղեցին, իբրեւ Մարմին, ունի իր Եկեղեցին, իբրեւ Մարմին, ունի իր Եկեղեցին, իբրեւ Մարմին, ունի իր 
առաջնորդները, Տիրոջ կողմէ կարգուած հովիւները, որոնք առաջնորդները, Տիրոջ կողմէ կարգուած հովիւները, որոնք առաջնորդները, Տիրոջ կողմէ կարգուած հովիւները, որոնք առաջնորդները, Տիրոջ կողմէ կարգուած հովիւները, որոնք 
հաւատքի, կարգի (կարգապահութեան) եւ բարոյականութեան հաւատքի, կարգի (կարգապահութեան) եւ բարոյականութեան հաւատքի, կարգի (կարգապահութեան) եւ բարոյականութեան հաւատքի, կարգի (կարգապահութեան) եւ բարոյականութեան 
խնդիրներուն մէջ վճռական ձայն ունեցող Աստուծոյ խնդիրներուն մէջ վճռական ձայն ունեցող Աստուծոյ խնդիրներուն մէջ վճռական ձայն ունեցող Աստուծոյ խնդիրներուն մէջ վճռական ձայն ունեցող Աստուծոյ 
պաշտօնեաներն ենպաշտօնեաներն ենպաշտօնեաներն ենպաշտօնեաներն են::::    

Քրիստոս իր առաքեալներուն տուաւ յատուկ իշխանութիւնը Քրիստոս իր առաքեալներուն տուաւ յատուկ իշխանութիւնը Քրիստոս իր առաքեալներուն տուաւ յատուկ իշխանութիւնը Քրիստոս իր առաքեալներուն տուաւ յատուկ իշխանութիւնը 
««««կապելկապելկապելկապելու եւ արձակելուու եւ արձակելուու եւ արձակելուու եւ արձակելու», », », », որ յիշեալ հեղինակութիւնն էր իր որ յիշեալ հեղինակութիւնն էր իր որ յիշեալ հեղինակութիւնն էր իր որ յիշեալ հեղինակութիւնն էր իր 
Եկեղեցիին վրայ, եւ մասնաւորաբար՝ մեղքերը ներելու Եկեղեցիին վրայ, եւ մասնաւորաբար՝ մեղքերը ներելու Եկեղեցիին վրայ, եւ մասնաւորաբար՝ մեղքերը ներելու Եկեղեցիին վրայ, եւ մասնաւորաբար՝ մեղքերը ներելու 
իշխանութիւնը (Մտ 16.19, 18.18իշխանութիւնը (Մտ 16.19, 18.18իշխանութիւնը (Մտ 16.19, 18.18իշխանութիւնը (Մտ 16.19, 18.18::::    Հմմտ Յհ 20.23)Հմմտ Յհ 20.23)Հմմտ Յհ 20.23)Հմմտ Յհ 20.23)::::    

Ներելու իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը Ներելու իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը Ներելու իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը Ներելու իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը 
ստեղծուեցաւ՝ մահացու մեղքերուն կապակցութեամբ, որոնցմէ ստեղծուեցաւ՝ մահացու մեղքերուն կապակցութեամբ, որոնցմէ ստեղծուեցաւ՝ մահացու մեղքերուն կապակցութեամբ, որոնցմէ ստեղծուեցաւ՝ մահացու մեղքերուն կապակցութեամբ, որոնցմէ 
ամենէն փշոտըամենէն փշոտըամենէն փշոտըամենէն փշոտը    հաւատքի ուրացումն էրհաւատքի ուրացումն էրհաւատքի ուրացումն էրհաւատքի ուրացումն էր::::    

    
10.10.10.10.----    Ապաշխարութիւնը սրբութեան ճանապարհն էԱպաշխարութիւնը սրբութեան ճանապարհն էԱպաշխարութիւնը սրբութեան ճանապարհն էԱպաշխարութիւնը սրբութեան ճանապարհն է::::    
Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին ««««սուրբսուրբսուրբսուրբ» » » » էէէէ::::    Մենք սուրբ չենք, մեղաւորներ ենք Մենք սուրբ չենք, մեղաւորներ ենք Մենք սուրբ չենք, մեղաւորներ ենք Մենք սուրբ չենք, մեղաւորներ ենք 

բոլորսբոլորսբոլորսբոլորս::::    Բայց մեր գլուխւ՝ Քրիստոս սուրբ է, եւ իրմով կը սրբէ մեզ Բայց մեր գլուխւ՝ Քրիստոս սուրբ է, եւ իրմով կը սրբէ մեզ Բայց մեր գլուխւ՝ Քրիստոս սուրբ է, եւ իրմով կը սրբէ մեզ Բայց մեր գլուխւ՝ Քրիստոս սուրբ է, եւ իրմով կը սրբէ մեզ 
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((((Յհ 17.17Յհ 17.17Յհ 17.17Յհ 17.17----19)19)19)19)::::    Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին ««««մեղաւորաց քաւարանմեղաւորաց քաւարանմեղաւորաց քաւարանմեղաւորաց քաւարան» » » » էէէէ::::    Հոն կու գան Հոն կու գան Հոն կու գան Հոն կու գան 
ոոոո´́́́չ թէ սուրբերըչ թէ սուրբերըչ թէ սուրբերըչ թէ սուրբերը, , , , այլ անոնք՝ կը կամենան սրբուիլայլ անոնք՝ կը կամենան սրբուիլայլ անոնք՝ կը կամենան սրբուիլայլ անոնք՝ կը կամենան սրբուիլ::::    

Թէպէտ Հաւատամքը միւս խորհուրդները չի յիշեր, եւ միայն Թէպէտ Հաւատամքը միւս խորհուրդները չի յիշեր, եւ միայն Թէպէտ Հաւատամքը միւս խորհուրդները չի յիշեր, եւ միայն Թէպէտ Հաւատամքը միւս խորհուրդները չի յիշեր, եւ միայն 
Մկրտութիւնը եւ Ապաշխարութիւնը կը յիշէ, բայց բնականօրէն Մկրտութիւնը եւ Ապաշխարութիւնը կը յիշէ, բայց բնականօրէն Մկրտութիւնը եւ Ապաշխարութիւնը կը յիշէ, բայց բնականօրէն Մկրտութիւնը եւ Ապաշխարութիւնը կը յիշէ, բայց բնականօրէն 
մկրտութիւնը կարելի չէ հասկնալ առանց դրոշմի խորհուրդինմկրտութիւնը կարելի չէ հասկնալ առանց դրոշմի խորհուրդինմկրտութիւնը կարելի չէ հասկնալ առանց դրոշմի խորհուրդինմկրտութիւնը կարելի չէ հասկնալ առանց դրոշմի խորհուրդին::::    
Մկրտութիւնը եթէ Աստուծոյ հաւատալն է եւ Աստուծոյ Մկրտութիւնը եթէ Աստուծոյ հաւատալն է եւ Աստուծոյ Մկրտութիւնը եթէ Աստուծոյ հաւատալն է եւ Աստուծոյ Մկրտութիւնը եթէ Աստուծոյ հաւատալն է եւ Աստուծոյ 
ապաւինիլը, դապաւինիլը, դապաւինիլը, դապաւինիլը, դրոշմը Աստուծոյ Հոգիին օծումը ստանալն էրոշմը Աստուծոյ Հոգիին օծումը ստանալն էրոշմը Աստուծոյ Հոգիին օծումը ստանալն էրոշմը Աստուծոյ Հոգիին օծումը ստանալն է::::    ՆԿՆԿՆԿՆԿ----ը, ը, ը, ը, 
եւ յատկապէս առաքեալներու գործերը, բազմաթիւ օրինակներով եւ յատկապէս առաքեալներու գործերը, բազմաթիւ օրինակներով եւ յատկապէս առաքեալներու գործերը, բազմաթիւ օրինակներով եւ յատկապէս առաքեալներու գործերը, բազմաթիւ օրինակներով 
ցոյց կու տան թէ առհասարակ ասոնք իրարու կապուած են, ցոյց կու տան թէ առհասարակ ասոնք իրարու կապուած են, ցոյց կու տան թէ առհասարակ ասոնք իրարու կապուած են, ցոյց կու տան թէ առհասարակ ասոնք իրարու կապուած են, 
թէպէտ նոյնը չեն (Բ.Կր 1.21թէպէտ նոյնը չեն (Բ.Կր 1.21թէպէտ նոյնը չեն (Բ.Կր 1.21թէպէտ նոյնը չեն (Բ.Կր 1.21----22)22)22)22)::::    

Նոյնպէս, կարելի չէ ապաշխարութիւնը հասկնալ՝ առանց Նոյնպէս, կարելի չէ ապաշխարութիւնը հասկնալ՝ առանց Նոյնպէս, կարելի չէ ապաշխարութիւնը հասկնալ՝ առանց Նոյնպէս, կարելի չէ ապաշխարութիւնը հասկնալ՝ առանց 
անոր յաջորդող Հողորդութանոր յաջորդող Հողորդութանոր յաջորդող Հողորդութանոր յաջորդող Հողորդութեան խորհուրդինեան խորհուրդինեան խորհուրդինեան խորհուրդին::::    Եթէ մեղքը մեզ Եթէ մեղքը մեզ Եթէ մեղքը մեզ Եթէ մեղքը մեզ 
Աստուծմէ հեռացնող եւ անջատող իրականութիւնն է, եւ Աստուծմէ հեռացնող եւ անջատող իրականութիւնն է, եւ Աստուծմէ հեռացնող եւ անջատող իրականութիւնն է, եւ Աստուծմէ հեռացնող եւ անջատող իրականութիւնն է, եւ 
ապաշխարութիւնը վերադարձ մըն է դէպի Աստուած, այդ ապաշխարութիւնը վերադարձ մըն է դէպի Աստուած, այդ ապաշխարութիւնը վերադարձ մըն է դէպի Աստուած, այդ ապաշխարութիւնը վերադարձ մըն է դէպի Աստուած, այդ 
վերադարձին նպատակը ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ վերադարձին նպատակը ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ վերադարձին նպատակը ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ վերադարձին նպատակը ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ՝ եթէ ոչ 
վերստին եւ ամբողջական միաւորումը Աստուծոյ հետ, որ Ս. վերստին եւ ամբողջական միաւորումը Աստուծոյ հետ, որ Ս. վերստին եւ ամբողջական միաւորումը Աստուծոյ հետ, որ Ս. վերստին եւ ամբողջական միաւորումը Աստուծոյ հետ, որ Ս. 
Հաղորդութիւնն էՀաղորդութիւնն էՀաղորդութիւնն էՀաղորդութիւնն է::::    

ԱպաշխարԱպաշխարԱպաշխարԱպաշխարութիւնը ինքն է նաեւ դուռը Եկեղեցւոյ միւս ութիւնը ինքն է նաեւ դուռը Եկեղեցւոյ միւս ութիւնը ինքն է նաեւ դուռը Եկեղեցւոյ միւս ութիւնը ինքն է նաեւ դուռը Եկեղեցւոյ միւս 
խորհուրդներունխորհուրդներունխորհուրդներունխորհուրդներուն::::    Առանց ապաշխարութեան կարելի չէ ստանալ Առանց ապաշխարութեան կարելի չէ ստանալ Առանց ապաշխարութեան կարելի չէ ստանալ Առանց ապաշխարութեան կարելի չէ ստանալ 
Եկեղեցւոյ միւս խորհուրդները, սուրբ պսակը, ձեռնադրութեան Եկեղեցւոյ միւս խորհուրդները, սուրբ պսակը, ձեռնադրութեան Եկեղեցւոյ միւս խորհուրդները, սուրբ պսակը, ձեռնադրութեան Եկեղեցւոյ միւս խորհուրդները, սուրբ պսակը, ձեռնադրութեան 
կարգը, հիւանդներու օծումըկարգը, հիւանդներու օծումըկարգը, հիւանդներու օծումըկարգը, հիւանդներու օծումը::::    
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««««Ի յարութիւն մեռելոցԻ յարութիւն մեռելոցԻ յարութիւն մեռելոցԻ յարութիւն մեռելոց::::    
Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոցԻ դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոցԻ դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոցԻ դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Ընդհանրական յարութիւնը Հին եւ Նոր Ընդհանրական յարութիւնը Հին եւ Նոր Ընդհանրական յարութիւնը Հին եւ Նոր Ընդհանրական յարութիւնը Հին եւ Նոր 

Կտակարաններուն մէջԿտակարաններուն մէջԿտակարաններուն մէջԿտակարաններուն մէջ::::    
ԹէԹէԹէԹէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Կտակարաններուն մէջ կը խօսուի Նոր Կտակարաններուն մէջ կը խօսուի Նոր Կտակարաններուն մէջ կը խօսուի Նոր Կտակարաններուն մէջ կը խօսուի 

մեռելներու ապագայ յարութեան մասին, երբ բոլոր մեռելներու ապագայ յարութեան մասին, երբ բոլոր մեռելներու ապագայ յարութեան մասին, երբ բոլոր մեռելներու ապագայ յարութեան մասին, երբ բոլոր ««««հողին մէջ հողին մէջ հողին մէջ հողին մէջ 
քնացողները պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի քնացողները պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի քնացողները պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի քնացողները պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի 
համար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգահամար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգահամար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգահամար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի նքի նքի նքի 
համարհամարհամարհամար»»»» ( ( ( (Դն 12.2 եւ 23Դն 12.2 եւ 23Դն 12.2 եւ 23Դն 12.2 եւ 23::::    Հմմտ Մտ 25.46Հմմտ Մտ 25.46Հմմտ Մտ 25.46Հմմտ Մտ 25.46::::    Յհ 5.28Յհ 5.28Յհ 5.28Յհ 5.28----29292929::::    Գրծ 24.15)Գրծ 24.15)Գրծ 24.15)Գրծ 24.15)::::    
Քրիստոսի ժամանակակից Հրեաները այս զօրեղ հաւատքը Քրիստոսի ժամանակակից Հրեաները այս զօրեղ հաւատքը Քրիստոսի ժամանակակից Հրեաները այս զօրեղ հաւատքը Քրիստոսի ժամանակակից Հրեաները այս զօրեղ հաւատքը 
ունէին (տեունէին (տեունէին (տեունէին (տե´́́́ս Յհ 11.17ս Յհ 11.17ս Յհ 11.17ս Յհ 11.17----27)27)27)27)::::    

    
2.2.2.2.----    Հոգիի անմահութիւն եւ մարմնաւոր յարութիւնՀոգիի անմահութիւն եւ մարմնաւոր յարութիւնՀոգիի անմահութիւն եւ մարմնաւոր յարութիւնՀոգիի անմահութիւն եւ մարմնաւոր յարութիւն::::    
ա.ա.ա.ա.----    Ոմանք այս կեանքէն անդին ոեւէ գոյութիւն կը մերժեն Ոմանք այս կեանքէն անդին ոեւէ գոյութիւն կը մերժեն Ոմանք այս կեանքէն անդին ոեւէ գոյութիւն կը մերժեն Ոմանք այս կեանքէն անդին ոեւէ գոյութիւն կը մերժեն 

ճանչնալճանչնալճանչնալճանչնալ::::    ԱյդպիսԱյդպիսԱյդպիսԱյդպիսին էին Սադուկեցիները Հրէից մէջին էին Սադուկեցիները Հրէից մէջին էին Սադուկեցիները Հրէից մէջին էին Սադուկեցիները Հրէից մէջ::::    Այդպիսիներ Այդպիսիներ Այդպիսիներ Այդպիսիներ 
շատ կային Յոյն իմաստասէրներուն մէջշատ կային Յոյն իմաստասէրներուն մէջշատ կային Յոյն իմաստասէրներուն մէջշատ կային Յոյն իմաստասէրներուն մէջ::::    Այդպիսիներ Այդպիսիներ Այդպիսիներ Այդպիսիներ 
գտնուեցան եւ կան նաեւ քրիստոնեայ անունը կրողներու գտնուեցան եւ կան նաեւ քրիստոնեայ անունը կրողներու գտնուեցան եւ կան նաեւ քրիստոնեայ անունը կրողներու գտնուեցան եւ կան նաեւ քրիստոնեայ անունը կրողներու 
շարքին մէջշարքին մէջշարքին մէջշարքին մէջ::::    

բ.բ.բ.բ.----    Ուրիշներ հոգիներու անմահութիւնը կը ճանչնան ու Ուրիշներ հոգիներու անմահութիւնը կը ճանչնան ու Ուրիշներ հոգիներու անմահութիւնը կը ճանչնան ու Ուրիշներ հոգիներու անմահութիւնը կը ճանչնան ու 
կկկկ’’’’ընդունին, բայց կը մերժեն ընդունիլ մարմնաւոր յարութիւընդունին, բայց կը մերժեն ընդունիլ մարմնաւոր յարութիւընդունին, բայց կը մերժեն ընդունիլ մարմնաւոր յարութիւընդունին, բայց կը մերժեն ընդունիլ մարմնաւոր յարութիւնընընընը::::    
Այսպիսին էին 2Այսպիսին էին 2Այսպիսին էին 2Այսպիսին էին 2----րդ դարուն՝ Մարկիոն Պոնտացի, 3րդ դարուն՝ Մարկիոն Պոնտացի, 3րդ դարուն՝ Մարկիոն Պոնտացի, 3րդ դարուն՝ Մարկիոն Պոնտացի, 3----րդ դարուն՝ րդ դարուն՝ րդ դարուն՝ րդ դարուն՝ 
Մանի, եւ ուրիշներՄանի, եւ ուրիշներՄանի, եւ ուրիշներՄանի, եւ ուրիշներ::::    Բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն Բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն Բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն Բայց Աստուածաշունչը յստակօրէն 
կկկկ’’’’ուսուցանէ մարմիններու յարութիւնըուսուցանէ մարմիններու յարութիւնըուսուցանէ մարմիններու յարութիւնըուսուցանէ մարմիններու յարութիւնը::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Յհ 5.21ս Յհ 5.21ս Յհ 5.21ս Յհ 5.21----29292929::::    Հոգին Հոգին Հոգին Հոգին 
արդէն անմահ է եւ յարութեան պէտք չունիարդէն անմահ է եւ յարութեան պէտք չունիարդէն անմահ է եւ յարութեան պէտք չունիարդէն անմահ է եւ յարութեան պէտք չունի::::    ՄարմիՄարմիՄարմիՄարմի´́́́նն է որ նն է որ նն է որ նն է որ 
պէտք ունի յարութեանպէտք ունի յարութեանպէտք ունի յարութեանպէտք ունի յարութեան::::    

գ.գ.գ.գ.----    Ուրիշներ մՈւրիշներ մՈւրիշներ մՈւրիշներ մեռելներու յարութիւնը կեռելներու յարութիւնը կեռելներու յարութիւնը կեռելներու յարութիւնը կ’’’’ընդունին, բայց ընդունին, բայց ընդունին, բայց ընդունին, բայց 
կկկկ’’’’ըսեն՝ թէ մեր այս մարմինները չեն որ յարութիւն պիտի առնեն, ըսեն՝ թէ մեր այս մարմինները չեն որ յարութիւն պիտի առնեն, ըսեն՝ թէ մեր այս մարմինները չեն որ յարութիւն պիտի առնեն, ըսեն՝ թէ մեր այս մարմինները չեն որ յարութիւն պիտի առնեն, 
այլ՝ հոգիները երկնային մարմին պիտի ստանանայլ՝ հոգիները երկնային մարմին պիտի ստանանայլ՝ հոգիները երկնային մարմին պիտի ստանանայլ՝ հոգիները երկնային մարմին պիտի ստանան::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
Աստուածաշունչը կԱստուածաշունչը կԱստուածաշունչը կԱստուածաշունչը կ’’’’ըսէ, թէ նոըսէ, թէ նոըսէ, թէ նոըսէ, թէ նո´́́́յն մեր այս մարմինները յն մեր այս մարմինները յն մեր այս մարմինները յն մեր այս մարմինները 
յարութիւն պիտի առնեն (տեյարութիւն պիտի առնեն (տեյարութիւն պիտի առնեն (տեյարութիւն պիտի առնեն (տե´́́́ս Յոբ 19.25ս Յոբ 19.25ս Յոբ 19.25ս Յոբ 19.25----27272727::::    Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20----21)21)21)21)::::    

դ.դ.դ.դ.----    ՏաՏաՏաՏակաւին, ուրիշներ մերժեցին ընդհանրական կաւին, ուրիշներ մերժեցին ընդհանրական կաւին, ուրիշներ մերժեցին ընդհանրական կաւին, ուրիշներ մերժեցին ընդհանրական 
յարութիւնը, ըսելով թէ միայն արդարները յարութիւն պիտի յարութիւնը, ըսելով թէ միայն արդարները յարութիւն պիտի յարութիւնը, ըսելով թէ միայն արդարները յարութիւն պիտի յարութիւնը, ըսելով թէ միայն արդարները յարութիւն պիտի 
առնեն (այսպէս նաեւ՝ Եհովայի Վկաները)առնեն (այսպէս նաեւ՝ Եհովայի Վկաները)առնեն (այսպէս նաեւ՝ Եհովայի Վկաները)առնեն (այսպէս նաեւ՝ Եհովայի Վկաները)::::    Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ 
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Աստուածաշունչը յստակօրէն հակառակը կը վկայէ (տեԱստուածաշունչը յստակօրէն հակառակը կը վկայէ (տեԱստուածաշունչը յստակօրէն հակառակը կը վկայէ (տեԱստուածաշունչը յստակօրէն հակառակը կը վկայէ (տե´́́́ս Գրծ ս Գրծ ս Գրծ ս Գրծ 
24.15)24.15)24.15)24.15)::::    

    
3.3.3.3.----    Ի՞նչպիսի մարմին պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինըԻ՞նչպիսի մարմին պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինըԻ՞նչպիսի մարմին պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինըԻ՞նչպիսի մարմին պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը::::    
««««Ի՞նչպէսԻ՞նչպէսԻ՞նչպէսԻ՞նչպէս    յարութիւն կյարութիւն կյարութիւն կյարութիւն կ’’’’առնեն մեռելները. կամ ի՞նչպիսի առնեն մեռելները. կամ ի՞նչպիսի առնեն մեռելները. կամ ի՞նչպիսի առնեն մեռելները. կամ ի՞նչպիսի 

մարմինով պիտի գանմարմինով պիտի գանմարմինով պիտի գանմարմինով պիտի գան»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.36Ա.Կր 15.36Ա.Կր 15.36Ա.Կր 15.36----37)37)37)37)::::    Ինչպէս հողին մէջ Ինչպէս հողին մէջ Ինչպէս հողին մէջ Ինչպէս հողին մէջ 
նետուած ցորենահատիկը եւ անկէ ծլած եւ աճած հասկին նետուած ցորենահատիկը եւ անկէ ծլած եւ աճած հասկին նետուած ցորենահատիկը եւ անկէ ծլած եւ աճած հասկին նետուած ցորենահատիկը եւ անկէ ծլած եւ աճած հասկին 
հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյնը, մէկը միւսին հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյնը, մէկը միւսին հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյնը, մէկը միւսին հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյնը, մէկը միւսին 
նորոգութիւնը, բայց միաժամանակ միեւնոյն հատիկները չեն, այնորոգութիւնը, բայց միաժամանակ միեւնոյն հատիկները չեն, այնորոգութիւնը, բայց միաժամանակ միեւնոյն հատիկները չեն, այնորոգութիւնը, բայց միաժամանակ միեւնոյն հատիկները չեն, այլ լ լ լ 
նորերը հինին փոխակերպուածն են, այնպէս ալ մեռած մարմինը նորերը հինին փոխակերպուածն են, այնպէս ալ մեռած մարմինը նորերը հինին փոխակերպուածն են, այնպէս ալ մեռած մարմինը նորերը հինին փոխակերպուածն են, այնպէս ալ մեռած մարմինը 
երբ հողէն դուրս գայ՝ ներկայի մարմինէն տարբեր պիտի չըլլայ, երբ հողէն դուրս գայ՝ ներկայի մարմինէն տարբեր պիտի չըլլայ, երբ հողէն դուրս գայ՝ ներկայի մարմինէն տարբեր պիտի չըլլայ, երբ հողէն դուրս գայ՝ ներկայի մարմինէն տարբեր պիտի չըլլայ, 
այլ՝ նոյն մարմինը, սակայն նորոգուած ու փոխակերպուածայլ՝ նոյն մարմինը, սակայն նորոգուած ու փոխակերպուածայլ՝ նոյն մարմինը, սակայն նորոգուած ու փոխակերպուածայլ՝ նոյն մարմինը, սակայն նորոգուած ու փոխակերպուած::::    
Որովհետեւ այժմ մեր մարմինները Որովհետեւ այժմ մեր մարմինները Որովհետեւ այժմ մեր մարմինները Որովհետեւ այժմ մեր մարմինները ««««շնչաւորշնչաւորշնչաւորշնչաւոր» » » » են, եղծանելի, են, եղծանելի, են, եղծանելի, են, եղծանելի, 
անարգ, տկար, մահկանացու, մինչդեռ յանարգ, տկար, մահկանացու, մինչդեռ յանարգ, տկար, մահկանացու, մինչդեռ յանարգ, տկար, մահկանացու, մինչդեռ յարութենէն ետք նոյն այդ արութենէն ետք նոյն այդ արութենէն ետք նոյն այդ արութենէն ետք նոյն այդ 
մարմինները պիտի ըլլան՝ մարմինները պիտի ըլլան՝ մարմինները պիտի ըլլան՝ մարմինները պիտի ըլլան՝ ««««հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր» » » » անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր 
եւ անմահ (տեեւ անմահ (տեեւ անմահ (տեեւ անմահ (տե´́́́ս Ա.Կր 15.42ս Ա.Կր 15.42ս Ա.Կր 15.42ս Ա.Կր 15.42----44)44)44)44)::::    

Արդ, յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք Արդ, յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք Արդ, յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք Արդ, յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք 
այնպէս՝ որ մարմինները վերագտնեն սկզբնական իրենց այնպէս՝ որ մարմինները վերագտնեն սկզբնական իրենց այնպէս՝ որ մարմինները վերագտնեն սկզբնական իրենց այնպէս՝ որ մարմինները վերագտնեն սկզբնական իրենց 
վիճակը, առաջին կատարելութիւնը, երբ տակաւին մեղքը վիճակը, առաջին կատարելութիւնը, երբ տակաւին մեղքը վիճակը, առաջին կատարելութիւնը, երբ տակաւին մեղքը վիճակը, առաջին կատարելութիւնը, երբ տակաւին մեղքը չէր չէր չէր չէր 
տիրած մարդուն եւ անոր հետեւանքը եղող տկարութիւններն ու տիրած մարդուն եւ անոր հետեւանքը եղող տկարութիւններն ու տիրած մարդուն եւ անոր հետեւանքը եղող տկարութիւններն ու տիրած մարդուն եւ անոր հետեւանքը եղող տկարութիւններն ու 
խեղութիւնները չէին եղծած աստուածաստեղծ մեր պատկերըխեղութիւնները չէին եղծած աստուածաստեղծ մեր պատկերըխեղութիւնները չէին եղծած աստուածաստեղծ մեր պատկերըխեղութիւնները չէին եղծած աստուածաստեղծ մեր պատկերը::::    

Բոլոր մարդիկ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ Ադամի Բոլոր մարդիկ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ Ադամի Բոլոր մարդիկ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ Ադամի Բոլոր մարդիկ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ Ադամի 
վիճակով ու տարիքով, բոլորն ալ երեսուն տարեկանվիճակով ու տարիքով, բոլորն ալ երեսուն տարեկանվիճակով ու տարիքով, բոլորն ալ երեսուն տարեկանվիճակով ու տարիքով, բոլորն ալ երեսուն տարեկան::::    
Արդարներու մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինԱրդարներու մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինԱրդարներու մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինԱրդարներու մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին ին ին ին 
պէս՝ թափանցիկ, թանձրութիւնը թօթափած, նուրբ ու թեթեւ, պէս՝ թափանցիկ, թանձրութիւնը թօթափած, նուրբ ու թեթեւ, պէս՝ թափանցիկ, թանձրութիւնը թօթափած, նուրբ ու թեթեւ, պէս՝ թափանցիկ, թանձրութիւնը թօթափած, նուրբ ու թեթեւ, 
լուսափայլ, արեգակի պէս պայծառ, փայլակի պէս արագաշարժլուսափայլ, արեգակի պէս պայծառ, փայլակի պէս արագաշարժլուսափայլ, արեգակի պէս պայծառ, փայլակի պէս արագաշարժլուսափայլ, արեգակի պէս պայծառ, փայլակի պէս արագաշարժ::::    
Իսկ կորուստի դատապարտուածներուն մարմինները պիտի Իսկ կորուստի դատապարտուածներուն մարմինները պիտի Իսկ կորուստի դատապարտուածներուն մարմինները պիտի Իսկ կորուստի դատապարտուածներուն մարմինները պիտի 
մնան թանձր ու ծանր՝ իրենց մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան մնան թանձր ու ծանր՝ իրենց մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան մնան թանձր ու ծանր՝ իրենց մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան մնան թանձր ու ծանր՝ իրենց մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան 
տգեղ ու խաւարին, իրենց հոգեկան աշխարհին պէստգեղ ու խաւարին, իրենց հոգեկան աշխարհին պէստգեղ ու խաւարին, իրենց հոգեկան աշխարհին պէստգեղ ու խաւարին, իրենց հոգեկան աշխարհին պէս::::    

    
4.4.4.4.----    Ընդհանրական Դատաստան ողջերու եւ մեռեալներուԸնդհանրական Դատաստան ողջերու եւ մեռեալներուԸնդհանրական Դատաստան ողջերու եւ մեռեալներուԸնդհանրական Դատաստան ողջերու եւ մեռեալներու::::    
1.1.1.1.----    Մէկ է Դատւորը՝ ՔրիստոսՄէկ է Դատւորը՝ ՔրիստոսՄէկ է Դատւորը՝ ՔրիստոսՄէկ է Դատւորը՝ Քրիստոս::::    
Աստուածաշունչը երբեմն ընդհանուր կերպով Աստուծոյ կը Աստուածաշունչը երբեմն ընդհանուր կերպով Աստուծոյ կը Աստուածաշունչը երբեմն ընդհանուր կերպով Աստուծոյ կը Աստուածաշունչը երբեմն ընդհանուր կերպով Աստուծոյ կը 

վերագրէ դատաստանը (հմմտ Սղ 50.1վերագրէ դատաստանը (հմմտ Սղ 50.1վերագրէ դատաստանը (հմմտ Սղ 50.1վերագրէ դատաստանը (հմմտ Սղ 50.1----5, 58.11 5, 58.11 5, 58.11 5, 58.11 եւայլն), եւ երբեմն եւայլն), եւ երբեմն եւայլն), եւ երբեմն եւայլն), եւ երբեմն 
կը մասնաւորէ, դատելու իշխանութիւնը ընծայելով Որդիին՝ կը մասնաւորէ, դատելու իշխանութիւնը ընծայելով Որդիին՝ կը մասնաւորէ, դատելու իշխանութիւնը ընծայելով Որդիին՝ կը մասնաւորէ, դատելու իշխանութիւնը ընծայելով Որդիին՝ 
Քրիստոսի (ՅհՔրիստոսի (ՅհՔրիստոսի (ՅհՔրիստոսի (Յհ 5.22 5.22 5.22 5.22----23232323::::    Հմմտ Մտ 13.40Հմմտ Մտ 13.40Հմմտ Մտ 13.40Հմմտ Մտ 13.40----43, 25.3143, 25.3143, 25.3143, 25.31----46)46)46)46)::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 68

Նոր Կտակարանը բազմաթիւ անգամներ կը հաստատէ թէ Նոր Կտակարանը բազմաթիւ անգամներ կը հաստատէ թէ Նոր Կտակարանը բազմաթիւ անգամներ կը հաստատէ թէ Նոր Կտակարանը բազմաթիւ անգամներ կը հաստատէ թէ 
Քրիստոս ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը (Գրծ 10.42Քրիստոս ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը (Գրծ 10.42Քրիստոս ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը (Գրծ 10.42Քրիստոս ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը (Գրծ 10.42::::    
Ա.Կր 4.5Ա.Կր 4.5Ա.Կր 4.5Ա.Կր 4.5::::    Հռ 14.9Հռ 14.9Հռ 14.9Հռ 14.9----11111111::::    Բ.Տմ 4.1)Բ.Տմ 4.1)Բ.Տմ 4.1)Բ.Տմ 4.1)::::        

2.2.2.2.----    Մէկ է դատաստանը, եւ ընդհանրականՄէկ է դատաստանը, եւ ընդհանրականՄէկ է դատաստանը, եւ ընդհանրականՄէկ է դատաստանը, եւ ընդհանրական::::    
Հաւատամքը կը խօսի միակ դատաստանի մը մասին, ոՀաւատամքը կը խօսի միակ դատաստանի մը մասին, ոՀաւատամքը կը խօսի միակ դատաստանի մը մասին, ոՀաւատամքը կը խօսի միակ դատաստանի մը մասին, որ կը ր կը ր կը ր կը 

կոչէ յաւիտենականկոչէ յաւիտենականկոչէ յաւիտենականկոչէ յաւիտենական::::    Այդ միակ դատաստանն է որ կը կոչենք՝ Այդ միակ դատաստանն է որ կը կոչենք՝ Այդ միակ դատաստանն է որ կը կոչենք՝ Այդ միակ դատաստանն է որ կը կոչենք՝ 
Ընդհանրական ԴատաստանԸնդհանրական ԴատաստանԸնդհանրական ԴատաստանԸնդհանրական Դատաստան::::    Հայաստանեայց Եկեղեցին կը Հայաստանեայց Եկեղեցին կը Հայաստանեայց Եկեղեցին կը Հայաստանեայց Եկեղեցին կը 
մերժէ առանձնական դատաստանի տեսութիւնըմերժէ առանձնական դատաստանի տեսութիւնըմերժէ առանձնական դատաստանի տեսութիւնըմերժէ առանձնական դատաստանի տեսութիւնը::::    
Աստուածաշունչը կը խօսի մէկ եւ միակ դատաստանի մը մասին, Աստուածաշունչը կը խօսի մէկ եւ միակ դատաստանի մը մասին, Աստուածաշունչը կը խօսի մէկ եւ միակ դատաստանի մը մասին, Աստուածաշունչը կը խօսի մէկ եւ միակ դատաստանի մը մասին, 
որ տեղի պիտի ունենայ միայն մէկ անգամ, բոլորին համար որ տեղի պիտի ունենայ միայն մէկ անգամ, բոլորին համար որ տեղի պիտի ունենայ միայն մէկ անգամ, բոլորին համար որ տեղի պիտի ունենայ միայն մէկ անգամ, բոլորին համար 
միասնմիասնմիասնմիասնաբար, Քրիստոսի երկրորդ գալուստինաբար, Քրիստոսի երկրորդ գալուստինաբար, Քրիստոսի երկրորդ գալուստինաբար, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ թէ Աստուած միակ օր մը սահմանած է այդ դատաստանին ըսէ թէ Աստուած միակ օր մը սահմանած է այդ դատաստանին ըսէ թէ Աստուած միակ օր մը սահմանած է այդ դատաստանին ըսէ թէ Աստուած միակ օր մը սահմանած է այդ դատաստանին 
համար (Գրծ 17.31)համար (Գրծ 17.31)համար (Գրծ 17.31)համար (Գրծ 17.31)::::    Արդ, եթէ նոյն եւ միակ օրուան մէջ պիտի Արդ, եթէ նոյն եւ միակ օրուան մէջ պիտի Արդ, եթէ նոյն եւ միակ օրուան մէջ պիտի Արդ, եթէ նոյն եւ միակ օրուան մէջ պիտի 
կատարուի բոլորին դատաստանը, անկարելի է ըսել՝ թէ կատարուի բոլորին դատաստանը, անկարելի է ըսել՝ թէ կատարուի բոլորին դատաստանը, անկարելի է ըսել՝ թէ կատարուի բոլորին դատաստանը, անկարելի է ըսել՝ թէ 
իւրաքանչիւրը առանձնապէս պիտի դատուի իր մահէն իւրաքանչիւրը առանձնապէս պիտի դատուի իր մահէն իւրաքանչիւրը առանձնապէս պիտի դատուի իր մահէն իւրաքանչիւրը առանձնապէս պիտի դատուի իր մահէն 
անմիանմիանմիանմիջապէս ետքջապէս ետքջապէս ետքջապէս ետք::::    

 
5.5.5.5.----    Դատաստանը՝ Աստուծոյ արդարութիւնըԴատաստանը՝ Աստուծոյ արդարութիւնըԴատաստանը՝ Աստուծոյ արդարութիւնըԴատաստանը՝ Աստուծոյ արդարութիւնը::::    
Դատաստան մը ոմանց համար անհաշտելի կը թուի Դատաստան մը ոմանց համար անհաշտելի կը թուի Դատաստան մը ոմանց համար անհաշտելի կը թուի Դատաստան մը ոմանց համար անհաշտելի կը թուի 

Աստուծոյ գերազանց բարութեան ու արդարութեան, սիրոյն եւ Աստուծոյ գերազանց բարութեան ու արդարութեան, սիրոյն եւ Աստուծոյ գերազանց բարութեան ու արդարութեան, սիրոյն եւ Աստուծոյ գերազանց բարութեան ու արդարութեան, սիրոյն եւ 
քաղցրութեան հետքաղցրութեան հետքաղցրութեան հետքաղցրութեան հետ::::    Բայց նման պատկերացում արդար չէԲայց նման պատկերացում արդար չէԲայց նման պատկերացում արդար չէԲայց նման պատկերացում արդար չէ::::    Չկայ Չկայ Չկայ Չկայ 
արդարութեան հասկացողութիւն մը, որ մերժէ ոեւէ արարքի արդարութեան հասկացողութիւն մը, որ մերժէ ոեւէ արարքի արդարութեան հասկացողութիւն մը, որ մերժէ ոեւէ արարքի արդարութեան հասկացողութիւն մը, որ մերժէ ոեւէ արարքի 
արժաարժաարժաարժանի հատուցումընի հատուցումընի հատուցումընի հատուցումը::::    Ինչո՞ւ չենք կրնար ընդունիլ ոեւէ Ինչո՞ւ չենք կրնար ընդունիլ ոեւէ Ինչո՞ւ չենք կրնար ընդունիլ ոեւէ Ինչո՞ւ չենք կրնար ընդունիլ ոեւէ 
անարդարութիւն, ըլլաանարդարութիւն, ըլլաանարդարութիւն, ըլլաանարդարութիւն, ըլլա´́́́յ մեզի դէմ գործուած, ըլլայ մեզի դէմ գործուած, ըլլայ մեզի դէմ գործուած, ըլլայ մեզի դէմ գործուած, ըլլա´́́́յ մարդոց կամ յ մարդոց կամ յ մարդոց կամ յ մարդոց կամ 
աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին::::    Ասիկա մեր մէջ դրուած աստուածային զգայարանքն Ասիկա մեր մէջ դրուած աստուածային զգայարանքն Ասիկա մեր մէջ դրուած աստուածային զգայարանքն Ասիկա մեր մէջ դրուած աստուածային զգայարանքն 
է, որ կը մերժէ չարը, անօրէնը, անիրաւը, վայրագը, է, որ կը մերժէ չարը, անօրէնը, անիրաւը, վայրագը, է, որ կը մերժէ չարը, անօրէնը, անիրաւը, վայրագը, է, որ կը մերժէ չարը, անօրէնը, անիրաւը, վայրագը, 
անպատկառը, անբարոյականը, անընդունելինանպատկառը, անբարոյականը, անընդունելինանպատկառը, անբարոյականը, անընդունելինանպատկառը, անբարոյականը, անընդունելին::::    

Աստուած, Աստուած, Աստուած, Աստուած, որ կատարեալ բարին, արդարութիւնը եւ որ կատարեալ բարին, արդարութիւնը եւ որ կատարեալ բարին, արդարութիւնը եւ որ կատարեալ բարին, արդարութիւնը եւ 
իրաւունքն է, չի կրնար ընդունիլ ինչ որ անիրաւ է ու անարդարիրաւունքն է, չի կրնար ընդունիլ ինչ որ անիրաւ է ու անարդարիրաւունքն է, չի կրնար ընդունիլ ինչ որ անիրաւ է ու անարդարիրաւունքն է, չի կրնար ընդունիլ ինչ որ անիրաւ է ու անարդար::::    
Ամբողջ ներկայ ժամանակին Աստուած մեղաւորին առիթ կու Ամբողջ ներկայ ժամանակին Աստուած մեղաւորին առիթ կու Ամբողջ ներկայ ժամանակին Աստուած մեղաւորին առիթ կու Ամբողջ ներկայ ժամանակին Աստուած մեղաւորին առիթ կու 
տայ իր չար ճամբայէն դառնալու, բայց կը յիշեցնէ, որ կայ տայ իր չար ճամբայէն դառնալու, բայց կը յիշեցնէ, որ կայ տայ իր չար ճամբայէն դառնալու, բայց կը յիշեցնէ, որ կայ տայ իր չար ճամբայէն դառնալու, բայց կը յիշեցնէ, որ կայ 
դատաստանի ժամանակ մը, երբ աստուածային դատաստանի ժամանակ մը, երբ աստուածային դատաստանի ժամանակ մը, երբ աստուածային դատաստանի ժամանակ մը, երբ աստուածային 
ազդարարութիւններն ոազդարարութիւններն ոազդարարութիւններն ոազդարարութիւններն ու հայրական սիրոյ կոչերը չլսող ւ հայրական սիրոյ կոչերը չլսող ւ հայրական սիրոյ կոչերը չլսող ւ հայրական սիրոյ կոչերը չլսող 
անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծոյ ատեանին անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծոյ ատեանին անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծոյ ատեանին անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծոյ ատեանին 
դիմաց, հաշիւ տալու համար իրենց ընթացքին ու գործերուն դիմաց, հաշիւ տալու համար իրենց ընթացքին ու գործերուն դիմաց, հաշիւ տալու համար իրենց ընթացքին ու գործերուն դիմաց, հաշիւ տալու համար իրենց ընթացքին ու գործերուն 
համարհամարհամարհամար::::    Եւ Աստուած ինք չէԵւ Աստուած ինք չէԵւ Աստուած ինք չէԵւ Աստուած ինք չէ´́́́    որ պիտի դատապարտէ զիրենք, որ պիտի դատապարտէ զիրենք, որ պիտի դատապարտէ զիրենք, որ պիտի դատապարտէ զիրենք, 
այլ՝ իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի այլ՝ իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի այլ՝ իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի այլ՝ իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի 
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ըլլան զիրենք դատապըլլան զիրենք դատապըլլան զիրենք դատապըլլան զիրենք դատապարտողը, որով ի յայտ պիտի գայ Աստուծոյ արտողը, որով ի յայտ պիտի գայ Աստուծոյ արտողը, որով ի յայտ պիտի գայ Աստուծոյ արտողը, որով ի յայտ պիտի գայ Աստուծոյ 
կատարեալ արդարութիւնըկատարեալ արդարութիւնըկատարեալ արդարութիւնըկատարեալ արդարութիւնը::::    

    
6.6.6.6.----    Հատուցումը՝ ոՀատուցումը՝ ոՀատուցումը՝ ոՀատուցումը՝ ո´́́́չ միայն հոգիով, այլ նաեւ՝ մարմինովչ միայն հոգիով, այլ նաեւ՝ մարմինովչ միայն հոգիով, այլ նաեւ՝ մարմինովչ միայն հոգիով, այլ նաեւ՝ մարմինով::::    
««««Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, 

որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը 
երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուներուներուներուն»»»» ( ( ( (Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)::::    
Ինչպէս որ մարդ միայն հոգիով չէ որ կը գործէ, այլ՝ հոգիով ու Ինչպէս որ մարդ միայն հոգիով չէ որ կը գործէ, այլ՝ հոգիով ու Ինչպէս որ մարդ միայն հոգիով չէ որ կը գործէ, այլ՝ հոգիով ու Ինչպէս որ մարդ միայն հոգիով չէ որ կը գործէ, այլ՝ հոգիով ու 
մարմինով միասնաբար, նոյնպէս ալ միայն հոգիով չէ որ պիտի մարմինով միասնաբար, նոյնպէս ալ միայն հոգիով չէ որ պիտի մարմինով միասնաբար, նոյնպէս ալ միայն հոգիով չէ որ պիտի մարմինով միասնաբար, նոյնպէս ալ միայն հոգիով չէ որ պիտի 
ընդունի իր գործերուն հատուցումը, բարի թէ չար, այլ՝ հոգիով ու ընդունի իր գործերուն հատուցումը, բարի թէ չար, այլ՝ հոգիով ու ընդունի իր գործերուն հատուցումը, բարի թէ չար, այլ՝ հոգիով ու ընդունի իր գործերուն հատուցումը, բարի թէ չար, այլ՝ հոգիով ու 
մարմինով միասնբարմարմինով միասնբարմարմինով միասնբարմարմինով միասնբար::::    Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան 
անբաժան անբաժան անբաժան անբաժան մասն է, եւ մեր փրկութիւնը միայն մարմինով մասն է, եւ մեր փրկութիւնը միայն մարմինով մասն է, եւ մեր փրկութիւնը միայն մարմինով մասն է, եւ մեր փրկութիւնը միայն մարմինով 
ամբողջական պիտի ըլլայամբողջական պիտի ըլլայամբողջական պիտի ըլլայամբողջական պիտի ըլլայ::::    Փրկութիւն չկայ առանց մարմինի, եւ Փրկութիւն չկայ առանց մարմինի, եւ Փրկութիւն չկայ առանց մարմինի, եւ Փրկութիւն չկայ առանց մարմինի, եւ 
այս աշխարհի վրայ սկսած փրկութիւնը իր լրումին կը հասնի՝ այս աշխարհի վրայ սկսած փրկութիւնը իր լրումին կը հասնի՝ այս աշխարհի վրայ սկսած փրկութիւնը իր լրումին կը հասնի՝ այս աշխարհի վրայ սկսած փրկութիւնը իր լրումին կը հասնի՝ 
ամբողջ ստեղծագործութեան ազատագրումով, որ իր մէջ կամբողջ ստեղծագործութեան ազատագրումով, որ իր մէջ կամբողջ ստեղծագործութեան ազատագրումով, որ իր մէջ կամբողջ ստեղծագործութեան ազատագրումով, որ իր մէջ կ’’’’առնէ առնէ առնէ առնէ 
նաեւ մարմիններու փրկութիւնը (Հռ 8.18նաեւ մարմիններու փրկութիւնը (Հռ 8.18նաեւ մարմիններու փրկութիւնը (Հռ 8.18նաեւ մարմիններու փրկութիւնը (Հռ 8.18----24)24)24)24)::::    

    
7.7.7.7.----    ՀաՀաՀաՀատուցում՝ ըստ իւրաքանչիւրին գործերունտուցում՝ ըստ իւրաքանչիւրին գործերունտուցում՝ ըստ իւրաքանչիւրին գործերունտուցում՝ ըստ իւրաքանչիւրին գործերուն::::    
Յայտնութեան գիրքը այդ դատաստանը կը պատկերացնէ՝ Յայտնութեան գիրքը այդ դատաստանը կը պատկերացնէ՝ Յայտնութեան գիրքը այդ դատաստանը կը պատկերացնէ՝ Յայտնութեան գիրքը այդ դատաստանը կը պատկերացնէ՝ 

համաձայն մարդոց գործերուն, որոնք արձանագրուած են համաձայն մարդոց գործերուն, որոնք արձանագրուած են համաձայն մարդոց գործերուն, որոնք արձանագրուած են համաձայն մարդոց գործերուն, որոնք արձանագրուած են 
Աստուծոյ գիրքերուն մէջ (Յյտ 20.11Աստուծոյ գիրքերուն մէջ (Յյտ 20.11Աստուծոյ գիրքերուն մէջ (Յյտ 20.11Աստուծոյ գիրքերուն մէջ (Յյտ 20.11----15151515::::    Հմմտ Ղկ 10.20)Հմմտ Ղկ 10.20)Հմմտ Ղկ 10.20)Հմմտ Ղկ 10.20)::::    Ըստ Ըստ Ըստ Ըստ 
այնմ, արդարները պիտի ստանան իրենց պսակումը (Բ.Տմ 4.7այնմ, արդարները պիտի ստանան իրենց պսակումը (Բ.Տմ 4.7այնմ, արդարները պիտի ստանան իրենց պսակումը (Բ.Տմ 4.7այնմ, արդարները պիտի ստանան իրենց պսակումը (Բ.Տմ 4.7----8), 8), 8), 8), 
եւ մեղաեւ մեղաեւ մեղաեւ մեղաւորները՝ իրենց դատապարտութիւնըւորները՝ իրենց դատապարտութիւնըւորները՝ իրենց դատապարտութիւնըւորները՝ իրենց դատապարտութիւնը::::    

Արդարներուն ընծայուած գերագոյն հատուցումը՝ Աստուծոյ Արդարներուն ընծայուած գերագոյն հատուցումը՝ Աստուծոյ Արդարներուն ընծայուած գերագոյն հատուցումը՝ Աստուծոյ Արդարներուն ընծայուած գերագոյն հատուցումը՝ Աստուծոյ 
երանական տեսութիւնն է (Ա.Յհ 3.2), որ անոնց կատարեալ երանական տեսութիւնն է (Ա.Յհ 3.2), որ անոնց կատարեալ երանական տեսութիւնն է (Ա.Յհ 3.2), որ անոնց կատարեալ երանական տեսութիւնն է (Ա.Յհ 3.2), որ անոնց կատարեալ 
հաւատքին վարձատրութիւնն էհաւատքին վարձատրութիւնն էհաւատքին վարձատրութիւնն էհաւատքին վարձատրութիւնն է::::    Բայց անոր վրայ պիտի գայ Բայց անոր վրայ պիտի գայ Բայց անոր վրայ պիտի գայ Բայց անոր վրայ պիտի գայ 
աւելնալու այն պսակումը, որ Աստուած պիտի տայ աւելնալու այն պսակումը, որ Աստուած պիտի տայ աւելնալու այն պսակումը, որ Աստուած պիտի տայ աւելնալու այն պսակումը, որ Աստուած պիտի տայ 
իւրաքանչիւրին գործերուն հիւրաքանչիւրին գործերուն հիւրաքանչիւրին գործերուն հիւրաքանչիւրին գործերուն համաձայնամաձայնամաձայնամաձայն::::    Գալով մեղաւորներուն, Գալով մեղաւորներուն, Գալով մեղաւորներուն, Գալով մեղաւորներուն, 
կամ կորուստի դատապարտուածներուն, անոնց գերագոյն կամ կորուստի դատապարտուածներուն, անոնց գերագոյն կամ կորուստի դատապարտուածներուն, անոնց գերագոյն կամ կորուստի դատապարտուածներուն, անոնց գերագոյն 
դատապարտութիւնը Աստուծոյ տեսութենէն ընդմիշտ զրկումն է, դատապարտութիւնը Աստուծոյ տեսութենէն ընդմիշտ զրկումն է, դատապարտութիւնը Աստուծոյ տեսութենէն ընդմիշտ զրկումն է, դատապարտութիւնը Աստուծոյ տեսութենէն ընդմիշտ զրկումն է, 
որ Քրիստոս իր առակներուն մէջ յաճախ կը պատկերացնէ  իբրեւ որ Քրիստոս իր առակներուն մէջ յաճախ կը պատկերացնէ  իբրեւ որ Քրիստոս իր առակներուն մէջ յաճախ կը պատկերացնէ  իբրեւ որ Քրիստոս իր առակներուն մէջ յաճախ կը պատկերացնէ  իբրեւ 
««««արտաքին խաւարը, ուր պիտի ըլլայ լալ եւ ակռաները կրճտելարտաքին խաւարը, ուր պիտի ըլլայ լալ եւ ակռաները կրճտելարտաքին խաւարը, ուր պիտի ըլլայ լալ եւ ակռաները կրճտելարտաքին խաւարը, ուր պիտի ըլլայ լալ եւ ակռաները կրճտել»»»»    
((((Մտ 8.12, 2Մտ 8.12, 2Մտ 8.12, 2Մտ 8.12, 22.23)2.23)2.23)2.23)::::    

ԹէԹէԹէԹէ´́́́    արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    մեղաւորներուն սահմանուած այս զրկանքն ու տանջանքը մեղաւորներուն սահմանուած այս զրկանքն ու տանջանքը մեղաւորներուն սահմանուած այս զրկանքն ու տանջանքը մեղաւորներուն սահմանուած այս զրկանքն ու տանջանքը 
««««յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական» » » » են, այսինքն՝ անոնք ժամանակաւոր բնոյթ են, այսինքն՝ անոնք ժամանակաւոր բնոյթ են, այսինքն՝ անոնք ժամանակաւոր բնոյթ են, այսինքն՝ անոնք ժամանակաւոր բնոյթ 
չունին, այլ՝ մնայուն եւ անվախճան ենչունին, այլ՝ մնայուն եւ անվախճան ենչունին, այլ՝ մնայուն եւ անվախճան ենչունին, այլ՝ մնայուն եւ անվախճան են::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ 
    

««««Յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենակՅարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենակՅարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենակՅարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականսանսանսանս»»»»::::    
    
1.1.1.1.----    Երկինքի արքայութիւնը՝ ամբողջացումը Երկինքի արքայութիւնը՝ ամբողջացումը Երկինքի արքայութիւնը՝ ամբողջացումը Երկինքի արքայութիւնը՝ ամբողջացումը 

աստուածաշնչական խոստումներունաստուածաշնչական խոստումներունաստուածաշնչական խոստումներունաստուածաշնչական խոստումներուն::::    
Աստուածաշնչական բոլոր խոստումները իրենց Աստուածաշնչական բոլոր խոստումները իրենց Աստուածաշնչական բոլոր խոստումները իրենց Աստուածաշնչական բոլոր խոստումները իրենց 

ամբողջացումը կը գտնեն երկինքի արքայութեան ամբողջացումը կը գտնեն երկինքի արքայութեան ամբողջացումը կը գտնեն երկինքի արքայութեան ամբողջացումը կը գտնեն երկինքի արքայութեան 
հաստատումով, որ Աստուծոյ ծրագիրին իրականացումն էհաստատումով, որ Աստուծոյ ծրագիրին իրականացումն էհաստատումով, որ Աստուծոյ ծրագիրին իրականացումն էհաստատումով, որ Աստուծոյ ծրագիրին իրականացումն է::::    

Ոեւէ թագաւորութեան հասկացողութիւնը անբաժան է իրՈեւէ թագաւորութեան հասկացողութիւնը անբաժան է իրՈեւէ թագաւորութեան հասկացողութիւնը անբաժան է իրՈեւէ թագաւորութեան հասկացողութիւնը անբաժան է իր    
բաղկացուցիչ տարրերէն, որոնք են.բաղկացուցիչ տարրերէն, որոնք են.բաղկացուցիչ տարրերէն, որոնք են.բաղկացուցիչ տարրերէն, որոնք են.----    ա.ա.ա.ա.----    ԹագաւորըԹագաւորըԹագաւորըԹագաւորը::::    բ.բ.բ.բ.----    
Թագաւորութեան վիճակըԹագաւորութեան վիճակըԹագաւորութեան վիճակըԹագաւորութեան վիճակը::::    գ.գ.գ.գ.----    Թագաւորութեան հպատակներըԹագաւորութեան հպատակներըԹագաւորութեան հպատակներըԹագաւորութեան հպատակները::::    

Երկինքի արքայութեան պարագային նոյնն է Երկինքի արքայութեան պարագային նոյնն է Երկինքի արքայութեան պարագային նոյնն է Երկինքի արքայութեան պարագային նոյնն է 
հասկացողութիւնը Այստեղ՝հասկացողութիւնը Այստեղ՝հասկացողութիւնը Այստեղ՝հասկացողութիւնը Այստեղ՝    

1.1.1.1.----    Թագաւորը Քրիստոս էԹագաւորը Քրիստոս էԹագաւորը Քրիստոս էԹագաւորը Քրիստոս է::::    Մինչ ուեէ իշխանութեան կամ Մինչ ուեէ իշխանութեան կամ Մինչ ուեէ իշխանութեան կամ Մինչ ուեէ իշխանութեան կամ 
թագաւորութեան գլուխը հողեղէն, սխալական մթագաւորութեան գլուխը հողեղէն, սխալական մթագաւորութեան գլուխը հողեղէն, սխալական մթագաւորութեան գլուխը հողեղէն, սխալական մարդ մըն է, արդ մըն է, արդ մըն է, արդ մըն է, 
երկինքի արքայութեան Թագաւորը Քրիստոս Աստուած ինքն է, երկինքի արքայութեան Թագաւորը Քրիստոս Աստուած ինքն է, երկինքի արքայութեան Թագաւորը Քրիստոս Աստուած ինքն է, երկինքի արքայութեան Թագաւորը Քրիստոս Աստուած ինքն է, 
որ ներկայիս իր թագաւորական իշխանութիւնը կը տարածէ որ ներկայիս իր թագաւորական իշխանութիւնը կը տարածէ որ ներկայիս իր թագաւորական իշխանութիւնը կը տարածէ որ ներկայիս իր թագաւորական իշխանութիւնը կը տարածէ 
միայն իրեն ենթարկուող հաւատացեալներուն վրայ, բայց որ միայն իրեն ենթարկուող հաւատացեալներուն վրայ, բայց որ միայն իրեն ենթարկուող հաւատացեալներուն վրայ, բայց որ միայն իրեն ենթարկուող հաւատացեալներուն վրայ, բայց որ 
ժամանակներու աւարտին իրեն պիտի ենթարկէ երկրաւոր եւ ժամանակներու աւարտին իրեն պիտի ենթարկէ երկրաւոր եւ ժամանակներու աւարտին իրեն պիտի ենթարկէ երկրաւոր եւ ժամանակներու աւարտին իրեն պիտի ենթարկէ երկրաւոր եւ 
երկնաւոր բոլոր իշխանութիւններն ու թագաերկնաւոր բոլոր իշխանութիւններն ու թագաերկնաւոր բոլոր իշխանութիւններն ու թագաերկնաւոր բոլոր իշխանութիւններն ու թագաւորութիւնները, ւորութիւնները, ւորութիւնները, ւորութիւնները, 
որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն բան՝ ամէն բանի մէջ (հմմտ Ա.Կր որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն բան՝ ամէն բանի մէջ (հմմտ Ա.Կր որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն բան՝ ամէն բանի մէջ (հմմտ Ա.Կր որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն բան՝ ամէն բանի մէջ (հմմտ Ա.Կր 
15.2315.2315.2315.23----28)28)28)28)::::    

2.2.2.2.----    Երկինքի արքայութեան տարբերութիւնը երկրաւոր Երկինքի արքայութեան տարբերութիւնը երկրաւոր Երկինքի արքայութեան տարբերութիւնը երկրաւոր Երկինքի արքայութեան տարբերութիւնը երկրաւոր 
թագաւորութիւններէնթագաւորութիւններէնթագաւորութիւններէնթագաւորութիւններէն::::    Այս աշխարհին յատուկ ոեւէ Այս աշխարհին յատուկ ոեւէ Այս աշխարհին յատուկ ոեւէ Այս աշխարհին յատուկ ոեւէ 
իշխանութիւն անկատար է, աշխարհային իր պայմաններուն իսկ իշխանութիւն անկատար է, աշխարհային իր պայմաններուն իսկ իշխանութիւն անկատար է, աշխարհային իր պայմաններուն իսկ իշխանութիւն անկատար է, աշխարհային իր պայմաններուն իսկ 
բերումովբերումովբերումովբերումով::::    Երկինքի թագաւորուԵրկինքի թագաւորուԵրկինքի թագաւորուԵրկինքի թագաւորութիւնը իր ներկայ թիւնը իր ներկայ թիւնը իր ներկայ թիւնը իր ներկայ 
հասկացողութեամբ (Եկեղեցին) անկատար է տակաւին, թէպէտ հասկացողութեամբ (Եկեղեցին) անկատար է տակաւին, թէպէտ հասկացողութեամբ (Եկեղեցին) անկատար է տակաւին, թէպէտ հասկացողութեամբ (Եկեղեցին) անկատար է տակաւին, թէպէտ 
իր գլուխով եւ իր օրէնքներով սուրբ է եւ կատարեալիր գլուխով եւ իր օրէնքներով սուրբ է եւ կատարեալիր գլուխով եւ իր օրէնքներով սուրբ է եւ կատարեալիր գլուխով եւ իր օրէնքներով սուրբ է եւ կատարեալ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
Քրիստոսի 2Քրիստոսի 2Քրիստոսի 2Քրիստոսի 2----րդ գալուստով երբ արքայութիւնը գայ իր րդ գալուստով երբ արքայութիւնը գայ իր րդ գալուստով երբ արքայութիւնը գայ իր րդ գալուստով երբ արքայութիւնը գայ իր 
վերջնական վիճակով, իր ամբողջութեանը մէջ պիտի ըլլայ սուրբ վերջնական վիճակով, իր ամբողջութեանը մէջ պիտի ըլլայ սուրբ վերջնական վիճակով, իր ամբողջութեանը մէջ պիտի ըլլայ սուրբ վերջնական վիճակով, իր ամբողջութեանը մէջ պիտի ըլլայ սուրբ 
եւ կատարեալ, որովհետեւ անոր հեւ կատարեալ, որովհետեւ անոր հեւ կատարեալ, որովհետեւ անոր հեւ կատարեալ, որովհետեւ անոր հպատակները եւս թօթափած պատակները եւս թօթափած պատակները եւս թօթափած պատակները եւս թօթափած 
պիտի ըլլան մեղքը եւ այս աշխարհին յատուկ մտածողութիւնն ու պիտի ըլլան մեղքը եւ այս աշխարհին յատուկ մտածողութիւնն ու պիտի ըլլան մեղքը եւ այս աշխարհին յատուկ մտածողութիւնն ու պիտի ըլլան մեղքը եւ այս աշխարհին յատուկ մտածողութիւնն ու 
թերութիւնները, եւ ի վիճակի պիտի ըլլան ամբողջապէս թերութիւնները, եւ ի վիճակի պիտի ըլլան ամբողջապէս թերութիւնները, եւ ի վիճակի պիտի ըլլան ամբողջապէս թերութիւնները, եւ ի վիճակի պիտի ըլլան ամբողջապէս 
կատարելու Աստուծոյ կամքը (հմմտ Մտ 6.10)կատարելու Աստուծոյ կամքը (հմմտ Մտ 6.10)կատարելու Աստուծոյ կամքը (հմմտ Մտ 6.10)կատարելու Աստուծոյ կամքը (հմմտ Մտ 6.10)::::    

3.3.3.3.----    Արքայութեան հպատակները, որոնք արդարները կամ Արքայութեան հպատակները, որոնք արդարները կամ Արքայութեան հպատակները, որոնք արդարները կամ Արքայութեան հպատակները, որոնք արդարները կամ 
փրկութիւնը շահածներն ենփրկութիւնը շահածներն ենփրկութիւնը շահածներն ենփրկութիւնը շահածներն են::::    
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Երկինքի արքայոԵրկինքի արքայոԵրկինքի արքայոԵրկինքի արքայութեան վերջնական հաստատումը կը սկսի ւթեան վերջնական հաստատումը կը սկսի ւթեան վերջնական հաստատումը կը սկսի ւթեան վերջնական հաստատումը կը սկսի 
վերջին դատաստանով, երբ հրապարակաւ կը յայտարարուի, թէ վերջին դատաստանով, երբ հրապարակաւ կը յայտարարուի, թէ վերջին դատաստանով, երբ հրապարակաւ կը յայտարարուի, թէ վերջին դատաստանով, երբ հրապարակաւ կը յայտարարուի, թէ 
որոորոորոորո´́́́նք են արքայութեան քաղաքացիները կամ հպատակները, եւ նք են արքայութեան քաղաքացիները կամ հպատակները, եւ նք են արքայութեան քաղաքացիները կամ հպատակները, եւ նք են արքայութեան քաղաքացիները կամ հպատակները, եւ 
որոորոորոորո´́́́նք են՝ անկէ արտաքսուելիքները, դւորս մնացողները (Մտ նք են՝ անկէ արտաքսուելիքները, դւորս մնացողները (Մտ նք են՝ անկէ արտաքսուելիքները, դւորս մնացողները (Մտ նք են՝ անկէ արտաքսուելիքները, դւորս մնացողները (Մտ 
13.4013.4013.4013.40----43), 43), 43), 43), եւ իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն կը ստանայ եւ իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն կը ստանայ եւ իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն կը ստանայ եւ իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն կը ստանայ 
իր հատուցումը կամ վարձատրութիւնըիր հատուցումը կամ վարձատրութիւնըիր հատուցումը կամ վարձատրութիւնըիր հատուցումը կամ վարձատրութիւնը::::    

    
2.2.2.2.----    Յաւիտենական կորուստ կամ թշուառութիւն Յաւիտենական կորուստ կամ թշուառութիւն Յաւիտենական կորուստ կամ թշուառութիւն Յաւիտենական կորուստ կամ թշուառութիւն 

մեղաւորներումեղաւորներումեղաւորներումեղաւորներու::::    
Մեղաւորներուն վերապահուած ելքը տարբերՄեղաւորներուն վերապահուած ելքը տարբերՄեղաւորներուն վերապահուած ելքը տարբերՄեղաւորներուն վերապահուած ելքը տարբեր----տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր 

բացատրութիւններով տրուած կը գտնենք Աստուածաշունչին բացատրութիւններով տրուած կը գտնենք Աստուածաշունչին բացատրութիւններով տրուած կը գտնենք Աստուածաշունչին բացատրութիւններով տրուած կը գտնենք Աստուածաշունչին 
մէջ.մէջ.մէջ.մէջ.----    Բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ Բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ Բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ Բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ 
կրակ, կրակի լիկրակ, կրակի լիկրակ, կրակի լիկրակ, կրակի լիճ, կրակի եւ ծծումբի լիճ, կորուստ, երկրորդ մահ, ճ, կրակի եւ ծծումբի լիճ, կորուստ, երկրորդ մահ, ճ, կրակի եւ ծծումբի լիճ, կորուստ, երկրորդ մահ, ճ, կրակի եւ ծծումբի լիճ, կորուստ, երկրորդ մահ, 
յաւիտենական մահ, եւայլն (տեյաւիտենական մահ, եւայլն (տեյաւիտենական մահ, եւայլն (տեյաւիտենական մահ, եւայլն (տե´́́́ս Հռ 2.5ս Հռ 2.5ս Հռ 2.5ս Հռ 2.5----6, 86, 86, 86, 8----9999::::    Բ.Թս 1.7Բ.Թս 1.7Բ.Թս 1.7Բ.Թս 1.7----9999::::    Յյտ Յյտ Յյտ Յյտ 
20.10 20.10 20.10 20.10 եւ 14եւ 14եւ 14եւ 14----15) 15) 15) 15) եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

Յիսուս ինք կը գործածէ Յիսուս ինք կը գործածէ Յիսուս ինք կը գործածէ Յիսուս ինք կը գործածէ ««««բոցավառ հնոցբոցավառ հնոցբոցավառ հնոցբոցավառ հնոց» » » » (Մտ 13.42), (Մտ 13.42), (Մտ 13.42), (Մտ 13.42), 
««««յաւիտենական կրակյաւիտենական կրակյաւիտենական կրակյաւիտենական կրակ», «», «», «», «յաւիտենական պատիժյաւիտենական պատիժյաւիտենական պատիժյաւիտենական պատիժ» » » » 
բացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւնները» » » » (տե(տե(տե(տե´́́́ս Մտ 25.41 եւս Մտ 25.41 եւս Մտ 25.41 եւս Մտ 25.41 եւ 46),  46),  46),  46), իսկ քանի մը իսկ քանի մը իսկ քանի մը իսկ քանի մը 
անգամներ նաեւ կը կոչէ անգամներ նաեւ կը կոչէ անգամներ նաեւ կը կոչէ անգամներ նաեւ կը կոչէ ««««գեհենգեհենգեհենգեհեն» » » » (Մտ 5.29(Մտ 5.29(Մտ 5.29(Մտ 5.29----30, 10.28, 23.1530, 10.28, 23.1530, 10.28, 23.1530, 10.28, 23.15::::    Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
12.512.512.512.5::::    Յկ 3.6), կամ Յկ 3.6), կամ Յկ 3.6), կամ Յկ 3.6), կամ ««««գեհենի կրակըգեհենի կրակըգեհենի կրակըգեհենի կրակը» » » » (հմմտ Մտ 5.22, 18.9(հմմտ Մտ 5.22, 18.9(հմմտ Մտ 5.22, 18.9(հմմտ Մտ 5.22, 18.9::::    Մր 9.46), Մր 9.46), Մր 9.46), Մր 9.46), 
կամ կամ կամ կամ ««««գեհենի անշէջ կրակըգեհենի անշէջ կրակըգեհենի անշէջ կրակըգեհենի անշէջ կրակը» » » » (Մր 9.42, 44), կամ (Մր 9.42, 44), կամ (Մր 9.42, 44), կամ (Մր 9.42, 44), կամ ««««գեհենի գեհենի գեհենի գեհենի 
դատապարտութիւնըդատապարտութիւնըդատապարտութիւնըդատապարտութիւնը» » » » (Մտ 23.33)(Մտ 23.33)(Մտ 23.33)(Մտ 23.33)::::    

Այս գեհենի կրակը կամ կրակի լիճը,Այս գեհենի կրակը կամ կրակի լիճը,Այս գեհենի կրակը կամ կրակի լիճը,Այս գեհենի կրակը կամ կրակի լիճը,    կամ դժոխքը, կամ դժոխքը, կամ դժոխքը, կամ դժոխքը, 
նիւթական վայր մը չէ, հետեւաբար պէտք չէ խօսիլ տեղի մը նիւթական վայր մը չէ, հետեւաբար պէտք չէ խօսիլ տեղի մը նիւթական վայր մը չէ, հետեւաբար պէտք չէ խօսիլ տեղի մը նիւթական վայր մը չէ, հետեւաբար պէտք չէ խօսիլ տեղի մը 
մասինմասինմասինմասին::::    

Ոմանք յաւիտենական այս դատապարտութիւնը եւ Ոմանք յաւիտենական այս դատապարտութիւնը եւ Ոմանք յաւիտենական այս դատապարտութիւնը եւ Ոմանք յաւիտենական այս դատապարտութիւնը եւ 
տանջանքները երկու ձեւով կը հասկնան.տանջանքները երկու ձեւով կը հասկնան.տանջանքները երկու ձեւով կը հասկնան.տանջանքները երկու ձեւով կը հասկնան.----    Հոգեւոր եւ Հոգեւոր եւ Հոգեւոր եւ Հոգեւոր եւ 
մարմնաւոր, առաջինը կոչելով մարմնաւոր, առաջինը կոչելով մարմնաւոր, առաջինը կոչելով մարմնաւոր, առաջինը կոչելով ««««յանցանքի պատիժյանցանքի պատիժյանցանքի պատիժյանցանքի պատիժ», », », », իսկ իսկ իսկ իսկ 
երկրորդը՝ երկրորդը՝ երկրորդը՝ երկրորդը՝ ««««զգայարանական պատիժզգայարանական պատիժզգայարանական պատիժզգայարանական պատիժ»»»»::::    Պէտք չէ մոռնաՊէտք չէ մոռնաՊէտք չէ մոռնաՊէտք չէ մոռնալ սակայն լ սակայն լ սակայն լ սակայն 
որ մեղաւորները յաւիտենական թշուաչութեան մէջ պիտի ըլլան, որ մեղաւորները յաւիտենական թշուաչութեան մէջ պիտի ըլլան, որ մեղաւորները յաւիտենական թշուաչութեան մէջ պիտի ըլլան, որ մեղաւորները յաւիտենական թշուաչութեան մէջ պիտի ըլլան, 
որովհետեւ ընդմիշտ զրկուած պիտի ըլլան Աստուծոյ որովհետեւ ընդմիշտ զրկուած պիտի ըլլան Աստուծոյ որովհետեւ ընդմիշտ զրկուած պիտի ըլլան Աստուծոյ որովհետեւ ընդմիշտ զրկուած պիտի ըլլան Աստուծոյ 
ներկայութենէն, դատապարտուած իրենց սիրած խաւարին եւ ներկայութենէն, դատապարտուած իրենց սիրած խաւարին եւ ներկայութենէն, դատապարտուած իրենց սիրած խաւարին եւ ներկայութենէն, դատապարտուած իրենց սիրած խաւարին եւ 
առանձնութեանառանձնութեանառանձնութեանառանձնութեան::::    

    
3.3.3.3.----    Յաւիտենական երանութիւն արդարներուՅաւիտենական երանութիւն արդարներուՅաւիտենական երանութիւն արդարներուՅաւիտենական երանութիւն արդարներու::::    
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Արդարներուն վերապահուած վարձատրութիւնը աԱրդարներուն վերապահուած վարձատրութիւնը աԱրդարներուն վերապահուած վարձատրութիւնը աԱրդարներուն վերապահուած վարձատրութիւնը անսպառ նսպառ նսպառ նսպառ 
ուրախութիւնն է կամ երանութիւնը, որ ինքնին երկինքի ուրախութիւնն է կամ երանութիւնը, որ ինքնին երկինքի ուրախութիւնն է կամ երանութիւնը, որ ինքնին երկինքի ուրախութիւնն է կամ երանութիւնը, որ ինքնին երկինքի 
արքայութիւնն էարքայութիւնն էարքայութիւնն էարքայութիւնն է::::    Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.----    

ա.ա.ա.ա.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
հատուցումը կամ վարձատրութիւնն է, իբրեւ ժառանգութիւնհատուցումը կամ վարձատրութիւնն է, իբրեւ ժառանգութիւնհատուցումը կամ վարձատրութիւնն է, իբրեւ ժառանգութիւնհատուցումը կամ վարձատրութիւնն է, իբրեւ ժառանգութիւն::::    
((((Հմմտ Մտ 19.28Հմմտ Մտ 19.28Հմմտ Մտ 19.28Հմմտ Մտ 19.28----29, 25.3429, 25.3429, 25.3429, 25.34::::    Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20::::    Ա.Պտ 1.4)Ա.Պտ 1.4)Ա.Պտ 1.4)Ա.Պտ 1.4)::::    

բ.բ.բ.բ.----    Երկինքի արքաԵրկինքի արքաԵրկինքի արքաԵրկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած յութիւնը արդարներուն վերապահուած յութիւնը արդարներուն վերապահուած յութիւնը արդարներուն վերապահուած 
բնակարանն էբնակարանն էբնակարանն էբնակարանն է:::: ( ( ( (Հմմտ Յհ 12.26, 14.2Հմմտ Յհ 12.26, 14.2Հմմտ Յհ 12.26, 14.2Հմմտ Յհ 12.26, 14.2----3)3)3)3)::::    

գ.գ.գ.գ.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
հանգիստն էհանգիստն էհանգիստն էհանգիստն է::::    Հանգստացում աշխարհային վիշտերէն ու Հանգստացում աշխարհային վիշտերէն ու Հանգստացում աշխարհային վիշտերէն ու Հանգստացում աշխարհային վիշտերէն ու 
նեղութիւններէն, հալածանքներէն ու չարչարանքներէն՝ թէնեղութիւններէն, հալածանքներէն ու չարչարանքներէն՝ թէնեղութիւններէն, հալածանքներէն ու չարչարանքներէն՝ թէնեղութիւններէն, հալածանքներէն ու չարչարանքներէն՝ թէ´́́́    
մարմիններուն եւ թէմարմիններուն եւ թէմարմիններուն եւ թէմարմիններուն եւ թէ´́́́    հոգիներունհոգիներունհոգիներունհոգիներուն:::: ( ( ( (ՀմմՀմմՀմմՀմմտ Եբր 4.9տ Եբր 4.9տ Եբր 4.9տ Եբր 4.9----10101010::::    Հռ 2.10Հռ 2.10Հռ 2.10Հռ 2.10::::    
Բ.Թս 1.5Բ.Թս 1.5Բ.Թս 1.5Բ.Թս 1.5----7)7)7)7)::::    

դ.դ.դ.դ.----    Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային 
հարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրըհարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրըհարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրըհարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրը:::: ( ( ( (Հմմտ 25.1Հմմտ 25.1Հմմտ 25.1Հմմտ 25.1----
10)10)10)10)::::    

ե.ե.ե.ե.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
փառքն էփառքն էփառքն էփառքն է:::: ( ( ( (Հմմտ Բ.Տմ 4.7Հմմտ Բ.Տմ 4.7Հմմտ Բ.Տմ 4.7Հմմտ Բ.Տմ 4.7----8888::::    Մտ 13.43)Մտ 13.43)Մտ 13.43)Մտ 13.43)::::    

զ.զ.զ.զ.----    Երկինքի արքայութիւնը ԱստուԵրկինքի արքայութիւնը ԱստուԵրկինքի արքայութիւնը ԱստուԵրկինքի արքայութիւնը Աստուծոյ երանական ծոյ երանական ծոյ երանական ծոյ երանական 
տեսութիւնն էտեսութիւնն էտեսութիւնն էտեսութիւնն է::::    Արքայութեան մէջ այդ տեսութիւնը պիտի ըլլայ Արքայութեան մէջ այդ տեսութիւնը պիտի ըլլայ Արքայութեան մէջ այդ տեսութիւնը պիտի ըլլայ Արքայութեան մէջ այդ տեսութիւնը պիտի ըլլայ 
ամբողջական, որովհետեւ Տէրը պիտի տեսնենք թէամբողջական, որովհետեւ Տէրը պիտի տեսնենք թէամբողջական, որովհետեւ Տէրը պիտի տեսնենք թէամբողջական, որովհետեւ Տէրը պիտի տեսնենք թէ´́́́    մարմնաւոր մարմնաւոր մարմնաւոր մարմնաւոր 
աչքերով եւ թէաչքերով եւ թէաչքերով եւ թէաչքերով եւ թէ´́́́    հոգիի պայծառացած հայեացքով (Ա.Կր 13.12հոգիի պայծառացած հայեացքով (Ա.Կր 13.12հոգիի պայծառացած հայեացքով (Ա.Կր 13.12հոգիի պայծառացած հայեացքով (Ա.Կր 13.12::::    
Հմմտ Բ.Թս 1.7, 10)Հմմտ Բ.Թս 1.7, 10)Հմմտ Բ.Թս 1.7, 10)Հմմտ Բ.Թս 1.7, 10)::::    Թէպէտ Աստուած իր բնութեամբ Թէպէտ Աստուած իր բնութեամբ Թէպէտ Աստուած իր բնութեամբ Թէպէտ Աստուած իր բնութեամբ 
անտեսանելի է (Ել 33.20անտեսանելի է (Ել 33.20անտեսանելի է (Ել 33.20անտեսանելի է (Ել 33.20::::    Սղ 104.Սղ 104.Սղ 104.Սղ 104.2222::::    Յհ 1.18Յհ 1.18Յհ 1.18Յհ 1.18::::    Ա.Տմ 6.12, 14Ա.Տմ 6.12, 14Ա.Տմ 6.12, 14Ա.Տմ 6.12, 14----16161616::::    Ա.Յհ Ա.Յհ Ա.Յհ Ա.Յհ 
4.12), 4.12), 4.12), 4.12), բայց իր տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն, սրտով բայց իր տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն, սրտով բայց իր տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն, սրտով բայց իր տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն, սրտով 
անարատներուն (Մտ 5.7անարատներուն (Մտ 5.7անարատներուն (Մտ 5.7անարատներուն (Մտ 5.7::::    Հմմտ Յհ 14.21Հմմտ Յհ 14.21Հմմտ Յհ 14.21Հմմտ Յհ 14.21::::    Եր 29.12Եր 29.12Եր 29.12Եր 29.12----14, 31.3)14, 31.3)14, 31.3)14, 31.3)::::    Այս Այս Այս Այս 
տեսութիւնը իտեսութիւնը իտեսութիւնը իտեսութիւնը ի´́́́նչ կերպով եւ ինչ կերպով եւ ինչ կերպով եւ ինչ կերպով եւ ի´́́́նչ տարողութեամբ պիտի նչ տարողութեամբ պիտի նչ տարողութեամբ պիտի նչ տարողութեամբ պիտի 
ունենան անոնք, ոեւէ պատկերացում չունինքունենան անոնք, ոեւէ պատկերացում չունինքունենան անոնք, ոեւէ պատկերացում չունինքունենան անոնք, ոեւէ պատկերացում չունինք::::    Ուստի ԱստուծոՈւստի ԱստուծոՈւստի ԱստուծոՈւստի Աստուծոյ յ յ յ 
խոստումը կխոստումը կխոստումը կխոստումը կ’’’’ընդունինք հաւատքով եւ երկիւղալից խնդութեամբ, ընդունինք հաւատքով եւ երկիւղալից խնդութեամբ, ընդունինք հաւատքով եւ երկիւղալից խնդութեամբ, ընդունինք հաւատքով եւ երկիւղալից խնդութեամբ, 
անձկութեամբ սպասելով անոր կատարումին եւ գերագոյն այդ անձկութեամբ սպասելով անոր կատարումին եւ գերագոյն այդ անձկութեամբ սպասելով անոր կատարումին եւ գերագոյն այդ անձկութեամբ սպասելով անոր կատարումին եւ գերագոյն այդ 
երանութեան վայելքիներանութեան վայելքիներանութեան վայելքիներանութեան վայելքին::::    

    
4.4.4.4.----    Յաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանք::::    
Հաւատամքը կՀաւատամքը կՀաւատամքը կՀաւատամքը կ’’’’աւարտի յաւիտենական կեանքի աւարտի յաւիտենական կեանքի աւարտի յաւիտենական կեանքի աւարտի յաւիտենական կեանքի 

դաւանութեամբ, որ Աստուածաշնչական բոլոր խոստումներուն դաւանութեամբ, որ Աստուածաշնչական բոլոր խոստումներուն դաւանութեամբ, որ Աստուածաշնչական բոլոր խոստումներուն դաւանութեամբ, որ Աստուածաշնչական բոլոր խոստումներուն 
լրումն է լրումն է լրումն է լրումն է եւ մեր հաւատքի վախճանակէտըեւ մեր հաւատքի վախճանակէտըեւ մեր հաւատքի վախճանակէտըեւ մեր հաւատքի վախճանակէտը::::    Քրիստոս անով Քրիստոս անով Քրիստոս անով Քրիստոս անով 
կկկկ’’’’աւարտէ վերջին դատաստանի իր առակը (Մտ 25.46)աւարտէ վերջին դատաստանի իր առակը (Մտ 25.46)աւարտէ վերջին դատաստանի իր առակը (Մտ 25.46)աւարտէ վերջին դատաստանի իր առակը (Մտ 25.46)::::    
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Աստուած այդ կեանքը պիտի տայ իբրեւ լրումը Աստուած այդ կեանքը պիտի տայ իբրեւ լրումը Աստուած այդ կեանքը պիտի տայ իբրեւ լրումը Աստուած այդ կեանքը պիտի տայ իբրեւ լրումը 
հատուցումներուն, մարդոց արդար գործերուն համար (Հռ 2.7, հատուցումներուն, մարդոց արդար գործերուն համար (Հռ 2.7, հատուցումներուն, մարդոց արդար գործերուն համար (Հռ 2.7, հատուցումներուն, մարդոց արդար գործերուն համար (Հռ 2.7, 
6.226.226.226.22----23)23)23)23)::::    

Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է, որ Աստուծոյ Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է, որ Աստուծոյ Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է, որ Աստուծոյ Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է, որ Աստուծոյ 
յատուկ է, իբրեւյատուկ է, իբրեւյատուկ է, իբրեւյատուկ է, իբրեւ    անոր բնութեան մաս (Ա.Տմ 6.12, 15անոր բնութեան մաս (Ա.Տմ 6.12, 15անոր բնութեան մաս (Ա.Տմ 6.12, 15անոր բնութեան մաս (Ա.Տմ 6.12, 15----16), 16), 16), 16), բայց որ բայց որ բայց որ բայց որ 
Աստուած իբրեւ հայրական պարգեւ պիտի շնորհէ մարդունԱստուած իբրեւ հայրական պարգեւ պիտի շնորհէ մարդունԱստուած իբրեւ հայրական պարգեւ պիտի շնորհէ մարդունԱստուած իբրեւ հայրական պարգեւ պիտի շնորհէ մարդուն::::    
Անիկա բոլոր Քրիստոսով կանչուածներուն վերապահուած Անիկա բոլոր Քրիստոսով կանչուածներուն վերապահուած Անիկա բոլոր Քրիստոսով կանչուածներուն վերապահուած Անիկա բոլոր Քրիստոսով կանչուածներուն վերապահուած 
հասարական վարձատրութիւնն է՝ իրենց գործերուն փոխարէն հասարական վարձատրութիւնն է՝ իրենց գործերուն փոխարէն հասարական վարձատրութիւնն է՝ իրենց գործերուն փոխարէն հասարական վարձատրութիւնն է՝ իրենց գործերուն փոխարէն 
((((տետետետե´́́́ս Մտ 20.1ս Մտ 20.1ս Մտ 20.1ս Մտ 20.1----16)16)16)16)::::    Այս գործերը մարդուս հաւատքէն եւ Այս գործերը մարդուս հաւատքէն եւ Այս գործերը մարդուս հաւատքէն եւ Այս գործերը մարդուս հաւատքէն եւ 
քրիստոքրիստոքրիստոքրիստոնէական եղբայրսիրութենէն բղխած բոլոր տեսակի նէական եղբայրսիրութենէն բղխած բոլոր տեսակի նէական եղբայրսիրութենէն բղխած բոլոր տեսակի նէական եղբայրսիրութենէն բղխած բոլոր տեսակի 
արարքներն ենարարքներն ենարարքներն ենարարքներն են::::    

Ճշմարիտ յաւիտենական կեանքը զԱստուած ճանչնալն է (Յհ Ճշմարիտ յաւիտենական կեանքը զԱստուած ճանչնալն է (Յհ Ճշմարիտ յաւիտենական կեանքը զԱստուած ճանչնալն է (Յհ Ճշմարիտ յաւիտենական կեանքը զԱստուած ճանչնալն է (Յհ 
17.117.117.117.1----3)3)3)3)::::    ԶԱստուած ճանչնալ կը նշանակէ ոԶԱստուած ճանչնալ կը նշանակէ ոԶԱստուած ճանչնալ կը նշանակէ ոԶԱստուած ճանչնալ կը նշանակէ ո´́́́չ միայն Հայրը չ միայն Հայրը չ միայն Հայրը չ միայն Հայրը 
ճանչնալ, այլ՝ նաեւ Որդին (Ա.Յհ 1.2), եւ Ս. Հոգինճանչնալ, այլ՝ նաեւ Որդին (Ա.Յհ 1.2), եւ Ս. Հոգինճանչնալ, այլ՝ նաեւ Որդին (Ա.Յհ 1.2), եւ Ս. Հոգինճանչնալ, այլ՝ նաեւ Որդին (Ա.Յհ 1.2), եւ Ս. Հոգին::::    Իսկ այս Իսկ այս Իսկ այս Իսկ այս 
կեանքին աղբիւրը Աստուծոյ յայտնութիւննկեանքին աղբիւրը Աստուծոյ յայտնութիւննկեանքին աղբիւրը Աստուծոյ յայտնութիւննկեանքին աղբիւրը Աստուծոյ յայտնութիւնն    է, որ է, որ է, որ է, որ ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը» » » » կը կոչենք (Յհ 12.49կը կոչենք (Յհ 12.49կը կոչենք (Յհ 12.49կը կոչենք (Յհ 12.49----50)50)50)50)::::    

Յաւիտենական կեանքի մէջ ամէն ինչ անվախճան է, թէՅաւիտենական կեանքի մէջ ամէն ինչ անվախճան է, թէՅաւիտենական կեանքի մէջ ամէն ինչ անվախճան է, թէՅաւիտենական կեանքի մէջ ամէն ինչ անվախճան է, թէ´́́́    
արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, եւ թէարդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, եւ թէարդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, եւ թէարդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, եւ թէ´́́́    
մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքըմեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքըմեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքըմեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը::::    

    
5.5.5.5.---- « « « «Ինչ որ ոեւէ աչք չէ տեսած, ոեւէ ականջ չէ լսած, եւ ոեւէ Ինչ որ ոեւէ աչք չէ տեսած, ոեւէ ականջ չէ լսած, եւ ոեւէ Ինչ որ ոեւէ աչք չէ տեսած, ոեւէ ականջ չէ լսած, եւ ոեւէ Ինչ որ ոեւէ աչք չէ տեսած, ոեւէ ականջ չէ լսած, եւ ոեւէ 

մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածմէկուն միտքէն իսկ չէ անցածմէկուն միտքէն իսկ չէ անցածմէկուն միտքէն իսկ չէ անցած»»»»::::    
Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը 

կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն 
տուաւ.տուաւ.տուաւ.տուաւ.---- « « « «Ահա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կը ստեղծեմԱհա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կը ստեղծեմԱհա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կը ստեղծեմԱհա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կը ստեղծեմ» » » » (Ես (Ես (Ես (Ես 
65.17)65.17)65.17)65.17)::::    Աստուած իր ամբողջ ստեղծագործութիւնը պիտի Աստուած իր ամբողջ ստեղծագործութիւնը պիտի Աստուած իր ամբողջ ստեղծագործութիւնը պիտի Աստուած իր ամբողջ ստեղծագործութիւնը պիտի 
վերանորոգէ, զայն նոր ստեղծավերանորոգէ, զայն նոր ստեղծավերանորոգէ, զայն նոր ստեղծավերանորոգէ, զայն նոր ստեղծագործութիւն դարձնելու, նոր գործութիւն դարձնելու, նոր գործութիւն դարձնելու, նոր գործութիւն դարձնելու, նոր 
երկինքի ու նոր երկիրի վերածելու համար, որպէսզի անիկա երկինքի ու նոր երկիրի վերածելու համար, որպէսզի անիկա երկինքի ու նոր երկիրի վերածելու համար, որպէսզի անիկա երկինքի ու նոր երկիրի վերածելու համար, որպէսզի անիկա 
արդարութեամբ բնակուած ըլլայ (Բ.Պտ 3.7, 10 եւ 13արդարութեամբ բնակուած ըլլայ (Բ.Պտ 3.7, 10 եւ 13արդարութեամբ բնակուած ըլլայ (Բ.Պտ 3.7, 10 եւ 13արդարութեամբ բնակուած ըլլայ (Բ.Պտ 3.7, 10 եւ 13::::    Հմմտ Սղ Հմմտ Սղ Հմմտ Սղ Հմմտ Սղ 
102.25102.25102.25102.25----27272727::::    Մտ 24.35Մտ 24.35Մտ 24.35Մտ 24.35::::    Եբր 1.10Եբր 1.10Եբր 1.10Եբր 1.10----12)12)12)12)::::    

Աստուած այդ նոր երկինքին ու երկրին յայտնութիւնը Աստուած այդ նոր երկինքին ու երկրին յայտնութիւնը Աստուած այդ նոր երկինքին ու երկրին յայտնութիւնը Աստուած այդ նոր երկինքին ու երկրին յայտնութիւնը 
տեսիլքով մը տուաւ Պօղոս եւ Յովհաննէս տեսիլքով մը տուաւ Պօղոս եւ Յովհաննէս տեսիլքով մը տուաւ Պօղոս եւ Յովհաննէս տեսիլքով մը տուաւ Պօղոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն (տեառաքեալներուն (տեառաքեալներուն (տեառաքեալներուն (տե´́́́ս ս ս ս 
Բ.Կր 12.3Բ.Կր 12.3Բ.Կր 12.3Բ.Կր 12.3----4444::::    Յյտ 21.1Յյտ 21.1Յյտ 21.1Յյտ 21.1::::    Հմմտ 20.11)Հմմտ 20.11)Հմմտ 20.11)Հմմտ 20.11)::::    Եւ թէպէտ Յովհաննէս կը Եւ թէպէտ Յովհաննէս կը Եւ թէպէտ Յովհաննէս կը Եւ թէպէտ Յովհաննէս կը 
փորձէ իր տեսածները գրել երկու գլուխներով, սակայն անոնք կը փորձէ իր տեսածները գրել երկու գլուխներով, սակայն անոնք կը փորձէ իր տեսածները գրել երկու գլուխներով, սակայն անոնք կը փորձէ իր տեսածները գրել երկու գլուխներով, սակայն անոնք կը 
մնան աննկարագրելի (Ես 64.4մնան աննկարագրելի (Ես 64.4մնան աննկարագրելի (Ես 64.4մնան աննկարագրելի (Ես 64.4::::    Հմմտ Ա.Կր 2.9)Հմմտ Ա.Կր 2.9)Հմմտ Ա.Կր 2.9)Հմմտ Ա.Կր 2.9)::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
հաւատացեալ սրտին համար այսքանը կը բաւէհաւատացեալ սրտին համար այսքանը կը բաւէհաւատացեալ սրտին համար այսքանը կը բաւէհաւատացեալ սրտին համար այսքանը կը բաւէ::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ 
հաւատքը յուսացուած բահաւատքը յուսացուած բահաւատքը յուսացուած բահաւատքը յուսացուած բաներուն վստահութիւնն է, եւ համոզումը ներուն վստահութիւնն է, եւ համոզումը ներուն վստահութիւնն է, եւ համոզումը ներուն վստահութիւնն է, եւ համոզումը 
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այն բաներուն՝ որոնք չեն երեւիր (Եբր 11.1)այն բաներուն՝ որոնք չեն երեւիր (Եբր 11.1)այն բաներուն՝ որոնք չեն երեւիր (Եբր 11.1)այն բաներուն՝ որոնք չեն երեւիր (Եբր 11.1)::::    Մենք հաւատքով կը Մենք հաւատքով կը Մենք հաւատքով կը Մենք հաւատքով կը 
յուսանք եւ յոյսով կը սպասենք այդ պարգեւին (Հռ 8.24յուսանք եւ յոյսով կը սպասենք այդ պարգեւին (Հռ 8.24յուսանք եւ յոյսով կը սպասենք այդ պարգեւին (Հռ 8.24յուսանք եւ յոյսով կը սպասենք այդ պարգեւին (Հռ 8.24----25)25)25)25)::::    

    
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ    
    
Մենք կոչուած ենք հաւատքի եւ առաքինութեանց այս Մենք կոչուած ենք հաւատքի եւ առաքինութեանց այս Մենք կոչուած ենք հաւատքի եւ առաքինութեանց այս Մենք կոչուած ենք հաւատքի եւ առաքինութեանց այս 

սանդուխներէն քայլ առ քայլ վեր բարձրանալու սանդուխներէն քայլ առ քայլ վեր բարձրանալու սանդուխներէն քայլ առ քայլ վեր բարձրանալու սանդուխներէն քայլ առ քայլ վեր բարձրանալու դէպի երկինք, դէպի երկինք, դէպի երկինք, դէպի երկինք, 
որովհետեւ Աստուած մեզ իր որդիները դարձուցած էորովհետեւ Աստուած մեզ իր որդիները դարձուցած էորովհետեւ Աստուած մեզ իր որդիները դարձուցած էորովհետեւ Աստուած մեզ իր որդիները դարձուցած է::::    Այս Այս Այս Այս 
կոչումը դարձեալ մեզի կը յիշեցնէ մեր բարձր կոչումը դարձեալ մեզի կը յիշեցնէ մեր բարձր կոչումը դարձեալ մեզի կը յիշեցնէ մեր բարձր կոչումը դարձեալ մեզի կը յիշեցնէ մեր բարձր 
պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս առաքեալ կը յիշեցնէ պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս առաքեալ կը յիշեցնէ պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս առաքեալ կը յիշեցնէ պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս առաքեալ կը յիշեցնէ 
մեզի. մեզի. մեզի. մեզի. ««««ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենքր, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենքր, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենքր, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենք::::    Թէ իԹէ իԹէ իԹէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք գիտերպիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք գիտերպիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք գիտերպիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք գիտեր::::    ԲԲԲԲայց գիտենք թէ՝ երբ այց գիտենք թէ՝ երբ այց գիտենք թէ՝ երբ այց գիտենք թէ՝ երբ 
Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք 
պիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջպիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջպիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջպիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջ::::    Ով որ այս յոյսը ունի՝ Ով որ այս յոյսը ունի՝ Ով որ այս յոյսը ունի՝ Ով որ այս յոյսը ունի՝ 
ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր էինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր էինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր էինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր է» » » » (Ա.Յհ 3.2(Ա.Յհ 3.2(Ա.Յհ 3.2(Ա.Յհ 3.2----
3)3)3)3)::::    

Դժուար է սուրբ ըլլալ, ինչպէս Քրիստոս ինք սուրբ էԴժուար է սուրբ ըլլալ, ինչպէս Քրիստոս ինք սուրբ էԴժուար է սուրբ ըլլալ, ինչպէս Քրիստոս ինք սուրբ էԴժուար է սուրբ ըլլալ, ինչպէս Քրիստոս ինք սուրբ է::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
Տէրը անկաՏէրը անկաՏէրը անկաՏէրը անկարելի բան չէ որ կը պահանջէ մեզմէրելի բան չէ որ կը պահանջէ մեզմէրելի բան չէ որ կը պահանջէ մեզմէրելի բան չէ որ կը պահանջէ մեզմէ::::    ԻԻԻԻ´́́́նք է մեր նք է մեր նք է մեր նք է մեր 
օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալօգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալօգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալօգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալ::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է ինքզինք նքն է ինքզինք նքն է ինքզինք նքն է ինքզինք 
մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր շնորհածը մեր ձեռքէն մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր շնորհածը մեր ձեռքէն մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր շնորհածը մեր ձեռքէն մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր շնորհածը մեր ձեռքէն 
խլելխլելխլելխլել::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ մեղադրելնքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ մեղադրելնքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ մեղադրելնքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ մեղադրել::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մեզ նքն է մեզ նքն է մեզ նքն է մեզ 
արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ դատապարտելարդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ դատապարտելարդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ դատապարտելարդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ դատապարտել::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մեզ իրեն նքն է մեզ իրեն նքն է մեզ իրեն նքն է մեզ իրեն 
կապողը եւ միաւորողը, ո՞վ կրնայ մեզ իրմէ բաժնելկապողը եւ միաւորողը, ո՞վ կրնայ մեզ իրմէ բաժնելկապողը եւ միաւորողը, ո՞վ կրնայ մեզ իրմէ բաժնելկապողը եւ միաւորողը, ո՞վ կրնայ մեզ իրմէ բաժնել ( ( ( (հմմտ Հռ հմմտ Հռ հմմտ Հռ հմմտ Հռ 
8.318.318.318.31----35)35)35)35)::::    Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ մանաւանդ հոգիի Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ մանաւանդ հոգիի Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ մանաւանդ հոգիի Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ մանաւանդ հոգիի 
արթնութիւն ունենանքարթնութիւն ունենանքարթնութիւն ունենանքարթնութիւն ունենանք::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ մեր երանեալ ւ մեր երանեալ ւ մեր երանեալ ւ մեր երանեալ 
Հայրապետը՝ Հայրապետը՝ Հայրապետը՝ Հայրապետը՝ Ս. Ս. Ս. Ս. Ներսէս Շնորհալի կՆերսէս Շնորհալի կՆերսէս Շնորհալի կՆերսէս Շնորհալի կ’’’’երգէերգէերգէերգէ,,,,    ոոոու կը հրաւիրէ ւ կը հրաւիրէ ւ կը հրաւիրէ ւ կը հրաւիրէ մեզ մեզ մեզ մեզ որ որ որ որ 
իրեն հետ երգենք.իրեն հետ երգենք.իրեն հետ երգենք.իրեն հետ երգենք.---- « « « «ՓութացիՓութացիՓութացիՓութացի´́́́ր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, ր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, ր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, ր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, 
փափաքիլ բարեացփափաքիլ բարեացփափաքիլ բարեացփափաքիլ բարեաց::::    Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու եկեալ, Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու եկեալ, Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու եկեալ, Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու եկեալ, 
քննող Դատաւորքննող Դատաւորքննող Դատաւորքննող Դատաւոր» » » » (Երգ (Երգ (Երգ (Երգ ««««Աշխարհ ամենայնԱշխարհ ամենայնԱշխարհ ամենայնԱշխարհ ամենայն»)»)»)»)::::    Իսկ եթէ արթուն Իսկ եթէ արթուն Իսկ եթէ արթուն Իսկ եթէ արթուն 
ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք Արդար ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք Արդար ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք Արդար ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք Արդար 
Դատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մեԴատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մեԴատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մեԴատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մե´́́́րն են րն են րն են րն են 
խոստումխոստումխոստումխոստումները, մեները, մեները, մեները, մե´́́́րն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մե´́́́րն է երկինքի րն է երկինքի րն է երկինքի րն է երկինքի 
արքայութիւնը, մեարքայութիւնը, մեարքայութիւնը, մեարքայութիւնը, մե´́́́րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական 
երանութիւնըերանութիւնըերանութիւնըերանութիւնը::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կամքով եւ Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կամքով եւ Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կամքով եւ Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի կամքով եւ 
անվրէպ առաջնորդութեամբ, կը ձեռնարկենք մեր եկեղեցւոյ անվրէպ առաջնորդութեամբ, կը ձեռնարկենք մեր եկեղեցւոյ անվրէպ առաջնորդութեամբ, կը ձեռնարկենք մեր եկեղեցւոյ անվրէպ առաջնորդութեամբ, կը ձեռնարկենք մեր եկեղեցւոյ 
««««ՀաւՀաւՀաւՀաւատքի Հանգանակատքի Հանգանակատքի Հանգանակատքի Հանգանակ»»»»ին, այլ խօսքով՝ ին, այլ խօսքով՝ ին, այլ խօսքով՝ ին, այլ խօսքով՝ ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ին ին ին ին 
բացատրութեանբացատրութեանբացատրութեանբացատրութեան::::    

Մեր եկեղեցւոյ Հաւատամքին եւ անոր պատմութեան Մեր եկեղեցւոյ Հաւատամքին եւ անոր պատմութեան Մեր եկեղեցւոյ Հաւատամքին եւ անոր պատմութեան Մեր եկեղեցւոյ Հաւատամքին եւ անոր պատմութեան 
վերաբերեալ մեր ազգի զաւակներուն ճանաչողութիւնն ու վերաբերեալ մեր ազգի զաւակներուն ճանաչողութիւնն ու վերաբերեալ մեր ազգի զաւակներուն ճանաչողութիւնն ու վերաբերեալ մեր ազգի զաւակներուն ճանաչողութիւնն ու 
ծանօթութիւնը՝ ծանծաղ էծանօթութիւնը՝ ծանծաղ էծանօթութիւնը՝ ծանծաղ էծանօթութիւնը՝ ծանծաղ է::::    Եկող երեկոները մեզի համար Եկող երեկոները մեզի համար Եկող երեկոները մեզի համար Եկող երեկոները մեզի համար 
սքանչելի առիթ մը պէտք է դառնան, ներթափանցելու մեր սքանչելի առիթ մը պէտք է դառնան, ներթափանցելու մեր սքանչելի առիթ մը պէտք է դառնան, ներթափանցելու մեր սքանչելի առիթ մը պէտք է դառնան, ներթափանցելու մեր 
ՀաւատՀաւատՀաւատՀաւատամքին խորունկ իմաստին եւ նշանակութեանամքին խորունկ իմաստին եւ նշանակութեանամքին խորունկ իմաստին եւ նշանակութեանամքին խորունկ իմաստին եւ նշանակութեան::::    Պիտի Պիտի Պիտի Պիտի 
փորձենք հասկնալ ամէն մէկ նախադասութեան եւ ամէն մէկ փորձենք հասկնալ ամէն մէկ նախադասութեան եւ ամէն մէկ փորձենք հասկնալ ամէն մէկ նախադասութեան եւ ամէն մէկ փորձենք հասկնալ ամէն մէկ նախադասութեան եւ ամէն մէկ 
հաստատումին ետին կանգնող պատմութիւնը, տեսնելու համար, հաստատումին ետին կանգնող պատմութիւնը, տեսնելու համար, հաստատումին ետին կանգնող պատմութիւնը, տեսնելու համար, հաստատումին ետին կանգնող պատմութիւնը, տեսնելու համար, 
թէ իւրաքանչիւր հաստատում ի՞նչ խորք ունի, ի՞նչ թէ իւրաքանչիւր հաստատում ի՞նչ խորք ունի, ի՞նչ թէ իւրաքանչիւր հաստատում ի՞նչ խորք ունի, ի՞նչ թէ իւրաքանչիւր հաստատում ի՞նչ խորք ունի, ի՞նչ 
մտահոգութեանց պատասխան կու տայ, ի՞նչ աղանդներու կամ մտահոգութեանց պատասխան կու տայ, ի՞նչ աղանդներու կամ մտահոգութեանց պատասխան կու տայ, ի՞նչ աղանդներու կամ մտահոգութեանց պատասխան կու տայ, ի՞նչ աղանդներու կամ 
սխալ վարդսխալ վարդսխալ վարդսխալ վարդապետութեանց ուղղակի տեսակ մը ապետութեանց ուղղակի տեսակ մը ապետութեանց ուղղակի տեսակ մը ապետութեանց ուղղակի տեսակ մը 
հակազդեցութիւնն էհակազդեցութիւնն էհակազդեցութիւնն էհակազդեցութիւնն է::::    

Նման աշխատանք մը, յստակ եւ ընդհանուր պատկերացում Նման աշխատանք մը, յստակ եւ ընդհանուր պատկերացում Նման աշխատանք մը, յստակ եւ ընդհանուր պատկերացում Նման աշխատանք մը, յստակ եւ ընդհանուր պատկերացում 
մը պիտի տայ մեզի, թէ ի՞նչ բանի կը հաւատայ Հայաստանեայց մը պիտի տայ մեզի, թէ ի՞նչ բանի կը հաւատայ Հայաստանեայց մը պիտի տայ մեզի, թէ ի՞նչ բանի կը հաւատայ Հայաստանեայց մը պիտի տայ մեզի, թէ ի՞նչ բանի կը հաւատայ Հայաստանեայց 
Եկեղեցին, եւ թէ ի՞նչ բանի կը հաւատանք մենք՝ Հայաստանեայց Եկեղեցին, եւ թէ ի՞նչ բանի կը հաւատանք մենք՝ Հայաստանեայց Եկեղեցին, եւ թէ ի՞նչ բանի կը հաւատանք մենք՝ Հայաստանեայց Եկեղեցին, եւ թէ ի՞նչ բանի կը հաւատանք մենք՝ Հայաստանեայց 
Եկեղեցւոյ զաւակներսԵկեղեցւոյ զաւակներսԵկեղեցւոյ զաւակներսԵկեղեցւոյ զաւակներս::::    

Ի՞նչ է ՀաւատամքըԻ՞նչ է ՀաւատամքըԻ՞նչ է ՀաւատամքըԻ՞նչ է Հաւատամքը::::    ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքը մեր հաւատքին խտացումն ը մեր հաւատքին խտացումն ը մեր հաւատքին խտացումն ը մեր հաւատքին խտացումն 
էէէէ::::    Մեր կեանքի ընթացքին յաճախ կը լսենք հաւատքի մասին, Մեր կեանքի ընթացքին յաճախ կը լսենք հաւատքի մասին, Մեր կեանքի ընթացքին յաճախ կը լսենք հաւատքի մասին, Մեր կեանքի ընթացքին յաճախ կը լսենք հաւատքի մասին, 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր անձերու կողմէ, տարբեր շրջագիծերու մէջ, եւ տարբեր անձերու կողմէ, տարբեր շրջագիծերու մէջ, եւ տարբեր անձերու կողմէ, տարբեր շրջագիծերու մէջ, եւ տարբեր անձերու կողմէ, տարբեր շրջագիծերու մէջ, եւ 
նաեւ տարբեր ընդարձակութեամբնաեւ տարբեր ընդարձակութեամբնաեւ տարբեր ընդարձակութեամբնաեւ տարբեր ընդարձակութեամբ::::    Արդարեւ, ի՞նչ է հաւատքըԱրդարեւ, ի՞նչ է հաւատքըԱրդարեւ, ի՞նչ է հաւատքըԱրդարեւ, ի՞նչ է հաւատքը::::    
Այս հարցումին պատասխանը կրնայ մեզի համար սովորական Այս հարցումին պատասխանը կրնայ մեզի համար սովորական Այս հարցումին պատասխանը կրնայ մեզի համար սովորական Այս հարցումին պատասխանը կրնայ մեզի համար սովորական 
թուիլ, բայց իրականթուիլ, բայց իրականթուիլ, բայց իրականթուիլ, բայց իրականին մէջ սովորական չէ, որովհետեւ բոլորս ալ ին մէջ սովորական չէ, որովհետեւ բոլորս ալ ին մէջ սովորական չէ, որովհետեւ բոլորս ալ ին մէջ սովորական չէ, որովհետեւ բոլորս ալ 
կը փնտռենք այս հարցումին պատասխանըկը փնտռենք այս հարցումին պատասխանըկը փնտռենք այս հարցումին պատասխանըկը փնտռենք այս հարցումին պատասխանը::::    Թէ ի՞նչ է հաւատքը՝ Թէ ի՞նչ է հաւատքը՝ Թէ ի՞նչ է հաւատքը՝ Թէ ի՞նչ է հաւատքը՝ 
պիտի ուզեմ զայն երեք ձեւերով եւ շատ ամփոփ կերպով պիտի ուզեմ զայն երեք ձեւերով եւ շատ ամփոփ կերպով պիտի ուզեմ զայն երեք ձեւերով եւ շատ ամփոփ կերպով պիտի ուզեմ զայն երեք ձեւերով եւ շատ ամփոփ կերպով 
ներկայացնել.ներկայացնել.ներկայացնել.ներկայացնել.----    

1.1.1.1.----    ««««Ի՞նչ է հաւատքըԻ՞նչ է հաւատքըԻ՞նչ է հաւատքըԻ՞նչ է հաւատքը::::    Հաւատք՝ կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն Հաւատք՝ կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն Հաւատք՝ կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն Հաւատք՝ կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն 
բաներուն՝ որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած բաներուն՝ որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած բաներուն՝ որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած բաներուն՝ որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած ըլլալ այն բաներուն՝ ըլլալ այն բաներուն՝ ըլլալ այն բաներուն՝ ըլլալ այն բաներուն՝ 
որոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիր»»»» ( ( ( (Եբր 11.1)Եբր 11.1)Եբր 11.1)Եբր 11.1)::::    Համաձայն առաքեալի այս խօսքին, Համաձայն առաքեալի այս խօսքին, Համաձայն առաքեալի այս խօսքին, Համաձայն առաքեալի այս խօսքին, 
հաւատքը վստահութիւն մըն է. վստահութիւն մը այն բաներուն՝ հաւատքը վստահութիւն մըն է. վստահութիւն մը այն բաներուն՝ հաւատքը վստահութիւն մըն է. վստահութիւն մը այն բաներուն՝ հաւատքը վստահութիւն մըն է. վստահութիւն մը այն բաներուն՝ 
որոնց կը յուսանք, ինչպէս նաեւ համոզուածութիւն մը այն որոնց կը յուսանք, ինչպէս նաեւ համոզուածութիւն մը այն որոնց կը յուսանք, ինչպէս նաեւ համոզուածութիւն մը այն որոնց կը յուսանք, ինչպէս նաեւ համոզուածութիւն մը այն 
ճշմարտութիւններուն՝ զորս անմիջականօրէն չենք տեսներ, բայց ճշմարտութիւններուն՝ զորս անմիջականօրէն չենք տեսներ, բայց ճշմարտութիւններուն՝ զորս անմիջականօրէն չենք տեսներ, բայց ճշմարտութիւններուն՝ զորս անմիջականօրէն չենք տեսներ, բայց 
որոնց գոյոորոնց գոյոորոնց գոյոորոնց գոյութեան եւ ներկայութեան կը հաւատանքւթեան եւ ներկայութեան կը հաւատանքւթեան եւ ներկայութեան կը հաւատանքւթեան եւ ներկայութեան կը հաւատանք::::    
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2.2.2.2.----    Հաւատքին երկրորդ մէկ հասկացողութիւնը շատ աւելի Հաւատքին երկրորդ մէկ հասկացողութիւնը շատ աւելի Հաւատքին երկրորդ մէկ հասկացողութիւնը շատ աւելի Հաւատքին երկրորդ մէկ հասկացողութիւնը շատ աւելի 
գործնական էգործնական էգործնական էգործնական է::::    Յակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ի՞նչ օգուտ այն Ի՞նչ օգուտ այն Ի՞նչ օգուտ այն Ի՞նչ օգուտ այն 
մարդուն՝ որ կմարդուն՝ որ կմարդուն՝ որ կմարդուն՝ որ կ’’’’ըսէ թէ հաւատք ունի, երբ որ հաւատքին ըսէ թէ հաւատք ունի, երբ որ հաւատքին ըսէ թէ հաւատք ունի, երբ որ հաւատքին ըսէ թէ հաւատք ունի, երբ որ հաւատքին 
արտայայտութիւնը եղող գործեր չունիարտայայտութիւնը եղող գործեր չունիարտայայտութիւնը եղող գործեր չունիարտայայտութիւնը եղող գործեր չունի::::    Միթէ այդպիսի հաւատքը Միթէ այդպիսի հաւատքը Միթէ այդպիսի հաւատքը Միթէ այդպիսի հաւատքը 
կրնա՞յ զայն կրնա՞յ զայն կրնա՞յ զայն կրնա՞յ զայն փրկելփրկելփրկելփրկել::::    Թերեւս մէկը առարկէ, ըսելով. "Մարդ կայ՝ որ Թերեւս մէկը առարկէ, ըսելով. "Մարդ կայ՝ որ Թերեւս մէկը առարկէ, ըսելով. "Մարդ կայ՝ որ Թերեւս մէկը առարկէ, ըսելով. "Մարդ կայ՝ որ 
հաւատք ունի, մարդ ալ կայ՝ որ գործերը ունի"հաւատք ունի, մարդ ալ կայ՝ որ գործերը ունի"հաւատք ունի, մարդ ալ կայ՝ որ գործերը ունի"հաւատք ունի, մարդ ալ կայ՝ որ գործերը ունի"::::    Այնպիսիին կը Այնպիսիին կը Այնպիսիին կը Այնպիսիին կը 
պատասխանեմ. "Եթէ կրնաս՝ ցոպատասխանեմ. "Եթէ կրնաս՝ ցոպատասխանեմ. "Եթէ կրնաս՝ ցոպատասխանեմ. "Եթէ կրնաս՝ ցո´́́́յց տուր հաւատքդ, առանց յց տուր հաւատքդ, առանց յց տուր հաւատքդ, առանց յց տուր հաւատքդ, առանց 
գործերուգործերուգործերուգործերու::::    Սակայն ես կրնամ գործերուս ընդմէջէն քեզի ցոյց տալ Սակայն ես կրնամ գործերուս ընդմէջէն քեզի ցոյց տալ Սակայն ես կրնամ գործերուս ընդմէջէն քեզի ցոյց տալ Սակայն ես կրնամ գործերուս ընդմէջէն քեզի ցոյց տալ 
իմ հաւատքս"իմ հաւատքս"իմ հաւատքս"իմ հաւատքս"::::    Դուն կը հաւատաս թէ մէկ ԱստուԴուն կը հաւատաս թէ մէկ ԱստուԴուն կը հաւատաս թէ մէկ ԱստուԴուն կը հաւատաս թէ մէկ Աստուած կայ, չէ՞. շատ ած կայ, չէ՞. շատ ած կայ, չէ՞. շատ ած կայ, չէ՞. շատ 
լաւ կլաւ կլաւ կլաւ կ’’’’ընեսընեսընեսընես::::    Բայց դեւերն ալ նոյն բանին կը հաւատան, եւ կը Բայց դեւերն ալ նոյն բանին կը հաւատան, եւ կը Բայց դեւերն ալ նոյն բանին կը հաւատան, եւ կը Բայց դեւերն ալ նոյն բանին կը հաւատան, եւ կը 
սարսափինսարսափինսարսափինսարսափին::::    Հետեւաբար հասկցիՀետեւաբար հասկցիՀետեւաբար հասկցիՀետեւաբար հասկցի´́́́ր, անմիր, անմիր, անմիր, անմի´́́́տ մարդ, որ առանց տ մարդ, որ առանց տ մարդ, որ առանց տ մարդ, որ առանց 
գործերու՝ հաւատքը մեռած էգործերու՝ հաւատքը մեռած էգործերու՝ հաւատքը մեռած էգործերու՝ հաւատքը մեռած է»»»» ( ( ( (Յկ 2. 14, 18Յկ 2. 14, 18Յկ 2. 14, 18Յկ 2. 14, 18----20)20)20)20)::::    

Շատ պարզ են առաքեալին բառերըՇատ պարզ են առաքեալին բառերըՇատ պարզ են առաքեալին բառերըՇատ պարզ են առաքեալին բառերը::::    Ան ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
հաւատքը միայն ծանօթութիւն մը չէհաւատքը միայն ծանօթութիւն մը չէհաւատքը միայն ծանօթութիւն մը չէհաւատքը միայն ծանօթութիւն մը չէ::::    ԾանօԾանօԾանօԾանօթութիւնը հաւատքին թութիւնը հաւատքին թութիւնը հաւատքին թութիւնը հաւատքին 
մէկ երեսն է, յետոյ սակայն անոր պէտք է յաջորդէ կեանքի երեսըմէկ երեսն է, յետոյ սակայն անոր պէտք է յաջորդէ կեանքի երեսըմէկ երեսն է, յետոյ սակայն անոր պէտք է յաջորդէ կեանքի երեսըմէկ երեսն է, յետոյ սակայն անոր պէտք է յաջորդէ կեանքի երեսը::::    
Հաւատքը մեր կեանքին հետ կաՀաւատքը մեր կեանքին հետ կաՀաւատքը մեր կեանքին հետ կաՀաւատքը մեր կեանքին հետ կա´́́́պ պէտք է ունենայպ պէտք է ունենայպ պէտք է ունենայպ պէտք է ունենայ::::    Հաւատքը Հաւատքը Հաւատքը Հաւատքը 
մեր կեանքին մէջ արտայայտութիմեր կեանքին մէջ արտայայտութիմեր կեանքին մէջ արտայայտութիմեր կեանքին մէջ արտայայտութի´́́́ւն պէտք է գտնէւն պէտք է գտնէւն պէտք է գտնէւն պէտք է գտնէ::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
հաւատքին երկրորդ եւ կարեւոր մէկ երեսն էհաւատքին երկրորդ եւ կարեւոր մէկ երեսն էհաւատքին երկրորդ եւ կարեւոր մէկ երեսն էհաւատքին երկրորդ եւ կարեւոր մէկ երեսն է::::    

3.3.3.3.----    Տակաւին կայ հաւատքին երրորդ եՏակաւին կայ հաւատքին երրորդ եՏակաւին կայ հաւատքին երրորդ եՏակաւին կայ հաւատքին երրորդ երեսը կամ րեսը կամ րեսը կամ րեսը կամ 
հասկացողութիւնը, որ մօտաւորապէս առաջին երեսին նման էհասկացողութիւնը, որ մօտաւորապէս առաջին երեսին նման էհասկացողութիւնը, որ մօտաւորապէս առաջին երեսին նման էհասկացողութիւնը, որ մօտաւորապէս առաջին երեսին նման է::::    
Երբ Երբ Երբ Երբ ««««հաւատքհաւատքհաւատքհաւատք» » » » կկկկ’’’’ըսենք կրնանք նաեւ հասկնալ ամբողջութիւնը ըսենք կրնանք նաեւ հասկնալ ամբողջութիւնը ըսենք կրնանք նաեւ հասկնալ ամբողջութիւնը ըսենք կրնանք նաեւ հասկնալ ամբողջութիւնը 
այն բոլոր հաւատալիքներուն, որոնք անձ մը, կամ այն բոլոր հաւատալիքներուն, որոնք անձ մը, կամ այն բոլոր հաւատալիքներուն, որոնք անձ մը, կամ այն բոլոր հաւատալիքներուն, որոնք անձ մը, կամ 
մասնաւորաբար կրօնք մը, կամ եկեղեցի մը կրնայ ունենալմասնաւորաբար կրօնք մը, կամ եկեղեցի մը կրնայ ունենալմասնաւորաբար կրօնք մը, կամ եկեղեցի մը կրնայ ունենալմասնաւորաբար կրօնք մը, կամ եկեղեցի մը կրնայ ունենալ::::    

Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կԻ՞նչ կը հասկնանք երբ կԻ՞նչ կը հասկնանք երբ կԻ՞նչ կը հասկնանք երբ կ’’’’ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ««««Հայ ԵկեղեՀայ ԵկեղեՀայ ԵկեղեՀայ Եկեղեցւոյ հաւատքըցւոյ հաւատքըցւոյ հաւատքըցւոյ հաւատքը»»»»::::    
Բնականօրէն չենք հասկնար Հայ Եկեղեցւոյ ունեցած յոյսը կամ Բնականօրէն չենք հասկնար Հայ Եկեղեցւոյ ունեցած յոյսը կամ Բնականօրէն չենք հասկնար Հայ Եկեղեցւոյ ունեցած յոյսը կամ Բնականօրէն չենք հասկնար Հայ Եկեղեցւոյ ունեցած յոյսը կամ 
վստահութիւնը անտեսանելի բաներուն նկատմամբ, այլ կը վստահութիւնը անտեսանելի բաներուն նկատմամբ, այլ կը վստահութիւնը անտեսանելի բաներուն նկատմամբ, այլ կը վստահութիւնը անտեսանելի բաներուն նկատմամբ, այլ կը 
հասկնանք՝ ամբողջութիւնը այն ճշմարտութիւններուն որ Հայ հասկնանք՝ ամբողջութիւնը այն ճշմարտութիւններուն որ Հայ հասկնանք՝ ամբողջութիւնը այն ճշմարտութիւններուն որ Հայ հասկնանք՝ ամբողջութիւնը այն ճշմարտութիւններուն որ Հայ 
Եկեղեցին կը դաւանի եւ կը յայտարարէ իր կեանքին մէջԵկեղեցին կը դաւանի եւ կը յայտարարէ իր կեանքին մէջԵկեղեցին կը դաւանի եւ կը յայտարարէ իր կեանքին մէջԵկեղեցին կը դաւանի եւ կը յայտարարէ իր կեանքին մէջ::::    Մեզ Մեզ Մեզ Մեզ 
հետաքրքրողը յառաջիկայ երեկհետաքրքրողը յառաջիկայ երեկհետաքրքրողը յառաջիկայ երեկհետաքրքրողը յառաջիկայ երեկոներուն առաջին հերթին այս ոներուն առաջին հերթին այս ոներուն առաջին հերթին այս ոներուն առաջին հերթին այս 
իմաստով հաւատքը պիտի ըլլայիմաստով հաւատքը պիտի ըլլայիմաստով հաւատքը պիտի ըլլայիմաստով հաւատքը պիտի ըլլայ::::    

Այս հաւատքը իբրեւ ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն, Այս հաւատքը իբրեւ ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն, Այս հաւատքը իբրեւ ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն, Այս հաւատքը իբրեւ ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն, 
առաջին հերթին, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս իառաջին հերթին, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս իառաջին հերթին, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս իառաջին հերթին, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս ի´́́́նք տուաւ նք տուաւ նք տուաւ նք տուաւ 
առաքեալներուն, եւ առաքեալները զայն փոխանցեցին թէառաքեալներուն, եւ առաքեալները զայն փոխանցեցին թէառաքեալներուն, եւ առաքեալները զայն փոխանցեցին թէառաքեալներուն, եւ առաքեալները զայն փոխանցեցին թէ´́́́    
անհատներու եւ թէանհատներու եւ թէանհատներու եւ թէանհատներու եւ թէ´́́́    եկեղեցիներուեկեղեցիներուեկեղեցիներուեկեղեցիներու::::    Այս եկեղեցիները այն Այս եկեղեցիները այն Այս եկեղեցիները այն Այս եկեղեցիները այն 
համայնքներն էին ուր գացին առաքեալները, Հռոմ, Կորնթոս, համայնքներն էին ուր գացին առաքեալները, Հռոմ, Կորնթոս, համայնքներն էին ուր գացին առաքեալները, Հռոմ, Կորնթոս, համայնքներն էին ուր գացին առաքեալները, Հռոմ, Կորնթոս, 
Եփեսոս, Գաղատիա, եւ այլուրԵփեսոս, Գաղատիա, եւ այլուրԵփեսոս, Գաղատիա, եւ այլուրԵփեսոս, Գաղատիա, եւ այլուր::::    Իսկ անհատները այն Իսկ անհատները այն Իսկ անհատները այն Իսկ անհատները այն 
վերակացուներն էին, որ առաքեալները իբրեւ իրենց փոխանորդ վերակացուներն էին, որ առաքեալները իբրեւ իրենց փոխանորդ վերակացուներն էին, որ առաքեալները իբրեւ իրենց փոխանորդ վերակացուներն էին, որ առաքեալները իբրեւ իրենց փոխանորդ 
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կարգեցին իւրաքանչիւր եկեղեցիի վրայ, որպէսզի հովուեն կարգեցին իւրաքանչիւր եկեղեցիի վրայ, որպէսզի հովուեն կարգեցին իւրաքանչիւր եկեղեցիի վրայ, որպէսզի հովուեն կարգեցին իւրաքանչիւր եկեղեցիի վրայ, որպէսզի հովուեն 
զանոնք եւ հսկեն անոնց վրայզանոնք եւ հսկեն անոնց վրայզանոնք եւ հսկեն անոնց վրայզանոնք եւ հսկեն անոնց վրայ::::    Այդ հսկող վերակացունեԱյդ հսկող վերակացունեԱյդ հսկող վերակացունեԱյդ հսկող վերակացուները րը րը րը 
առաքեալներուն նման եւ առաքեալներուն չափ իրեառաքեալներուն նման եւ առաքեալներուն չափ իրեառաքեալներուն նման եւ առաքեալներուն չափ իրեառաքեալներուն նման եւ առաքեալներուն չափ իրե´́́́նք եւս պէտք նք եւս պէտք նք եւս պէտք նք եւս պէտք 
էր տեղեակ ըլլային այդ հաւատքի ամբողջութեան եւ էր տեղեակ ըլլային այդ հաւատքի ամբողջութեան եւ էր տեղեակ ըլլային այդ հաւատքի ամբողջութեան եւ էր տեղեակ ըլլային այդ հաւատքի ամբողջութեան եւ 
բովանդակութեանբովանդակութեանբովանդակութեանբովանդակութեան::::    

Այս իմաստով, հաւատքը, Նոր Կտակարանին մէջ, Այս իմաստով, հաւատքը, Նոր Կտակարանին մէջ, Այս իմաստով, հաւատքը, Նոր Կտակարանին մէջ, Այս իմաստով, հաւատքը, Նոր Կտակարանին մէջ, 
մասնաւորաբար Պօղոս առաքեալի գրիչին տակ, կը կոչուի մասնաւորաբար Պօղոս առաքեալի գրիչին տակ, կը կոչուի մասնաւորաբար Պօղոս առաքեալի գրիչին տակ, կը կոչուի մասնաւորաբար Պօղոս առաքեալի գրիչին տակ, կը կոչուի 
««««աւանդաւանդաւանդաւանդ» » » » (Ա.Տմ 6.20, Բ.Տմ 1.14)(Ա.Տմ 6.20, Բ.Տմ 1.14)(Ա.Տմ 6.20, Բ.Տմ 1.14)(Ա.Տմ 6.20, Բ.Տմ 1.14)::::    Մեր լեզուինՄեր լեզուինՄեր լեզուինՄեր լեզուին    մէջ աւանդ բառը կը մէջ աւանդ բառը կը մէջ աւանդ բառը կը մէջ աւանդ բառը կը 
գործածենք բանի մը համար որ ուրիշին կը յանձնենք գործածենք բանի մը համար որ ուրիշին կը յանձնենք գործածենք բանի մը համար որ ուրիշին կը յանձնենք գործածենք բանի մը համար որ ուրիշին կը յանձնենք 
ժամանակաւոր կերպով, որպէսզի զայն պահէժամանակաւոր կերպով, որպէսզի զայն պահէժամանակաւոր կերպով, որպէսզի զայն պահէժամանակաւոր կերպով, որպէսզի զայն պահէ::::    Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ 
ժամանակաւոր կերպով երկրէն դուրս պիտի ելլենք, (ինչպէս ժամանակաւոր կերպով երկրէն դուրս պիտի ելլենք, (ինչպէս ժամանակաւոր կերպով երկրէն դուրս պիտի ելլենք, (ինչպէս ժամանակաւոր կերպով երկրէն դուրս պիտի ելլենք, (ինչպէս 
պատերազմի տարիներուն մեզմէ շատեր այդ փորձառութիւնը պատերազմի տարիներուն մեզմէ շատեր այդ փորձառութիւնը պատերազմի տարիներուն մեզմէ շատեր այդ փորձառութիւնը պատերազմի տարիներուն մեզմէ շատեր այդ փորձառութիւնը 
ունեցան), մեր տան դուռը կը կղպենք եունեցան), մեր տան դուռը կը կղպենք եունեցան), մեր տան դուռը կը կղպենք եունեցան), մեր տան դուռը կը կղպենք եւ բանալին կը յանձնենք ւ բանալին կը յանձնենք ւ բանալին կը յանձնենք ւ բանալին կը յանձնենք 
մէկու մը. այդ ընելով, խորքին մէջ մեր տունն է որ յանձնած մէկու մը. այդ ընելով, խորքին մէջ մեր տունն է որ յանձնած մէկու մը. այդ ընելով, խորքին մէջ մեր տունն է որ յանձնած մէկու մը. այդ ընելով, խորքին մէջ մեր տունն է որ յանձնած 
կկկկ’’’’ըլլանք անոր իբրեւ աւանդ, որպէսզի զայն պահէ մինչեւ մեր ըլլանք անոր իբրեւ աւանդ, որպէսզի զայն պահէ մինչեւ մեր ըլլանք անոր իբրեւ աւանդ, որպէսզի զայն պահէ մինչեւ մեր ըլլանք անոր իբրեւ աւանդ, որպէսզի զայն պահէ մինչեւ մեր 
վերադարձըվերադարձըվերադարձըվերադարձը::::    

Ճիշդ նոյն ձեւով, Քրիստոս հաւատքի աւանդը յանձնեց իր Ճիշդ նոյն ձեւով, Քրիստոս հաւատքի աւանդը յանձնեց իր Ճիշդ նոյն ձեւով, Քրիստոս հաւատքի աւանդը յանձնեց իր Ճիշդ նոյն ձեւով, Քրիստոս հաւատքի աւանդը յանձնեց իր 
եկեղեցիին՝ առաքեալներուն, եւ առաքեալներն ալ իրենց եկեղեցիին՝ առաքեալներուն, եւ առաքեալներն ալ իրենց եկեղեցիին՝ առաքեալներուն, եւ առաքեալներն ալ իրենց եկեղեցիին՝ առաքեալներուն, եւ առաքեալներն ալ իրենց 
յաջորդներոյաջորդներոյաջորդներոյաջորդներուն, որպէսզի զայն պահեն անաղարտ, մինչեւ ւն, որպէսզի զայն պահեն անաղարտ, մինչեւ ւն, որպէսզի զայն պահեն անաղարտ, մինչեւ ւն, որպէսզի զայն պահեն անաղարտ, մինչեւ 
Քրիստոսի երկրորդ գալուստըՔրիստոսի երկրորդ գալուստըՔրիստոսի երկրորդ գալուստըՔրիստոսի երկրորդ գալուստը::::    Այդ հաւատքի պահպանման Այդ հաւատքի պահպանման Այդ հաւատքի պահպանման Այդ հաւատքի պահպանման 
առաջին պատասխանատուները եկեղեցւոյ վրայ կարգուած առաջին պատասխանատուները եկեղեցւոյ վրայ կարգուած առաջին պատասխանատուները եկեղեցւոյ վրայ կարգուած առաջին պատասխանատուները եկեղեցւոյ վրայ կարգուած 
վերակացուներն էին, որոնց վերաբերեալ Պօղոս առաքեալ կվերակացուներն էին, որոնց վերաբերեալ Պօղոս առաքեալ կվերակացուներն էին, որոնց վերաբերեալ Պօղոս առաքեալ կվերակացուներն էին, որոնց վերաբերեալ Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է անմեղադրելի Եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է անմեղադրելի Եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է անմեղադրելի Եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է անմեղադրելի 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    ՊէՊէՊէՊէտք ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի տք ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի տք ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի տք ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի 
վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով 
յորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդներըյորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդներըյորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդներըյորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդները::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
պատճառով ալ՝ ամենայն խստութեամբ յանդիմանէ զանոնք, պատճառով ալ՝ ամենայն խստութեամբ յանդիմանէ զանոնք, պատճառով ալ՝ ամենայն խստութեամբ յանդիմանէ զանոնք, պատճառով ալ՝ ամենայն խստութեամբ յանդիմանէ զանոնք, 
որպէսզի առողջ հաւատքին վերադառնան, փոխանակ հրէական որպէսզի առողջ հաւատքին վերադառնան, փոխանակ հրէական որպէսզի առողջ հաւատքին վերադառնան, փոխանակ հրէական որպէսզի առողջ հաւատքին վերադառնան, փոխանակ հրէական 
առասպելներու եւ առասպելներու եւ առասպելներու եւ առասպելներու եւ ճշմարտութենէն շեղած մարդոց ճշմարտութենէն շեղած մարդոց ճշմարտութենէն շեղած մարդոց ճշմարտութենէն շեղած մարդոց 
պատուէրներուն ականջ տալուպատուէրներուն ականջ տալուպատուէրներուն ականջ տալուպատուէրներուն ականջ տալու»»»» ( ( ( (Տիտ 1.7, 9, 13)Տիտ 1.7, 9, 13)Տիտ 1.7, 9, 13)Տիտ 1.7, 9, 13)::::    

Ինչո՞ւ առաքեալը հաւատքը կը կոչէ Ինչո՞ւ առաքեալը հաւատքը կը կոչէ Ինչո՞ւ առաքեալը հաւատքը կը կոչէ Ինչո՞ւ առաքեալը հաւատքը կը կոչէ ««««առողջ հաւատքառողջ հաւատքառողջ հաւատքառողջ հաւատք»»»»::::    
Հաւատք մը առողջ է այնքան ատեն երբ այդ հաւատքին Հաւատք մը առողջ է այնքան ատեն երբ այդ հաւատքին Հաւատք մը առողջ է այնքան ատեն երբ այդ հաւատքին Հաւատք մը առողջ է այնքան ատեն երբ այդ հաւատքին 
խառնուած չէ ստութիւնը կամ սխալ ուսուցումըխառնուած չէ ստութիւնը կամ սխալ ուսուցումըխառնուած չէ ստութիւնը կամ սխալ ուսուցումըխառնուած չէ ստութիւնը կամ սխալ ուսուցումը::::    Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն 
որ առաքեալներուն սորվեցուցածը կը փոր առաքեալներուն սորվեցուցածը կը փոր առաքեալներուն սորվեցուցածը կը փոր առաքեալներուն սորվեցուցածը կը փոխանցուի անփոփոխ ու ոխանցուի անփոփոխ ու ոխանցուի անփոփոխ ու ոխանցուի անփոփոխ ու 
անայլայլ կերպով՝ հաւատքը առողջ կը սեպուի. իսկ երբ անոր կը անայլայլ կերպով՝ հաւատքը առողջ կը սեպուի. իսկ երբ անոր կը անայլայլ կերպով՝ հաւատքը առողջ կը սեպուի. իսկ երբ անոր կը անայլայլ կերպով՝ հաւատքը առողջ կը սեպուի. իսկ երբ անոր կը 
սկսի խառնուիլ խորթ մտածողութիւններ կամ տարրեր, այն սկսի խառնուիլ խորթ մտածողութիւններ կամ տարրեր, այն սկսի խառնուիլ խորթ մտածողութիւններ կամ տարրեր, այն սկսի խառնուիլ խորթ մտածողութիւններ կամ տարրեր, այն 
ատեն, աւետարանական բացատրութեամբ, որոմը ցորենին ատեն, աւետարանական բացատրութեամբ, որոմը ցորենին ատեն, աւետարանական բացատրութեամբ, որոմը ցորենին ատեն, աւետարանական բացատրութեամբ, որոմը ցորենին 
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խառնուած կխառնուած կխառնուած կխառնուած կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Նման պարագայի, հաւատքը իր առողջ Նման պարագայի, հաւատքը իր առողջ Նման պարագայի, հաւատքը իր առողջ Նման պարագայի, հաւատքը իր առողջ 
վիճակէն դուրս եկած կը սեպուիվիճակէն դուրս եկած կը սեպուիվիճակէն դուրս եկած կը սեպուիվիճակէն դուրս եկած կը սեպուի::::    

Դժբախտութիւնը եկեղեցւոյ պարագային եղաւ այն՝ որ Դժբախտութիւնը եկեղեցւոյ պարագային եղաւ այն՝ որ Դժբախտութիւնը եկեղեցւոյ պարագային եղաւ այն՝ որ Դժբախտութիւնը եկեղեցւոյ պարագային եղաւ այն՝ որ 
առաջին իսկ դարէն, երբ տակաւին առաքեալներու առաջին առաջին իսկ դարէն, երբ տակաւին առաքեալներու առաջին առաջին իսկ դարէն, երբ տակաւին առաքեալներու առաջին առաջին իսկ դարէն, երբ տակաւին առաքեալներու առաջին 
սերունդը իր գործունէութեան կէս ճամբուն կը գտնուէր, երեւան սերունդը իր գործունէութեան կէս ճամբուն կը գտնուէր, երեւան սերունդը իր գործունէութեան կէս ճամբուն կը գտնուէր, երեւան սերունդը իր գործունէութեան կէս ճամբուն կը գտնուէր, երեւան 
եկան աղանդներ ու հերձուածներեկան աղանդներ ու հերձուածներեկան աղանդներ ու հերձուածներեկան աղանդներ ու հերձուածներ::::    Այս երկու բառերը Այս երկու բառերը Այս երկու բառերը Այս երկու բառերը 
մատնացոյց կմատնացոյց կմատնացոյց կմատնացոյց կ’’’’ընեն սխալ վարդապետութիւններ, կամ անձեր, ընեն սխալ վարդապետութիւններ, կամ անձեր, ընեն սխալ վարդապետութիւններ, կամ անձեր, ընեն սխալ վարդապետութիւններ, կամ անձեր, 
կկկկամ խմբակներ, որոնք ճշմարիտ վարդապետութենէն շեղեցան ամ խմբակներ, որոնք ճշմարիտ վարդապետութենէն շեղեցան ամ խմբակներ, որոնք ճշմարիտ վարդապետութենէն շեղեցան ամ խմբակներ, որոնք ճշմարիտ վարդապետութենէն շեղեցան 
եւ սկսան ուրիշ տեսութիւններ սորվեցնելեւ սկսան ուրիշ տեսութիւններ սորվեցնելեւ սկսան ուրիշ տեսութիւններ սորվեցնելեւ սկսան ուրիշ տեսութիւններ սորվեցնել::::    

Հիմնականին մէջ այս աղանդները երկու ծագում ունինՀիմնականին մէջ այս աղանդները երկու ծագում ունինՀիմնականին մէջ այս աղանդները երկու ծագում ունինՀիմնականին մէջ այս աղանդները երկու ծագում ունին::::    
Ոմանք հեթանոսական կրօններէ որոշ տարրեր առին եւ անոնց Ոմանք հեթանոսական կրօններէ որոշ տարրեր առին եւ անոնց Ոմանք հեթանոսական կրօններէ որոշ տարրեր առին եւ անոնց Ոմանք հեթանոսական կրօններէ որոշ տարրեր առին եւ անոնց 
հետեւողութեամբ, քրիստոնէական վարդապետութեան մէջ հետեւողութեամբ, քրիստոնէական վարդապետութեան մէջ հետեւողութեամբ, քրիստոնէական վարդապետութեան մէջ հետեւողութեամբ, քրիստոնէական վարդապետութեան մէջ 
բերին այդ սխալ տբերին այդ սխալ տբերին այդ սխալ տբերին այդ սխալ տարրերըարրերըարրերըարրերը::::    Իսկ ոմանք ալ, իմաստասիրական Իսկ ոմանք ալ, իմաստասիրական Իսկ ոմանք ալ, իմաստասիրական Իսկ ոմանք ալ, իմաստասիրական 
մտածողութիւններէ որոշ տարրեր առնելով, կը փորձէին զանոնք մտածողութիւններէ որոշ տարրեր առնելով, կը փորձէին զանոնք մտածողութիւններէ որոշ տարրեր առնելով, կը փորձէին զանոնք մտածողութիւններէ որոշ տարրեր առնելով, կը փորձէին զանոնք 
մեքենականօրէն պատշաճեցնել քրիստոնէութեանմեքենականօրէն պատշաճեցնել քրիստոնէութեանմեքենականօրէն պատշաճեցնել քրիստոնէութեանմեքենականօրէն պատշաճեցնել քրիստոնէութեան::::    

Այս աղանդները կը վերաբերէին թէԱյս աղանդները կը վերաբերէին թէԱյս աղանդները կը վերաբերէին թէԱյս աղանդները կը վերաբերէին թէ´́́́    Աստուծոյ իր Աստուծոյ իր Աստուծոյ իր Աստուծոյ իր 
ընդհանրութեանը մէջ, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան, եւ ընդհանրութեանը մէջ, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան, եւ ընդհանրութեանը մէջ, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան, եւ ընդհանրութեանը մէջ, այսինքն՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան, եւ 
թէթէթէթէ´́́́    աշխարհին կամ ստեղաշխարհին կամ ստեղաշխարհին կամ ստեղաշխարհին կամ ստեղծագործութեանծագործութեանծագործութեանծագործութեան::::    Անոնք կրնային Անոնք կրնային Անոնք կրնային Անոնք կրնային 
վերաբերիլ նաեւ աստուածութեան անձերէն մէկուն կամ միւսին, վերաբերիլ նաեւ աստուածութեան անձերէն մէկուն կամ միւսին, վերաբերիլ նաեւ աստուածութեան անձերէն մէկուն կամ միւսին, վերաբերիլ նաեւ աստուածութեան անձերէն մէկուն կամ միւսին, 
մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիին կամ Քրիստոսի, անոնց մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիին կամ Քրիստոսի, անոնց մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիին կամ Քրիստոսի, անոնց մասնաւորաբար Սուրբ Հոգիին կամ Քրիստոսի, անոնց 
աստուածութեան, կամ Քրիստոսի մարդեղութեանաստուածութեան, կամ Քրիստոսի մարդեղութեանաստուածութեան, կամ Քրիստոսի մարդեղութեանաստուածութեան, կամ Քրիստոսի մարդեղութեան::::    

Այս բոլոր սխալներուն դիմաց եկեղեցին կարիքը զգաց Այս բոլոր սխալներուն դիմաց եկեղեցին կարիքը զգաց Այս բոլոր սխալներուն դիմաց եկեղեցին կարիքը զգաց Այս բոլոր սխալներուն դիմաց եկեղեցին կարիքը զգաց 
ինքզինք պաշտպանելուինքզինք պաշտպանելուինքզինք պաշտպանելուինքզինք պաշտպանելու::::    Եկեղեցին ինքզինԵկեղեցին ինքզինԵկեղեցին ինքզինԵկեղեցին ինքզինք եւ իր հաւատքը ք եւ իր հաւատքը ք եւ իր հաւատքը ք եւ իր հաւատքը 
պաշտպանելու համար, պէտք էր առաջին հերթին աշխատէր պաշտպանելու համար, պէտք էր առաջին հերթին աշխատէր պաշտպանելու համար, պէտք էր առաջին հերթին աշխատէր պաշտպանելու համար, պէտք էր առաջին հերթին աշխատէր 
առաքեալներէն աւանդուած ուսուցումները պահել անաղարտ եւ առաքեալներէն աւանդուած ուսուցումները պահել անաղարտ եւ առաքեալներէն աւանդուած ուսուցումները պահել անաղարտ եւ առաքեալներէն աւանդուած ուսուցումները պահել անաղարտ եւ 
անայլայլանայլայլանայլայլանայլայլ::::    

Այս հանգրուանին, այլ խօսքով, առաջին դարու կէսերուն, Այս հանգրուանին, այլ խօսքով, առաջին դարու կէսերուն, Այս հանգրուանին, այլ խօսքով, առաջին դարու կէսերուն, Այս հանգրուանին, այլ խօսքով, առաջին դարու կէսերուն, 
աւետարանները տակաւին գրուած չէինաւետարանները տակաւին գրուած չէինաւետարանները տակաւին գրուած չէինաւետարանները տակաւին գրուած չէին::::    Յիշենք որ մեր Տէրը Յիշենք որ մեր Տէրը Յիշենք որ մեր Տէրը Յիշենք որ մեր Տէրը 
Յիսուս Քրիստոս, անձնապՅիսուս Քրիստոս, անձնապՅիսուս Քրիստոս, անձնապՅիսուս Քրիստոս, անձնապէս երբեք չգրեց, այլ միայն ուսուցանեց էս երբեք չգրեց, այլ միայն ուսուցանեց էս երբեք չգրեց, այլ միայն ուսուցանեց էս երբեք չգրեց, այլ միայն ուսուցանեց 
ու խօսեցաւու խօսեցաւու խօսեցաւու խօսեցաւ::::    Աշակերտները իրենք եւս, Քրիստոսի Աշակերտները իրենք եւս, Քրիստոսի Աշակերտները իրենք եւս, Քրիստոսի Աշակերտները իրենք եւս, Քրիստոսի 
ուսուցանածները առաջին հերթին գացին եւ բերանացի կերպով ուսուցանածները առաջին հերթին գացին եւ բերանացի կերպով ուսուցանածները առաջին հերթին գացին եւ բերանացի կերպով ուսուցանածները առաջին հերթին գացին եւ բերանացի կերպով 
աւանդեցին ու քարոզեցին, ամէն տեղ եւ ամէն մարդուաւանդեցին ու քարոզեցին, ամէն տեղ եւ ամէն մարդուաւանդեցին ու քարոզեցին, ամէն տեղ եւ ամէն մարդուաւանդեցին ու քարոզեցին, ամէն տեղ եւ ամէն մարդու::::    

Բայց բերանացի այս քարոզութիւնը որոշ ժամանակի մը Բայց բերանացի այս քարոզութիւնը որոշ ժամանակի մը Բայց բերանացի այս քարոզութիւնը որոշ ժամանակի մը Բայց բերանացի այս քարոզութիւնը որոշ ժամանակի մը 
համար միայն պիտի ըլլարհամար միայն պիտի ըլլարհամար միայն պիտի ըլլարհամար միայն պիտի ըլլար::::    Երբ եկեղեցւոյ Երբ եկեղեցւոյ Երբ եկեղեցւոյ Երբ եկեղեցւոյ 
պատասխանատուները, առաքեալներէն սկսեալ, տեսան որ պատասխանատուները, առաքեալներէն սկսեալ, տեսան որ պատասխանատուները, առաքեալներէն սկսեալ, տեսան որ պատասխանատուները, առաքեալներէն սկսեալ, տեսան որ 
սխալ ու սուտ վարդապետութիւններ հրապարակ ելան, այս սխալ ու սուտ վարդապետութիւններ հրապարակ ելան, այս սխալ ու սուտ վարդապետութիւններ հրապարակ ելան, այս սխալ ու սուտ վարդապետութիւններ հրապարակ ելան, այս 
անգամ պէտքը զգացին արձանագրելուանգամ պէտքը զգացին արձանագրելուանգամ պէտքը զգացին արձանագրելուանգամ պէտքը զգացին արձանագրելու::::    Եւ առաջին հերթին Եւ առաջին հերթին Եւ առաջին հերթին Եւ առաջին հերթին 
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արձանագրեցին Քրիստոսի ուսուցումները, եւ այսպիսով, յառաջ արձանագրեցին Քրիստոսի ուսուցումները, եւ այսպիսով, յառաջ արձանագրեցին Քրիստոսի ուսուցումները, եւ այսպիսով, յառաջ արձանագրեցին Քրիստոսի ուսուցումները, եւ այսպիսով, յառաջ 
եկան այն չորս աւետարանները որ այսօր ուեկան այն չորս աւետարանները որ այսօր ուեկան այն չորս աւետարանները որ այսօր ուեկան այն չորս աւետարանները որ այսօր ունինք մեր նինք մեր նինք մեր նինք մեր 
տրամադրութեան ներքեւտրամադրութեան ներքեւտրամադրութեան ներքեւտրամադրութեան ներքեւ::::    

Չմոռնանք որ աւետարանները ձեւով մը պատասխաններ են Չմոռնանք որ աւետարանները ձեւով մը պատասխաններ են Չմոռնանք որ աւետարանները ձեւով մը պատասխաններ են Չմոռնանք որ աւետարանները ձեւով մը պատասխաններ են 
այդ սխալ ուսուցումներուն եւ աղանդներունայդ սխալ ուսուցումներուն եւ աղանդներունայդ սխալ ուսուցումներուն եւ աղանդներունայդ սխալ ուսուցումներուն եւ աղանդներուն::::    Տանք Օրինակ մըՏանք Օրինակ մըՏանք Օրինակ մըՏանք Օրինակ մը::::    
Երբ կը կարդանք Յովհաննէսի Աւետարանը, կը նշմարենք որ Երբ կը կարդանք Յովհաննէսի Աւետարանը, կը նշմարենք որ Երբ կը կարդանք Յովհաննէսի Աւետարանը, կը նշմարենք որ Երբ կը կարդանք Յովհաննէսի Աւետարանը, կը նշմարենք որ 
առաքեալին հիմնական նպատակը կամ մտահոգութիւնը առաքեալին հիմնական նպատակը կամ մտահոգութիւնը առաքեալին հիմնական նպատակը կամ մտահոգութիւնը առաքեալին հիմնական նպատակը կամ մտահոգութիւնը 
առաջին իսկ էջէն եւ մինառաջին իսկ էջէն եւ մինառաջին իսկ էջէն եւ մինառաջին իսկ էջէն եւ մինչեւ Աւետարանին աւարտը, Քրիստոսի չեւ Աւետարանին աւարտը, Քրիստոսի չեւ Աւետարանին աւարտը, Քրիստոսի չեւ Աւետարանին աւարտը, Քրիստոսի 
աստուածութիւնը շեշտելն է, իսկ իր երկրորդ մտահոգութիւնը, աստուածութիւնը շեշտելն է, իսկ իր երկրորդ մտահոգութիւնը, աստուածութիւնը շեշտելն է, իսկ իր երկրորդ մտահոգութիւնը, աստուածութիւնը շեշտելն է, իսկ իր երկրորդ մտահոգութիւնը, 
Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութեան պաշտպանութիւնը Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութեան պաշտպանութիւնը Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութեան պաշտպանութիւնը Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութեան պաշտպանութիւնը 
կատարելն էկատարելն էկատարելն էկատարելն է::::    Աւետարանիչը յատուկ կարեւորութեամբ կը շեշտէ Աւետարանիչը յատուկ կարեւորութեամբ կը շեշտէ Աւետարանիչը յատուկ կարեւորութեամբ կը շեշտէ Աւետարանիչը յատուկ կարեւորութեամբ կը շեշտէ 
թէ Քրիստոս իրապէս եւ իրողապէս մաթէ Քրիստոս իրապէս եւ իրողապէս մաթէ Քրիստոս իրապէս եւ իրողապէս մաթէ Քրիստոս իրապէս եւ իրողապէս մա´́́́րդ դարձաւրդ դարձաւրդ դարձաւրդ դարձաւ::::    Ան Ան Ան Ան 
ճշմարիտ Աստուածն է որճշմարիտ Աստուածն է որճշմարիտ Աստուածն է որճշմարիտ Աստուածն է որ    մեր սիրոյն եւ մեր փրկութեան համար մեր սիրոյն եւ մեր փրկութեան համար մեր սիրոյն եւ մեր փրկութեան համար մեր սիրոյն եւ մեր փրկութեան համար 
մարդացաւմարդացաւմարդացաւմարդացաւ::::    

Արդ, ինչո՞ւ Յովհաննէս իր Աւետարանին մէջ կը շեշտէ այս Արդ, ինչո՞ւ Յովհաննէս իր Աւետարանին մէջ կը շեշտէ այս Արդ, ինչո՞ւ Յովհաննէս իր Աւետարանին մէջ կը շեշտէ այս Արդ, ինչո՞ւ Յովհաննէս իր Աւետարանին մէջ կը շեշտէ այս 
իրողութիւններըիրողութիւններըիրողութիւններըիրողութիւնները::::    Կը շեշտէ, որովհետեւ առաջին դարու կէսերէն Կը շեշտէ, որովհետեւ առաջին դարու կէսերէն Կը շեշտէ, որովհետեւ առաջին դարու կէսերէն Կը շեշտէ, որովհետեւ առաջին դարու կէսերէն 
երեւան եկան որոշ վարդապետութիւններ, կամ սխալ երեւան եկան որոշ վարդապետութիւններ, կամ սխալ երեւան եկան որոշ վարդապետութիւններ, կամ սխալ երեւան եկան որոշ վարդապետութիւններ, կամ սխալ 
ուսուցումներ, որոնցմէ ոմանք կուսուցումներ, որոնցմէ ոմանք կուսուցումներ, որոնցմէ ոմանք կուսուցումներ, որոնցմէ ոմանք կ’’’’ուրանային Քրիստոսի Աստուածուրանային Քրիստոսի Աստուածուրանային Քրիստոսի Աստուածուրանային Քրիստոսի Աստուած    
ըլլալըըլլալըըլլալըըլլալը::::    Ըստ նման վարդապետութիւններու կամ ուսուցումներու, Ըստ նման վարդապետութիւններու կամ ուսուցումներու, Ըստ նման վարդապետութիւններու կամ ուսուցումներու, Ըստ նման վարդապետութիւններու կամ ուսուցումներու, 
Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր մեզի պէս. մարդ մը՝ որ ապրեցաւ Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր մեզի պէս. մարդ մը՝ որ ապրեցաւ Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր մեզի պէս. մարդ մը՝ որ ապրեցաւ Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր մեզի պէս. մարդ մը՝ որ ապրեցաւ 
աշխարհի վրայ այնպէս՝ ինչպէս ապրեցան Հին Կտակարանի աշխարհի վրայ այնպէս՝ ինչպէս ապրեցան Հին Կտակարանի աշխարհի վրայ այնպէս՝ ինչպէս ապրեցան Հին Կտակարանի աշխարհի վրայ այնպէս՝ ինչպէս ապրեցան Հին Կտակարանի 
մարգարէներըմարգարէներըմարգարէներըմարգարէները::::    Անոնք կը սորվեցնէին թէ ինչպէս Հին Անոնք կը սորվեցնէին թէ ինչպէս Հին Անոնք կը սորվեցնէին թէ ինչպէս Հին Անոնք կը սորվեցնէին թէ ինչպէս Հին 
Կտակարանի մարգարէները Աստուծոյ յատուկ շնորհքնեԿտակարանի մարգարէները Աստուծոյ յատուկ շնորհքնեԿտակարանի մարգարէները Աստուծոյ յատուկ շնորհքնեԿտակարանի մարգարէները Աստուծոյ յատուկ շնորհքները րը րը րը 
ունէին, եւ այդ շնորհքներով ու պարգեւներով կը գործէին եւ ունէին, եւ այդ շնորհքներով ու պարգեւներով կը գործէին եւ ունէին, եւ այդ շնորհքներով ու պարգեւներով կը գործէին եւ ունէին, եւ այդ շնորհքներով ու պարգեւներով կը գործէին եւ 
կկկկ’’’’ուսուցանէին, նոյնը եղաւ ու ըրաւ Քրիստոս ինքուսուցանէին, նոյնը եղաւ ու ըրաւ Քրիստոս ինքուսուցանէին, նոյնը եղաւ ու ըրաւ Քրիստոս ինքուսուցանէին, նոյնը եղաւ ու ըրաւ Քրիստոս ինք::::    

Իսկ ուրիշներ, ասոր ճիշդ հակառակը, կը հաստատէին թէ Իսկ ուրիշներ, ասոր ճիշդ հակառակը, կը հաստատէին թէ Իսկ ուրիշներ, ասոր ճիշդ հակառակը, կը հաստատէին թէ Իսկ ուրիշներ, ասոր ճիշդ հակառակը, կը հաստատէին թէ 
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է, որ սակայն մարմին Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է, որ սակայն մարմին Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է, որ սակայն մարմին Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է, որ սակայն մարմին 
չունէրչունէրչունէրչունէր::::    Այս հաստատումը կԱյս հաստատումը կԱյս հաստատումը կԱյս հաստատումը կ’’’’ընէին հիմնուելով այընէին հիմնուելով այընէին հիմնուելով այընէին հիմնուելով այն ն ն ն 
մտածողութեան վրայ՝ որ մարմինը չար տարր մըն էր, եւ մտածողութեան վրայ՝ որ մարմինը չար տարր մըն էր, եւ մտածողութեան վրայ՝ որ մարմինը չար տարր մըն էր, եւ մտածողութեան վրայ՝ որ մարմինը չար տարր մըն էր, եւ 
հետեւաբար, Աստուած չէր կրնար մարմին առնելհետեւաբար, Աստուած չէր կրնար մարմին առնելհետեւաբար, Աստուած չէր կրնար մարմին առնելհետեւաբար, Աստուած չէր կրնար մարմին առնել::::    Անոնք կը Անոնք կը Անոնք կը Անոնք կը 
բացատրէին թէ Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մըն բացատրէին թէ Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մըն բացատրէին թէ Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մըն բացատրէին թէ Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մըն 
էր, այսինքն՝ կէր, այսինքն՝ կէր, այսինքն՝ կէր, այսինքն՝ կ’’’’երեւէր որ մարմին ունէր, բայց իսկութեան մէջ երեւէր որ մարմին ունէր, բայց իսկութեան մէջ երեւէր որ մարմին ունէր, բայց իսկութեան մէջ երեւէր որ մարմին ունէր, բայց իսկութեան մէջ 
ատիկա մարմին չէրատիկա մարմին չէրատիկա մարմին չէրատիկա մարմին չէր::::    

Ահաւասիկ այսպիսի սխալնեԱհաւասիկ այսպիսի սխալնեԱհաւասիկ այսպիսի սխալնեԱհաւասիկ այսպիսի սխալներով սկսաւ այն դարը՝ որուն րով սկսաւ այն դարը՝ որուն րով սկսաւ այն դարը՝ որուն րով սկսաւ այն դարը՝ որուն 
մէջ ապրեցաւ Քրիստոսմէջ ապրեցաւ Քրիստոսմէջ ապրեցաւ Քրիստոսմէջ ապրեցաւ Քրիստոս::::    Այսպիսի սխալներու պէտք էր Այսպիսի սխալներու պէտք էր Այսպիսի սխալներու պէտք էր Այսպիսի սխալներու պէտք էր 
անմիջապէս պատասխան տալ. եւ առաքեալները իրենք, ըլլաանմիջապէս պատասխան տալ. եւ առաքեալները իրենք, ըլլաանմիջապէս պատասխան տալ. եւ առաքեալները իրենք, ըլլաանմիջապէս պատասխան տալ. եւ առաքեալները իրենք, ըլլա´́́́յ յ յ յ 
աւետարաններուն եւ ըլլաաւետարաններուն եւ ըլլաաւետարաններուն եւ ըլլաաւետարաններուն եւ ըլլա´́́́յ իրենց նամակներուն ընդմէջէն, յ իրենց նամակներուն ընդմէջէն, յ իրենց նամակներուն ընդմէջէն, յ իրենց նամակներուն ընդմէջէն, 



 

www.hygradaran.weebly.com 81

առաջին պատասխանները տուինառաջին պատասխանները տուինառաջին պատասխանները տուինառաջին պատասխանները տուին::::    Պատասխանները հարկաւ Պատասխանները հարկաւ Պատասխանները հարկաւ Պատասխանները հարկաւ 
անուղղակի կերպով կը ներկայանանանուղղակի կերպով կը ներկայանանանուղղակի կերպով կը ներկայանանանուղղակի կերպով կը ներկայանան, , , , որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
առաքեալներուն նպատակը վէճի ու վիճաբանութեան մէջ առաքեալներուն նպատակը վէճի ու վիճաբանութեան մէջ առաքեալներուն նպատակը վէճի ու վիճաբանութեան մէջ առաքեալներուն նպատակը վէճի ու վիճաբանութեան մէջ 
մտնելը չէր, այլ պարզապէս ճշմարտութիւնը շեշտելն ու մտնելը չէր, այլ պարզապէս ճշմարտութիւնը շեշտելն ու մտնելը չէր, այլ պարզապէս ճշմարտութիւնը շեշտելն ու մտնելը չէր, այլ պարզապէս ճշմարտութիւնը շեշտելն ու 
բացայայտելն էրբացայայտելն էրբացայայտելն էրբացայայտելն էր::::    Եւ Յովհաննէս առաքեալ այդ ճշմարտութիւնն է Եւ Յովհաննէս առաքեալ այդ ճշմարտութիւնն է Եւ Յովհաննէս առաքեալ այդ ճշմարտութիւնն է Եւ Յովհաննէս առաքեալ այդ ճշմարտութիւնն է 
որ կը բացայայտէ եւ կը ծանուցէ, երբ կը վկայէ որ իրենք որ կը բացայայտէ եւ կը ծանուցէ, երբ կը վկայէ որ իրենք որ կը բացայայտէ եւ կը ծանուցէ, երբ կը վկայէ որ իրենք որ կը բացայայտէ եւ կը ծանուցէ, երբ կը վկայէ որ իրենք 
Ճշմարտութիւնը (Բանը) իրենց աչքերով տՃշմարտութիւնը (Բանը) իրենց աչքերով տՃշմարտութիւնը (Բանը) իրենց աչքերով տՃշմարտութիւնը (Բանը) իրենց աչքերով տեսեր էին, իրենց եսեր էին, իրենց եսեր էին, իրենց եսեր էին, իրենց 
ձեռքերով շօշափած էին, եւ որուն հետ ապրեր էին երկար ձեռքերով շօշափած էին, եւ որուն հետ ապրեր էին երկար ձեռքերով շօշափած էին, եւ որուն հետ ապրեր էին երկար ձեռքերով շօշափած էին, եւ որուն հետ ապրեր էին երկար 
ժամանակ (Ա.Յհ 1.1ժամանակ (Ա.Յհ 1.1ժամանակ (Ա.Յհ 1.1ժամանակ (Ա.Յհ 1.1----2)2)2)2)::::    Ահա այդ ձեւով էր որ յառաջ եկաւ Նոր Ահա այդ ձեւով էր որ յառաջ եկաւ Նոր Ահա այդ ձեւով էր որ յառաջ եկաւ Նոր Ահա այդ ձեւով էր որ յառաջ եկաւ Նոր 
ԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանը::::    

Բայց Նոր Կտակարանը, քրիստոնէական Բայց Նոր Կտակարանը, քրիստոնէական Բայց Նոր Կտակարանը, քրիստոնէական Բայց Նոր Կտակարանը, քրիստոնէական 
ճշմարտութիւններու ամբողջութիւնը տակաւին իր մէջ չէր ճշմարտութիւններու ամբողջութիւնը տակաւին իր մէջ չէր ճշմարտութիւններու ամբողջութիւնը տակաւին իր մէջ չէր ճշմարտութիւններու ամբողջութիւնը տակաւին իր մէջ չէր 
առներ, եւ ասիկա թող չզարմացնէ մեզառներ, եւ ասիկա թող չզարմացնէ մեզառներ, եւ ասիկա թող չզարմացնէ մեզառներ, եւ ասիկա թող չզարմացնէ մեզ::::    ԱնԱնԱնԱնոնք որոնք Հին ոնք որոնք Հին ոնք որոնք Հին ոնք որոնք Հին 
Եկեղեցւոյ պատմութեան տեղեակ են, շատ լաւ գիտեն, թէ Եկեղեցւոյ պատմութեան տեղեակ են, շատ լաւ գիտեն, թէ Եկեղեցւոյ պատմութեան տեղեակ են, շատ լաւ գիտեն, թէ Եկեղեցւոյ պատմութեան տեղեակ են, շատ լաւ գիտեն, թէ 
եկեղեցին որ շատ մը բաներ Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն ստացած եկեղեցին որ շատ մը բաներ Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն ստացած եկեղեցին որ շատ մը բաներ Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն ստացած եկեղեցին որ շատ մը բաներ Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն ստացած 
էր բերանացի կերպով, զանոնք ժամանակաւոր կերպով պահեց էր բերանացի կերպով, զանոնք ժամանակաւոր կերպով պահեց էր բերանացի կերպով, զանոնք ժամանակաւոր կերպով պահեց էր բերանացի կերպով, զանոնք ժամանակաւոր կերպով պահեց 
իր աւանդութեան մէջ, եւ ժամանակի ընթացքին էր, իր աւանդութեան մէջ, եւ ժամանակի ընթացքին էր, իր աւանդութեան մէջ, եւ ժամանակի ընթացքին էր, իր աւանդութեան մէջ, եւ ժամանակի ընթացքին էր, 
մասնաւորաբար երկրորդ դարու ընթացքին, որմասնաւորաբար երկրորդ դարու ընթացքին, որմասնաւորաբար երկրորդ դարու ընթացքին, որմասնաւորաբար երկրորդ դարու ընթացքին, որ    այդ այդ այդ այդ 
աւանդութիւններուն մէկ մասը գրի առնուեցաւաւանդութիւններուն մէկ մասը գրի առնուեցաւաւանդութիւններուն մէկ մասը գրի առնուեցաւաւանդութիւններուն մէկ մասը գրի առնուեցաւ::::    

Հետեւաբար, Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ Հետեւաբար, Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ Հետեւաբար, Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ Հետեւաբար, Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ 
եկեղեցւոյ աւանդութիւնը, որ իր յատուկ կարեւորութիւնը եւ եկեղեցւոյ աւանդութիւնը, որ իր յատուկ կարեւորութիւնը եւ եկեղեցւոյ աւանդութիւնը, որ իր յատուկ կարեւորութիւնը եւ եկեղեցւոյ աւանդութիւնը, որ իր յատուկ կարեւորութիւնը եւ 
տեղը ունէրտեղը ունէրտեղը ունէրտեղը ունէր::::    Աւանդութիւնը կարեւոր է մեր Աւանդութիւնը կարեւոր է մեր Աւանդութիւնը կարեւոր է մեր Աւանդութիւնը կարեւոր է մեր ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը ը ը ը 
հասկնալու տեսակէտէն, որովհետեւ ցոյց կու տայ թէ ինչպէս հասկնալու տեսակէտէն, որովհետեւ ցոյց կու տայ թէ ինչպէս հասկնալու տեսակէտէն, որովհետեւ ցոյց կու տայ թէ ինչպէս հասկնալու տեսակէտէն, որովհետեւ ցոյց կու տայ թէ ինչպէս 
կարգ մկարգ մկարգ մկարգ մը բացատրութիւններ որոնք Աւետարաններուն մէջ չկան, ը բացատրութիւններ որոնք Աւետարաններուն մէջ չկան, ը բացատրութիւններ որոնք Աւետարաններուն մէջ չկան, ը բացատրութիւններ որոնք Աւետարաններուն մէջ չկան, 
բայց առաքեալներու յոջորդող հայրապետները, իրենց ճանչցած բայց առաքեալներու յոջորդող հայրապետները, իրենց ճանչցած բայց առաքեալներու յոջորդող հայրապետները, իրենց ճանչցած բայց առաքեալներու յոջորդող հայրապետները, իրենց ճանչցած 
եկեղեցական աւանդութեանց հիման վրայ զանոնք եկեղեցական աւանդութեանց հիման վրայ զանոնք եկեղեցական աւանդութեանց հիման վրայ զանոնք եկեղեցական աւանդութեանց հիման վրայ զանոնք 
յայտարարեցին իբրեւ ճշմարտութիւն եւ ժողովով վաւերացուցին յայտարարեցին իբրեւ ճշմարտութիւն եւ ժողովով վաւերացուցին յայտարարեցին իբրեւ ճշմարտութիւն եւ ժողովով վաւերացուցին յայտարարեցին իբրեւ ճշմարտութիւն եւ ժողովով վաւերացուցին 
ու յանձնեցին ամբողջ քրիստոնէական եկեղեցիին, որպէսզի մեու յանձնեցին ամբողջ քրիստոնէական եկեղեցիին, որպէսզի մեու յանձնեցին ամբողջ քրիստոնէական եկեղեցիին, որպէսզի մեու յանձնեցին ամբողջ քրիստոնէական եկեղեցիին, որպէսզի մեր ր ր ր 
դաւանութեան հիմը դառնայդաւանութեան հիմը դառնայդաւանութեան հիմը դառնայդաւանութեան հիմը դառնայ::::    

Այստեղ երրորդ բան մը պիտի փորձեմ ներկայացնել որ կը Այստեղ երրորդ բան մը պիտի փորձեմ ներկայացնել որ կը Այստեղ երրորդ բան մը պիտի փորձեմ ներկայացնել որ կը Այստեղ երրորդ բան մը պիտի փորձեմ ներկայացնել որ կը 
կոչուի կոչուի կոչուի կոչուի ««««Հաւատքի ԿանոնՀաւատքի ԿանոնՀաւատքի ԿանոնՀաւատքի Կանոն»»»»::::    Հաստատեցինք թէ աւանդութիւնը Հաստատեցինք թէ աւանդութիւնը Հաստատեցինք թէ աւանդութիւնը Հաստատեցինք թէ աւանդութիւնը 
նախապէս բերանացի կերպով կը ներկայանար բայց յետոյ գրի նախապէս բերանացի կերպով կը ներկայանար բայց յետոյ գրի նախապէս բերանացի կերպով կը ներկայանար բայց յետոյ գրի նախապէս բերանացի կերպով կը ներկայանար բայց յետոյ գրի 
առնուեցաւառնուեցաւառնուեցաւառնուեցաւ::::    Բայց աւանդութիւնը գրի առնելը բաւարար չէր. Բայց աւանդութիւնը գրի առնելը բաւարար չէր. Բայց աւանդութիւնը գրի առնելը բաւարար չէր. Բայց աւանդութիւնը գրի առնելը բաւարար չէր. 
կարեւորը այդ աւանդուկարեւորը այդ աւանդուկարեւորը այդ աւանդուկարեւորը այդ աւանդութիւնը անփոփոխ պահելն էրթիւնը անփոփոխ պահելն էրթիւնը անփոփոխ պահելն էրթիւնը անփոփոխ պահելն էր::::    Պահել զայն Պահել զայն Պահել զայն Պահել զայն 
այնպէս՝ ինչպէս Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն եկած էրայնպէս՝ ինչպէս Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն եկած էրայնպէս՝ ինչպէս Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն եկած էրայնպէս՝ ինչպէս Տիրոջմէ եւ առաքեալներէն եկած էր::::    

Այսօր բոլորս ալ կրնանք Աստուածաշունչը մեր ձեռքը առնել Այսօր բոլորս ալ կրնանք Աստուածաշունչը մեր ձեռքը առնել Այսօր բոլորս ալ կրնանք Աստուածաշունչը մեր ձեռքը առնել Այսօր բոլորս ալ կրնանք Աստուածաշունչը մեր ձեռքը առնել 
եւ կարդալ ու բացատրել զայնեւ կարդալ ու բացատրել զայնեւ կարդալ ու բացատրել զայնեւ կարդալ ու բացատրել զայն::::    Ո՞վ սակայն կրնայ ըսել կամ ճշդել Ո՞վ սակայն կրնայ ըսել կամ ճշդել Ո՞վ սակայն կրնայ ըսել կամ ճշդել Ո՞վ սակայն կրնայ ըսել կամ ճշդել 



 

www.hygradaran.weebly.com 82

թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչպէս պէտք է հասկնալ Աւետարանի այս կամ այն բաժինընչպէս պէտք է հասկնալ Աւետարանի այս կամ այն բաժինընչպէս պէտք է հասկնալ Աւետարանի այս կամ այն բաժինընչպէս պէտք է հասկնալ Աւետարանի այս կամ այն բաժինը::::    
Ո՞Ո՞Ո՞Ո՞վ կրնայ ըսել թէ իր տուած բացատրութիւնն է շիտակըվ կրնայ ըսել թէ իր տուած բացատրութիւնն է շիտակըվ կրնայ ըսել թէ իր տուած բացատրութիւնն է շիտակըվ կրնայ ըսել թէ իր տուած բացատրութիւնն է շիտակը::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
աղանդներն ալ, բացի քանի մը հատէն, իրենց աղանդներն ալ, բացի քանի մը հատէն, իրենց աղանդներն ալ, բացի քանի մը հատէն, իրենց աղանդներն ալ, բացի քանի մը հատէն, իրենց 
վարդապետութիւնները կը հիմնէին Աստուածաշունչին վրայվարդապետութիւնները կը հիմնէին Աստուածաշունչին վրայվարդապետութիւնները կը հիմնէին Աստուածաշունչին վրայվարդապետութիւնները կը հիմնէին Աստուածաշունչին վրայ::::    

Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’առնէին հատուած մը կամ որոշ խօսքեր առնէին հատուած մը կամ որոշ խօսքեր առնէին հատուած մը կամ որոշ խօսքեր առնէին հատուած մը կամ որոշ խօսքեր 
Աստուածաշունչէն եւ զանոնք քմահաճ կերպով կը բացատրէինԱստուածաշունչէն եւ զանոնք քմահաճ կերպով կը բացատրէինԱստուածաշունչէն եւ զանոնք քմահաճ կերպով կը բացատրէինԱստուածաշունչէն եւ զանոնք քմահաճ կերպով կը բացատրէին::::    
Ուստի, պէտք էՈւստի, պէտք էՈւստի, պէտք էՈւստի, պէտք էր ըլլար մէկը կամ հեղինակութիւն մը, որ ր ըլլար մէկը կամ հեղինակութիւն մը, որ ր ըլլար մէկը կամ հեղինակութիւն մը, որ ր ըլլար մէկը կամ հեղինակութիւն մը, որ 
կարենար հաստատապէս ըսել, թէ ոկարենար հաստատապէս ըսել, թէ ոկարենար հաստատապէս ըսել, թէ ոկարենար հաստատապէս ըսել, թէ ո´́́́ր բացատրութիւնը շիտակ ր բացատրութիւնը շիտակ ր բացատրութիւնը շիտակ ր բացատրութիւնը շիտակ 
էր եւ ոէր եւ ոէր եւ ոէր եւ ո´́́́ր բացատրութիւնը՝ սխալր բացատրութիւնը՝ սխալր բացատրութիւնը՝ սխալր բացատրութիւնը՝ սխալ::::    Ո՞վ պէտք էր ըլլար այդ մէկը Ո՞վ պէտք էր ըլլար այդ մէկը Ո՞վ պէտք էր ըլլար այդ մէկը Ո՞վ պէտք էր ըլլար այդ մէկը 
կամ այդ հեղինակութիւնըկամ այդ հեղինակութիւնըկամ այդ հեղինակութիւնըկամ այդ հեղինակութիւնը::::    

Այս աղանդներուն հակազդելու գործին մէջ, շատ կարեւոր Այս աղանդներուն հակազդելու գործին մէջ, շատ կարեւոր Այս աղանդներուն հակազդելու գործին մէջ, շատ կարեւոր Այս աղանդներուն հակազդելու գործին մէջ, շատ կարեւոր 
դեր կատարեցին առաքեալներու յաջորդդեր կատարեցին առաքեալներու յաջորդդեր կատարեցին առաքեալներու յաջորդդեր կատարեցին առաքեալներու յաջորդները, եւ այդ ները, եւ այդ ները, եւ այդ ները, եւ այդ 
յաջորդներու շարքին մէջ մենք ունինք նշանաւոր Հայրապետ մը, յաջորդներու շարքին մէջ մենք ունինք նշանաւոր Հայրապետ մը, յաջորդներու շարքին մէջ մենք ունինք նշանաւոր Հայրապետ մը, յաջորդներու շարքին մէջ մենք ունինք նշանաւոր Հայրապետ մը, 
որ ծանօթ է Սուրբ Երանոս անունով, կամ՝ Իրենէոսոր ծանօթ է Սուրբ Երանոս անունով, կամ՝ Իրենէոսոր ծանօթ է Սուրբ Երանոս անունով, կամ՝ Իրենէոսոր ծանօթ է Սուրբ Երանոս անունով, կամ՝ Իրենէոս::::    Երանոս Երանոս Երանոս Երանոս 
Հայրապետ այս աղանդներու դէմ պայքարած ատեն, գլխաւոր Հայրապետ այս աղանդներու դէմ պայքարած ատեն, գլխաւոր Հայրապետ այս աղանդներու դէմ պայքարած ատեն, գլխաւոր Հայրապետ այս աղանդներու դէմ պայքարած ատեն, գլխաւոր 
երեք սկզբունքներ ճշդեց, անոնց միջոցաւ գտնելու կամ որոշելու երեք սկզբունքներ ճշդեց, անոնց միջոցաւ գտնելու կամ որոշելու երեք սկզբունքներ ճշդեց, անոնց միջոցաւ գտնելու կամ որոշելու երեք սկզբունքներ ճշդեց, անոնց միջոցաւ գտնելու կամ որոշելու 
համար թէ ոհամար թէ ոհամար թէ ոհամար թէ ո´́́́ր մէկն է ուր մէկն է ուր մէկն է ուր մէկն է ուղղափառը, այսինքն՝ ուղիղ հաւատքըղղափառը, այսինքն՝ ուղիղ հաւատքըղղափառը, այսինքն՝ ուղիղ հաւատքըղղափառը, այսինքն՝ ուղիղ հաւատքը::::    
Երեք սկզբունքները հետեւեալներն են.Երեք սկզբունքները հետեւեալներն են.Երեք սկզբունքները հետեւեալներն են.Երեք սկզբունքները հետեւեալներն են.----    

1.1.1.1.----    Երանոս Հայրապետը ըսաւ թէ մեր առաջին գործը պէտք է Երանոս Հայրապետը ըսաւ թէ մեր առաջին գործը պէտք է Երանոս Հայրապետը ըսաւ թէ մեր առաջին գործը պէտք է Երանոս Հայրապետը ըսաւ թէ մեր առաջին գործը պէտք է 
ըլլայ, ներկայացուած կամ հրապարակուած վարդապետութիւն ըլլայ, ներկայացուած կամ հրապարակուած վարդապետութիւն ըլլայ, ներկայացուած կամ հրապարակուած վարդապետութիւն ըլլայ, ներկայացուած կամ հրապարակուած վարդապետութիւն 
մը առնել եւ զանիկա դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակմը առնել եւ զանիկա դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակմը առնել եւ զանիկա դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակմը առնել եւ զանիկա դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակ::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
վարդապետութիւնը պէտք է հավարդապետութիւնը պէտք է հավարդապետութիւնը պէտք է հավարդապետութիւնը պէտք է համեմատել Աստուածաշունչին մեմատել Աստուածաշունչին մեմատել Աստուածաշունչին մեմատել Աստուածաշունչին 
հետ. եթէ այդ վարդապետութեան տուեալները հետ. եթէ այդ վարդապետութեան տուեալները հետ. եթէ այդ վարդապետութեան տուեալները հետ. եթէ այդ վարդապետութեան տուեալները 
Աստուածաշունչին մէջ կան, կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ է, իսկ Աստուածաշունչին մէջ կան, կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ է, իսկ Աստուածաշունչին մէջ կան, կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ է, իսկ Աստուածաշունչին մէջ կան, կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ է, իսկ 
եթէ չկան՝ կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ չէեթէ չկան՝ կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ չէեթէ չկան՝ կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ չէեթէ չկան՝ կը նշանակէ թէ անիկա ուղիղ չէ::::    

2.2.2.2.----    Երկրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, նոյնինքն Երկրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, նոյնինքն Երկրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, նոյնինքն Երկրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, նոյնինքն 
Աստուածաշունչին մեկնութիւնն ու հասկացողութիւնն էԱստուածաշունչին մեկնութիւնն ու հասկացողութիւնն էԱստուածաշունչին մեկնութիւնն ու հասկացողութիւնն էԱստուածաշունչին մեկնութիւնն ու հասկացողութիւնն է::::    Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
Երանոս կԵրանոս կԵրանոս կԵրանոս կ’’’’ըսէ թէ այդ մեկնութիւնը պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ըսէ թէ այդ մեկնութիւնը պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ըսէ թէ այդ մեկնութիւնը պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ըսէ թէ այդ մեկնութիւնը պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան 
Կանոնին համաձայն, այլ խօսքով, Կանոնին համաձայն, այլ խօսքով, Կանոնին համաձայն, այլ խօսքով, Կանոնին համաձայն, այլ խօսքով, ««««Հաւատքի ԿանոնՀաւատքի ԿանոնՀաւատքի ԿանոնՀաւատքի Կանոն»»»»ին ին ին ին 
համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն::::    Ի՞նչ է Հաւատքի Կանոնը կամ ո՞ւր կը գտնուի Ի՞նչ է Հաւատքի Կանոնը կամ ո՞ւր կը գտնուի Ի՞նչ է Հաւատքի Կանոնը կամ ո՞ւր կը գտնուի Ի՞նչ է Հաւատքի Կանոնը կամ ո՞ւր կը գտնուի 
անիկաանիկաանիկաանիկա::::    Անիկա կը գտնուի առաքեալներէն փոխանցուած Անիկա կը գտնուի առաքեալներէն փոխանցուած Անիկա կը գտնուի առաքեալներէն փոխանցուած Անիկա կը գտնուի առաքեալներէն փոխանցուած 
վարդապետութեան մէջ, որուն հիման վրայ կազմուեվարդապետութեան մէջ, որուն հիման վրայ կազմուեվարդապետութեան մէջ, որուն հիման վրայ կազմուեվարդապետութեան մէջ, որուն հիման վրայ կազմուեցան բոլոր ցան բոլոր ցան բոլոր ցան բոլոր 
եկեղեցիներուն հաւատամքներըեկեղեցիներուն հաւատամքներըեկեղեցիներուն հաւատամքներըեկեղեցիներուն հաւատամքները::::    Այս հաւատամքները չկարծէք Այս հաւատամքները չկարծէք Այս հաւատամքները չկարծէք Այս հաւատամքները չկարծէք 
որ առաջին իսկ օրերէն ընդարձակ բացատրութիւններ էին, որ առաջին իսկ օրերէն ընդարձակ բացատրութիւններ էին, որ առաջին իսկ օրերէն ընդարձակ բացատրութիւններ էին, որ առաջին իսկ օրերէն ընդարձակ բացատրութիւններ էին, 
ընդհակառակը, առաջին դարու հաւատամքները մէկընդհակառակը, առաջին դարու հաւատամքները մէկընդհակառակը, առաջին դարու հաւատամքները մէկընդհակառակը, առաջին դարու հաւատամքները մէկ----երկու երկու երկու երկու 
նախադասութիւններէ կը բաղկանայիննախադասութիւններէ կը բաղկանայիննախադասութիւններէ կը բաղկանայիննախադասութիւններէ կը բաղկանային::::    
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Այդ կարճ հաւատամքները կը պահանջուէին ոեւէ անձէ որ Այդ կարճ հաւատամքները կը պահանջուէին ոեւէ անձէ որ Այդ կարճ հաւատամքները կը պահանջուէին ոեւէ անձէ որ Այդ կարճ հաւատամքները կը պահանջուէին ոեւէ անձէ որ 
կկկկ’’’’ուզէր քրուզէր քրուզէր քրուզէր քրիստոնեայ դառնալիստոնեայ դառնալիստոնեայ դառնալիստոնեայ դառնալ::::    Նախապէս բոլոր մարդիկ իրենց Նախապէս բոլոր մարդիկ իրենց Նախապէս բոլոր մարդիկ իրենց Նախապէս բոլոր մարդիկ իրենց 
մանուկ տարիքէն չէր որ կը մկրտուէինմանուկ տարիքէն չէր որ կը մկրտուէինմանուկ տարիքէն չէր որ կը մկրտուէինմանուկ տարիքէն չէր որ կը մկրտուէին::::    Մկրտուելու եկող Մկրտուելու եկող Մկրտուելու եկող Մկրտուելու եկող 
անձերէն շատեր չափահաս կանձերէն շատեր չափահաս կանձերէն շատեր չափահաս կանձերէն շատեր չափահաս կ’’’’ըլլայինըլլայինըլլայինըլլային::::    Իսկ եթէ չափահաս Իսկ եթէ չափահաս Իսկ եթէ չափահաս Իսկ եթէ չափահաս 
կկկկ’’’’ըլլային, բնականօրէն որոշ պատրաստութիւն մը պէտք էր ըլլային, բնականօրէն որոշ պատրաստութիւն մը պէտք էր ըլլային, բնականօրէն որոշ պատրաստութիւն մը պէտք էր ըլլային, բնականօրէն որոշ պատրաստութիւն մը պէտք էր 
տեսնէին, այլ խօսքով, պէտք էր սորվէին հաւատքի վերաբերող տեսնէին, այլ խօսքով, պէտք էր սորվէին հաւատքի վերաբերող տեսնէին, այլ խօսքով, պէտք էր սորվէին հաւատքի վերաբերող տեսնէին, այլ խօսքով, պէտք էր սորվէին հաւատքի վերաբերող 
որոշորոշորոշորոշ    ճշմարտութիւններճշմարտութիւններճշմարտութիւններճշմարտութիւններ::::    Եւ երբ մկրտուելու պահը հասնէր, Եւ երբ մկրտուելու պահը հասնէր, Եւ երբ մկրտուելու պահը հասնէր, Եւ երբ մկրտուելու պահը հասնէր, 
հարցումներ կհարցումներ կհարցումներ կհարցումներ կ’’’’ուղղուէր իրենց ստուգելու համար թէ ճշմարիտ ուղղուէր իրենց ստուգելու համար թէ ճշմարիտ ուղղուէր իրենց ստուգելու համար թէ ճշմարիտ ուղղուէր իրենց ստուգելու համար թէ ճշմարիտ 
հաւատքը ունի՞ն, թէ՝ ոչհաւատքը ունի՞ն, թէ՝ ոչհաւատքը ունի՞ն, թէ՝ ոչհաւատքը ունի՞ն, թէ՝ ոչ::::    Տրուելիք պատասխանը խիստ Տրուելիք պատասխանը խիստ Տրուելիք պատասխանը խիստ Տրուելիք պատասխանը խիստ 
կարեւորութեամբ նկատի կկարեւորութեամբ նկատի կկարեւորութեամբ նկատի կկարեւորութեամբ նկատի կ’’’’առնուէրառնուէրառնուէրառնուէր::::    

Առաջին օրինակ մը ունինք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջԱռաջին օրինակ մը ունինք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջԱռաջին օրինակ մը ունինք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջԱռաջին օրինակ մը ունինք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ::::    
Հոն կը կարդանք դրուագՀոն կը կարդանք դրուագՀոն կը կարդանք դրուագՀոն կը կարդանք դրուագ    մը Փիլիպպոս սարկաւագին կապուածմը Փիլիպպոս սարկաւագին կապուածմը Փիլիպպոս սարկաւագին կապուածմը Փիլիպպոս սարկաւագին կապուած::::    
Փիլիպպոս սարկաւագը Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուեցաւ հարաւ, Փիլիպպոս սարկաւագը Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուեցաւ հարաւ, Փիլիպպոս սարկաւագը Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուեցաւ հարաւ, Փիլիպպոս սարկաւագը Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուեցաւ հարաւ, 
««««այն ճամբան՝ որ Երուսաղէմէն Կազա կայն ճամբան՝ որ Երուսաղէմէն Կազա կայն ճամբան՝ որ Երուսաղէմէն Կազա կայն ճամբան՝ որ Երուսաղէմէն Կազա կ’’’’իջնէիջնէիջնէիջնէ»»»» ( ( ( (Գրծ 8.26)Գրծ 8.26)Գրծ 8.26)Գրծ 8.26)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
ճամբէն կճամբէն կճամբէն կճամբէն կ’’’’երթար Եթովպիացի ներքինի մը, այլ խօսքով, երթար Եթովպիացի ներքինի մը, այլ խօսքով, երթար Եթովպիացի ներքինի մը, այլ խօսքով, երթար Եթովպիացի ներքինի մը, այլ խօսքով, 
Եթովպիացի թագուհիին բարձրաստիճան մէկ պաշտօնեան, որ Եթովպիացի թագուհիին բարձրաստիճան մէկ պաշտօնեան, որ Եթովպիացի թագուհիին բարձրաստիճան մէկ պաշտօնեան, որ Եթովպիացի թագուհիին բարձրաստիճան մէկ պաշտօնեան, որ 
եկած էր Երոեկած էր Երոեկած էր Երոեկած էր Երուսաղէմ իր պաշտամունքը մատուցանելու  եւ կը ւսաղէմ իր պաշտամունքը մատուցանելու  եւ կը ւսաղէմ իր պաշտամունքը մատուցանելու  եւ կը ւսաղէմ իր պաշտամունքը մատուցանելու  եւ կը 
վերադառնար իր շրջանըվերադառնար իր շրջանըվերադառնար իր շրջանըվերադառնար իր շրջանը::::    Վերադարձի ճամբուն վրայ Եսայի Վերադարձի ճամբուն վրայ Եսայի Վերադարձի ճամբուն վրայ Եսայի Վերադարձի ճամբուն վրայ Եսայի 
մարգարէին գիրքը կը կարդար եւ ըստ երեւոյթին շատ բան չէր մարգարէին գիրքը կը կարդար եւ ըստ երեւոյթին շատ բան չէր մարգարէին գիրքը կը կարդար եւ ըստ երեւոյթին շատ բան չէր մարգարէին գիրքը կը կարդար եւ ըստ երեւոյթին շատ բան չէր 
հասկնար Մեսիային վերաբերող հատուածներէնհասկնար Մեսիային վերաբերող հատուածներէնհասկնար Մեսիային վերաբերող հատուածներէնհասկնար Մեսիային վերաբերող հատուածներէն::::    Իրեն համար Իրեն համար Իրեն համար Իրեն համար 
յստակ չէր թէ ոյստակ չէր թէ ոյստակ չէր թէ ոյստակ չէր թէ ո´́́́վ էր Մեսիան որուն մասին կը խօսի Եսայի վ էր Մեսիան որուն մասին կը խօսի Եսայի վ էր Մեսիան որուն մասին կը խօսի Եսայի վ էր Մեսիան որուն մասին կը խօսի Եսայի 
մարմարմարմարգարէնգարէնգարէնգարէն::::    

Երբ Փիլիպպոս սարկաւագը մօտեցաւ իրեն եւ տեսաւ թէ Երբ Փիլիպպոս սարկաւագը մօտեցաւ իրեն եւ տեսաւ թէ Երբ Փիլիպպոս սարկաւագը մօտեցաւ իրեն եւ տեսաւ թէ Երբ Փիլիպպոս սարկաւագը մօտեցաւ իրեն եւ տեսաւ թէ 
իիիի´́́́նչ կը կարդար, հարցուց անոր. նչ կը կարդար, հարցուց անոր. նչ կը կարդար, հարցուց անոր. նչ կը կարդար, հարցուց անոր. ««««Կը հասկնա՞ս ինչ որ կը Կը հասկնա՞ս ինչ որ կը Կը հասկնա՞ս ինչ որ կը Կը հասկնա՞ս ինչ որ կը 
կարդասկարդասկարդասկարդաս»»»»::::    Անիկա պատասխանեց. Անիկա պատասխանեց. Անիկա պատասխանեց. Անիկա պատասխանեց. ««««Ի՞նչպէս կրնամ հասկնալ, Ի՞նչպէս կրնամ հասկնալ, Ի՞նչպէս կրնամ հասկնալ, Ի՞նչպէս կրնամ հասկնալ, 
եթէ մէկը ինծի չբացատրէեթէ մէկը ինծի չբացատրէեթէ մէկը ինծի չբացատրէեթէ մէկը ինծի չբացատրէ»»»»::::    Փիլիպպոս ելաւ ու նստաւ Փիլիպպոս ելաւ ու նստաւ Փիլիպպոս ելաւ ու նստաւ Փիլիպպոս ելաւ ու նստաւ 
Եթովպիացի ներքինիին քով եւ բացատրեց անոր իր կարդաԵթովպիացի ներքինիին քով եւ բացատրեց անոր իր կարդաԵթովպիացի ներքինիին քով եւ բացատրեց անոր իր կարդաԵթովպիացի ներքինիին քով եւ բացատրեց անոր իր կարդացած ցած ցած ցած 
հատուածը եւ աւետարանեց Յիսուսըհատուածը եւ աւետարանեց Յիսուսըհատուածը եւ աւետարանեց Յիսուսըհատուածը եւ աւետարանեց Յիսուսը::::    Երբ հասան տեղ մը ուր Երբ հասան տեղ մը ուր Երբ հասան տեղ մը ուր Երբ հասան տեղ մը ուր 
ջուր կար, Եթովպիացի ներքինին ըսաւ. ջուր կար, Եթովպիացի ներքինին ըսաւ. ջուր կար, Եթովպիացի ներքինին ըսաւ. ջուր կար, Եթովպիացի ներքինին ըսաւ. ««««Ահա այստեղ ջուր կայ. Ահա այստեղ ջուր կայ. Ահա այստեղ ջուր կայ. Ահա այստեղ ջուր կայ. 
ոեւէ արգելք կա՞յ որ մկրտուիմոեւէ արգելք կա՞յ որ մկրտուիմոեւէ արգելք կա՞յ որ մկրտուիմոեւէ արգելք կա՞յ որ մկրտուիմ»»»»::::    Փիլիպպոս պատասխանեց. Փիլիպպոս պատասխանեց. Փիլիպպոս պատասխանեց. Փիլիպպոս պատասխանեց. 
««««Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս մկրտուիլԵթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս մկրտուիլԵթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս մկրտուիլԵթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս մկրտուիլ»»»»::::    
Եթովպիացին ըսաւ. Եթովպիացին ըսաւ. Եթովպիացին ըսաւ. Եթովպիացին ըսաւ. ««««Կը հաւատամ՝ թէ Յիսուս ՔրԿը հաւատամ՝ թէ Յիսուս ՔրԿը հաւատամ՝ թէ Յիսուս ՔրԿը հաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս իստոս իստոս իստոս 
Աստուծոյ Որդին էԱստուծոյ Որդին էԱստուծոյ Որդին էԱստուծոյ Որդին է»»»» ( ( ( (Գրծ 8.30Գրծ 8.30Գրծ 8.30Գրծ 8.30----37)37)37)37)::::    Եթովպիացի ներքինիին այս Եթովպիացի ներքինիին այս Եթովպիացի ներքինիին այս Եթովպիացի ներքինիին այս 
յայտարարութիւնը առաջին Հաւատամքն է որ կը գտնենք յայտարարութիւնը առաջին Հաւատամքն է որ կը գտնենք յայտարարութիւնը առաջին Հաւատամքն է որ կը գտնենք յայտարարութիւնը առաջին Հաւատամքն է որ կը գտնենք 
Աստուածաշունչին մէջԱստուածաշունչին մէջԱստուածաշունչին մէջԱստուածաշունչին մէջ::::    

Եւ այսպէս, կրնաք պատկերացնել, իւրաքանչիւր Եւ այսպէս, կրնաք պատկերացնել, իւրաքանչիւր Եւ այսպէս, կրնաք պատկերացնել, իւրաքանչիւր Եւ այսպէս, կրնաք պատկերացնել, իւրաքանչիւր 
մկրտութեան ատեն, մկրտութեան եկողը պէտք էր ըսէր՝ մկրտութեան ատեն, մկրտութեան եկողը պէտք էր ըսէր՝ մկրտութեան ատեն, մկրտութեան եկողը պէտք էր ըսէր՝ մկրտութեան ատեն, մկրտութեան եկողը պէտք էր ըսէր՝ ««««Կը Կը Կը Կը 
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հաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստհաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստհաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստհաւատամ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էուծոյ Որդին էուծոյ Որդին էուծոյ Որդին է»»»»::::    Հոս խօսքը Հոս խօսքը Հոս խօսքը Հոս խօսքը 
միայն Յիսուսի մասին էմիայն Յիսուսի մասին էմիայն Յիսուսի մասին էմիայն Յիսուսի մասին է::::    Բայց հետագային աստիճանաբար Բայց հետագային աստիճանաբար Բայց հետագային աստիճանաբար Բայց հետագային աստիճանաբար 
խօսքեր ու հաստատումներ սկսան արձանագրուիլ Հօրը եւ խօսքեր ու հաստատումներ սկսան արձանագրուիլ Հօրը եւ խօսքեր ու հաստատումներ սկսան արձանագրուիլ Հօրը եւ խօսքեր ու հաստատումներ սկսան արձանագրուիլ Հօրը եւ 
Սուրբ Հոգիին մասին նաեւՍուրբ Հոգիին մասին նաեւՍուրբ Հոգիին մասին նաեւՍուրբ Հոգիին մասին նաեւ::::    Այդ խօսքերը աստիճանաբար սկսան Այդ խօսքերը աստիճանաբար սկսան Այդ խօսքերը աստիճանաբար սկսան Այդ խօսքերը աստիճանաբար սկսան 
ընդարձակուիլ, նախադասութիւններ աւելնալ, ճշդումներ ընդարձակուիլ, նախադասութիւններ աւելնալ, ճշդումներ ընդարձակուիլ, նախադասութիւններ աւելնալ, ճշդումներ ընդարձակուիլ, նախադասութիւններ աւելնալ, ճշդումներ 
կատարուիլ, եւ այդ ձեւով, կատարուիլ, եւ այդ ձեւով, կատարուիլ, եւ այդ ձեւով, կատարուիլ, եւ այդ ձեւով, կամացկամացկամացկամաց----կամաց կազմուեցան կամաց կազմուեցան կամաց կազմուեցան կամաց կազմուեցան 
հաւատամքներըհաւատամքներըհաւատամքներըհաւատամքները::::    

3.3.3.3.----    Երրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, այնպէս ինչպէս Երրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, այնպէս ինչպէս Երրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, այնպէս ինչպէս Երրորդ սկզբունքը ուղղափառութեան, այնպէս ինչպէս 
Սուրբ Երանոս Հայրապետ կը ներկայացնէ, առաքելական Սուրբ Երանոս Հայրապետ կը ներկայացնէ, առաքելական Սուրբ Երանոս Հայրապետ կը ներկայացնէ, առաքելական Սուրբ Երանոս Հայրապետ կը ներկայացնէ, առաքելական 
յաջորդութիւնն էյաջորդութիւնն էյաջորդութիւնն էյաջորդութիւնն է::::    Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ 
Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ աւանդութիւնը որ իր Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ աւանդութիւնը որ իր Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ աւանդութիւնը որ իր Աստուածաշունչին կողքին կար նաեւ աւանդութիւնը որ իր 
կարեւոր տեղը ունէր եկեղեցւկարեւոր տեղը ունէր եկեղեցւկարեւոր տեղը ունէր եկեղեցւկարեւոր տեղը ունէր եկեղեցւոյ կեանքին մէջոյ կեանքին մէջոյ կեանքին մէջոյ կեանքին մէջ::::    Եկեղեցիին Եկեղեցիին Եկեղեցիին Եկեղեցիին 
պարտականութիւնն էր անվթար եւ անայլայլ պահել իրեն պարտականութիւնն էր անվթար եւ անայլայլ պահել իրեն պարտականութիւնն էր անվթար եւ անայլայլ պահել իրեն պարտականութիւնն էր անվթար եւ անայլայլ պահել իրեն 
փոխանցուած աւանդութիւնը, հսկել որ իր վարդապետութիւնը փոխանցուած աւանդութիւնը, հսկել որ իր վարդապետութիւնը փոխանցուած աւանդութիւնը, հսկել որ իր վարդապետութիւնը փոխանցուած աւանդութիւնը, հսկել որ իր վարդապետութիւնը 
մնար առողջ եւ պատասխան հայթայթել յարուցուող մնար առողջ եւ պատասխան հայթայթել յարուցուող մնար առողջ եւ պատասխան հայթայթել յարուցուող մնար առողջ եւ պատասխան հայթայթել յարուցուող 
խնդիրներուն համարխնդիրներուն համարխնդիրներուն համարխնդիրներուն համար::::    

Եթէ մէկը աստուածային ճշմարտութեանց վերաբերեալ Եթէ մէկը աստուածային ճշմարտութեանց վերաբերեալ Եթէ մէկը աստուածային ճշմարտութեանց վերաբերեալ Եթէ մէկը աստուածային ճշմարտութեանց վերաբերեալ 
հաստատում մը կատարէհաստատում մը կատարէհաստատում մը կատարէհաստատում մը կատարէր, եկեղեցիին իրաւասութիւնն էր ր, եկեղեցիին իրաւասութիւնն էր ր, եկեղեցիին իրաւասութիւնն էր ր, եկեղեցիին իրաւասութիւնն էր 
ստուգել եւ որոշել, թէ այդ հաստատումը Աստուածաշունչին եւ ստուգել եւ որոշել, թէ այդ հաստատումը Աստուածաշունչին եւ ստուգել եւ որոշել, թէ այդ հաստատումը Աստուածաշունչին եւ ստուգել եւ որոշել, թէ այդ հաստատումը Աստուածաշունչին եւ 
եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձա՞յն էր, թէ՝ ոչեկեղեցւոյ աւանդութեան համաձա՞յն էր, թէ՝ ոչեկեղեցւոյ աւանդութեան համաձա՞յն էր, թէ՝ ոչեկեղեցւոյ աւանդութեան համաձա՞յն էր, թէ՝ ոչ::::    Ստուգելէ ետք, Ստուգելէ ետք, Ստուգելէ ետք, Ստուգելէ ետք, 
եկեղեցին կրնար այդ խօսքը վաւերացնել որպէսզի ատիկա եկեղեցին կրնար այդ խօսքը վաւերացնել որպէսզի ատիկա եկեղեցին կրնար այդ խօսքը վաւերացնել որպէսզի ատիկա եկեղեցին կրնար այդ խօսքը վաւերացնել որպէսզի ատիկա 
ճանչցուէր իբրեւ ճշմարիտ հաւատքճանչցուէր իբրեւ ճշմարիտ հաւատքճանչցուէր իբրեւ ճշմարիտ հաւատքճանչցուէր իբրեւ ճշմարիտ հաւատք::::    

Եւ այս ձեւով սկսան կազմուիլ հաԵւ այս ձեւով սկսան կազմուիլ հաԵւ այս ձեւով սկսան կազմուիլ հաԵւ այս ձեւով սկսան կազմուիլ հաւատամքներըւատամքներըւատամքներըւատամքները::::    
Հաւատամքի ուրիշ օրինակ մը ունինք քիչ մը աւելի ընդարձակ Հաւատամքի ուրիշ օրինակ մը ունինք քիչ մը աւելի ընդարձակ Հաւատամքի ուրիշ օրինակ մը ունինք քիչ մը աւելի ընդարձակ Հաւատամքի ուրիշ օրինակ մը ունինք քիչ մը աւելի ընդարձակ 
քան Գրծ 8.27քան Գրծ 8.27քան Գրծ 8.27քան Գրծ 8.27----ին մէջ յիշուած Հաւատամքը, որ մեզի կու գայ ին մէջ յիշուած Հաւատամքը, որ մեզի կու գայ ին մէջ յիշուած Հաւատամքը, որ մեզի կու գայ ին մէջ յիշուած Հաւատամքը, որ մեզի կու գայ 
Սուրբ Երանոս ՀայրապետէնՍուրբ Երանոս ՀայրապետէնՍուրբ Երանոս ՀայրապետէնՍուրբ Երանոս Հայրապետէն::::    Երանոս զայն կը կոչէ Երանոս զայն կը կոչէ Երանոս զայն կը կոչէ Երանոս զայն կը կոչէ 
««««Առաքելական ՀանգանակԱռաքելական ՀանգանակԱռաքելական ՀանգանակԱռաքելական Հանգանակ», », », », որ առաքեալներէն մեզի որ առաքեալներէն մեզի որ առաքեալներէն մեզի որ առաքեալներէն մեզի 
փոխանցուած էփոխանցուած էփոխանցուած էփոխանցուած է::::    Չենք գիտեր եթէ երբեք առաքեալներՉենք գիտեր եթէ երբեք առաքեալներՉենք գիտեր եթէ երբեք առաքեալներՉենք գիտեր եթէ երբեք առաքեալները ճիշդ այս ը ճիշդ այս ը ճիշդ այս ը ճիշդ այս 
բառերով փոխանցեցին այս հաւատքի հանգանակը, բայց բառերով փոխանցեցին այս հաւատքի հանգանակը, բայց բառերով փոխանցեցին այս հաւատքի հանգանակը, բայց բառերով փոխանցեցին այս հաւատքի հանգանակը, բայց 
վստահօրէն գիտենք, որ անոր բովանդակութիւնը ամբողջովին վստահօրէն գիտենք, որ անոր բովանդակութիւնը ամբողջովին վստահօրէն գիտենք, որ անոր բովանդակութիւնը ամբողջովին վստահօրէն գիտենք, որ անոր բովանդակութիւնը ամբողջովին 
առաքելական էառաքելական էառաքելական էառաքելական է::::    

Որպէսզի գաղափար մը ունենաք թէ իՈրպէսզի գաղափար մը ունենաք թէ իՈրպէսզի գաղափար մը ունենաք թէ իՈրպէսզի գաղափար մը ունենաք թէ ի´́́́նչ էր նչ էր նչ էր նչ էր ««««Առաքելական Առաքելական Առաքելական Առաքելական 
ՀանգանակՀանգանակՀանգանակՀանգանակ»»»»ը, զայն պիտի կարդամ աշխարհաբարի վերածուած ը, զայն պիտի կարդամ աշխարհաբարի վերածուած ը, զայն պիտի կարդամ աշխարհաբարի վերածուած ը, զայն պիտի կարդամ աշխարհաբարի վերածուած 
ձեւով.ձեւով.ձեւով.ձեւով.----    ««««Կը հաւատամ Աստուծոյ՝ Կը հաւատամ Աստուծոյ՝ Կը հաւատամ Աստուծոյ՝ Կը հաւատամ Աստուծոյ՝ Ամենակալ Հօրը, եւ անոր Ամենակալ Հօրը, եւ անոր Ամենակալ Հօրը, եւ անոր Ամենակալ Հօրը, եւ անոր 
Որդիին՝ Քրիստոս Յիսուսի, որ ծնաւ Կոյս Մարիամէն, Որդիին՝ Քրիստոս Յիսուսի, որ ծնաւ Կոյս Մարիամէն, Որդիին՝ Քրիստոս Յիսուսի, որ ծնաւ Կոյս Մարիամէն, Որդիին՝ Քրիստոս Յիսուսի, որ ծնաւ Կոյս Մարիամէն, 
խաչուեցաւ Պոնտացի Պիղատոսին օրով, թաղուեցաւ, երրորդ խաչուեցաւ Պոնտացի Պիղատոսին օրով, թաղուեցաւ, երրորդ խաչուեցաւ Պոնտացի Պիղատոսին օրով, թաղուեցաւ, երրորդ խաչուեցաւ Պոնտացի Պիղատոսին օրով, թաղուեցաւ, երրորդ 
օրը յարութիւն առաւ, երկինք համբարձաւ եւ նստաւ Հօրը աջ օրը յարութիւն առաւ, երկինք համբարձաւ եւ նստաւ Հօրը աջ օրը յարութիւն առաւ, երկինք համբարձաւ եւ նստաւ Հօրը աջ օրը յարութիւն առաւ, երկինք համբարձաւ եւ նստաւ Հօրը աջ 
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կողմը, ուրկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները, նաեւ՝ կողմը, ուրկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները, նաեւ՝ կողմը, ուրկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները, նաեւ՝ կողմը, ուրկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները, նաեւ՝ 
Սուրբ Հոգիին, եւ մարմիՍուրբ Հոգիին, եւ մարմիՍուրբ Հոգիին, եւ մարմիՍուրբ Հոգիին, եւ մարմիններու յարութեանններու յարութեանններու յարութեանններու յարութեան»»»»::::    Ահաւասիկ Ահաւասիկ Ահաւասիկ Ահաւասիկ 
խտացուած եւ ամփոփ Հաւատամք մը, որ սակայն, իր մէջ ունի խտացուած եւ ամփոփ Հաւատամք մը, որ սակայն, իր մէջ ունի խտացուած եւ ամփոփ Հաւատամք մը, որ սակայն, իր մէջ ունի խտացուած եւ ամփոփ Հաւատամք մը, որ սակայն, իր մէջ ունի 
մեր Հաւատամքին կամ մեր Հաւատամքին կամ մեր Հաւատամքին կամ մեր Հաւատամքին կամ ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին բոլոր կարեւոր ին բոլոր կարեւոր ին բոլոր կարեւոր ին բոլոր կարեւոր 
կէտերըկէտերըկէտերըկէտերը::::    

Բազմաթիւ անգամներ գործածեցի Բազմաթիւ անգամներ գործածեցի Բազմաթիւ անգամներ գործածեցի Բազմաթիւ անգամներ գործածեցի ««««հանգանակհանգանակհանգանակհանգանակ» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կը նշանակէ հանգանակկը նշանակէ հանգանակկը նշանակէ հանգանակկը նշանակէ հանգանակ::::    Բառը թերեւս անծանօթ թուի ձեզի, Բառը թերեւս անծանօթ թուի ձեզի, Բառը թերեւս անծանօթ թուի ձեզի, Բառը թերեւս անծանօթ թուի ձեզի, 
բայց եթէ ոբայց եթէ ոբայց եթէ ոբայց եթէ ուրիշ բացատրութեամբ մը ըսեմ՝ ի՞նչ կը նշանակէ ւրիշ բացատրութեամբ մը ըսեմ՝ ի՞նչ կը նշանակէ ւրիշ բացատրութեամբ մը ըսեմ՝ ի՞նչ կը նշանակէ ւրիշ բացատրութեամբ մը ըսեմ՝ ի՞նչ կը նշանակէ 
դրամ հանգանակել, անմիջապէս կդրամ հանգանակել, անմիջապէս կդրամ հանգանակել, անմիջապէս կդրամ հանգանակել, անմիջապէս կ’’’’անդրադառնաք որ բառը անդրադառնաք որ բառը անդրադառնաք որ բառը անդրադառնաք որ բառը 
գիտէք արդէն. դրամ հանգանակել, կը նշանակէ դրամ ժողվել, գիտէք արդէն. դրամ հանգանակել, կը նշանակէ դրամ ժողվել, գիտէք արդէն. դրամ հանգանակել, կը նշանակէ դրամ ժողվել, գիտէք արդէն. դրամ հանգանակել, կը նշանակէ դրամ ժողվել, 
դրամ հաւաքելդրամ հաւաքելդրամ հաւաքելդրամ հաւաքել::::    Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ», », », », կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ 
մէկ պատկերի մէջ բերուած, հաւաքուած եւ ամփոփուած մէկ պատկերի մէջ բերուած, հաւաքուած եւ ամփոփուած մէկ պատկերի մէջ բերուած, հաւաքուած եւ ամփոփուած մէկ պատկերի մէջ բերուած, հաւաքուած եւ ամփոփուած 
աստուածաստուածաստուածաստուածային ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն մըային ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն մըային ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն մըային ճշմարտութիւններու ամբողջութիւն մը::::    

Անցեալին կը գործածուէր նաեւ երկրորդ բացատրութիւն մը՝ Անցեալին կը գործածուէր նաեւ երկրորդ բացատրութիւն մը՝ Անցեալին կը գործածուէր նաեւ երկրորդ բացատրութիւն մը՝ Անցեալին կը գործածուէր նաեւ երկրորդ բացատրութիւն մը՝ 
««««Նշանակ ՀաւատոյՆշանակ ՀաւատոյՆշանակ ՀաւատոյՆշանակ Հաւատոյ», », », », որ այսօր ընդհանրապէս չի գործածուիրոր այսօր ընդհանրապէս չի գործածուիրոր այսօր ընդհանրապէս չի գործածուիրոր այսօր ընդհանրապէս չի գործածուիր::::    
««««ՆշանակՆշանակՆշանակՆշանակ» » » » կը նշանակէ՝ նշանկը նշանակէ՝ նշանկը նշանակէ՝ նշանկը նշանակէ՝ նշան::::    Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, ««««Նշանակ ՀաւատոյՆշանակ ՀաւատոյՆշանակ ՀաւատոյՆշանակ Հաւատոյ», », », », կը կը կը կը 
նշանակէ՝ հաւատքի նշան, եւ խորքին մէջ, հաւատամքները նշանակէ՝ հաւատքի նշան, եւ խորքին մէջ, հաւատամքները նշանակէ՝ հաւատքի նշան, եւ խորքին մէջ, հաւատամքները նշանակէ՝ հաւատքի նշան, եւ խորքին մէջ, հաւատամքները 
ուուուուրիշ բան չէին եթէ ոչ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ հաւատքին րիշ բան չէին եթէ ոչ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ հաւատքին րիշ բան չէին եթէ ոչ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ հաւատքին րիշ բան չէին եթէ ոչ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ հաւատքին 
դրսեւորումըդրսեւորումըդրսեւորումըդրսեւորումը::::    

Որքան որ գիտեմ, մեր Եկեղեցւոյ արտասանած Հաւատամքը Որքան որ գիտեմ, մեր Եկեղեցւոյ արտասանած Հաւատամքը Որքան որ գիտեմ, մեր Եկեղեցւոյ արտասանած Հաւատամքը Որքան որ գիտեմ, մեր Եկեղեցւոյ արտասանած Հաւատամքը 
բացատրուած է երեք անձերու կողմէ, բայց բացատրութիւնները բացատրուած է երեք անձերու կողմէ, բայց բացատրութիւնները բացատրուած է երեք անձերու կողմէ, բայց բացատրութիւնները բացատրուած է երեք անձերու կողմէ, բայց բացատրութիւնները 
գրաբար լեզուով ենգրաբար լեզուով ենգրաբար լեզուով ենգրաբար լեզուով են::::    Առաջինը, մեզի կու գայ 9Առաջինը, մեզի կու գայ 9Առաջինը, մեզի կու գայ 9Առաջինը, մեզի կու գայ 9----րդ դարու րդ դարու րդ դարու րդ դարու 
հեղինակ՝ Խոսրով Եպս. Անձեւացիէն, որհեղինակ՝ Խոսրով Եպս. Անձեւացիէն, որհեղինակ՝ Խոսրով Եպս. Անձեւացիէն, որհեղինակ՝ Խոսրով Եպս. Անձեւացիէն, որ    հայրն է Սուրբ Գրիգոր հայրն է Սուրբ Գրիգոր հայրն է Սուրբ Գրիգոր հայրն է Սուրբ Գրիգոր 
ՆարեկացիինՆարեկացիինՆարեկացիինՆարեկացիին::::    Ան կատարած է նաեւ մեր ժամերգութեանց Ան կատարած է նաեւ մեր ժամերգութեանց Ան կատարած է նաեւ մեր ժամերգութեանց Ան կատարած է նաեւ մեր ժամերգութեանց 
մեկնութիւնըմեկնութիւնըմեկնութիւնըմեկնութիւնը::::    

Հաւատամքի երկրորդ մեկնութիւն մը ունինք, գրուած Հաւատամքի երկրորդ մեկնութիւն մը ունինք, գրուած Հաւատամքի երկրորդ մեկնութիւն մը ունինք, գրուած Հաւատամքի երկրորդ մեկնութիւն մը ունինք, գրուած 
Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետին կողմէ, որ 11Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետին կողմէ, որ 11Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետին կողմէ, որ 11Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետին կողմէ, որ 11----րդ դարու րդ դարու րդ դարու րդ դարու 
երկրորդ կէսին եւ 12երկրորդ կէսին եւ 12երկրորդ կէսին եւ 12երկրորդ կէսին եւ 12----րդ դարու սկիզբը ապրած եկեղեցական մըն րդ դարու սկիզբը ապրած եկեղեցական մըն րդ դարու սկիզբը ապրած եկեղեցական մըն րդ դարու սկիզբը ապրած եկեղեցական մըն 
էէէէ::::    

Երրորդ եկեղեցաԵրրորդ եկեղեցաԵրրորդ եկեղեցաԵրրորդ եկեղեցականը Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացին է, որ կանը Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացին է, որ կանը Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացին է, որ կանը Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացին է, որ 
ունի ունի ունի ունի ««««Խորհրդածութիւն Սրբազան ՊատարագիԽորհրդածութիւն Սրբազան ՊատարագիԽորհրդածութիւն Սրբազան ՊատարագիԽորհրդածութիւն Սրբազան Պատարագի» » » » կոչուող կոչուող կոչուող կոչուող 
աշխատանք մը, որ սուրբ Պատարագին մեկնութիւնն էաշխատանք մը, որ սուրբ Պատարագին մեկնութիւնն էաշխատանք մը, որ սուրբ Պատարագին մեկնութիւնն էաշխատանք մը, որ սուրբ Պատարագին մեկնութիւնն է::::    Իր այս Իր այս Իր այս Իր այս 
աշխատասիրութեան մէջ ան ընդարձակ կերպով կը մեկնէ աշխատասիրութեան մէջ ան ընդարձակ կերպով կը մեկնէ աշխատասիրութեան մէջ ան ընդարձակ կերպով կը մեկնէ աշխատասիրութեան մէջ ան ընդարձակ կերպով կը մեկնէ 
ՀաւատամքըՀաւատամքըՀաւատամքըՀաւատամքը::::    

Ասոնցմէ անկախ, կարելի է ըսել որ հետագային նաեւ Ասոնցմէ անկախ, կարելի է ըսել որ հետագային նաեւ Ասոնցմէ անկախ, կարելի է ըսել որ հետագային նաեւ Ասոնցմէ անկախ, կարելի է ըսել որ հետագային նաեւ 
««««Հաւատքի ՀանգՀաւատքի ՀանգՀաւատքի ՀանգՀաւատքի Հանգանականականականակ»»»»ին վերաբերող բացատրութիւններ ին վերաբերող բացատրութիւններ ին վերաբերող բացատրութիւններ ին վերաբերող բացատրութիւններ 
կատարուեցան, ըլլակատարուեցան, ըլլակատարուեցան, ըլլակատարուեցան, ըլլա´́́́յ առանցին գրքոյկներով եւ ըլլայ առանցին գրքոյկներով եւ ըլլայ առանցին գրքոյկներով եւ ըլլայ առանցին գրքոյկներով եւ ըլլա´́́́յ յ յ յ 
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քրիստոնէական գիրքերու մէջ, որովհետեւ իւրաքանչիւր քրիստոնէական գիրքերու մէջ, որովհետեւ իւրաքանչիւր քրիստոնէական գիրքերու մէջ, որովհետեւ իւրաքանչիւր քրիստոնէական գիրքերու մէջ, որովհետեւ իւրաքանչիւր 
քրիստոնէական ձեռնարկի մէջ անպայմանօրէն այդ քրիստոնէական ձեռնարկի մէջ անպայմանօրէն այդ քրիստոնէական ձեռնարկի մէջ անպայմանօրէն այդ քրիստոնէական ձեռնարկի մէջ անպայմանօրէն այդ 
հանգանակին անդրադարձումներ կհանգանակին անդրադարձումներ կհանգանակին անդրադարձումներ կհանգանակին անդրադարձումներ կ’’’’ըլլան, բայց առանցին ըլլան, բայց առանցին ըլլան, բայց առանցին ըլլան, բայց առանցին 
մեկնութիւններ չեն նկատուիր անոնմեկնութիւններ չեն նկատուիր անոնմեկնութիւններ չեն նկատուիր անոնմեկնութիւններ չեն նկատուիր անոնքքքք::::    

Մեր Մեր Մեր Մեր ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ը մեր եկեղեցւոյ մէջ ը մեր եկեղեցւոյ մէջ ը մեր եկեղեցւոյ մէջ ը մեր եկեղեցւոյ մէջ 
կկկկ’’’’արտասանուի ձեռնամած, մեր երկու ափերը իրարու արտասանուի ձեռնամած, մեր երկու ափերը իրարու արտասանուի ձեռնամած, մեր երկու ափերը իրարու արտասանուի ձեռնամած, մեր երկու ափերը իրարու 
միացուցած, կարծէք ըսելու համար, որ մէմիացուցած, կարծէք ըսելու համար, որ մէմիացուցած, կարծէք ըսելու համար, որ մէմիացուցած, կարծէք ըսելու համար, որ մէ´́́́կ սիրտ ու մէկ սիրտ ու մէկ սիրտ ու մէկ սիրտ ու մէ´́́́կ հոգի կ հոգի կ հոգի կ հոգի 
դարձած՝ կը դաւանինք մեր հաւատքը եւ զայն կդարձած՝ կը դաւանինք մեր հաւատքը եւ զայն կդարձած՝ կը դաւանինք մեր հաւատքը եւ զայն կդարձած՝ կը դաւանինք մեր հաւատքը եւ զայն կ’’’’ընծայենք ընծայենք ընծայենք ընծայենք 
Աստուծոյ սուրբ պատարագի ընթացքինԱստուծոյ սուրբ պատարագի ընթացքինԱստուծոյ սուրբ պատարագի ընթացքինԱստուծոյ սուրբ պատարագի ընթացքին::::1111    

Մեր պատարագը հիմնականՄեր պատարագը հիմնականՄեր պատարագը հիմնականՄեր պատարագը հիմնականին մէջ երկու առանցքներ կամ ին մէջ երկու առանցքներ կամ ին մէջ երկու առանցքներ կամ ին մէջ երկու առանցքներ կամ 
բաժիններ ունի. մէկը Աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ բաժիններ ունի. մէկը Աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ բաժիններ ունի. մէկը Աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ բաժիններ ունի. մէկը Աստուածաշնչական ընթերցումներու եւ 
հաւատքի խոստովանութեան երեսն է, իսկ երկրորդը՝ Քրիստոսի հաւատքի խոստովանութեան երեսն է, իսկ երկրորդը՝ Քրիստոսի հաւատքի խոստովանութեան երեսն է, իսկ երկրորդը՝ Քրիստոսի հաւատքի խոստովանութեան երեսն է, իսկ երկրորդը՝ Քրիստոսի 
զոհագործման երեսն էզոհագործման երեսն էզոհագործման երեսն էզոհագործման երեսն է::::    Առաջին երեսը շատ մը հայրապետներու Առաջին երեսը շատ մը հայրապետներու Առաջին երեսը շատ մը հայրապետներու Առաջին երեսը շատ մը հայրապետներու 
կողմէ կոչուած է կողմէ կոչուած է կողմէ կոչուած է կողմէ կոչուած է ««««Խօսքի ՊատարագԽօսքի ՊատարագԽօսքի ՊատարագԽօսքի Պատարագ»»»»ը, քանի որ հոն Աստուծոյ ը, քանի որ հոն Աստուծոյ ը, քանի որ հոն Աստուծոյ ը, քանի որ հոն Աստուծոյ 
խօսքն է որխօսքն է որխօսքն է որխօսքն է որ    կկկկ’’’’արտասանուիարտասանուիարտասանուիարտասանուի::::    Պատարագի առաջին բաժնին մէջ կը Պատարագի առաջին բաժնին մէջ կը Պատարագի առաջին բաժնին մէջ կը Պատարագի առաջին բաժնին մէջ կը 
կարդանք Հին Կտակարանէն, Նոր Կտակարանի Առաքելական կարդանք Հին Կտակարանէն, Նոր Կտակարանի Առաքելական կարդանք Հին Կտակարանէն, Նոր Կտակարանի Առաքելական կարդանք Հին Կտակարանէն, Նոր Կտակարանի Առաքելական 
նամակներէն եւ յետոյ Աւետարանէննամակներէն եւ յետոյ Աւետարանէննամակներէն եւ յետոյ Աւետարանէննամակներէն եւ յետոյ Աւետարանէն::::    Աւետարանի ընթերցումէն Աւետարանի ընթերցումէն Աւետարանի ընթերցումէն Աւետարանի ընթերցումէն 
անմիջապէս ետք կանմիջապէս ետք կանմիջապէս ետք կանմիջապէս ետք կ’’’’երգենք Հաւատամքըերգենք Հաւատամքըերգենք Հաւատամքըերգենք Հաւատամքը::::2222    Իսկ պատարագի Իսկ պատարագի Իսկ պատարագի Իսկ պատարագի 
երկրորդ բաժնին մէջ Քրիստոսի պատարագումն է որ տեղի երկրորդ բաժնին մէջ Քրիստոսի պատարագումն է որ տեղի երկրորդ բաժնին մէջ Քրիստոսի պատարագումն է որ տեղի երկրորդ բաժնին մէջ Քրիստոսի պատարագումն է որ տեղի 
կկկկ’’’’ունենայունենայունենայունենայ::::    ՀոՀոՀոՀո´́́́ս է որ Քրիստոս ինքզինք մեզի կս է որ Քրիստոս ինքզինք մեզի կս է որ Քրիստոս ինքզինք մեզի կս է որ Քրիստոս ինքզինք մեզի կ’’’’ընծայէընծայէընծայէընծայէ::::    

Գանք Գանք Գանք Գանք ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ի պատմութեանի պատմութեանի պատմութեանի պատմութեան::::    Յիշեցէք որ զայն կը Յիշեցէք որ զայն կը Յիշեցէք որ զայն կը Յիշեցէք որ զայն կը 
կոչենք կոչենք կոչենք կոչենք ««««ՆիկիականՆիկիականՆիկիականՆիկիական»»»»::::    Իսկ եթէ զայն կը կոչենք Նիկիական, կը Իսկ եթէ զայն կը կոչենք Նիկիական, կը Իսկ եթէ զայն կը կոչենք Նիկիական, կը Իսկ եթէ զայն կը կոչենք Նիկիական, կը 
նշանակէ թէ անիկա կապ մը ունի այս անունին հետնշանակէ թէ անիկա կապ մը ունի այս անունին հետնշանակէ թէ անիկա կապ մը ունի այս անունին հետնշանակէ թէ անիկա կապ մը ունի այս անունին հետ::::    Նիկիա Նիկիա Նիկիա Նիկիա 
քաղաքը Փոքր Ասիոյ մէկ փոքրիկ քաղաքն էր, ուր տեղի ունեցաւ քաղաքը Փոքր Ասիոյ մէկ փոքրիկ քաղաքն էր, ուր տեղի ունեցաւ քաղաքը Փոքր Ասիոյ մէկ փոքրիկ քաղաքն էր, ուր տեղի ունեցաւ քաղաքը Փոքր Ասիոյ մէկ փոքրիկ քաղաքն էր, ուր տեղի ունեցաւ 
323232325555----ին կարեւոր ժողով մըին կարեւոր ժողով մըին կարեւոր ժողով մըին կարեւոր ժողով մը::::    Այդ ժողովը գումարուեցաւ յատուկ Այդ ժողովը գումարուեցաւ յատուկ Այդ ժողովը գումարուեցաւ յատուկ Այդ ժողովը գումարուեցաւ յատուկ 
առիթով մը կամ պատճառով մըառիթով մը կամ պատճառով մըառիթով մը կամ պատճառով մըառիթով մը կամ պատճառով մը::::    Ի՞նչ էր պատճառըԻ՞նչ էր պատճառըԻ՞նչ էր պատճառըԻ՞նչ էր պատճառը::::    Ասկէ առաջ Ասկէ առաջ Ասկէ առաջ Ասկէ առաջ 
հաստատեցինք որ առաջին դարէն սկսեալ սկսած էին աղանդներ հաստատեցինք որ առաջին դարէն սկսեալ սկսած էին աղանդներ հաստատեցինք որ առաջին դարէն սկսեալ սկսած էին աղանդներ հաստատեցինք որ առաջին դարէն սկսեալ սկսած էին աղանդներ 
երեւան գալերեւան գալերեւան գալերեւան գալ:::: 3 3 3 3----րդ եւ 4րդ եւ 4րդ եւ 4րդ եւ 4----րդ դարերը նաեւ, եւ 5րդ դարերը նաեւ, եւ 5րդ դարերը նաեւ, եւ 5րդ դարերը նաեւ, եւ 5----րդ դարն ալ րդ դարն ալ րդ դարն ալ րդ դարն ալ 
ներառեալ, աղանդներու զարգացման դարեր եղաներառեալ, աղանդներու զարգացման դարեր եղաներառեալ, աղանդներու զարգացման դարեր եղաներառեալ, աղանդներու զարգացման դարեր եղանննն::::    ՏարբերՏարբերՏարբերՏարբեր----

                                                 
1 Յիշենք նաեւ որ անցեալին սուրբ պսակի ատեն ալ կը կարդացուէր «Հաւատամք»ը, 

Աւետարանի ընթերցումէն անմիջապէս ետք: Ըսենք նաեւ, որ Հայր Յովսէփ Գաթրճեանը 49 

էջերէ բաղկացած ուսումնասիրութիւն մը ունի «Հաւատքի Հանգանակ»ին մասին, ըստ 

որուն «Հաւատքի Հանգանակ»ը կ’արտասանուէր նաեւ մկրտութեան ընթացքին: Թէ ասիկա 

ո՞րքան ճիշդ է ըստ ձեռագրական տուեալներուն՝ չեմ գիտեր: Մեր Եկեղեցւոյ 
Մաշտոցներուն մէջ մենք ունինք «Հաւատամք» մը զոր կ’արտասանենք մկրտութեան 

ընթացքին, բայց Սուրբ Պատարագի ընթացքին արտասանուած «Հաւատամք»ին հետ նոյնը 

չէ ատիկա:  
2
 Ըսեմ որ ուրիշ եկեղեցիներու մէջ «Հաւատամք»ը կը կարդացուի կամ գոց կ’արտասանուի, 

միայն մեր եկեղեցին է որ զայն կ’երգէ: Իսկ թէ ե՞րբ սկսանք զայն երգել պատարագի 

ընթացքին՝ ճշգրիտ կերպով չենք գիտեր: 
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տարբեր աղանդներ, կարծէք մէկը միւսէն քաջալերուած տարբեր աղանդներ, կարծէք մէկը միւսէն քաջալերուած տարբեր աղանդներ, կարծէք մէկը միւսէն քաջալերուած տարբեր աղանդներ, կարծէք մէկը միւսէն քաջալերուած 
հրապարակ եկանհրապարակ եկանհրապարակ եկանհրապարակ եկան::::    Եւ եկեղեցականներ ու Եկեղեցւոյ Եւ եկեղեցականներ ու Եկեղեցւոյ Եւ եկեղեցականներ ու Եկեղեցւոյ Եւ եկեղեցականներ ու Եկեղեցւոյ 
իշխանութիւնը, անընդհատ հոգեւոր պայքարի մէջ էին այս իշխանութիւնը, անընդհատ հոգեւոր պայքարի մէջ էին այս իշխանութիւնը, անընդհատ հոգեւոր պայքարի մէջ էին այս իշխանութիւնը, անընդհատ հոգեւոր պայքարի մէջ էին այս 
աղանդներուն դէմաղանդներուն դէմաղանդներուն դէմաղանդներուն դէմ::::    

Այս պայքարը մէկ կողմէն դժբախտ երեւոյթ մըն էր, բայց Այս պայքարը մէկ կողմէն դժբախտ երեւոյթ մըն էր, բայց Այս պայքարը մէկ կողմէն դժբախտ երեւոյթ մըն էր, բայց Այս պայքարը մէկ կողմէն դժբախտ երեւոյթ մըն էր, բայց 
միւս կողմէն, աղանդներու դէմ պայքարմիւս կողմէն, աղանդներու դէմ պայքարմիւս կողմէն, աղանդներու դէմ պայքարմիւս կողմէն, աղանդներու դէմ պայքարը անսահմանօրէն ը անսահմանօրէն ը անսահմանօրէն ը անսահմանօրէն 
հարստացում մը եղաւ համայն քրիստոնէական գրականութեան, հարստացում մը եղաւ համայն քրիստոնէական գրականութեան, հարստացում մը եղաւ համայն քրիստոնէական գրականութեան, հարստացում մը եղաւ համայն քրիստոնէական գրականութեան, 
որովհետեւ ատով էր որ երեւան եկան այն չքնաղ ու թանկագին որովհետեւ ատով էր որ երեւան եկան այն չքնաղ ու թանկագին որովհետեւ ատով էր որ երեւան եկան այն չքնաղ ու թանկագին որովհետեւ ատով էր որ երեւան եկան այն չքնաղ ու թանկագին 
գործերը, որոնք այսպէս կոչուած, քրիստոնէական գործերը, որոնք այսպէս կոչուած, քրիստոնէական գործերը, որոնք այսպէս կոչուած, քրիստոնէական գործերը, որոնք այսպէս կոչուած, քրիստոնէական 
աստուածաբանութիւնը կը ներկայացնենաստուածաբանութիւնը կը ներկայացնենաստուածաբանութիւնը կը ներկայացնենաստուածաբանութիւնը կը ներկայացնեն::::    Երբ տակաւին Երբ տակաւին Երբ տակաւին Երբ տակաւին 
աղանդները երեւան չէին եկած, գրեթէ աստուածաաղանդները երեւան չէին եկած, գրեթէ աստուածաաղանդները երեւան չէին եկած, գրեթէ աստուածաաղանդները երեւան չէին եկած, գրեթէ աստուածաբանութիւն բանութիւն բանութիւն բանութիւն 
գոյութիւն չունէր, եւ Եկեղեցւոյ աշխատանքը կամ նպատակը գոյութիւն չունէր, եւ Եկեղեցւոյ աշխատանքը կամ նպատակը գոյութիւն չունէր, եւ Եկեղեցւոյ աշխատանքը կամ նպատակը գոյութիւն չունէր, եւ Եկեղեցւոյ աշխատանքը կամ նպատակը 
պարզապէս Աստուածաշունչը սերտելն ու ուսումնասիրելն էրպարզապէս Աստուածաշունչը սերտելն ու ուսումնասիրելն էրպարզապէս Աստուածաշունչը սերտելն ու ուսումնասիրելն էրպարզապէս Աստուածաշունչը սերտելն ու ուսումնասիրելն էր::::    

Աղանդներուն մէջ նշանաւոր էր Արիոսականութեան Աղանդներուն մէջ նշանաւոր էր Արիոսականութեան Աղանդներուն մէջ նշանաւոր էր Արիոսականութեան Աղանդներուն մէջ նշանաւոր էր Արիոսականութեան 
աղանդը որ 4աղանդը որ 4աղանդը որ 4աղանդը որ 4----րդ դարուն զարգացաւ եւ որուն հիմնադիրը եղաւ րդ դարուն զարգացաւ եւ որուն հիմնադիրը եղաւ րդ դարուն զարգացաւ եւ որուն հիմնադիրը եղաւ րդ դարուն զարգացաւ եւ որուն հիմնադիրը եղաւ 
Արիոս Աղեքսանդրացի քահանանԱրիոս Աղեքսանդրացի քահանանԱրիոս Աղեքսանդրացի քահանանԱրիոս Աղեքսանդրացի քահանան::::    Ան եղաւ լոկ Ան եղաւ լոկ Ան եղաւ լոկ Ան եղաւ լոկ անձ մը որուն անձ մը որուն անձ մը որուն անձ մը որուն 
հետեւորդներուն թիւը ամբողջ Միջին Արեւելքի մէջ հետեւորդներուն թիւը ամբողջ Միջին Արեւելքի մէջ հետեւորդներուն թիւը ամբողջ Միջին Արեւելքի մէջ հետեւորդներուն թիւը ամբողջ Միջին Արեւելքի մէջ 
տարածուեցաւտարածուեցաւտարածուեցաւտարածուեցաւ::::    Ժամանակ եկաւ որ աԺամանակ եկաւ որ աԺամանակ եկաւ որ աԺամանակ եկաւ որ ա´́́́յնքան զօրացաւ այդ յնքան զօրացաւ այդ յնքան զօրացաւ այդ յնքան զօրացաւ այդ 
հոսանքը որ իսկական վտանգ ու սպառնալիք սկսաւ դառնալ հոսանքը որ իսկական վտանգ ու սպառնալիք սկսաւ դառնալ հոսանքը որ իսկական վտանգ ու սպառնալիք սկսաւ դառնալ հոսանքը որ իսկական վտանգ ու սպառնալիք սկսաւ դառնալ 
եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին::::    Յոյն Եկեղեցւոյ հայրապետները ամուր կեցուածք Յոյն Եկեղեցւոյ հայրապետները ամուր կեցուածք Յոյն Եկեղեցւոյ հայրապետները ամուր կեցուածք Յոյն Եկեղեցւոյ հայրապետները ամուր կեցուածք 
որդեգրեցին անոնց դէմ. անմիջապէս մէկտեղուեցաորդեգրեցին անոնց դէմ. անմիջապէս մէկտեղուեցաորդեգրեցին անոնց դէմ. անմիջապէս մէկտեղուեցաորդեգրեցին անոնց դէմ. անմիջապէս մէկտեղուեցան Նիկիա ն Նիկիա ն Նիկիա ն Նիկիա 
քաղաքին մէջ եւ պաշտպանեցին իրենց հաւատքըքաղաքին մէջ եւ պաշտպանեցին իրենց հաւատքըքաղաքին մէջ եւ պաշտպանեցին իրենց հաւատքըքաղաքին մէջ եւ պաշտպանեցին իրենց հաւատքը::::    

Արիոսական այս Արիոսական այս Արիոսական այս Արիոսական այս ««««հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը» » » » հիմնականին մէջ Քրիստոսի հիմնականին մէջ Քրիստոսի հիմնականին մէջ Քրիստոսի հիմնականին մէջ Քրիստոսի 
աստուածութեան ուրացումն էրաստուածութեան ուրացումն էրաստուածութեան ուրացումն էրաստուածութեան ուրացումն էր::::    Ուրիշ աղանդներու նման, Ուրիշ աղանդներու նման, Ուրիշ աղանդներու նման, Ուրիշ աղանդներու նման, 
Արիոսականութիւնը ինք եւս Քրիստոսը կը ճանչնար լոկ իբրեւ Արիոսականութիւնը ինք եւս Քրիստոսը կը ճանչնար լոկ իբրեւ Արիոսականութիւնը ինք եւս Քրիստոսը կը ճանչնար լոկ իբրեւ Արիոսականութիւնը ինք եւս Քրիստոսը կը ճանչնար լոկ իբրեւ 
մարդ, մերժելով անոր աստուածութիւնըմարդ, մերժելով անոր աստուածութիւնըմարդ, մերժելով անոր աստուածութիւնըմարդ, մերժելով անոր աստուածութիւնը::::    ԱրիոսականութիւնըԱրիոսականութիւնըԱրիոսականութիւնըԱրիոսականութիւնը    
կկկկ’’’’ըսէր թէ Քրիստոս պարզ արարած մըն էըսէր թէ Քրիստոս պարզ արարած մըն էըսէր թէ Քրիստոս պարզ արարած մըն էըսէր թէ Քրիստոս պարզ արարած մըն է::::    Արարած մը, որ Արարած մը, որ Արարած մը, որ Արարած մը, որ 
մարդոցմէ տարբեր է անով՝ որ ան արարածներուն մէջ առաջինն մարդոցմէ տարբեր է անով՝ որ ան արարածներուն մէջ առաջինն մարդոցմէ տարբեր է անով՝ որ ան արարածներուն մէջ առաջինն մարդոցմէ տարբեր է անով՝ որ ան արարածներուն մէջ առաջինն 
է, հոգեղէն արարածներուն մէջ առաջին ստեղծուածն է, որ յետոյ է, հոգեղէն արարածներուն մէջ առաջին ստեղծուածն է, որ յետոյ է, հոգեղէն արարածներուն մէջ առաջին ստեղծուածն է, որ յետոյ է, հոգեղէն արարածներուն մէջ առաջին ստեղծուածն է, որ յետոյ 
Աստուծոյ կողմէ աշխարհ ղրկուեցաւ, եւ իսկական ու կատարեալ Աստուծոյ կողմէ աշխարհ ղրկուեցաւ, եւ իսկական ու կատարեալ Աստուծոյ կողմէ աշխարհ ղրկուեցաւ, եւ իսկական ու կատարեալ Աստուծոյ կողմէ աշխարհ ղրկուեցաւ, եւ իսկական ու կատարեալ 
մարդ դարձաւմարդ դարձաւմարդ դարձաւմարդ դարձաւ::::    

Այս վարդապետութիւնը կտԱյս վարդապետութիւնը կտԱյս վարդապետութիւնը կտԱյս վարդապետութիւնը կտրուկ կերպով Աստուածաշունչի րուկ կերպով Աստուածաշունչի րուկ կերպով Աստուածաշունչի րուկ կերպով Աստուածաշունչի 
ուսուցումին հակառակն էուսուցումին հակառակն էուսուցումին հակառակն էուսուցումին հակառակն է::::    Յովհաննէս Աւետարանիչ առաջին Յովհաննէս Աւետարանիչ առաջին Յովհաննէս Աւետարանիչ առաջին Յովհաննէս Աւետարանիչ առաջին 
իսկ վայրկեանէն կը յայտարարէ որ իսկ վայրկեանէն կը յայտարարէ որ իսկ վայրկեանէն կը յայտարարէ որ իսկ վայրկեանէն կը յայտարարէ որ ««««սկիզբէն էր Բանըսկիզբէն էր Բանըսկիզբէն էր Բանըսկիզբէն էր Բանը»,»,»,»,    ըսելու ըսելու ըսելու ըսելու 
համար որ անիկա ստեղծուած մը չէր, այլ սկիզբէհամար որ անիկա ստեղծուած մը չէր, այլ սկիզբէհամար որ անիկա ստեղծուած մը չէր, այլ սկիզբէհամար որ անիկա ստեղծուած մը չէր, այլ սկիզբէ´́́́ն գոյութիւն ն գոյութիւն ն գոյութիւն ն գոյութիւն 
ունեցող Բանն էրունեցող Բանն էրունեցող Բանն էրունեցող Բանն էր::::    Կը յայտարարէ նաեւ որ Կը յայտարարէ նաեւ որ Կը յայտարարէ նաեւ որ Կը յայտարարէ նաեւ որ ««««Բանը Աստուծոյ հետ Բանը Աստուծոյ հետ Բանը Աստուծոյ հետ Բանը Աստուծոյ հետ 
էրէրէրէր»,»,»,»,    ըսըսըսըսել ուզելով, որ ան Աստուծոյ հետ միասին ու միատեղ ել ուզելով, որ ան Աստուծոյ հետ միասին ու միատեղ ել ուզելով, որ ան Աստուծոյ հետ միասին ու միատեղ ել ուզելով, որ ան Աստուծոյ հետ միասին ու միատեղ 
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սկիզբէն կարսկիզբէն կարսկիզբէն կարսկիզբէն կար::::    Եւ ամէնէն զօրաւոր յայտարարութիւնն է՝ Եւ ամէնէն զօրաւոր յայտարարութիւնն է՝ Եւ ամէնէն զօրաւոր յայտարարութիւնն է՝ Եւ ամէնէն զօրաւոր յայտարարութիւնն է՝ ««««Եւ Եւ Եւ Եւ 
Բանը Աստուած էրԲանը Աստուած էրԲանը Աստուած էրԲանը Աստուած էր»»»»::::    Յայտարարութիւն մը որ զօրեղ կերպով կը Յայտարարութիւն մը որ զօրեղ կերպով կը Յայտարարութիւն մը որ զօրեղ կերպով կը Յայտարարութիւն մը որ զօրեղ կերպով կը 
շեշտէ Քրիստոսի աստուածութիւնըշեշտէ Քրիստոսի աստուածութիւնըշեշտէ Քրիստոսի աստուածութիւնըշեշտէ Քրիստոսի աստուածութիւնը::::    Հարկաւ ասիկա միակ Հարկաւ ասիկա միակ Հարկաւ ասիկա միակ Հարկաւ ասիկա միակ 
համարը չէ որ կը փաստէ թէ Քրիստոս Աստուած էհամարը չէ որ կը փաստէ թէ Քրիստոս Աստուած էհամարը չէ որ կը փաստէ թէ Քրիստոս Աստուած էհամարը չէ որ կը փաստէ թէ Քրիստոս Աստուած է::::    
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուածաշունչը լեցուն է Քրիստոսի աստուածութիւնը ծաշունչը լեցուն է Քրիստոսի աստուածութիւնը ծաշունչը լեցուն է Քրիստոսի աստուածութիւնը ծաշունչը լեցուն է Քրիստոսի աստուածութիւնը 
ապացուցանող համարներովապացուցանող համարներովապացուցանող համարներովապացուցանող համարներով::::    

Արիոսականներ Քրիստոսի համար կԱրիոսականներ Քրիստոսի համար կԱրիոսականներ Քրիստոսի համար կԱրիոսականներ Քրիստոսի համար կ’’’’ըսէին որ ան իր ըսէին որ ան իր ըսէին որ ան իր ըսէին որ ան իր 
ժամանակին ամէնէն կատարեալ մարդն էրժամանակին ամէնէն կատարեալ մարդն էրժամանակին ամէնէն կատարեալ մարդն էրժամանակին ամէնէն կատարեալ մարդն էր::::    Մարդ մը՝ որ մեր Մարդ մը՝ որ մեր Մարդ մը՝ որ մեր Մարդ մը՝ որ մեր 
փրկութեան իրագործումին համար իր կեանքը զոհեց, եւ ատոր փրկութեան իրագործումին համար իր կեանքը զոհեց, եւ ատոր փրկութեան իրագործումին համար իր կեանքը զոհեց, եւ ատոր փրկութեան իրագործումին համար իր կեանքը զոհեց, եւ ատոր 
համար ալ մենք պաշտամունք կը մատուցանենքհամար ալ մենք պաշտամունք կը մատուցանենքհամար ալ մենք պաշտամունք կը մատուցանենքհամար ալ մենք պաշտամունք կը մատուցանենք    իրեն, բայց այս իրեն, բայց այս իրեն, բայց այս իրեն, բայց այս 
չի նշանակեր որ ան Աստուած էրչի նշանակեր որ ան Աստուած էրչի նշանակեր որ ան Աստուած էրչի նշանակեր որ ան Աստուած էր::::    Բայց, ինչպէս վերեւ ըսի, Բայց, ինչպէս վերեւ ըսի, Բայց, ինչպէս վերեւ ըսի, Բայց, ինչպէս վերեւ ըսի, 
Եկեղեցւոյ հայրապետները, սկսեալ Աղեքսանդրիոյ Եկեղեցւոյ հայրապետները, սկսեալ Աղեքսանդրիոյ Եկեղեցւոյ հայրապետները, սկսեալ Աղեքսանդրիոյ Եկեղեցւոյ հայրապետները, սկսեալ Աղեքսանդրիոյ 
հայրապետներէն, շատ բուռն կերպով հակազդեցին այս հայրապետներէն, շատ բուռն կերպով հակազդեցին այս հայրապետներէն, շատ բուռն կերպով հակազդեցին այս հայրապետներէն, շատ բուռն կերպով հակազդեցին այս 
մոլորեցուցիչ վարդապետութեանմոլորեցուցիչ վարդապետութեանմոլորեցուցիչ վարդապետութեանմոլորեցուցիչ վարդապետութեան::::    Անոնք սկսան խիստ ճնշում Անոնք սկսան խիստ ճնշում Անոնք սկսան խիստ ճնշում Անոնք սկսան խիստ ճնշում 
բանեցնել Արիոսականներուն վրայ եւ Աստուածաշբանեցնել Արիոսականներուն վրայ եւ Աստուածաշբանեցնել Արիոսականներուն վրայ եւ Աստուածաշբանեցնել Արիոսականներուն վրայ եւ Աստուածաշնչական նչական նչական նչական 
վկայութիւններով ցոյց տալ անոնց թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին վկայութիւններով ցոյց տալ անոնց թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին վկայութիւններով ցոյց տալ անոնց թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին վկայութիւններով ցոյց տալ անոնց թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին 
է եւ Աստուած է միաժամանակէ եւ Աստուած է միաժամանակէ եւ Աստուած է միաժամանակէ եւ Աստուած է միաժամանակ::::    

Արդ, 325 թուականին, Նիկիոյ ժողովը առաւ այն Արդ, 325 թուականին, Նիկիոյ ժողովը առաւ այն Արդ, 325 թուականին, Նիկիոյ ժողովը առաւ այն Արդ, 325 թուականին, Նիկիոյ ժողովը առաւ այն 
հանգանակները որոնք արդէն կայինհանգանակները որոնք արդէն կայինհանգանակները որոնք արդէն կայինհանգանակները որոնք արդէն կային::::    Կար Կար Կար Կար ««««Առաքելական Առաքելական Առաքելական Առաքելական 
ՀանգանակՀանգանակՀանգանակՀանգանակ»»»»ը որուն քիչ առաջ անդրադարձայ եւ որ մեզի կու գայ ը որուն քիչ առաջ անդրադարձայ եւ որ մեզի կու գայ ը որուն քիչ առաջ անդրադարձայ եւ որ մեզի կու գայ ը որուն քիչ առաջ անդրադարձայ եւ որ մեզի կու գայ 
2222----րդ դարէն, Արիոսրդ դարէն, Արիոսրդ դարէն, Արիոսրդ դարէն, Արիոսականութենէն շուրջ երկու հարիւր տարի ականութենէն շուրջ երկու հարիւր տարի ականութենէն շուրջ երկու հարիւր տարի ականութենէն շուրջ երկու հարիւր տարի 
առաջառաջառաջառաջ:::: 3 3 3 3----րդ դարէն մեզի հասած են ուրիշ հանգանակներ րդ դարէն մեզի հասած են ուրիշ հանգանակներ րդ դարէն մեզի հասած են ուրիշ հանգանակներ րդ դարէն մեզի հասած են ուրիշ հանգանակներ 
Արեւելքէն՝ Եգիպտոսէն, Պաղեստինէն, Կեսարիայէն, եւ Արեւելքէն՝ Եգիպտոսէն, Պաղեստինէն, Կեսարիայէն, եւ Արեւելքէն՝ Եգիպտոսէն, Պաղեստինէն, Կեսարիայէն, եւ Արեւելքէն՝ Եգիպտոսէն, Պաղեստինէն, Կեսարիայէն, եւ 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր եկեղեցիներու մէջ գործածուած տարբեր եկեղեցիներու մէջ գործածուած տարբեր եկեղեցիներու մէջ գործածուած տարբեր եկեղեցիներու մէջ գործածուած 
հանգանակներ, որոնք հանգանակներ, որոնք հանգանակներ, որոնք հանգանակներ, որոնք ««««Նիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական Հանգանակ»»»»էն ոեւէ էն ոեւէ էն ոեւէ էն ոեւէ 
տարբերութիւն չունին, բացի մէկ նախատարբերութիւն չունին, բացի մէկ նախատարբերութիւն չունին, բացի մէկ նախատարբերութիւն չունին, բացի մէկ նախադասութենէ որ երկու դասութենէ որ երկու դասութենէ որ երկու դասութենէ որ երկու 
անգամ կը կրկնուիանգամ կը կրկնուիանգամ կը կրկնուիանգամ կը կրկնուի:::: « « « «Նիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական Հանգանակ»»»»ին մէջ տեղ մը ին մէջ տեղ մը ին մէջ տեղ մը ին մէջ տեղ մը 
կկկկ’’’’ըսուի ըսուի ըսուի ըսուի ««««այսինքն յէութենէ Հօր, նոյնինքն ի բնութենէ Հօրայսինքն յէութենէ Հօր, նոյնինքն ի բնութենէ Հօրայսինքն յէութենէ Հօր, նոյնինքն ի բնութենէ Հօրայսինքն յէութենէ Հօր, նոյնինքն ի բնութենէ Հօր»»»»::::    
Շեշտուածը այն է՝ որ Քրիստոս ինք Աստուծոյ էութենէն է, Շեշտուածը այն է՝ որ Քրիստոս ինք Աստուծոյ էութենէն է, Շեշտուածը այն է՝ որ Քրիստոս ինք Աստուծոյ էութենէն է, Շեշտուածը այն է՝ որ Քրիստոս ինք Աստուծոյ էութենէն է, 
բնութենէն էբնութենէն էբնութենէն էբնութենէն է::::    Աստուած ինչ բնութիւն որ ունի՝ նոյն բնութիւնը Աստուած ինչ բնութիւն որ ունի՝ նոյն բնութիւնը Աստուած ինչ բնութիւն որ ունի՝ նոյն բնութիւնը Աստուած ինչ բնութիւն որ ունի՝ նոյն բնութիւնը 
ունի Քրիստոս ինքունի Քրիստոս ինքունի Քրիստոս ինքունի Քրիստոս ինք::::    Միայն այս բացատրութիւնն է որ Նիկիոյ Միայն այս բացատրութիւնն է որ Նիկիոյ Միայն այս բացատրութիւնն է որ Նիկիոյ Միայն այս բացատրութիւնն է որ Նիկիոյ 
ժողովականները կամ հայրապետները աւելցուցին. Եւ այս ժողովականները կամ հայրապետները աւելցուցին. Եւ այս ժողովականները կամ հայրապետները աւելցուցին. Եւ այս ժողովականները կամ հայրապետները աւելցուցին. Եւ այս 
բացատրութիւնը, իրականութեան մէջ, նորութիւն մը չէր, այլ՝ բացատրութիւնը, իրականութեան մէջ, նորութիւն մը չէր, այլ՝ բացատրութիւնը, իրականութեան մէջ, նորութիւն մը չէր, այլ՝ բացատրութիւնը, իրականութեան մէջ, նորութիւն մը չէր, այլ՝ 
արդէն իսկ ընդունուած ճշմարտութեան մը ճշդումը եւ յաւելումըարդէն իսկ ընդունուած ճշմարտութեան մը ճշդումը եւ յաւելումըարդէն իսկ ընդունուած ճշմարտութեան մը ճշդումը եւ յաւելումըարդէն իսկ ընդունուած ճշմարտութեան մը ճշդումը եւ յաւելումը::::    

Նիկիոյ ժողովին ներկայ էր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Նիկիոյ ժողովին ներկայ էր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Նիկիոյ ժողովին ներկայ էր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Նիկիոյ ժողովին ներկայ էր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի 
որդինորդինորդինորդին՝ Արիստակէս Հայրապետ, որ Գրիգոր Լուսաւորիչի ՝ Արիստակէս Հայրապետ, որ Գրիգոր Լուսաւորիչի ՝ Արիստակէս Հայրապետ, որ Գրիգոր Լուսաւորիչի ՝ Արիստակէս Հայրապետ, որ Գրիգոր Լուսաւորիչի 
անմիջական յաջորդը եղաւանմիջական յաջորդը եղաւանմիջական յաջորդը եղաւանմիջական յաջորդը եղաւ::::    Ան Նիկիոյ Հանգանակը Հայաստան Ան Նիկիոյ Հանգանակը Հայաստան Ան Նիկիոյ Հանգանակը Հայաստան Ան Նիկիոյ Հանգանակը Հայաստան 
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բերաւ եւ իր հօրը յանձնեց, եւ Սուրբ Գրիգոր Հանգանակը բերաւ եւ իր հօրը յանձնեց, եւ Սուրբ Գրիգոր Հանգանակը բերաւ եւ իր հօրը յանձնեց, եւ Սուրբ Գրիգոր Հանգանակը բերաւ եւ իր հօրը յանձնեց, եւ Սուրբ Գրիգոր Հանգանակը 
եղածին պէս ընդունեց եւ զայն եկեղեցիին յանձնեց որպէսզի եղածին պէս ընդունեց եւ զայն եկեղեցիին յանձնեց որպէսզի եղածին պէս ընդունեց եւ զայն եկեղեցիին յանձնեց որպէսզի եղածին պէս ընդունեց եւ զայն եկեղեցիին յանձնեց որպէսզի 
անիկա գործածութեան դրուի, միայն թէ անոր վրայ անիկա գործածութեան դրուի, միայն թէ անոր վրայ անիկա գործածութեան դրուի, միայն թէ անոր վրայ անիկա գործածութեան դրուի, միայն թէ անոր վրայ 
փառաբանոփառաբանոփառաբանոփառաբանութեան բանաձեւ մը կամ աղօթք մը աւելցուց, որ կը ւթեան բանաձեւ մը կամ աղօթք մը աւելցուց, որ կը ւթեան բանաձեւ մը կամ աղօթք մը աւելցուց, որ կը ւթեան բանաձեւ մը կամ աղօթք մը աւելցուց, որ կը 
սկսի. սկսի. սկսի. սկսի. ««««Իսկ մեք փառաւորեսցուքԻսկ մեք փառաւորեսցուքԻսկ մեք փառաւորեսցուքԻսկ մեք փառաւորեսցուք»»»»    բառերովբառերովբառերովբառերով::::    Թէ այդ Հանգանակը Թէ այդ Հանգանակը Թէ այդ Հանգանակը Թէ այդ Հանգանակը 
ե՞րբ եւ ի՞նչ կերպերով սկսաւ գործածուիլ, բաւական դժուար է ե՞րբ եւ ի՞նչ կերպերով սկսաւ գործածուիլ, բաւական դժուար է ե՞րբ եւ ի՞նչ կերպերով սկսաւ գործածուիլ, բաւական դժուար է ե՞րբ եւ ի՞նչ կերպերով սկսաւ գործածուիլ, բաւական դժուար է 
ճշդելըճշդելըճշդելըճշդելը::::    Մէկ բան սակայն կՄէկ բան սակայն կՄէկ բան սակայն կՄէկ բան սակայն կ’’’’ուզեմ որ յստակ ըլլայ մեր միտքին ուզեմ որ յստակ ըլլայ մեր միտքին ուզեմ որ յստակ ըլլայ մեր միտքին ուզեմ որ յստակ ըլլայ մեր միտքին 
մէջ, այն՝ որ այդ դաւանութիւնը գործածուեցմէջ, այն՝ որ այդ դաւանութիւնը գործածուեցմէջ, այն՝ որ այդ դաւանութիւնը գործածուեցմէջ, այն՝ որ այդ դաւանութիւնը գործածուեցաւ միաւ միաւ միաւ մի´́́́շտշտշտշտ::::    

5555----րդ դարու վերջաւորութիւնը եւ 6րդ դարու վերջաւորութիւնը եւ 6րդ դարու վերջաւորութիւնը եւ 6րդ դարու վերջաւորութիւնը եւ 6----րդ դարու սկիզբը, րդ դարու սկիզբը, րդ դարու սկիզբը, րդ դարու սկիզբը, 
Հայաստանի մէջ դաւանական վէճերու ժամանակաշրջան մը Հայաստանի մէջ դաւանական վէճերու ժամանակաշրջան մը Հայաստանի մէջ դաւանական վէճերու ժամանակաշրջան մը Հայաստանի մէջ դաւանական վէճերու ժամանակաշրջան մը 
եղաւեղաւեղաւեղաւ::::    Մասնաւորաբար Քաղկեդոնի ժողովին պատճառով վէճեր Մասնաւորաբար Քաղկեդոնի ժողովին պատճառով վէճեր Մասնաւորաբար Քաղկեդոնի ժողովին պատճառով վէճեր Մասնաւորաբար Քաղկեդոնի ժողովին պատճառով վէճեր 
յարուցուեցանյարուցուեցանյարուցուեցանյարուցուեցան::::    Զանազան աղանդաւորներ սկսան վխտալ Զանազան աղանդաւորներ սկսան վխտալ Զանազան աղանդաւորներ սկսան վխտալ Զանազան աղանդաւորներ սկսան վխտալ 
Հայաստան աշխարհի մէջ, եւ Հայ Եկեղեցին, ստիպուած եՀայաստան աշխարհի մէջ, եւ Հայ Եկեղեցին, ստիպուած եՀայաստան աշխարհի մէջ, եւ Հայ Եկեղեցին, ստիպուած եՀայաստան աշխարհի մէջ, եւ Հայ Եկեղեցին, ստիպուած եղաւ իր ղաւ իր ղաւ իր ղաւ իր 
քոյր կամ հաւատակից եկեղեցիներուն՝ Վրացիներուն եւ քոյր կամ հաւատակից եկեղեցիներուն՝ Վրացիներուն եւ քոյր կամ հաւատակից եկեղեցիներուն՝ Վրացիներուն եւ քոյր կամ հաւատակից եկեղեցիներուն՝ Վրացիներուն եւ 
Աղուաններուն հետ միասին ժողովներ գումարել, այդ Աղուաններուն հետ միասին ժողովներ գումարել, այդ Աղուաններուն հետ միասին ժողովներ գումարել, այդ Աղուաններուն հետ միասին ժողովներ գումարել, այդ 
ժողովներուն մէջ սահմանելու համար մեր հաւատքըժողովներուն մէջ սահմանելու համար մեր հաւատքըժողովներուն մէջ սահմանելու համար մեր հաւատքըժողովներուն մէջ սահմանելու համար մեր հաւատքը::::    Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ 
բոլոր ժողովներուն ընթացքին, մէբոլոր ժողովներուն ընթացքին, մէբոլոր ժողովներուն ընթացքին, մէբոլոր ժողովներուն ընթացքին, մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն բանը շեշտուեցաւ, յն բանը շեշտուեցաւ, յն բանը շեշտուեցաւ, յն բանը շեշտուեցաւ, 
թէ՝ մենք Նիկիոյ ժողովին մէջ ընդունուած Հաթէ՝ մենք Նիկիոյ ժողովին մէջ ընդունուած Հաթէ՝ մենք Նիկիոյ ժողովին մէջ ընդունուած Հաթէ՝ մենք Նիկիոյ ժողովին մէջ ընդունուած Հանգանակը կը նգանակը կը նգանակը կը նգանակը կը 
ճանչնանքճանչնանքճանչնանքճանչնանք::::    Այդ Հանգանակը որ Գրաբարով մեզի աւանդուած է, Այդ Հանգանակը որ Գրաբարով մեզի աւանդուած է, Այդ Հանգանակը որ Գրաբարով մեզի աւանդուած է, Այդ Հանգանակը որ Գրաբարով մեզի աւանդուած է, 
առաջին անգամ զայն կը գտնենք Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի առաջին անգամ զայն կը գտնենք Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի առաջին անգամ զայն կը գտնենք Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի առաջին անգամ զայն կը գտնենք Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի 
Կաթողիկոսին կողմէ Պարսկաստանի Ուղղափառ Կաթողիկոսին կողմէ Պարսկաստանի Ուղղափառ Կաթողիկոսին կողմէ Պարսկաստանի Ուղղափառ Կաթողիկոսին կողմէ Պարսկաստանի Ուղղափառ 
քրիստոնեաներուն ուղղուած նամակին մէջ, 506 թուականինքրիստոնեաներուն ուղղուած նամակին մէջ, 506 թուականինքրիստոնեաներուն ուղղուած նամակին մէջ, 506 թուականինքրիստոնեաներուն ուղղուած նամակին մէջ, 506 թուականին::::    
Անկէ ետք բազմաթիւ անգամներ կը հանդիպինք այդ Անկէ ետք բազմաթիւ անգամներ կը հանդիպինք այդ Անկէ ետք բազմաթիւ անգամներ կը հանդիպինք այդ Անկէ ետք բազմաթիւ անգամներ կը հանդիպինք այդ 
ՀանգանակիՀանգանակիՀանգանակիՀանգանակինննն::::    

Նիկիական այդ Հանգանակը կամ դաւանանքը հարկաւ այդ Նիկիական այդ Հանգանակը կամ դաւանանքը հարկաւ այդ Նիկիական այդ Հանգանակը կամ դաւանանքը հարկաւ այդ Նիկիական այդ Հանգանակը կամ դաւանանքը հարկաւ այդ 
ձեւով չմնաց. հետագային անոր վրայ պզտիկ մէկձեւով չմնաց. հետագային անոր վրայ պզտիկ մէկձեւով չմնաց. հետագային անոր վրայ պզտիկ մէկձեւով չմնաց. հետագային անոր վրայ պզտիկ մէկ----երկու յաւելեալ երկու յաւելեալ երկու յաւելեալ երկու յաւելեալ 
ճշդումներ եղանճշդումներ եղանճշդումներ եղանճշդումներ եղան::::    Օրինակ, 381 թուականին գումարուեցաւ Օրինակ, 381 թուականին գումարուեցաւ Օրինակ, 381 թուականին գումարուեցաւ Օրինակ, 381 թուականին գումարուեցաւ 
տիեզերական երկրորդ ժողովը, Բիւզանդիոնի մայրաքաղաքին՝ տիեզերական երկրորդ ժողովը, Բիւզանդիոնի մայրաքաղաքին՝ տիեզերական երկրորդ ժողովը, Բիւզանդիոնի մայրաքաղաքին՝ տիեզերական երկրորդ ժողովը, Բիւզանդիոնի մայրաքաղաքին՝ 
Կոստանդնուպոլիսի մէջԿոստանդնուպոլիսի մէջԿոստանդնուպոլիսի մէջԿոստանդնուպոլիսի մէջ::::    Այդ ժողովը ճշդումներ Այդ ժողովը ճշդումներ Այդ ժողովը ճշդումներ Այդ ժողովը ճշդումներ ըրաւ Սուրբ ըրաւ Սուրբ ըրաւ Սուրբ ըրաւ Սուրբ 
Հոգիին վերաբերեալՀոգիին վերաբերեալՀոգիին վերաբերեալՀոգիին վերաբերեալ::::    

Եթէ Նիկիական Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ անոր Եթէ Նիկիական Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ անոր Եթէ Նիկիական Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ անոր Եթէ Նիկիական Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ անոր 
վերջին տողն է՝ վերջին տողն է՝ վերջին տողն է՝ վերջին տողն է՝ ««««Եւ Հոգին ՍուրբԵւ Հոգին ՍուրբԵւ Հոգին ՍուրբԵւ Հոգին Սուրբ»»»»    եւ վերջ. ուրիշ բացատրութիւն եւ վերջ. ուրիշ բացատրութիւն եւ վերջ. ուրիշ բացատրութիւն եւ վերջ. ուրիշ բացատրութիւն 
կամ յաւելեալ ճշդում Սուրբ Հոգիին մասին չկակամ յաւելեալ ճշդում Սուրբ Հոգիին մասին չկակամ յաւելեալ ճշդում Սուրբ Հոգիին մասին չկակամ յաւելեալ ճշդում Սուրբ Հոգիին մասին չկա´́́́յյյյ::::    Մինչդեռ եթէ Մինչդեռ եթէ Մինչդեռ եթէ Մինչդեռ եթէ 
Կոստանդնուպոլիսի Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ Կոստանդնուպոլիսի Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ Կոստանդնուպոլիսի Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ Կոստանդնուպոլիսի Հանգանակին նայինք, կը տեսնենք որ 
Սուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ Հոգիին մասին յաւելեալ քանի մը տողեր կան, որոնց մէջ ոգիին մասին յաւելեալ քանի մը տողեր կան, որոնց մէջ ոգիին մասին յաւելեալ քանի մը տողեր կան, որոնց մէջ ոգիին մասին յաւելեալ քանի մը տողեր կան, որոնց մէջ 
կկկկ’’’’ըսուի. ըսուի. ըսուի. ըսուի. ««««Սուրբ Հոգին Տէր է եւ կենդանարար, որ Հօրմէն կՍուրբ Հոգին Տէր է եւ կենդանարար, որ Հօրմէն կՍուրբ Հոգին Տէր է եւ կենդանարար, որ Հօրմէն կՍուրբ Հոգին Տէր է եւ կենդանարար, որ Հօրմէն կ’’’’ելլէ եւ ելլէ եւ ելլէ եւ ելլէ եւ 
Հօրը եւ Որդիին հետ միասին երկրպագութիւն կը ստանայ, եւ կը Հօրը եւ Որդիին հետ միասին երկրպագութիւն կը ստանայ, եւ կը Հօրը եւ Որդիին հետ միասին երկրպագութիւն կը ստանայ, եւ կը Հօրը եւ Որդիին հետ միասին երկրպագութիւն կը ստանայ, եւ կը 
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փառաւորուի ան որ մարգարէներուն ընդմէջէն մեզի խօսեցաւփառաւորուի ան որ մարգարէներուն ընդմէջէն մեզի խօսեցաւփառաւորուի ան որ մարգարէներուն ընդմէջէն մեզի խօսեցաւփառաւորուի ան որ մարգարէներուն ընդմէջէն մեզի խօսեցաւ»»»»::::    
Իսկ մեր գործածած Հաւատամքը կԻսկ մեր գործածած Հաւատամքը կԻսկ մեր գործածած Հաւատամքը կԻսկ մեր գործածած Հաւատամքը կ’’’’աւաւաւաւելցնէ. ելցնէ. ելցնէ. ելցնէ. ««««Այն որ խօսեցաւ Այն որ խօսեցաւ Այն որ խօսեցաւ Այն որ խօսեցաւ 
մարգարէներուն, առաքեալներուն եւ Աւետարաններուն մարգարէներուն, առաքեալներուն եւ Աւետարաններուն մարգարէներուն, առաքեալներուն եւ Աւետարաններուն մարգարէներուն, առաքեալներուն եւ Աւետարաններուն 
ընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէն»»»»::::    Խորքին մէջ, ասոնք նորութիւններ կամ Խորքին մէջ, ասոնք նորութիւններ կամ Խորքին մէջ, ասոնք նորութիւններ կամ Խորքին մէջ, ասոնք նորութիւններ կամ 
փոփոխութիւններ չեն, այլ ճշդումներ են այն իրողութեանց, որ փոփոխութիւններ չեն, այլ ճշդումներ են այն իրողութեանց, որ փոփոխութիւններ չեն, այլ ճշդումներ են այն իրողութեանց, որ փոփոխութիւններ չեն, այլ ճշդումներ են այն իրողութեանց, որ 
Աստուածաշունչը կը ներկայացնէր արդէնԱստուածաշունչը կը ներկայացնէր արդէնԱստուածաշունչը կը ներկայացնէր արդէնԱստուածաշունչը կը ներկայացնէր արդէն::::3333    

Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ Աստուածաշունչին տուածՍուրբ Հոգիին վերաբերեալ Աստուածաշունչին տուածՍուրբ Հոգիին վերաբերեալ Աստուածաշունչին տուածՍուրբ Հոգիին վերաբերեալ Աստուածաշունչին տուած    
տեղեկութիւնները նկատի առնելով, անոնք ճշդումներ տեղեկութիւնները նկատի առնելով, անոնք ճշդումներ տեղեկութիւնները նկատի առնելով, անոնք ճշդումներ տեղեկութիւնները նկատի առնելով, անոնք ճշդումներ 
կատարեցին Սուրբ Հոգիին մասին, որպէսզի իրենց հաւատքը կատարեցին Սուրբ Հոգիին մասին, որպէսզի իրենց հաւատքը կատարեցին Սուրբ Հոգիին մասին, որպէսզի իրենց հաւատքը կատարեցին Սուրբ Հոգիին մասին, որպէսզի իրենց հաւատքը 
արտայայտող, դաւանող եւ խոստովանող մարդիկը, իրենց արտայայտող, դաւանող եւ խոստովանող մարդիկը, իրենց արտայայտող, դաւանող եւ խոստովանող մարդիկը, իրենց արտայայտող, դաւանող եւ խոստովանող մարդիկը, իրենց 
հաւատքին ամբողջական պատկերը ունենան եւ աւելիհաւատքին ամբողջական պատկերը ունենան եւ աւելիհաւատքին ամբողջական պատկերը ունենան եւ աւելիհաւատքին ամբողջական պատկերը ունենան եւ աւելի´́́́    
ամբողջական ձեւով մը դաւանին զայնամբողջական ձեւով մը դաւանին զայնամբողջական ձեւով մը դաւանին զայնամբողջական ձեւով մը դաւանին զայն::::    

Խօսքս կամ մտածումներս ամփոփԽօսքս կամ մտածումներս ամփոփԽօսքս կամ մտածումներս ամփոփԽօսքս կամ մտածումներս ամփոփեմ հիմնական երեք եմ հիմնական երեք եմ հիմնական երեք եմ հիմնական երեք 
կէտերու մէջ.կէտերու մէջ.կէտերու մէջ.կէտերու մէջ.----    

1.1.1.1.----    Մենք եկեղեցին որոշակի պատկերով մը կը հասկնանքՄենք եկեղեցին որոշակի պատկերով մը կը հասկնանքՄենք եկեղեցին որոշակի պատկերով մը կը հասկնանքՄենք եկեղեցին որոշակի պատկերով մը կը հասկնանք::::    
Ամէն մէկ կրօնք հարկաւ զուտ անհատական երեւոյթ մը չէԱմէն մէկ կրօնք հարկաւ զուտ անհատական երեւոյթ մը չէԱմէն մէկ կրօնք հարկաւ զուտ անհատական երեւոյթ մը չէԱմէն մէկ կրօնք հարկաւ զուտ անհատական երեւոյթ մը չէ::::    
Կրօնք ըսուածը, ինչպէս երբեմն կԿրօնք ըսուածը, ինչպէս երբեմն կԿրօնք ըսուածը, ինչպէս երբեմն կԿրօնք ըսուածը, ինչպէս երբեմն կ’’’’ըսենք, հաւաքական ըսենք, հաւաքական ըսենք, հաւաքական ըսենք, հաւաքական 
համայնական հասկացողութիւն մըն էհամայնական հասկացողութիւն մըն էհամայնական հասկացողութիւն մըն էհամայնական հասկացողութիւն մըն է::::    Կրօնք մը ես առանձինս Կրօնք մը ես առանձինս Կրօնք մը ես առանձինս Կրօնք մը ես առանձինս 
չեմ կրնար ապրիլ. կրօչեմ կրնար ապրիլ. կրօչեմ կրնար ապրիլ. կրօչեմ կրնար ապրիլ. կրօնք մը կնք մը կնք մը կնք մը կ’’’’ապրինք բոլորս միասին, եւ ապրինք բոլորս միասին, եւ ապրինք բոլորս միասին, եւ ապրինք բոլորս միասին, եւ 
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը ինք իսկութեան մէջ այս երեսն է որ կը դրսեւորէը ինք իսկութեան մէջ այս երեսն է որ կը դրսեւորէը ինք իսկութեան մէջ այս երեսն է որ կը դրսեւորէը ինք իսկութեան մէջ այս երեսն է որ կը դրսեւորէ::::    
Եւ կը նշմարէք, որ Հանգանակին արտասանութիւնը յոգնակիով Եւ կը նշմարէք, որ Հանգանակին արտասանութիւնը յոգնակիով Եւ կը նշմարէք, որ Հանգանակին արտասանութիւնը յոգնակիով Եւ կը նշմարէք, որ Հանգանակին արտասանութիւնը յոգնակիով 
կը սկսինք եւ յոգնակիով կկը սկսինք եւ յոգնակիով կկը սկսինք եւ յոգնակիով կկը սկսինք եւ յոգնակիով կ’’’’աւարտենք՝ աւարտենք՝ աւարտենք՝ աւարտենք՝ ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք» » » » կկկկ’’’’ըսենք եւ ըսենք եւ ըսենք եւ ըսենք եւ 
ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««հաւատամհաւատամհաւատամհաւատամ», », », », որ կը նշանակէ թէ մենք բոլորս կը որ կը նշանակէ թէ մենք բոլորս կը որ կը նշանակէ թէ մենք բոլորս կը որ կը նշանակէ թէ մենք բոլորս կը 
հաւահաւահաւահաւատանք, եւ ոտանք, եւ ոտանք, եւ ոտանք, եւ ո´́́́չ թէ ես անձամբ կամ առանձնապէս կը չ թէ ես անձամբ կամ առանձնապէս կը չ թէ ես անձամբ կամ առանձնապէս կը չ թէ ես անձամբ կամ առանձնապէս կը 
հաւատամհաւատամհաւատամհաւատամ::::    

Հարկաւ ասիկա անձնական հաւատքին մերժումը չէ, Հարկաւ ասիկա անձնական հաւատքին մերժումը չէ, Հարկաւ ասիկա անձնական հաւատքին մերժումը չէ, Հարկաւ ասիկա անձնական հաւատքին մերժումը չէ, 
ընդհակառակը, պարզապէս յաւելեալ շեշտ մըն է այն ընդհակառակը, պարզապէս յաւելեալ շեշտ մըն է այն ընդհակառակը, պարզապէս յաւելեալ շեշտ մըն է այն ընդհակառակը, պարզապէս յաւելեալ շեշտ մըն է այն 

                                                 
3
 «Հաւատքի Հանգանակ»ին աստուածաշնչականութիւնը գիրքին սկիզբը ցոյց տրուած է 

արդէն: Ձեր ուշադրութեան կ’ուզեմ յանձնել, որ ցանկին մէջ յիշուած համարները սպառիչ 
չեն: Կատարուած յղումները ընդհանրապէս Նոր Կտակարանէն են, բայց երբեմն Հին 

Կտակարանէն ալ յղումներ կատարուած են: Իմ թելադրանքս է որ մէկ առ մէկ բանաք 

կատարուած յղումները, որպէսզի անձնական պրպտումով տեսնէք թէ ի´նչպէս մեր 

Հաւատամքը ամբողջութեամբ քաղուած է Աստուածաշունչէն: Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը 

իրենց մտածողութենէն չեն բերած հաւատքի այդ խօսքերը: Անոնք առնուած են 

Աստուածաշունչէն, բացի մէկ-երկու բառերէն որոնք Աստուածաշունչէն դուրս են: Եւ 
ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է, որ ատիկա Տիրոջմէ աւանդուած հաւա´տքն է, 
առաքեալներուն կողմէ եկեղեցիին վստահուած սրբազան աւա´նդն է, հաւատքի´ աւանդը: 

Եւ մենք կոչումը ունինք նախանձախնդիր կերպով պահելու այդ հաւատքի աւանդը, ճիշդ 

ինչպէս առաքեալները եւ անոնց յաջորդող հայրապետները պահպանեցին: 
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իրողութեան վրայ, որ Քրիստոսի եկեղեցին կայ իբրեւ հաւատքի իրողութեան վրայ, որ Քրիստոսի եկեղեցին կայ իբրեւ հաւատքի իրողութեան վրայ, որ Քրիստոսի եկեղեցին կայ իբրեւ հաւատքի իրողութեան վրայ, որ Քրիստոսի եկեղեցին կայ իբրեւ հաւատքի 
համայնք մը առաջին հերթինհամայնք մը առաջին հերթինհամայնք մը առաջին հերթինհամայնք մը առաջին հերթին::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսեմ թէ եկեղեցին հաւատքի ըսեմ թէ եկեղեցին հաւատքի ըսեմ թէ եկեղեցին հաւատքի ըսեմ թէ եկեղեցին հաւատքի 
համայնք մըն է, կը հասկնամ այն՝ որ եկեղեցին իր խմբաւորումը, համայնք մըն է, կը հասկնամ այն՝ որ եկեղեցին իր խմբաւորումը, համայնք մըն է, կը հասկնամ այն՝ որ եկեղեցին իր խմբաւորումը, համայնք մըն է, կը հասկնամ այն՝ որ եկեղեցին իր խմբաւորումը, 
իր միութիւնը, կը գտնէ մէկ հաւատքի շուրջ բոլորուելովիր միութիւնը, կը գտնէ մէկ հաւատքի շուրջ բոլորուելովիր միութիւնը, կը գտնէ մէկ հաւատքի շուրջ բոլորուելովիր միութիւնը, կը գտնէ մէկ հաւատքի շուրջ բոլորուելով::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
հաւատքին կեդրոնը կամ առանցքը անձ մըն է եւ այդ անձը հաւատքին կեդրոնը կամ առանցքը անձ մըն է եւ այդ անձը հաւատքին կեդրոնը կամ առանցքը անձ մըն է եւ այդ անձը հաւատքին կեդրոնը կամ առանցքը անձ մըն է եւ այդ անձը 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    Մենք Քրիստոսի շուրջ բոլորուած ենքՄենք Քրիստոսի շուրջ բոլորուած ենքՄենք Քրիստոսի շուրջ բոլորուած ենքՄենք Քրիստոսի շուրջ բոլորուած ենք::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
սուրբ Պատարագի խորհուրդը ճիշդ մեր սուրբ Պատարագի խորհուրդը ճիշդ մեր սուրբ Պատարագի խորհուրդը ճիշդ մեր սուրբ Պատարագի խորհուրդը ճիշդ մեր այս հաւատքի այս հաւատքի այս հաւատքի այս հաւատքի 
իրողութեան արտայայտութիւնն էիրողութեան արտայայտութիւնն էիրողութեան արտայայտութիւնն էիրողութեան արտայայտութիւնն է::::    Պատարագի գալով, մենք Պատարագի գալով, մենք Պատարագի գալով, մենք Պատարագի գալով, մենք 
Քրիստոսի շուրջ կամ Քրիստոսի պատարագումին շուրջ է որ կը Քրիստոսի շուրջ կամ Քրիստոսի պատարագումին շուրջ է որ կը Քրիստոսի շուրջ կամ Քրիստոսի պատարագումին շուրջ է որ կը Քրիստոսի շուրջ կամ Քրիստոսի պատարագումին շուրջ է որ կը 
բոլորուինք, եւ հոբոլորուինք, եւ հոբոլորուինք, եւ հոբոլորուինք, եւ հո´́́́ն է որ եկեղեցին կը գտնէ իր լիութիւնը, իր ն է որ եկեղեցին կը գտնէ իր լիութիւնը, իր ն է որ եկեղեցին կը գտնէ իր լիութիւնը, իր ն է որ եկեղեցին կը գտնէ իր լիութիւնը, իր 
ամբողջութիւնըամբողջութիւնըամբողջութիւնըամբողջութիւնը::::    

Եկեղեցի գալուն եւ եկեղեցիին մէջ Քրիստոսի Եկեղեցի գալուն եւ եկեղեցիին մէջ Քրիստոսի Եկեղեցի գալուն եւ եկեղեցիին մէջ Քրիստոսի Եկեղեցի գալուն եւ եկեղեցիին մէջ Քրիստոսի 
պատարագումին շուրջ բոլոպատարագումին շուրջ բոլոպատարագումին շուրջ բոլոպատարագումին շուրջ բոլորուելուն մասին խօսեցայ, րուելուն մասին խօսեցայ, րուելուն մասին խօսեցայ, րուելուն մասին խօսեցայ, 
որովհետեւ անցեալի աղանդներէն շատերը, եւ առաջին հերթին, որովհետեւ անցեալի աղանդներէն շատերը, եւ առաջին հերթին, որովհետեւ անցեալի աղանդներէն շատերը, եւ առաջին հերթին, որովհետեւ անցեալի աղանդներէն շատերը, եւ առաջին հերթին, 
առաջին դարուն ծնունդ առած որոշ աղանդներ երբեք եկեղեցի առաջին դարուն ծնունդ առած որոշ աղանդներ երբեք եկեղեցի առաջին դարուն ծնունդ առած որոշ աղանդներ երբեք եկեղեցի առաջին դարուն ծնունդ առած որոշ աղանդներ երբեք եկեղեցի 
հասկացողութեան կապուած չէին. օրինակ, Գնոստիկեան հասկացողութեան կապուած չէին. օրինակ, Գնոստիկեան հասկացողութեան կապուած չէին. օրինակ, Գնոստիկեան հասկացողութեան կապուած չէին. օրինակ, Գնոստիկեան 
կոչուած աղանդները, որոնք նոյնքան տարածում ունէին ամբողջ կոչուած աղանդները, որոնք նոյնքան տարածում ունէին ամբողջ կոչուած աղանդները, որոնք նոյնքան տարածում ունէին ամբողջ կոչուած աղանդները, որոնք նոյնքան տարածում ունէին ամբողջ 
Հռոմէական կայսրութեՀռոմէական կայսրութեՀռոմէական կայսրութեՀռոմէական կայսրութեան մէջ, կան մէջ, կան մէջ, կան մէջ, կ’’’’ըսէին թէ հաւատքը բոլորին ըսէին թէ հաւատքը բոլորին ըսէին թէ հաւատքը բոլորին ըսէին թէ հաւատքը բոլորին 
տրուած բան մը չէ, այլ միայն որոշ առանձնաշնորհեալ անձերու, տրուած բան մը չէ, այլ միայն որոշ առանձնաշնորհեալ անձերու, տրուած բան մը չէ, այլ միայն որոշ առանձնաշնորհեալ անձերու, տրուած բան մը չէ, այլ միայն որոշ առանձնաշնորհեալ անձերու, 
եւ միայն այդ առանձնաշնորհեալ անձերը կրնան փրկուիլեւ միայն այդ առանձնաշնորհեալ անձերը կրնան փրկուիլեւ միայն այդ առանձնաշնորհեալ անձերը կրնան փրկուիլեւ միայն այդ առանձնաշնորհեալ անձերը կրնան փրկուիլ::::    

Մեզի համար սակայն այդպէս չէՄեզի համար սակայն այդպէս չէՄեզի համար սակայն այդպէս չէՄեզի համար սակայն այդպէս չէ::::    Մեր հասկացողութեամբ, Մեր հասկացողութեամբ, Մեր հասկացողութեամբ, Մեր հասկացողութեամբ, 
հաւատքը, ինչպէս փրկութիւնը, յատուկ չէ միայն որոշ անձերուհաւատքը, ինչպէս փրկութիւնը, յատուկ չէ միայն որոշ անձերուհաւատքը, ինչպէս փրկութիւնը, յատուկ չէ միայն որոշ անձերուհաւատքը, ինչպէս փրկութիւնը, յատուկ չէ միայն որոշ անձերու::::    
Մեր Մեր Մեր Մեր տեսակէտը այն է, որ ամէն մարդ կոչուած է հաւատքը տեսակէտը այն է, որ ամէն մարդ կոչուած է հաւատքը տեսակէտը այն է, որ ամէն մարդ կոչուած է հաւատքը տեսակէտը այն է, որ ամէն մարդ կոչուած է հաւատքը 
ընդգրկելու, ամէն մարդ կոչուած է փրկութեանընդգրկելու, ամէն մարդ կոչուած է փրկութեանընդգրկելու, ամէն մարդ կոչուած է փրկութեանընդգրկելու, ամէն մարդ կոչուած է փրկութեան::::    Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր 
փրկութիւնը իբրեւ պարգեւ բոլորիփրկութիւնը իբրեւ պարգեւ բոլորիփրկութիւնը իբրեւ պարգեւ բոլորիփրկութիւնը իբրեւ պարգեւ բոլորի´́́́ս կու տայ եւ ոս կու տայ եւ ոս կու տայ եւ ոս կու տայ եւ ո´́́́չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն 
ոմանցոմանցոմանցոմանց::::    Ուստի, եկեղեցին համայնք մըն է որ հաւաքականութիւն Ուստի, եկեղեցին համայնք մըն է որ հաւաքականութիւն Ուստի, եկեղեցին համայնք մըն է որ հաւաքականութիւն Ուստի, եկեղեցին համայնք մըն է որ հաւաքականութիւն 
կկկկ’’’’արտայայտէ. եւ մեր հաւատքին արտացոլացումնարտայայտէ. եւ մեր հաւատքին արտացոլացումնարտայայտէ. եւ մեր հաւատքին արտացոլացումնարտայայտէ. եւ մեր հաւատքին արտացոլացումն    ալ, ալ, ալ, ալ, 
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ին ընդմէջէն պէտք է նոին ընդմէջէն պէտք է նոին ընդմէջէն պէտք է նոին ընդմէջէն պէտք է նո´́́́յն այդ միութեան, նոյն այդ միութեան, նոյն այդ միութեան, նոյն այդ միութեան, նո´́́́յն այդ յն այդ յն այդ յն այդ 
ամբողջականութեան արտայայտութիւնը դառնայամբողջականութեան արտայայտութիւնը դառնայամբողջականութեան արտայայտութիւնը դառնայամբողջականութեան արտայայտութիւնը դառնայ::::    Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ 
եկեղեցին համայնք մըն է, կը նշանակէ թէ անիկա ունի իր եկեղեցին համայնք մըն է, կը նշանակէ թէ անիկա ունի իր եկեղեցին համայնք մըն է, կը նշանակէ թէ անիկա ունի իր եկեղեցին համայնք մըն է, կը նշանակէ թէ անիկա ունի իր 
հաւատքի պատմութիւնը, ճիշդ ինչպէս անհատ մը ունի իր հաւատքի պատմութիւնը, ճիշդ ինչպէս անհատ մը ունի իր հաւատքի պատմութիւնը, ճիշդ ինչպէս անհատ մը ունի իր հաւատքի պատմութիւնը, ճիշդ ինչպէս անհատ մը ունի իր 
պատմութիւնըպատմութիւնըպատմութիւնըպատմութիւնը::::    Եւ մեր հաւատքը պատմութեան ընդԵւ մեր հաւատքը պատմութեան ընդԵւ մեր հաւատքը պատմութեան ընդԵւ մեր հաւատքը պատմութեան ընդելուզուած ելուզուած ելուզուած ելուզուած 
հաւատք մըն էհաւատք մըն էհաւատք մըն էհաւատք մըն է::::    

2.2.2.2.----    Երկրորդ, եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն էԵրկրորդ, եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն էԵրկրորդ, եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն էԵրկրորդ, եկեղեցին խոստովանող համայնք մըն է::::    
««««ԽոստովանողԽոստովանողԽոստովանողԽոստովանող», », », », կը նշանակէ՝ իր հաւատքը դաւանող, հաւատքը կը նշանակէ՝ իր հաւատքը դաւանող, հաւատքը կը նշանակէ՝ իր հաւատքը դաւանող, հաւատքը կը նշանակէ՝ իր հաւատքը դաւանող, հաւատքը 
դրսեւորող, արտայայտողդրսեւորող, արտայայտողդրսեւորող, արտայայտողդրսեւորող, արտայայտող::::    Քրիստոնէական հաւատքը այնպիսի Քրիստոնէական հաւատքը այնպիսի Քրիստոնէական հաւատքը այնպիսի Քրիստոնէական հաւատքը այնպիսի 
հաւատք մըն է որ միայն մտքին համար չէ, այլ նաեւ ու հաւատք մըն է որ միայն մտքին համար չէ, այլ նաեւ ու հաւատք մըն է որ միայն մտքին համար չէ, այլ նաեւ ու հաւատք մըն է որ միայն մտքին համար չէ, այլ նաեւ ու 
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յատկապէս` կեանքին համարյատկապէս` կեանքին համարյատկապէս` կեանքին համարյատկապէս` կեանքին համար::::    Եւ Եւ Եւ Եւ եթէ հաւատքը կեանքին եթէ հաւատքը կեանքին եթէ հաւատքը կեանքին եթէ հաւատքը կեանքին 
համար է, մենք հաւատքի այդ կեանքը պէտք է ապրինքհամար է, մենք հաւատքի այդ կեանքը պէտք է ապրինքհամար է, մենք հաւատքի այդ կեանքը պէտք է ապրինքհամար է, մենք հաւատքի այդ կեանքը պէտք է ապրինք::::    Բան մը Բան մը Բան մը Բան մը 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ուզենք ապրիլ, անպայմանօրէն զայն կուզենք ապրիլ, անպայմանօրէն զայն կուզենք ապրիլ, անպայմանօրէն զայն կուզենք ապրիլ, անպայմանօրէն զայն կ’’’’արտայայտենք թէարտայայտենք թէարտայայտենք թէարտայայտենք թէ´́́́    
մարմնով եւ թէմարմնով եւ թէմարմնով եւ թէմարմնով եւ թէ´́́́    մտքով, թէմտքով, թէմտքով, թէմտքով, թէ´́́́    հոգիով եւ թէհոգիով եւ թէհոգիով եւ թէհոգիով եւ թէ´́́́    մեր ամբողջ մեր ամբողջ մեր ամբողջ մեր ամբողջ 
էութեամբ, մեր ամբողջ լինելութեամբէութեամբ, մեր ամբողջ լինելութեամբէութեամբ, մեր ամբողջ լինելութեամբէութեամբ, մեր ամբողջ լինելութեամբ::::    

Շատ կարեւոր է հետեւաբար հաւատքը խոստովանՇատ կարեւոր է հետեւաբար հաւատքը խոստովանՇատ կարեւոր է հետեւաբար հաւատքը խոստովանՇատ կարեւոր է հետեւաբար հաւատքը խոստովանիլը, զայն իլը, զայն իլը, զայն իլը, զայն 
բերանով արտայայտելըբերանով արտայայտելըբերանով արտայայտելըբերանով արտայայտելը::::    Այս կապակցութեամբ յիշեցէք Այս կապակցութեամբ յիշեցէք Այս կապակցութեամբ յիշեցէք Այս կապակցութեամբ յիշեցէք 
Քրիստոսի խօսքը. Քրիստոսի խօսքը. Քրիստոսի խօսքը. Քրիստոսի խօսքը. ««««Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը 
հետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, հետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, հետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, հետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, 
որ երկինքի մէջ էոր երկինքի մէջ էոր երկինքի մէջ էոր երկինքի մէջ է::::    Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, 
նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հնոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հնոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հնոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ օրս դիմաց, որ երկինքի մէջ օրս դիմաց, որ երկինքի մէջ օրս դիմաց, որ երկինքի մէջ 
էէէէ»»»» ( ( ( (Մտ 10.32Մտ 10.32Մտ 10.32Մտ 10.32----33)33)33)33)::::    Մենք եթէ երբեք կը դաւանինք թէ Քրիստոսի կը Մենք եթէ երբեք կը դաւանինք թէ Քրիստոսի կը Մենք եթէ երբեք կը դաւանինք թէ Քրիստոսի կը Մենք եթէ երբեք կը դաւանինք թէ Քրիստոսի կը 
պատկանինք, Քրիստոսի կը հետեւինք, այդ պատկանելիութիւնը պատկանինք, Քրիստոսի կը հետեւինք, այդ պատկանելիութիւնը պատկանինք, Քրիստոսի կը հետեւինք, այդ պատկանելիութիւնը պատկանինք, Քրիստոսի կը հետեւինք, այդ պատկանելիութիւնը 
եւ այդ հետեւորդութիւնը պէտք է արտայայտենք, զայն մարդոց եւ այդ հետեւորդութիւնը պէտք է արտայայտենք, զայն մարդոց եւ այդ հետեւորդութիւնը պէտք է արտայայտենք, զայն մարդոց եւ այդ հետեւորդութիւնը պէտք է արտայայտենք, զայն մարդոց 
առջեւ յայտարարելու երբեք պէտք չէ քաշուինքառջեւ յայտարարելու երբեք պէտք չէ քաշուինքառջեւ յայտարարելու երբեք պէտք չէ քաշուինքառջեւ յայտարարելու երբեք պէտք չէ քաշուինք::::    

Յիշեցէք նաեւ ՊօղոսՅիշեցէք նաեւ ՊօղոսՅիշեցէք նաեւ ՊօղոսՅիշեցէք նաեւ Պօղոս    առաքեալի խօսքը որ երկրորդ կարեւոր առաքեալի խօսքը որ երկրորդ կարեւոր առաքեալի խօսքը որ երկրորդ կարեւոր առաքեալի խօսքը որ երկրորդ կարեւոր 
իրողութեան մը դէմ յանդիման կը դնէ մեզիրողութեան մը դէմ յանդիման կը դնէ մեզիրողութեան մը դէմ յանդիման կը դնէ մեզիրողութեան մը դէմ յանդիման կը դնէ մեզ::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
բերանովդ խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ բերանովդ խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ բերանովդ խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ բերանովդ խոստովանիս թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ 
հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց՝ կը հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց՝ կը հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց՝ կը հաւատաս թէ Աստուած զինք մեռելներէն յարուցանեց՝ կը 
փրկուիսփրկուիսփրկուիսփրկուիս::::    Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ Այսինքն, ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ 
կկկկ’’’’արդարանայարդարանայարդարանայարդարանայ, , , , եւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուիեւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուիեւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուիեւ երբ բերանով խոստովանի՝ կը փրկուի»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
10.910.910.910.9----10)10)10)10)::::    Առաքեալը կը շեշտէ բերանով խոստովանելու ու Առաքեալը կը շեշտէ բերանով խոստովանելու ու Առաքեալը կը շեշտէ բերանով խոստովանելու ու Առաքեալը կը շեշտէ բերանով խոստովանելու ու 
դաւանելու կարեւորութիւնը եւ կդաւանելու կարեւորութիւնը եւ կդաւանելու կարեւորութիւնը եւ կդաւանելու կարեւորութիւնը եւ կ’’’’ուզէ ցոյց տալ մեզի որ մեր ուզէ ցոյց տալ մեզի որ մեր ուզէ ցոյց տալ մեզի որ մեր ուզէ ցոյց տալ մեզի որ մեր 
փրկութիւնը յաճախ նոյնինքն այդ խոստովանութենէն ու փրկութիւնը յաճախ նոյնինքն այդ խոստովանութենէն ու փրկութիւնը յաճախ նոյնինքն այդ խոստովանութենէն ու փրկութիւնը յաճախ նոյնինքն այդ խոստովանութենէն ու 
դաւանութենէն կախում ունիդաւանութենէն կախում ունիդաւանութենէն կախում ունիդաւանութենէն կախում ունի::::    

Մէկը կրնայ մտածել եւ ըսել. Մէկը կրնայ մտածել եւ ըսել. Մէկը կրնայ մտածել եւ ըսել. Մէկը կրնայ մտածել եւ ըսել. ««««ԻԻԻԻ´́́́նչ է որ բերանով նչ է որ բերանով նչ է որ բերանով նչ է որ բերանով 
խոստովանիլը. ատկէ աւելի դիւրին բան կա՞յխոստովանիլը. ատկէ աւելի դիւրին բան կա՞յխոստովանիլը. ատկէ աւելի դիւրին բան կա՞յխոստովանիլը. ատկէ աւելի դիւրին բան կա՞յ»»»»::::    ԲնաԲնաԲնաԲնա´́́́ւ պէտք չէ ւ պէտք չէ ւ պէտք չէ ւ պէտք չէ 
մոռնանք որ երբ մեր հաւատքը բերանով կը խոստովանինք՝ մոռնանք որ երբ մեր հաւատքը բերանով կը խոստովանինք՝ մոռնանք որ երբ մեր հաւատքը բերանով կը խոստովանինք՝ մոռնանք որ երբ մեր հաւատքը բերանով կը խոստովանինք՝ 
ատիկա մեր հաւատքին դրսեւորում կու տայ, եւ դրսեւորուած ատիկա մեր հաւատքին դրսեւորում կու տայ, եւ դրսեւորուած ատիկա մեր հաւատքին դրսեւորում կու տայ, եւ դրսեւորուած ատիկա մեր հաւատքին դրսեւորում կու տայ, եւ դրսեւորուած 
հաւատքը աստիճանաբար իր ինքնութիւնը կը գտնէհաւատքը աստիճանաբար իր ինքնութիւնը կը գտնէհաւատքը աստիճանաբար իր ինքնութիւնը կը գտնէհաւատքը աստիճանաբար իր ինքնութիւնը կը գտնէ::::    Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ 
ըսի, որ եկեղեցին իր հաւատքըսի, որ եկեղեցին իր հաւատքըսի, որ եկեղեցին իր հաւատքըսի, որ եկեղեցին իր հաւատքը չսահմանեց մինչեւ որ սխալներ ը չսահմանեց մինչեւ որ սխալներ ը չսահմանեց մինչեւ որ սխալներ ը չսահմանեց մինչեւ որ սխալներ 
սկսան երեւան գալսկսան երեւան գալսկսան երեւան գալսկսան երեւան գալ::::    Այդ սխալներուն կամ սխալ Այդ սխալներուն կամ սխալ Այդ սխալներուն կամ սխալ Այդ սխալներուն կամ սխալ 
վարդապետութիւններուն երեւան գալէն ետք է որ եկեղեցին վարդապետութիւններուն երեւան գալէն ետք է որ եկեղեցին վարդապետութիւններուն երեւան գալէն ետք է որ եկեղեցին վարդապետութիւններուն երեւան գալէն ետք է որ եկեղեցին 
իբրեւ հակազդեցութիւն կամ իբրեւ պատասխան, իր հաւատքը իբրեւ հակազդեցութիւն կամ իբրեւ պատասխան, իր հաւատքը իբրեւ հակազդեցութիւն կամ իբրեւ պատասխան, իր հաւատքը իբրեւ հակազդեցութիւն կամ իբրեւ պատասխան, իր հաւատքը 
սահմանեցսահմանեցսահմանեցսահմանեց::::    

Մենք կրնանք նոյն դժուարութիւնը ունենալ անձնապէսՄենք կրնանք նոյն դժուարութիւնը ունենալ անձնապէսՄենք կրնանք նոյն դժուարութիւնը ունենալ անձնապէսՄենք կրնանք նոյն դժուարութիւնը ունենալ անձնապէս::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մէկը մեզի հարց տամէկը մեզի հարց տամէկը մեզի հարց տամէկը մեզի հարց տայ. յ. յ. յ. ««««Ի՞նչ բանի կը հաւատասԻ՞նչ բանի կը հաւատասԻ՞նչ բանի կը հաւատասԻ՞նչ բանի կը հաւատաս»,»,»,»,    մենք կրնանք մենք կրնանք մենք կրնանք մենք կրնանք 
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դժուարութեան մատնուիլ եւ պատասխան չգտնել, մանաւանդ դժուարութեան մատնուիլ եւ պատասխան չգտնել, մանաւանդ դժուարութեան մատնուիլ եւ պատասխան չգտնել, մանաւանդ դժուարութեան մատնուիլ եւ պատասխան չգտնել, մանաւանդ 
եթէ այդ մասին երբեք մտածած չենքեթէ այդ մասին երբեք մտածած չենքեթէ այդ մասին երբեք մտածած չենքեթէ այդ մասին երբեք մտածած չենք::::    Եթէ չենք մտածած թէ իԵթէ չենք մտածած թէ իԵթէ չենք մտածած թէ իԵթէ չենք մտածած թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
բանի կը հաւատանք՝ չենք ալ կրնար գիտնալ թէ իբանի կը հաւատանք՝ չենք ալ կրնար գիտնալ թէ իբանի կը հաւատանք՝ չենք ալ կրնար գիտնալ թէ իբանի կը հաւատանք՝ չենք ալ կրնար գիտնալ թէ ի´́́́նչ բանի կը նչ բանի կը նչ բանի կը նչ բանի կը 
հաւատանք. մինչդեռ այն մարդը որ բերանով խոստովանիլը կամհաւատանք. մինչդեռ այն մարդը որ բերանով խոստովանիլը կամհաւատանք. մինչդեռ այն մարդը որ բերանով խոստովանիլը կամհաւատանք. մինչդեռ այն մարդը որ բերանով խոստովանիլը կամ    
դաւանիլը վարժութիւն դարձուցած է, ատով նախ ինքզինքը դաւանիլը վարժութիւն դարձուցած է, ատով նախ ինքզինքը դաւանիլը վարժութիւն դարձուցած է, ատով նախ ինքզինքը դաւանիլը վարժութիւն դարձուցած է, ատով նախ ինքզինքը 
վտանգներու դէմ կը պաշտպանէ, ըլլավտանգներու դէմ կը պաշտպանէ, ըլլավտանգներու դէմ կը պաշտպանէ, ըլլավտանգներու դէմ կը պաշտպանէ, ըլլա´́́́յ աղանդաւորներէ եկած յ աղանդաւորներէ եկած յ աղանդաւորներէ եկած յ աղանդաւորներէ եկած 
վտանգներուն դէմ եւ ըլլավտանգներուն դէմ եւ ըլլավտանգներուն դէմ եւ ըլլավտանգներուն դէմ եւ ըլլա´́́́յ տարբեր հոսանքներէ եկած յ տարբեր հոսանքներէ եկած յ տարբեր հոսանքներէ եկած յ տարբեր հոսանքներէ եկած 
վտանգներուն դէմվտանգներուն դէմվտանգներուն դէմվտանգներուն դէմ::::    

Ինքնիր հաւատքը իր բերանով խոստովանող ու դաւանող Ինքնիր հաւատքը իր բերանով խոստովանող ու դաւանող Ինքնիր հաւատքը իր բերանով խոստովանող ու դաւանող Ինքնիր հաւատքը իր բերանով խոստովանող ու դաւանող 
մարդը, կը գիտնայ ինչիմարդը, կը գիտնայ ինչիմարդը, կը գիտնայ ինչիմարդը, կը գիտնայ ինչի´́́́    կը հաւատայ, եկը հաւատայ, եկը հաւատայ, եկը հաւատայ, եւ այդ դաւանութեամբ ալ ւ այդ դաւանութեամբ ալ ւ այդ դաւանութեամբ ալ ւ այդ դաւանութեամբ ալ 
ինքզինք կինքզինք կինքզինք կինքզինք կ’’’’ամրապնդէ, որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը կը ամրապնդէ, որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը կը ամրապնդէ, որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը կը ամրապնդէ, որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը կը 
նմանի այն հաւատքին որ ամուր ժայռի վրայ, ամուր հիմերու նմանի այն հաւատքին որ ամուր ժայռի վրայ, ամուր հիմերու նմանի այն հաւատքին որ ամուր ժայռի վրայ, ամուր հիմերու նմանի այն հաւատքին որ ամուր ժայռի վրայ, ամուր հիմերու 
վրայ կը դրուի եւ մարդը կը մղէ եւ կվրայ կը դրուի եւ մարդը կը մղէ եւ կվրայ կը դրուի եւ մարդը կը մղէ եւ կվրայ կը դրուի եւ մարդը կը մղէ եւ կ’’’’առաջնորդէ դէպի առաջնորդէ դէպի առաջնորդէ դէպի առաջնորդէ դէպի 
փրկութիւնփրկութիւնփրկութիւնփրկութիւն::::    

Ինչպէս հարստութիւն ունեցողը չի կրնար զանիկա պահել Ինչպէս հարստութիւն ունեցողը չի կրնար զանիկա պահել Ինչպէս հարստութիւն ունեցողը չի կրնար զանիկա պահել Ինչպէս հարստութիւն ունեցողը չի կրնար զանիկա պահել 
կամ լոյս ունեցոկամ լոյս ունեցոկամ լոյս ունեցոկամ լոյս ունեցողը չի կրնար զանիկա վառել եւ կաթսայի տակ ղը չի կրնար զանիկա վառել եւ կաթսայի տակ ղը չի կրնար զանիկա վառել եւ կաթսայի տակ ղը չի կրնար զանիկա վառել եւ կաթսայի տակ 
դնել, այլապէս անոնք իրենց արժէքը եւ իմաստը կը կորսնցնեն, դնել, այլապէս անոնք իրենց արժէքը եւ իմաստը կը կորսնցնեն, դնել, այլապէս անոնք իրենց արժէքը եւ իմաստը կը կորսնցնեն, դնել, այլապէս անոնք իրենց արժէքը եւ իմաստը կը կորսնցնեն, 
այնպէս ալ մէկը որ հաւատք ունի, պէտք չէ քաշուի կամ վախնայ այնպէս ալ մէկը որ հաւատք ունի, պէտք չէ քաշուի կամ վախնայ այնպէս ալ մէկը որ հաւատք ունի, պէտք չէ քաշուի կամ վախնայ այնպէս ալ մէկը որ հաւատք ունի, պէտք չէ քաշուի կամ վախնայ 
անհրաժեշտութեան պարագային զանիկա բարձրաձայն անհրաժեշտութեան պարագային զանիկա բարձրաձայն անհրաժեշտութեան պարագային զանիկա բարձրաձայն անհրաժեշտութեան պարագային զանիկա բարձրաձայն 
խոստովանելէխոստովանելէխոստովանելէխոստովանելէ::::    Մեր Տէր կՄեր Տէր կՄեր Տէր կՄեր Տէր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ոչ ոք ճրագը կը վառէ եւ կը պահՈչ ոք ճրագը կը վառէ եւ կը պահՈչ ոք ճրագը կը վառէ եւ կը պահՈչ ոք ճրագը կը վառէ եւ կը պահէ է է է 
կաթսայի տակ. ընդհակառակը, զայն աշտանակի վրայ կը դնէ, կաթսայի տակ. ընդհակառակը, զայն աշտանակի վրայ կը դնէ, կաթսայի տակ. ընդհակառակը, զայն աշտանակի վրայ կը դնէ, կաթսայի տակ. ընդհակառակը, զայն աշտանակի վրայ կը դնէ, 
որպէսզի տունին մէջ գտնուողներուն լոյս տայորպէսզի տունին մէջ գտնուողներուն լոյս տայորպէսզի տունին մէջ գտնուողներուն լոյս տայորպէսզի տունին մէջ գտնուողներուն լոյս տայ»»»» ( ( ( (Մտ 5.15)Մտ 5.15)Մտ 5.15)Մտ 5.15)::::    
Հաւատքը հետեւաբար, մեր կեանքերուն մէջ պէտք է Հաւատքը հետեւաբար, մեր կեանքերուն մէջ պէտք է Հաւատքը հետեւաբար, մեր կեանքերուն մէջ պէտք է Հաւատքը հետեւաբար, մեր կեանքերուն մէջ պէտք է 
ճառագայթող լոյսի նմանիճառագայթող լոյսի նմանիճառագայթող լոյսի նմանիճառագայթող լոյսի նմանի::::    

3.3.3.3.----    Եւ ի վերջոյ, եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն էԵւ ի վերջոյ, եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն էԵւ ի վերջոյ, եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն էԵւ ի վերջոյ, եկեղեցին հաւաքական մարմին մըն է::::    
Նոյնինքն Պօղոս առաքեալ կը հաՆոյնինքն Պօղոս առաքեալ կը հաՆոյնինքն Պօղոս առաքեալ կը հաՆոյնինքն Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ եկեղեցին Քրիստոսի ստատէ որ եկեղեցին Քրիստոսի ստատէ որ եկեղեցին Քրիստոսի ստատէ որ եկեղեցին Քրիստոսի 
մարմինն է (Եփ 1.23, 4.12, 5.23, 29մարմինն է (Եփ 1.23, 4.12, 5.23, 29մարմինն է (Եփ 1.23, 4.12, 5.23, 29մարմինն է (Եփ 1.23, 4.12, 5.23, 29----30)30)30)30)::::    Մարմին մը՝ որուն մէջ Մարմին մը՝ որուն մէջ Մարմին մը՝ որուն մէջ Մարմին մը՝ որուն մէջ 
բազմաթիւ անդամներ կան եւ այդ անդամները մեզմէ բազմաթիւ անդամներ կան եւ այդ անդամները մեզմէ բազմաթիւ անդամներ կան եւ այդ անդամները մեզմէ բազմաթիւ անդամներ կան եւ այդ անդամները մեզմէ 
իւրաքանչիւրն է (Ա.Կր 6.15, 12.27)իւրաքանչիւրն է (Ա.Կր 6.15, 12.27)իւրաքանչիւրն է (Ա.Կր 6.15, 12.27)իւրաքանչիւրն է (Ա.Կր 6.15, 12.27)::::    Այս իրողութիւնը երկու Այս իրողութիւնը երկու Այս իրողութիւնը երկու Այս իրողութիւնը երկու 
ձեւերով կարելի է հասկնալձեւերով կարելի է հասկնալձեւերով կարելի է հասկնալձեւերով կարելի է հասկնալ::::    Ամէն մէկս անհատապէս եկեղեցւոյ Ամէն մէկս անհատապէս եկեղեցւոյ Ամէն մէկս անհատապէս եկեղեցւոյ Ամէն մէկս անհատապէս եկեղեցւոյ 
անդամներ եանդամներ եանդամներ եանդամներ ենք, մի մոռնաք սակայն որ աւելի մեծ ընտանիքներ նք, մի մոռնաք սակայն որ աւելի մեծ ընտանիքներ նք, մի մոռնաք սակայն որ աւելի մեծ ընտանիքներ նք, մի մոռնաք սակայն որ աւելի մեծ ընտանիքներ 
կան, որոնք անդամներ են նոկան, որոնք անդամներ են նոկան, որոնք անդամներ են նոկան, որոնք անդամներ են նո´́́́յն մեծ եկեղեցիինյն մեծ եկեղեցիինյն մեծ եկեղեցիինյն մեծ եկեղեցիին::::    

Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցին է, ամբողջ Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցին է, ամբողջ Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցին է, ամբողջ Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցին է, ամբողջ 
աշխարհի տարածքին եղող եկեղեցին է, եւ իբր այդպիսին, ան իր աշխարհի տարածքին եղող եկեղեցին է, եւ իբր այդպիսին, ան իր աշխարհի տարածքին եղող եկեղեցին է, եւ իբր այդպիսին, ան իր աշխարհի տարածքին եղող եկեղեցին է, եւ իբր այդպիսին, ան իր 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’առնէ բոլոր ազգերը եւ այդ ազգերէն կազմուած առանձինառնէ բոլոր ազգերը եւ այդ ազգերէն կազմուած առանձինառնէ բոլոր ազգերը եւ այդ ազգերէն կազմուած առանձինառնէ բոլոր ազգերը եւ այդ ազգերէն կազմուած առանձին----
առանձառանձառանձառանձին եկեղեցիներըին եկեղեցիներըին եկեղեցիներըին եկեղեցիները::::    Բոլոր եկեղեցիներն ալ անդամ են մէԲոլոր եկեղեցիներն ալ անդամ են մէԲոլոր եկեղեցիներն ալ անդամ են մէԲոլոր եկեղեցիներն ալ անդամ են մէ´́́́կ կ կ կ 
եւ նոեւ նոեւ նոեւ նո´́́́յն եկեղեցիին որ Քրիստոսի մարմինն էյն եկեղեցիին որ Քրիստոսի մարմինն էյն եկեղեցիին որ Քրիստոսի մարմինն էյն եկեղեցիին որ Քրիստոսի մարմինն է::::    Ասոնք բոլորը Ասոնք բոլորը Ասոնք բոլորը Ասոնք բոլորը 
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իրենց միութիւնը կը գտնեն ու կիրենց միութիւնը կը գտնեն ու կիրենց միութիւնը կը գտնեն ու կիրենց միութիւնը կը գտնեն ու կ’’’’արտայայտեն արտայայտեն արտայայտեն արտայայտեն ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ով, ով, ով, ով, 
նոյն հաւատքին դաւանութեամբնոյն հաւատքին դաւանութեամբնոյն հաւատքին դաւանութեամբնոյն հաւատքին դաւանութեամբ::::    Հաւատամքը այս պարագային, Հաւատամքը այս պարագային, Հաւատամքը այս պարագային, Հաւատամքը այս պարագային, 
նմանողաբար կնմանողաբար կնմանողաբար կնմանողաբար կ’’’’ըսեմ, մարդուն մարմինը կամ անդըսեմ, մարդուն մարմինը կամ անդըսեմ, մարդուն մարմինը կամ անդըսեմ, մարդուն մարմինը կամ անդամները ամները ամները ամները 
իրարու միացնող երակներուն, մկաններուն, ջիղերուն դերն է որ իրարու միացնող երակներուն, մկաններուն, ջիղերուն դերն է որ իրարու միացնող երակներուն, մկաններուն, ջիղերուն դերն է որ իրարու միացնող երակներուն, մկաններուն, ջիղերուն դերն է որ 
կը կատարէկը կատարէկը կատարէկը կատարէ::::    

Մարմին մը հարկաւ իր գլուխով է որ կը ղեկավարուի, եւ Մարմին մը հարկաւ իր գլուխով է որ կը ղեկավարուի, եւ Մարմին մը հարկաւ իր գլուխով է որ կը ղեկավարուի, եւ Մարմին մը հարկաւ իր գլուխով է որ կը ղեկավարուի, եւ 
եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս իեկեղեցիին գլուխը Քրիստոս իեկեղեցիին գլուխը Քրիստոս իեկեղեցիին գլուխը Քրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
կկկկ’’’’առաջնորդէ իր մարմինը՝ եկեղեցինառաջնորդէ իր մարմինը՝ եկեղեցինառաջնորդէ իր մարմինը՝ եկեղեցինառաջնորդէ իր մարմինը՝ եկեղեցին::::    Բայց ինչպէս որ Բայց ինչպէս որ Բայց ինչպէս որ Բայց ինչպէս որ 
մարդկային մեր ուղեղէն որեւէմարդկային մեր ուղեղէն որեւէմարդկային մեր ուղեղէն որեւէմարդկային մեր ուղեղէն որեւէ    հրահանգ չի կրնար հասնիլ, հրահանգ չի կրնար հասնիլ, հրահանգ չի կրնար հասնիլ, հրահանգ չի կրնար հասնիլ, 
օրինակ, իմ մատիս կամ ձեռքիս, եթէ երբեք երակներս, արիւնս, օրինակ, իմ մատիս կամ ձեռքիս, եթէ երբեք երակներս, արիւնս, օրինակ, իմ մատիս կամ ձեռքիս, եթէ երբեք երակներս, արիւնս, օրինակ, իմ մատիս կամ ձեռքիս, եթէ երբեք երակներս, արիւնս, 
ջիղերս եւ մկաններս իրարու ագուցուած չեն եւ բնականոն ջիղերս եւ մկաններս իրարու ագուցուած չեն եւ բնականոն ջիղերս եւ մկաններս իրարու ագուցուած չեն եւ բնականոն ջիղերս եւ մկաններս իրարու ագուցուած չեն եւ բնականոն 
կերպով չեն գործեր, նոյնն է պարագան Քրիստոսի մարմինինկերպով չեն գործեր, նոյնն է պարագան Քրիստոսի մարմինինկերպով չեն գործեր, նոյնն է պարագան Քրիստոսի մարմինինկերպով չեն գործեր, նոյնն է պարագան Քրիստոսի մարմինին::::    
Եթէ եկեղեցիները իրարու միջեւ այդ կապը չունենան, այդ Եթէ եկեղեցիները իրարու միջեւ այդ կապը չունենան, այդ Եթէ եկեղեցիները իրարու միջեւ այդ կապը չունենան, այդ Եթէ եկեղեցիները իրարու միջեւ այդ կապը չունենան, այդ 
միութեան հրահանմիութեան հրահանմիութեան հրահանմիութեան հրահանգը որ կու գայ վերէն՝ երկինքէն, չի կրնար տեղ գը որ կու գայ վերէն՝ երկինքէն, չի կրնար տեղ գը որ կու գայ վերէն՝ երկինքէն, չի կրնար տեղ գը որ կու գայ վերէն՝ երկինքէն, չի կրնար տեղ 
հասնիլ. այդ իսկ պատճառով, հասնիլ. այդ իսկ պատճառով, հասնիլ. այդ իսկ պատճառով, հասնիլ. այդ իսկ պատճառով, ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը եւ հաւատքի ը եւ հաւատքի ը եւ հաւատքի ը եւ հաւատքի 
դաւանութիւնը անհրաժեշտ են, այդ մարմինին դաւանութիւնը անհրաժեշտ են, այդ մարմինին դաւանութիւնը անհրաժեշտ են, այդ մարմինին դաւանութիւնը անհրաժեշտ են, այդ մարմինին 
ամբողջականութիւնը եւ միութիւնը գտնելու համարամբողջականութիւնը եւ միութիւնը գտնելու համարամբողջականութիւնը եւ միութիւնը գտնելու համարամբողջականութիւնը եւ միութիւնը գտնելու համար::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Միաստուածութիւնը դաւանող Իսրայէլացիներուն Միաստուածութիւնը դաւանող Իսրայէլացիներուն Միաստուածութիւնը դաւանող Իսրայէլացիներուն Միաստուածութիւնը դաւանող Իսրայէլացիներուն 

համար դժոհամար դժոհամար դժոհամար դժուար չէ՞ր կամ գայթակղեցուցիչ չէ՞ր հաւատալ որ ւար չէ՞ր կամ գայթակղեցուցիչ չէ՞ր հաւատալ որ ւար չէ՞ր կամ գայթակղեցուցիչ չէ՞ր հաւատալ որ ւար չէ՞ր կամ գայթակղեցուցիչ չէ՞ր հաւատալ որ 
Աստուած Երրորդութիւն էԱստուած Երրորդութիւն էԱստուած Երրորդութիւն էԱստուած Երրորդութիւն է::::    

    
Այո, դարձեալ առաջին գաղափարները եկան, մերժելով Այո, դարձեալ առաջին գաղափարները եկան, մերժելով Այո, դարձեալ առաջին գաղափարները եկան, մերժելով Այո, դարձեալ առաջին գաղափարները եկան, մերժելով 

Քրիստոսի աստուածութիւնը, որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի աստուածութիւնը, որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի աստուածութիւնը, որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի աստուածութիւնը, որովհետեւ ինչպէս 
Քնոստիկեաններու պարագային մէկ մտահոգութենէ կու գայ, Քնոստիկեաններու պարագային մէկ մտահոգութենէ կու գայ, Քնոստիկեաններու պարագային մէկ մտահոգութենէ կու գայ, Քնոստիկեաններու պարագային մէկ մտահոգութենէ կու գայ, 
Եբրայական մտածողութեան մէջ, չմոռնանք որ ԱստուաԵբրայական մտածողութեան մէջ, չմոռնանք որ ԱստուաԵբրայական մտածողութեան մէջ, չմոռնանք որ ԱստուաԵբրայական մտածողութեան մէջ, չմոռնանք որ Աստուած ծ ծ ծ 
բառըկը տրուէր միայն Եհովայիբառըկը տրուէր միայն Եհովայիբառըկը տրուէր միայն Եհովայիբառըկը տրուէր միայն Եհովայի::::    Բայց Եհովա բացատրութիւնը Բայց Եհովա բացատրութիւնը Բայց Եհովա բացատրութիւնը Բայց Եհովա բացատրութիւնը 
իրենք երբեք չէին հասկնար եւ չէին կրնար հասկնալ Քրիստոսի իրենք երբեք չէին հասկնար եւ չէին կրնար հասկնալ Քրիստոսի իրենք երբեք չէին հասկնար եւ չէին կրնար հասկնալ Քրիստոսի իրենք երբեք չէին հասկնար եւ չէին կրնար հասկնալ Քրիստոսի 
անձին համարանձին համարանձին համարանձին համար::::    Հետեւաբար, իրենց համար Աստուած բառը Հետեւաբար, իրենց համար Աստուած բառը Հետեւաբար, իրենց համար Աստուած բառը Հետեւաբար, իրենց համար Աստուած բառը 
գործածելի էր միայն եւ միայն Հօրը համարգործածելի էր միայն եւ միայն Հօրը համարգործածելի էր միայն եւ միայն Հօրը համարգործածելի էր միայն եւ միայն Հօրը համար::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսէին որ ըսէին որ ըսէին որ ըսէին որ 
Հայրը այնքան բացարձակօրէն միակ է, ոեւէՀայրը այնքան բացարձակօրէն միակ է, ոեւէՀայրը այնքան բացարձակօրէն միակ է, ոեւէՀայրը այնքան բացարձակօրէն միակ է, ոեւէ    մէկ ուրիշը մէկ ուրիշը մէկ ուրիշը մէկ ուրիշը 
Աստուծոյ հետ չի կրնար նոյնանալԱստուծոյ հետ չի կրնար նոյնանալԱստուծոյ հետ չի կրնար նոյնանալԱստուծոյ հետ չի կրնար նոյնանալ::::    Եւ անոր համար ալ, ոեւէ Եւ անոր համար ալ, ոեւէ Եւ անոր համար ալ, ոեւէ Եւ անոր համար ալ, ոեւէ 
մէկը որ կը փորձէր ինքզինքին համար աստուածային դիրք տալ, մէկը որ կը փորձէր ինքզինքին համար աստուածային դիրք տալ, մէկը որ կը փորձէր ինքզինքին համար աստուածային դիրք տալ, մէկը որ կը փորձէր ինքզինքին համար աստուածային դիրք տալ, 
տեսականօրէն կը խօսիմ հիմա, անիկա հայհոյութիւն ըրած տեսականօրէն կը խօսիմ հիմա, անիկա հայհոյութիւն ըրած տեսականօրէն կը խօսիմ հիմա, անիկա հայհոյութիւն ըրած տեսականօրէն կը խօսիմ հիմա, անիկա հայհոյութիւն ըրած 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Քրիստոս կը գիտակցի առաջին երեք Աւետարանները Քրիստոս կը գիտակցի առաջին երեք Աւետարանները Քրիստոս կը գիտակցի առաջին երեք Աւետարանները Քրիստոս կը գիտակցի առաջին երեք Աւետարանները 
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կարդացած ատեն, որ առ հասարակ կարդացած ատեն, որ առ հասարակ կարդացած ատեն, որ առ հասարակ կարդացած ատեն, որ առ հասարակ իր անձին մասին խօսած իր անձին մասին խօսած իր անձին մասին խօսած իր անձին մասին խօսած 
ատեն երբեք աստուածութեան խօսք չըրաւատեն երբեք աստուածութեան խօսք չըրաւատեն երբեք աստուածութեան խօսք չըրաւատեն երբեք աստուածութեան խօսք չըրաւ::::    ձգեց որ ատիկա ձգեց որ ատիկա ձգեց որ ատիկա ձգեց որ ատիկա 
բնական եզրակացութիւնը ըլլայ իր կեանքին, իր գործերուն, իր բնական եզրակացութիւնը ըլլայ իր կեանքին, իր գործերուն, իր բնական եզրակացութիւնը ըլլայ իր կեանքին, իր գործերուն, իր բնական եզրակացութիւնը ըլլայ իր կեանքին, իր գործերուն, իր 
առաքելութեան եւ մասնաւորաբար յարութենէն ետքը իր առաքելութեան եւ մասնաւորաբար յարութենէն ետքը իր առաքելութեան եւ մասնաւորաբար յարութենէն ետքը իր առաքելութեան եւ մասնաւորաբար յարութենէն ետքը իր 
իրագործած փրկագործութեանիրագործած փրկագործութեանիրագործած փրկագործութեանիրագործած փրկագործութեան::::    Բայց այն ինչ որ չորրորդ Բայց այն ինչ որ չորրորդ Բայց այն ինչ որ չորրորդ Բայց այն ինչ որ չորրորդ 
Աւետարանը կԱւետարանը կԱւետարանը կԱւետարանը կ’’’’արձանագրէ արդէն մարձանագրէ արդէն մարձանագրէ արդէն մարձանագրէ արդէն մեզի, որոշ տեղեր կը շեշտէեզի, որոշ տեղեր կը շեշտէեզի, որոշ տեղեր կը շեշտէեզի, որոշ տեղեր կը շեշտէ::::    
Որովհետեւ ճիշդ Յիսուս իր ժամանակին, որովհետեւ կը գործէր Որովհետեւ ճիշդ Յիսուս իր ժամանակին, որովհետեւ կը գործէր Որովհետեւ ճիշդ Յիսուս իր ժամանակին, որովհետեւ կը գործէր Որովհետեւ ճիշդ Յիսուս իր ժամանակին, որովհետեւ կը գործէր 
Եբրայական մկջավայրի մէջ, զգուշացաւ նոյնիսկ կարգ մը Եբրայական մկջավայրի մէջ, զգուշացաւ նոյնիսկ կարգ մը Եբրայական մկջավայրի մէջ, զգուշացաւ նոյնիսկ կարգ մը Եբրայական մկջավայրի մէջ, զգուշացաւ նոյնիսկ կարգ մը 
արտայայտութիւններ որ ունեցաւ, եւ որոնք անուղղակի ձեւով իր արտայայտութիւններ որ ունեցաւ, եւ որոնք անուղղակի ձեւով իր արտայայտութիւններ որ ունեցաւ, եւ որոնք անուղղակի ձեւով իր արտայայտութիւններ որ ունեցաւ, եւ որոնք անուղղակի ձեւով իր 
Աստուած ըլլալը կը յայտնէին, առիթ եղան որ Հրեաներ քարեր Աստուած ըլլալը կը յայտնէին, առիթ եղան որ Հրեաներ քարեր Աստուած ըլլալը կը յայտնէին, առիթ եղան որ Հրեաներ քարեր Աստուած ըլլալը կը յայտնէին, առիթ եղան որ Հրեաներ քարեր 
վերցնեն զիվերցնեն զիվերցնեն զիվերցնեն զինք քարկոծելու համար, եւ երբ ինչո՞ւ հարցուցնք քարկոծելու համար, եւ երբ ինչո՞ւ հարցուցնք քարկոծելու համար, եւ երբ ինչո՞ւ հարցուցնք քարկոծելու համար, եւ երբ ինչո՞ւ հարցուց::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
ըսին. ըսին. ըսին. ըսին. ««««Որովհետեւ դուն մարդ ես եւ ինքզինքդ Աստուած կՈրովհետեւ դուն մարդ ես եւ ինքզինքդ Աստուած կՈրովհետեւ դուն մարդ ես եւ ինքզինքդ Աստուած կՈրովհետեւ դուն մարդ ես եւ ինքզինքդ Աստուած կ’’’’ընեսընեսընեսընես» » » » 
Յհ 10Յհ 10Յհ 10Յհ 10::::    

Հետեւաբար, Հրէական մտածողութեան մէջ Աստուծոյ Հետեւաբար, Հրէական մտածողութեան մէջ Աստուծոյ Հետեւաբար, Հրէական մտածողութեան մէջ Աստուծոյ Հետեւաբար, Հրէական մտածողութեան մէջ Աստուծոյ 
մէկութիւնը այնքան բացարձակ էր, որ ուեւէ մէկ ձեւով չէին մէկութիւնը այնքան բացարձակ էր, որ ուեւէ մէկ ձեւով չէին մէկութիւնը այնքան բացարձակ էր, որ ուեւէ մէկ ձեւով չէին մէկութիւնը այնքան բացարձակ էր, որ ուեւէ մէկ ձեւով չէին 
կրնար պատկերացնել որ Աստուած իր աստուածուկրնար պատկերացնել որ Աստուած իր աստուածուկրնար պատկերացնել որ Աստուած իր աստուածուկրնար պատկերացնել որ Աստուած իր աստուածութեանը մէջ թեանը մէջ թեանը մէջ թեանը մէջ 
կրնայ մէկ ըլլալ, եւ ունենալ երեք անձեր՝ Հայրը, եւ Հօրը կողքին կրնայ մէկ ըլլալ, եւ ունենալ երեք անձեր՝ Հայրը, եւ Հօրը կողքին կրնայ մէկ ըլլալ, եւ ունենալ երեք անձեր՝ Հայրը, եւ Հօրը կողքին կրնայ մէկ ըլլալ, եւ ունենալ երեք անձեր՝ Հայրը, եւ Հօրը կողքին 
Որդին եւ Որդիին կողքին Սուրբ ՀոգինՈրդին եւ Որդիին կողքին Սուրբ ՀոգինՈրդին եւ Որդիին կողքին Սուրբ ՀոգինՈրդին եւ Որդիին կողքին Սուրբ Հոգին::::    Նման բան չէին կրնար Նման բան չէին կրնար Նման բան չէին կրնար Նման բան չէին կրնար 
պատկերացնելպատկերացնելպատկերացնելպատկերացնել::::    Հետեւաբար, անոնք որոնք չկրցան ամբողջապէս Հետեւաբար, անոնք որոնք չկրցան ամբողջապէս Հետեւաբար, անոնք որոնք չկրցան ամբողջապէս Հետեւաբար, անոնք որոնք չկրցան ամբողջապէս 
Քրիստոսի գալ եւ այս նոր վարդապետութիւնը ընդունիլ , միջին Քրիստոսի գալ եւ այս նոր վարդապետութիւնը ընդունիլ , միջին Քրիստոսի գալ եւ այս նոր վարդապետութիւնը ընդունիլ , միջին Քրիստոսի գալ եւ այս նոր վարդապետութիւնը ընդունիլ , միջին 
եզր մը փորձեցին գեզր մը փորձեցին գեզր մը փորձեցին գեզր մը փորձեցին գտնելտնելտնելտնել::::    եւ անոնք նաեւ Քրիստոսի կատարեալ եւ անոնք նաեւ Քրիստոսի կատարեալ եւ անոնք նաեւ Քրիստոսի կատարեալ եւ անոնք նաեւ Քրիստոսի կատարեալ 
մարդկութիւնը շեշտեցին անտեսելով աստուածութիւնը կամ մարդկութիւնը շեշտեցին անտեսելով աստուածութիւնը կամ մարդկութիւնը շեշտեցին անտեսելով աստուածութիւնը կամ մարդկութիւնը շեշտեցին անտեսելով աստուածութիւնը կամ 
մոռնալովմոռնալովմոռնալովմոռնալով::::    Առաջին աղանդները հետեւաբար, այդ Հեայ Առաջին աղանդները հետեւաբար, այդ Հեայ Առաջին աղանդները հետեւաբար, այդ Հեայ Առաջին աղանդները հետեւաբար, այդ Հեայ 
քրիստոնէական շրջանակներու մէ) սկսան, բայց նոյնքան նաեւ քրիստոնէական շրջանակներու մէ) սկսան, բայց նոյնքան նաեւ քրիստոնէական շրջանակներու մէ) սկսան, բայց նոյնքան նաեւ քրիստոնէական շրջանակներու մէ) սկսան, բայց նոյնքան նաեւ 
Յունական շրջանակներու մէջ հաւասար չափովՅունական շրջանակներու մէջ հաւասար չափովՅունական շրջանակներու մէջ հաւասար չափովՅունական շրջանակներու մէջ հաւասար չափով::::    

    
2.2.2.2.----    Եթէ երթանք ուրիշ հաԵթէ երթանք ուրիշ հաԵթէ երթանք ուրիշ հաԵթէ երթանք ուրիշ համայնքներու պատկանող մայնքներու պատկանող մայնքներու պատկանող մայնքներու պատկանող 

եկեղեցիներ, կը նշմարենք որ պզտիկ տարբերութիւններ կան եկեղեցիներ, կը նշմարենք որ պզտիկ տարբերութիւններ կան եկեղեցիներ, կը նշմարենք որ պզտիկ տարբերութիւններ կան եկեղեցիներ, կը նշմարենք որ պզտիկ տարբերութիւններ կան 
մեր արտասանած մեր արտասանած մեր արտասանած մեր արտասանած ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ին եւ անոնց արտասանած ին եւ անոնց արտասանած ին եւ անոնց արտասանած ին եւ անոնց արտասանած 
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ին միջեւին միջեւին միջեւին միջեւ::::    Եթէ նոյն Նիկիական Հաւատամքն է որ Եթէ նոյն Նիկիական Հաւատամքն է որ Եթէ նոյն Նիկիական Հաւատամքն է որ Եթէ նոյն Նիկիական Հաւատամքն է որ 
կկկկ’’’’արտասանենք, ինչո՞ւ կը հանդիպինք այդ արտասանենք, ինչո՞ւ կը հանդիպինք այդ արտասանենք, ինչո՞ւ կը հանդիպինք այդ արտասանենք, ինչո՞ւ կը հանդիպինք այդ 
տարբերութիւններունտարբերութիւններունտարբերութիւններունտարբերութիւններուն::::    

    
Ուրիշ եկեղեցիներու մէջ սոՈւրիշ եկեղեցիներու մէջ սոՈւրիշ եկեղեցիներու մէջ սոՈւրիշ եկեղեցիներու մէջ սովորաբար Նիկիական վորաբար Նիկիական վորաբար Նիկիական վորաբար Նիկիական 

Հաւատամքն է կամ Նիկիականի շատ մօտիկ դաւանութիւն մըն է Հաւատամքն է կամ Նիկիականի շատ մօտիկ դաւանութիւն մըն է Հաւատամքն է կամ Նիկիականի շատ մօտիկ դաւանութիւն մըն է Հաւատամքն է կամ Նիկիականի շատ մօտիկ դաւանութիւն մըն է 
որ կոր կոր կոր կ’’’’արտասանուիարտասանուիարտասանուիարտասանուի::::    Քիչ առաջ ըսի որ տարբեր եկեղեցիներ Քիչ առաջ ըսի որ տարբեր եկեղեցիներ Քիչ առաջ ըսի որ տարբեր եկեղեցիներ Քիչ առաջ ըսի որ տարբեր եկեղեցիներ 
տարբեր Հանգանակներ ունին, որոնց միջեւ սակայն էական տարբեր Հանգանակներ ունին, որոնց միջեւ սակայն էական տարբեր Հանգանակներ ունին, որոնց միջեւ սակայն էական տարբեր Հանգանակներ ունին, որոնց միջեւ սակայն էական 
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տարբերութիւններ չկանտարբերութիւններ չկանտարբերութիւններ չկանտարբերութիւններ չկան::::    Հոն պարզապէս մէկՀոն պարզապէս մէկՀոն պարզապէս մէկՀոն պարզապէս մէկ----երկու երկու երկու երկու 
երկրորդական բառերու տարբերութիւններ կաերկրորդական բառերու տարբերութիւններ կաերկրորդական բառերու տարբերութիւններ կաերկրորդական բառերու տարբերութիւններ կանննն::::    Ինչպէս ըսի, Ինչպէս ըսի, Ինչպէս ըսի, Ինչպէս ըսի, 
Եգիպտոսի, Պաղեստինի, Կեսարիոյ եւ Հռոմի մէջ կային Եգիպտոսի, Պաղեստինի, Կեսարիոյ եւ Հռոմի մէջ կային Եգիպտոսի, Պաղեստինի, Կեսարիոյ եւ Հռոմի մէջ կային Եգիպտոսի, Պաղեստինի, Կեսարիոյ եւ Հռոմի մէջ կային 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր հաւատքի Հանգանակներ. մէկ ժողով մը բառ տարբեր հաւատքի Հանգանակներ. մէկ ժողով մը բառ տարբեր հաւատքի Հանգանակներ. մէկ ժողով մը բառ տարբեր հաւատքի Հանգանակներ. մէկ ժողով մը բառ 
մը կամ տող մը վաւերացուց, այլ ժողով մը՝ ուրիշ բառ մը կամ մը կամ տող մը վաւերացուց, այլ ժողով մը՝ ուրիշ բառ մը կամ մը կամ տող մը վաւերացուց, այլ ժողով մը՝ ուրիշ բառ մը կամ մը կամ տող մը վաւերացուց, այլ ժողով մը՝ ուրիշ բառ մը կամ 
ուրիշ տող մըուրիշ տող մըուրիշ տող մըուրիշ տող մը::::    Իւրաքանչիւր ժողով լրացում մը կատարեց եւ ոԻւրաքանչիւր ժողով լրացում մը կատարեց եւ ոԻւրաքանչիւր ժողով լրացում մը կատարեց եւ ոԻւրաքանչիւր ժողով լրացում մը կատարեց եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ նորութիւն մը բերաւթէ նորութիւն մը բերաւթէ նորութիւն մը բերաւթէ նորութիւն մը բերաւ::::    

ԱռԱռԱռԱռիթէն օգտուիմ, մեր իթէն օգտուիմ, մեր իթէն օգտուիմ, մեր իթէն օգտուիմ, մեր ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին ին ին ին 
կապակցութեամբ հետեւեալը ըսելուկապակցութեամբ հետեւեալը ըսելուկապակցութեամբ հետեւեալը ըսելուկապակցութեամբ հետեւեալը ըսելու::::    Մեր ներկայ Հանգանակը Մեր ներկայ Հանգանակը Մեր ներկայ Հանգանակը Մեր ներկայ Հանգանակը 
որ կոր կոր կոր կ’’’’արտասանենք, թէպէտ Նիկիական կը կոչենք, բայց ճիշդ արտասանենք, թէպէտ Նիկիական կը կոչենք, բայց ճիշդ արտասանենք, թէպէտ Նիկիական կը կոչենք, բայց ճիշդ արտասանենք, թէպէտ Նիկիական կը կոչենք, բայց ճիշդ 
Նիկիոյ Հանգանակը չէ, ինչպէս պատկերը շատ յստակ ցոյց կու Նիկիոյ Հանգանակը չէ, ինչպէս պատկերը շատ յստակ ցոյց կու Նիկիոյ Հանգանակը չէ, ինչպէս պատկերը շատ յստակ ցոյց կու Նիկիոյ Հանգանակը չէ, ինչպէս պատկերը շատ յստակ ցոյց կու 
տայտայտայտայ::::    Այդ Հանգանակը իր վերջնական ձեւով, ըստ երեւոյթին Այդ Հանգանակը իր վերջնական ձեւով, ըստ երեւոյթին Այդ Հանգանակը իր վերջնական ձեւով, ըստ երեւոյթին Այդ Հանգանակը իր վերջնական ձեւով, ըստ երեւոյթին 
խմբխմբխմբխմբագրուած է մօտաւորապէս 6ագրուած է մօտաւորապէս 6ագրուած է մօտաւորապէս 6ագրուած է մօտաւորապէս 6----րդ դարուն, Հայաստանի մէջրդ դարուն, Հայաստանի մէջրդ դարուն, Հայաստանի մէջրդ դարուն, Հայաստանի մէջ::::    

Եթէ առնէք Կ. Պոլսոյ Հանգանակը եւ զայն բաղդատէք մեր Եթէ առնէք Կ. Պոլսոյ Հանգանակը եւ զայն բաղդատէք մեր Եթէ առնէք Կ. Պոլսոյ Հանգանակը եւ զայն բաղդատէք մեր Եթէ առնէք Կ. Պոլսոյ Հանգանակը եւ զայն բաղդատէք մեր 
Հանգանակին հետ, պիտի նշմարէք որ շատ մեծ նմանութիւն կայ Հանգանակին հետ, պիտի նշմարէք որ շատ մեծ նմանութիւն կայ Հանգանակին հետ, պիտի նշմարէք որ շատ մեծ նմանութիւն կայ Հանգանակին հետ, պիտի նշմարէք որ շատ մեծ նմանութիւն կայ 
անոնց միջեւանոնց միջեւանոնց միջեւանոնց միջեւ::::    Սուրբ Ադանաս Հայրապետը ունի անձնապէս Սուրբ Ադանաս Հայրապետը ունի անձնապէս Սուրբ Ադանաս Հայրապետը ունի անձնապէս Սուրբ Ադանաս Հայրապետը ունի անձնապէս 
խմբագրած Հանգանակ մը, որմէ կարգ մը բացատրութիւններխմբագրած Հանգանակ մը, որմէ կարգ մը բացատրութիւններխմբագրած Հանգանակ մը, որմէ կարգ մը բացատրութիւններխմբագրած Հանգանակ մը, որմէ կարգ մը բացատրութիւններ    
առնուած ու ներմուծուած են մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ, որ առնուած ու ներմուծուած են մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ, որ առնուած ու ներմուծուած են մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ, որ առնուած ու ներմուծուած են մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ, որ 
խորքին մէջ, ինչպէս վերեւ ըսի, նորութիւններ չեն, այլ խորքին մէջ, ինչպէս վերեւ ըսի, նորութիւններ չեն, այլ խորքին մէջ, ինչպէս վերեւ ըսի, նորութիւններ չեն, այլ խորքին մէջ, ինչպէս վերեւ ըսի, նորութիւններ չեն, այլ 
պարզապէս լրացումներպարզապէս լրացումներպարզապէս լրացումներպարզապէս լրացումներ::::    Այս իսկ պատճառով, Հայր Յովսէփ Այս իսկ պատճառով, Հայր Յովսէփ Այս իսկ պատճառով, Հայր Յովսէփ Այս իսկ պատճառով, Հայր Յովսէփ 
Գաթրճեան, որուն համար ըսի որ Հանգանակի պատմութիւն մը Գաթրճեան, որուն համար ըսի որ Հանգանակի պատմութիւն մը Գաթրճեան, որուն համար ըսի որ Հանգանակի պատմութիւն մը Գաթրճեան, որուն համար ըսի որ Հանգանակի պատմութիւն մը 
գրած է 49 էջերով, մեր Հաւատամքը կը կոչէ Նիգրած է 49 էջերով, մեր Հաւատամքը կը կոչէ Նիգրած է 49 էջերով, մեր Հաւատամքը կը կոչէ Նիգրած է 49 էջերով, մեր Հաւատամքը կը կոչէ Նիկիականկիականկիականկիական----
Ադանասեան ՀանգանակԱդանասեան ՀանգանակԱդանասեան ՀանգանակԱդանասեան Հանգանակ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց ««««ԱդանասեանԱդանասեանԱդանասեանԱդանասեան» » » » անունը պայման անունը պայման անունը պայման անունը պայման 
չէ որ գործածենքչէ որ գործածենքչէ որ գործածենքչէ որ գործածենք:::: « « « «ՆիկիականՆիկիականՆիկիականՆիկիական» » » » բառին գործածութիւնը բաւարար բառին գործածութիւնը բաւարար բառին գործածութիւնը բաւարար բառին գործածութիւնը բաւարար 
է, հետեւեալ առումով.է, հետեւեալ առումով.է, հետեւեալ առումով.է, հետեւեալ առումով.----    Շատ հետաքրքրական է եկեղեցիներուն Շատ հետաքրքրական է եկեղեցիներուն Շատ հետաքրքրական է եկեղեցիներուն Շատ հետաքրքրական է եկեղեցիներուն 
փորձառութիւնըփորձառութիւնըփորձառութիւնըփորձառութիւնը::::    Երբ Կ. Պոլսոյ մէջ, Նիկիական Հաւատամքի Երբ Կ. Պոլսոյ մէջ, Նիկիական Հաւատամքի Երբ Կ. Պոլսոյ մէջ, Նիկիական Հաւատամքի Երբ Կ. Պոլսոյ մէջ, Նիկիական Հաւատամքի 
վրայ Սուրբ Հոգիին նուիրուած բաժին վրայ Սուրբ Հոգիին նուիրուած բաժին վրայ Սուրբ Հոգիին նուիրուած բաժին վրայ Սուրբ Հոգիին նուիրուած բաժին մը աւելցուեցաւ, մը աւելցուեցաւ, մը աւելցուեցաւ, մը աւելցուեցաւ, 
եկեղեցիները այդ Հանգանակը ուրիշ անունով չկոչեցին, այլ եկեղեցիները այդ Հանգանակը ուրիշ անունով չկոչեցին, այլ եկեղեցիները այդ Հանգանակը ուրիշ անունով չկոչեցին, այլ եկեղեցիները այդ Հանգանակը ուրիշ անունով չկոչեցին, այլ 
շարունակեցին զայն կոչել շարունակեցին զայն կոչել շարունակեցին զայն կոչել շարունակեցին զայն կոչել ««««Նիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական Հանգանակ», », », », գոնէ իրենց գոնէ իրենց գոնէ իրենց գոնէ իրենց 
ծէսին մէջծէսին մէջծէսին մէջծէսին մէջ::::    

Ինչո՞ւ Նիկիոյ անունը մնացԻնչո՞ւ Նիկիոյ անունը մնացԻնչո՞ւ Նիկիոյ անունը մնացԻնչո՞ւ Նիկիոյ անունը մնաց::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ ««««ՆիկիականՆիկիականՆիկիականՆիկիական» » » » 
անունը, պայմանականօրէն համազօր էր ուղղափառութեանանունը, պայմանականօրէն համազօր էր ուղղափառութեանանունը, պայմանականօրէն համազօր էր ուղղափառութեանանունը, պայմանականօրէն համազօր էր ուղղափառութեան::::    Ով Ով Ով Ով 
որ ըսէր թէ իր հաւաոր ըսէր թէ իր հաւաոր ըսէր թէ իր հաւաոր ըսէր թէ իր հաւատքը տքը տքը տքը ««««ՆիկիականՆիկիականՆիկիականՆիկիական» » » » էր՝ կարծէք ըսած կէր՝ կարծէք ըսած կէր՝ կարծէք ըսած կէր՝ կարծէք ըսած կ’’’’ըլլար ըլլար ըլլար ըլլար 
որ իր հաւատքը ուղիղ հաւատքն էր, իսկ ով որ ըսէր թէ իր որ իր հաւատքը ուղիղ հաւատքն էր, իսկ ով որ ըսէր թէ իր որ իր հաւատքը ուղիղ հաւատքն էր, իսկ ով որ ըսէր թէ իր որ իր հաւատքը ուղիղ հաւատքն էր, իսկ ով որ ըսէր թէ իր 
հաւատքը հաւատքը հաւատքը հաւատքը ««««ՆիկիականՆիկիականՆիկիականՆիկիական» » » » չէր՝ կարծէք ըսած կչէր՝ կարծէք ըսած կչէր՝ կարծէք ըսած կչէր՝ կարծէք ըսած կ’’’’ըլլար որ ինքը ուղիղ ըլլար որ ինքը ուղիղ ըլլար որ ինքը ուղիղ ըլլար որ ինքը ուղիղ 
հաւատքէն շեղած մըն էրհաւատքէն շեղած մըն էրհաւատքէն շեղած մըն էրհաւատքէն շեղած մըն էր::::    Անոր համար ալ, եկեղեցին այս Անոր համար ալ, եկեղեցին այս Անոր համար ալ, եկեղեցին այս Անոր համար ալ, եկեղեցին այս 
անունը պահեց. մինչեւ այսօր մեր ժամագիրքին մէջ ալ, անունը պահեց. մինչեւ այսօր մեր ժամագիրքին մէջ ալ, անունը պահեց. մինչեւ այսօր մեր ժամագիրքին մէջ ալ, անունը պահեց. մինչեւ այսօր մեր ժամագիրքին մէջ ալ, 
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ՊատարՊատարՊատարՊատարագամատոյցին մէջ ալ, կը տեսնէք որ գրուած է ագամատոյցին մէջ ալ, կը տեսնէք որ գրուած է ագամատոյցին մէջ ալ, կը տեսնէք որ գրուած է ագամատոյցին մէջ ալ, կը տեսնէք որ գրուած է 
««««Նիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական ՀանգանակՆիկիական Հանգանակ», », », », թէպէտ զայն գրողներն ալ, զայն թէպէտ զայն գրողներն ալ, զայն թէպէտ զայն գրողներն ալ, զայն թէպէտ զայն գրողներն ալ, զայն 
խմբագրողներն ալ, զայն տպողներն ալ, եւ նոյնիսկ խմբագրողներն ալ, զայն տպողներն ալ, եւ նոյնիսկ խմբագրողներն ալ, զայն տպողներն ալ, եւ նոյնիսկ խմբագրողներն ալ, զայն տպողներն ալ, եւ նոյնիսկ 
արտասանողներն ալ, բոլորն ալ գիտէին եւ գիտեն որ անիկա արտասանողներն ալ, բոլորն ալ գիտէին եւ գիտեն որ անիկա արտասանողներն ալ, բոլորն ալ գիտէին եւ գիտեն որ անիկա արտասանողներն ալ, բոլորն ալ գիտէին եւ գիտեն որ անիկա 
զուտ Նիկիական Հանգանակը չէզուտ Նիկիական Հանգանակը չէզուտ Նիկիական Հանգանակը չէզուտ Նիկիական Հանգանակը չէ::::    

Ի միջի այլոց, այստեղ կԻ միջի այլոց, այստեղ կԻ միջի այլոց, այստեղ կԻ միջի այլոց, այստեղ կ’’’’ուզեմ յիշել որուզեմ յիշել որուզեմ յիշել որուզեմ յիշել որ    մեր եկեղեցին ունի մեր եկեղեցին ունի մեր եկեղեցին ունի մեր եկեղեցին ունի 
նաեւ ուրիշ Հանգանակ մը որ ձեզմէ շատեր զայն լսած պէտք է նաեւ ուրիշ Հանգանակ մը որ ձեզմէ շատեր զայն լսած պէտք է նաեւ ուրիշ Հանգանակ մը որ ձեզմէ շատեր զայն լսած պէտք է նաեւ ուրիշ Հանգանակ մը որ ձեզմէ շատեր զայն լսած պէտք է 
ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    Անոնք որոնք սովորութիւն ըրած են Կիրակի առաւօտ Անոնք որոնք սովորութիւն ըրած են Կիրակի առաւօտ Անոնք որոնք սովորութիւն ըրած են Կիրակի առաւօտ Անոնք որոնք սովորութիւն ըրած են Կիրակի առաւօտ 
կանուխ եկեղեցի երթալ, գիտեն, որ ժամերգութիւնը չսկսած կանուխ եկեղեցի երթալ, գիտեն, որ ժամերգութիւնը չսկսած կանուխ եկեղեցի երթալ, գիտեն, որ ժամերգութիւնը չսկսած կանուխ եկեղեցի երթալ, գիտեն, որ ժամերգութիւնը չսկսած 
պատարագիչները կը կարդան Հանգանակ մը, որ կը սկսի պատարագիչները կը կարդան Հանգանակ մը, որ կը սկսի պատարագիչները կը կարդան Հանգանակ մը, որ կը սկսի պատարագիչները կը կարդան Հանգանակ մը, որ կը սկսի 
««««Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամեԽոստովանիմք եւ հաւատամք ամեԽոստովանիմք եւ հաւատամք ամեԽոստովանիմք եւ հաւատամք ամենակատար սրտիւ զՀայրն նակատար սրտիւ զՀայրն նակատար սրտիւ զՀայրն նակատար սրտիւ զՀայրն 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած»»»»    բառերովբառերովբառերովբառերով::::    Այս Հանգանակը մեր եկեղեցւոյ մէջ Այս Հանգանակը մեր եկեղեցւոյ մէջ Այս Հանգանակը մեր եկեղեցւոյ մէջ Այս Հանգանակը մեր եկեղեցւոյ մէջ 
լայնօրէն տարածում գտած է, այնքան՝ որ նոյնքան լայնօրէն տարածում գտած է, այնքան՝ որ նոյնքան լայնօրէն տարածում գտած է, այնքան՝ որ նոյնքան լայնօրէն տարածում գտած է, այնքան՝ որ նոյնքան 
պաշտօնական դարձած է որքան մեր պաշտօնական դարձած է որքան մեր պաշտօնական դարձած է որքան մեր պաշտօնական դարձած է որքան մեր ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ըըըը::::    

Այս Հանգանակը կամ դաւանութիւնը կը կարդացուի Այս Հանգանակը կամ դաւանութիւնը կը կարդացուի Այս Հանգանակը կամ դաւանութիւնը կը կարդացուի Այս Հանգանակը կամ դաւանութիւնը կը կարդացուի 
մասնաւորաբար ձեռնադրութիւններու ընթացքին՝ մասնաւորաբար ձեռնադրութիւններու ընթացքին՝ մասնաւորաբար ձեռնադրութիւններու ընթացքին՝ մասնաւորաբար ձեռնադրութիւններու ընթացքին՝ 
ՔահՔահՔահՔահանայական, Վարդապետական, Ծայրագոյն անայական, Վարդապետական, Ծայրագոյն անայական, Վարդապետական, Ծայրագոյն անայական, Վարդապետական, Ծայրագոյն 
Վարդապետութեան աստիճաններու տուուչութեան ժամանակՎարդապետութեան աստիճաններու տուուչութեան ժամանակՎարդապետութեան աստիճաններու տուուչութեան ժամանակՎարդապետութեան աստիճաններու տուուչութեան ժամանակ::::    
Այս Հանգանակը ոԱյս Հանգանակը ոԱյս Հանգանակը ոԱյս Հանգանակը ո´́́́չ Նիկիականն է, ոչ Նիկիականն է, ոչ Նիկիականն է, ոչ Նիկիականն է, ո´́́́չ Ադանասեանն է, ոչ Ադանասեանն է, ոչ Ադանասեանն է, ոչ Ադանասեանն է, ո´́́́չ Կ. չ Կ. չ Կ. չ Կ. 
Պոլսոնն է. թէպէտ իր իմաստով մէկ բառ իսկ տարբեր չէ, բայց Պոլսոնն է. թէպէտ իր իմաստով մէկ բառ իսկ տարբեր չէ, բայց Պոլսոնն է. թէպէտ իր իմաստով մէկ բառ իսկ տարբեր չէ, բայց Պոլսոնն է. թէպէտ իր իմաստով մէկ բառ իսկ տարբեր չէ, բայց 
նոյն ճշմարտութիւնները խմբագրուած են ուրիշ լեզուով մը, որ նոյն ճշմարտութիւնները խմբագրուած են ուրիշ լեզուով մը, որ նոյն ճշմարտութիւնները խմբագրուած են ուրիշ լեզուով մը, որ նոյն ճշմարտութիւնները խմբագրուած են ուրիշ լեզուով մը, որ 
հաւհաւհաւհաւանաբար մեզի կու գայ Միջին դարերէն. ոմանք կանաբար մեզի կու գայ Միջին դարերէն. ոմանք կանաբար մեզի կու գայ Միջին դարերէն. ոմանք կանաբար մեզի կու գայ Միջին դարերէն. ոմանք կ’’’’ենթադրեն ենթադրեն ենթադրեն ենթադրեն 
որ անիկա գործն է մեր նշանաւոր Վարդապետներէն կամ որ անիկա գործն է մեր նշանաւոր Վարդապետներէն կամ որ անիկա գործն է մեր նշանաւոր Վարդապետներէն կամ որ անիկա գործն է մեր նշանաւոր Վարդապետներէն կամ 
Հայրապետներէն՝ Ս. Գրիգոր ՏաթեւացիիՀայրապետներէն՝ Ս. Գրիգոր ՏաթեւացիիՀայրապետներէն՝ Ս. Գրիգոր ՏաթեւացիիՀայրապետներէն՝ Ս. Գրիգոր Տաթեւացիի::::    

    
3.3.3.3.----    Կաթողիկէ եկեղեցին Կաթողիկէ եկեղեցին Կաթողիկէ եկեղեցին Կաթողիկէ եկեղեցին ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը արտասանած ատեն, ը արտասանած ատեն, ը արտասանած ատեն, ը արտասանած ատեն, 

երբ հասնի երբ հասնի երբ հասնի երբ հասնի ««««չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալչարչարեալ, խաչեալ, թաղեալչարչարեալ, խաչեալ, թաղեալչարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ» » » » բառերուն, բառերուն, բառերուն, բառերուն, 
յատկապէս երբ յատկապէս երբ յատկապէս երբ յատկապէս երբ ««««թաղեալթաղեալթաղեալթաղեալ»»»»    բառը կբառը կբառը կբառը կ’’’’ըսեն, Աւետարանը վար ըսեն, Աւետարանը վար ըսեն, Աւետարանը վար ըսեն, Աւետարանը վար 
կկկկ’’’’առնեն, ի՞նչ է ձեր բացատրութիւնը ասոր վերաբերեալառնեն, ի՞նչ է ձեր բացատրութիւնը ասոր վերաբերեալառնեն, ի՞նչ է ձեր բացատրութիւնը ասոր վերաբերեալառնեն, ի՞նչ է ձեր բացատրութիւնը ասոր վերաբերեալ::::    

    
Այդ ծիսական ձեւերը հետագայ ժամանակներուն է որ մուտք Այդ ծիսական ձեւերը հետագայ ժամանակներուն է որ մուտք Այդ ծիսական ձեւերը հետագայ ժամանակներուն է որ մուտք Այդ ծիսական ձեւերը հետագայ ժամանակներուն է որ մուտք 

գործած են եկեղեցիներէն ներսգործած են եկեղեցիներէն ներսգործած են եկեղեցիներէն ներսգործած են եկեղեցիներէն ներս::::    Այս պարագային, շարժումը կը Այս պարագային, շարժումը կը Այս պարագային, շարժումը կը Այս պարագային, շարժումը կը 
փորձէ մտածումին հետեւիլ. այսինքն՝ փորձէ մտածումին հետեւիլ. այսինքն՝ փորձէ մտածումին հետեւիլ. այսինքն՝ փորձէ մտածումին հետեւիլ. այսինքն՝ ««««թաղեալթաղեալթաղեալթաղեալ» » » » ըսած ատեն, ըսած ատեն, ըսած ատեն, ըսած ատեն, 
Աւետարանը վար Աւետարանը վար Աւետարանը վար Աւետարանը վար կկկկ’’’’իջեցնեն՝ առաւել եւս ընդգծելու կամ իջեցնեն՝ առաւել եւս ընդգծելու կամ իջեցնեն՝ առաւել եւս ընդգծելու կամ իջեցնեն՝ առաւել եւս ընդգծելու կամ 
պատկերացնելու համար Քրիստոսի մարդեղացումը, երկիր պատկերացնելու համար Քրիստոսի մարդեղացումը, երկիր պատկերացնելու համար Քրիստոսի մարդեղացումը, երկիր պատկերացնելու համար Քրիստոսի մարդեղացումը, երկիր 
խոնարհիլը, բայց մանաւանդ թաղուիլը, իսկ խոնարհիլը, բայց մանաւանդ թաղուիլը, իսկ խոնարհիլը, բայց մանաւանդ թաղուիլը, իսկ խոնարհիլը, բայց մանաւանդ թաղուիլը, իսկ ««««յարուցեալյարուցեալյարուցեալյարուցեալ» » » » ըսած ըսած ըսած ըսած 
ատեն, Աւետարանը դարձեալ կը բարձրացնեն, այս անգամ անոր ատեն, Աւետարանը դարձեալ կը բարձրացնեն, այս անգամ անոր ատեն, Աւետարանը դարձեալ կը բարձրացնեն, այս անգամ անոր ատեն, Աւետարանը դարձեալ կը բարձրացնեն, այս անգամ անոր 
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յարութիւնը պատկերացնելու համարյարութիւնը պատկերացնելու համարյարութիւնը պատկերացնելու համարյարութիւնը պատկերացնելու համար::::    Բայց, ինչպէս ըսի, այս եւ Բայց, ինչպէս ըսի, այս եւ Բայց, ինչպէս ըսի, այս եւ Բայց, ինչպէս ըսի, այս եւ 
նմաննմաննմաննման    ձեւեր հետագայ ժամանակներուն, այսինքն՝ այս վերջին ձեւեր հետագայ ժամանակներուն, այսինքն՝ այս վերջին ձեւեր հետագայ ժամանակներուն, այսինքն՝ այս վերջին ձեւեր հետագայ ժամանակներուն, այսինքն՝ այս վերջին 
դարերուն է որ մուտք գործած պէտք է ըլլան եկեղեցիներէն ներս, դարերուն է որ մուտք գործած պէտք է ըլլան եկեղեցիներէն ներս, դարերուն է որ մուտք գործած պէտք է ըլլան եկեղեցիներէն ներս, դարերուն է որ մուտք գործած պէտք է ըլլան եկեղեցիներէն ներս, 
որովհետեւ ատիկա հին աւանդութիւն մը չէորովհետեւ ատիկա հին աւանդութիւն մը չէորովհետեւ ատիկա հին աւանդութիւն մը չէորովհետեւ ատիկա հին աւանդութիւն մը չէ::::    Հին եկեղեցիներուն Հին եկեղեցիներուն Հին եկեղեցիներուն Հին եկեղեցիներուն 
մէջ նոյնիսկ արտասանելու մասնաւոր կերպ ալ նշուած չէմէջ նոյնիսկ արտասանելու մասնաւոր կերպ ալ նշուած չէմէջ նոյնիսկ արտասանելու մասնաւոր կերպ ալ նշուած չէմէջ նոյնիսկ արտասանելու մասնաւոր կերպ ալ նշուած չէ::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
եկեղեցին մէեկեղեցին մէեկեղեցին մէեկեղեցին մէ´́́́կ կերպ ունիկ կերպ ունիկ կերպ ունիկ կերպ ունի:::: « « « «ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը ըսած ատեն, բոլորս ալ ը ըսած ատեն, բոլորս ալ ը ըսած ատեն, բոլորս ալ ը ըսած ատեն, բոլորս ալ 
ձեռնամած կձեռնամած կձեռնամած կձեռնամած կ’’’’ըլլանք, բացի Աւետարանը կարդացողէն, որ զայն ըլլանք, բացի Աւետարանը կարդացողէն, որ զայն ըլլանք, բացի Աւետարանը կարդացողէն, որ զայն ըլլանք, բացի Աւետարանը կարդացողէն, որ զայն 
բարձր պէտք է բռնած ըլլայ եւ այդպէս ալ մնայ մինչեւ բարձր պէտք է բռնած ըլլայ եւ այդպէս ալ մնայ մինչեւ բարձր պէտք է բռնած ըլլայ եւ այդպէս ալ մնայ մինչեւ բարձր պէտք է բռնած ըլլայ եւ այդպէս ալ մնայ մինչեւ 
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ին աւարտըին աւարտըին աւարտըին աւարտը::::    

    
4.4.4.4.----    Եթէ ես բերանովս չխոստովանիմ հաւատքս, այլ Եթէ ես բերանովս չխոստովանիմ հաւատքս, այլ Եթէ ես բերանովս չխոստովանիմ հաւատքս, այլ Եթէ ես բերանովս չխոստովանիմ հաւատքս, այլ 

պարզապէս սրտիս մէջ հաւատամ, ատիկա կրնա՞յ վտանգել պարզապէս սրտիս մէջ հաւատամ, ատիկա կրնա՞յ վտանգել պարզապէս սրտիս մէջ հաւատամ, ատիկա կրնա՞յ վտանգել պարզապէս սրտիս մէջ հաւատամ, ատիկա կրնա՞յ վտանգել 
փրկութիւնս, փրկութիւնս, փրկութիւնս, փրկութիւնս, կամ ատիկա բան մը կը պակսեցնէ՞ հաւատքէսկամ ատիկա բան մը կը պակսեցնէ՞ հաւատքէսկամ ատիկա բան մը կը պակսեցնէ՞ հաւատքէսկամ ատիկա բան մը կը պակսեցնէ՞ հաւատքէս::::    

    
Կը պակսեցնէ իր արտայայտութեանը մէջ, այսինքն՝ Կը պակսեցնէ իր արտայայտութեանը մէջ, այսինքն՝ Կը պակսեցնէ իր արտայայտութեանը մէջ, այսինքն՝ Կը պակսեցնէ իր արտայայտութեանը մէջ, այսինքն՝ 

կեանքին մէջ. որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը տեսակ մը կեանքին մէջ. որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը տեսակ մը կեանքին մէջ. որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը տեսակ մը կեանքին մէջ. որովհետեւ խոստովանուած հաւատքը տեսակ մը 
մղիչ ոյժն է, որ մարդս կը մղէ որ ինքը այդ հաւատքին մղիչ ոյժն է, որ մարդս կը մղէ որ ինքը այդ հաւատքին մղիչ ոյժն է, որ մարդս կը մղէ որ ինքը այդ հաւատքին մղիչ ոյժն է, որ մարդս կը մղէ որ ինքը այդ հաւատքին 
պաշտպանութեան ետին կանգնիպաշտպանութեան ետին կանգնիպաշտպանութեան ետին կանգնիպաշտպանութեան ետին կանգնի::::    Իսկ չարտայայտուած կամ Իսկ չարտայայտուած կամ Իսկ չարտայայտուած կամ Իսկ չարտայայտուած կամ 
չխոստովանուած հաւաչխոստովանուած հաւաչխոստովանուած հաւաչխոստովանուած հաւատքը կը նմանի պահուած հարստութեան, տքը կը նմանի պահուած հարստութեան, տքը կը նմանի պահուած հարստութեան, տքը կը նմանի պահուած հարստութեան, 
այս պարագայիս պահուած հարստութիւնը՝ ծածուկ պահուած այս պարագայիս պահուած հարստութիւնը՝ ծածուկ պահուած այս պարագայիս պահուած հարստութիւնը՝ ծածուկ պահուած այս պարագայիս պահուած հարստութիւնը՝ ծածուկ պահուած 
հաւատքն է, եւ ծածուկ պահելը երբեմն կրնայ կամաւոր ըլլալ, հաւատքն է, եւ ծածուկ պահելը երբեմն կրնայ կամաւոր ըլլալ, հաւատքն է, եւ ծածուկ պահելը երբեմն կրնայ կամաւոր ըլլալ, հաւատքն է, եւ ծածուկ պահելը երբեմն կրնայ կամաւոր ըլլալ, 
իսկ եթէ կամաւոր է, ատիկա կրնայ հաւատքի ուրացում իսկ եթէ կամաւոր է, ատիկա կրնայ հաւատքի ուրացում իսկ եթէ կամաւոր է, ատիկա կրնայ հաւատքի ուրացում իսկ եթէ կամաւոր է, ատիկա կրնայ հաւատքի ուրացում 
նկատուիլնկատուիլնկատուիլնկատուիլ::::    Ուրացումի վերաբերեալ Յիսուս կՈւրացումի վերաբերեալ Յիսուս կՈւրացումի վերաբերեալ Յիսուս կՈւրացումի վերաբերեալ Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ զիս Ով որ զիս Ով որ զիս Ով որ զիս 
ուրանայ մարուրանայ մարուրանայ մարուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ դոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ դոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ դոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ 
Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ էՀօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ էՀօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ էՀօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է»»»» ( ( ( (Մտ 10.33)Մտ 10.33)Մտ 10.33)Մտ 10.33)::::    Ուրացումը որուն Ուրացումը որուն Ուրացումը որուն Ուրացումը որուն 
մասին կը խօսի Յիսուս, այն ուրացումն է, որ երբ մեր հաւատքը մասին կը խօսի Յիսուս, այն ուրացումն է, որ երբ մեր հաւատքը մասին կը խօսի Յիսուս, այն ուրացումն է, որ երբ մեր հաւատքը մասին կը խօսի Յիսուս, այն ուրացումն է, որ երբ մեր հաւատքը 
յայտարարելու կամ խոստովանելու պահը կու գայ, մենք չենք յայտարարելու կամ խոստովանելու պահը կու գայ, մենք չենք յայտարարելու կամ խոստովանելու պահը կու գայ, մենք չենք յայտարարելու կամ խոստովանելու պահը կու գայ, մենք չենք 
խոստովանիր. նման պարագայի, արդէն մեր հաւատքխոստովանիր. նման պարագայի, արդէն մեր հաւատքխոստովանիր. նման պարագայի, արդէն մեր հաւատքխոստովանիր. նման պարագայի, արդէն մեր հաւատքն է որ ն է որ ն է որ ն է որ 
ուրացած կուրացած կուրացած կուրացած կ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք::::    Չխոստովանուած հաւատքը նահանջի Չխոստովանուած հաւատքը նահանջի Չխոստովանուած հաւատքը նահանջի Չխոստովանուած հաւատքը նահանջի 
պատճառ կրնայ ըլլալ, իսկ խոստովանուած հաւատքը, ճիշդ պատճառ կրնայ ըլլալ, իսկ խոստովանուած հաւատքը, ճիշդ պատճառ կրնայ ըլլալ, իսկ խոստովանուած հաւատքը, ճիշդ պատճառ կրնայ ըլլալ, իսկ խոստովանուած հաւատքը, ճիշդ 
հակառակը, պատճառ կհակառակը, պատճառ կհակառակը, պատճառ կհակառակը, պատճառ կ’’’’ըլլայ հաւատքի մեր կեանքին մէջ ըլլայ հաւատքի մեր կեանքին մէջ ըլլայ հաւատքի մեր կեանքին մէջ ըլլայ հաւատքի մեր կեանքին մէջ 
յառաջընթացին, աւելի մեծ քաջութեան, աւելի մեծ նուիրումին եւ յառաջընթացին, աւելի մեծ քաջութեան, աւելի մեծ նուիրումին եւ յառաջընթացին, աւելի մեծ քաջութեան, աւելի մեծ նուիրումին եւ յառաջընթացին, աւելի մեծ քաջութեան, աւելի մեծ նուիրումին եւ 
այդ հաւատքին տէր կանգնելու մեր նախանձախնդրայդ հաւատքին տէր կանգնելու մեր նախանձախնդրայդ հաւատքին տէր կանգնելու մեր նախանձախնդրայդ հաւատքին տէր կանգնելու մեր նախանձախնդրութեանութեանութեանութեան::::    

    
5.5.5.5.----    Արդեօք վա՞խն է, կամ մեր ներսիդին բոյն դրած մե՞ղքն է Արդեօք վա՞խն է, կամ մեր ներսիդին բոյն դրած մե՞ղքն է Արդեօք վա՞խն է, կամ մեր ներսիդին բոյն դրած մե՞ղքն է Արդեօք վա՞խն է, կամ մեր ներսիդին բոյն դրած մե՞ղքն է 

որ թոյլ չի տար որ մենք համարձակութեամբ խոստովանինք մեր որ թոյլ չի տար որ մենք համարձակութեամբ խոստովանինք մեր որ թոյլ չի տար որ մենք համարձակութեամբ խոստովանինք մեր որ թոյլ չի տար որ մենք համարձակութեամբ խոստովանինք մեր 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 99

    
Պատճառները կրնան շատ ըլլալՊատճառները կրնան շատ ըլլալՊատճառները կրնան շատ ըլլալՊատճառները կրնան շատ ըլլալ::::    Յստակ է սակայն, որ Յստակ է սակայն, որ Յստակ է սակայն, որ Յստակ է սակայն, որ 

հիմնականին մէջ մարդոց վախն է, մարդոցմէ ամչնալն ու հիմնականին մէջ մարդոց վախն է, մարդոցմէ ամչնալն ու հիմնականին մէջ մարդոց վախն է, մարդոցմէ ամչնալն ու հիմնականին մէջ մարդոց վախն է, մարդոցմէ ամչնալն ու 
քաշուիլն է, որ պատճառ կքաշուիլն է, որ պատճառ կքաշուիլն է, որ պատճառ կքաշուիլն է, որ պատճառ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ    որ մենք չխոստովանինք մեր որ մենք չխոստովանինք մեր որ մենք չխոստովանինք մեր որ մենք չխոստովանինք մեր 
հաւատքը անհրաժեշտութեան պահունհաւատքը անհրաժեշտութեան պահունհաւատքը անհրաժեշտութեան պահունհաւատքը անհրաժեշտութեան պահուն::::    Հազարումէկ պատճառ Հազարումէկ պատճառ Հազարումէկ պատճառ Հազարումէկ պատճառ 
կարելի է տալկարելի է տալկարելի է տալկարելի է տալ::::    ԻԻԻԻ´́́́նչ ալ ըլլայ սակայն պատճառը, հետեւանքն է նչ ալ ըլլայ սակայն պատճառը, հետեւանքն է նչ ալ ըլլայ սակայն պատճառը, հետեւանքն է նչ ալ ըլլայ սակայն պատճառը, հետեւանքն է 
կարեւորը. ի՞նչ կկարեւորը. ի՞նչ կկարեւորը. ի՞նչ կկարեւորը. ի՞նչ կ’’’’ըլլայ հետեւանքը եթէ խոստովանինք մեր ըլլայ հետեւանքը եթէ խոստովանինք մեր ըլլայ հետեւանքը եթէ խոստովանինք մեր ըլլայ հետեւանքը եթէ խոստովանինք մեր 
հաւատքը, եւ ի՞նչ կհաւատքը, եւ ի՞նչ կհաւատքը, եւ ի՞նչ կհաւատքը, եւ ի՞նչ կ’’’’ըլլայ հետեւանքը՝ եթէ չխոստովանինքըլլայ հետեւանքը՝ եթէ չխոստովանինքըլլայ հետեւանքը՝ եթէ չխոստովանինքըլլայ հետեւանքը՝ եթէ չխոստովանինք::::    

    
6.6.6.6.----    Գիտենք որ 45Գիտենք որ 45Գիտենք որ 45Գիտենք որ 451 1 1 1 թուականէն ետք է որ եկեղեցին թուականէն ետք է որ եկեղեցին թուականէն ետք է որ եկեղեցին թուականէն ետք է որ եկեղեցին 

բաժնուեցաւ, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ կը հանդիպինք բաժնուեցաւ, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ կը հանդիպինք բաժնուեցաւ, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ կը հանդիպինք բաժնուեցաւ, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ կը հանդիպինք 
««««Կաթողիկէ եւ առաքելական ԵկեղեցիԿաթողիկէ եւ առաքելական ԵկեղեցիԿաթողիկէ եւ առաքելական ԵկեղեցիԿաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի» » » » բառերուն Կ. Պոլսոյ բառերուն Կ. Պոլսոյ բառերուն Կ. Պոլսոյ բառերուն Կ. Պոլսոյ 
Հանգանակին մէջՀանգանակին մէջՀանգանակին մէջՀանգանակին մէջ::::    

    
Յստակ է որ մինչեւ Նիկիոյ ժողովին ժամանակ՝ 325 Յստակ է որ մինչեւ Նիկիոյ ժողովին ժամանակ՝ 325 Յստակ է որ մինչեւ Նիկիոյ ժողովին ժամանակ՝ 325 Յստակ է որ մինչեւ Նիկիոյ ժողովին ժամանակ՝ 325 

թուական, բաժանում չէր կրնար ըլլալ. բայց բաժանումէն ետք ալ, թուական, բաժանում չէր կրնար ըլլալ. բայց բաժանումէն ետք ալ, թուական, բաժանում չէր կրնար ըլլալ. բայց բաժանումէն ետք ալ, թուական, բաժանում չէր կրնար ըլլալ. բայց բաժանումէն ետք ալ, 
բբբբոլորս շարունակեցինք նոյն բանը խոստովանիլ, որովհետեւ ոլորս շարունակեցինք նոյն բանը խոստովանիլ, որովհետեւ ոլորս շարունակեցինք նոյն բանը խոստովանիլ, որովհետեւ ոլորս շարունակեցինք նոյն բանը խոստովանիլ, որովհետեւ 
բաժանումը մենք կը ճանչնանք մարմինին վրայ յառաջ եկած բաժանումը մենք կը ճանչնանք մարմինին վրայ յառաջ եկած բաժանումը մենք կը ճանչնանք մարմինին վրայ յառաջ եկած բաժանումը մենք կը ճանչնանք մարմինին վրայ յառաջ եկած 
վէրք մը իբրեւ. հակառակ այդ վէրքին, մարմինը մարմին ըլլալէ վէրք մը իբրեւ. հակառակ այդ վէրքին, մարմինը մարմին ըլլալէ վէրք մը իբրեւ. հակառակ այդ վէրքին, մարմինը մարմին ըլլալէ վէրք մը իբրեւ. հակառակ այդ վէրքին, մարմինը մարմին ըլլալէ 
կը դադրի՞կը դադրի՞կը դադրի՞կը դադրի՞::::    Մեր մարմինը որքան ալ վէրքերով ծածկուած ըլլայ Մեր մարմինը որքան ալ վէրքերով ծածկուած ըլլայ Մեր մարմինը որքան ալ վէրքերով ծածկուած ըլլայ Մեր մարմինը որքան ալ վէրքերով ծածկուած ըլլայ 
իր ամբողջականութիւնը կը կորսնցնէ՞իր ամբողջականութիւնը կը կորսնցնէ՞իր ամբողջականութիւնը կը կորսնցնէ՞իր ամբողջականութիւնը կը կորսնցնէ՞::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ մենք կամաւոր մենք կամաւոր մենք կամաւոր մենք կամաւոր 
կերպով մեր մէկ անդամը չկտրենք եւ չնետենք, անիկա կերպով մեր մէկ անդամը չկտրենք եւ չնետենք, անիկա կերպով մեր մէկ անդամը չկտրենք եւ չնետենք, անիկա կերպով մեր մէկ անդամը չկտրենք եւ չնետենք, անիկա 
մարմինէն բաժնուած չմարմինէն բաժնուած չմարմինէն բաժնուած չմարմինէն բաժնուած չ’’’’ըլլար. կամ եթէ մէկը ինքզինք չկտրէ ըլլար. կամ եթէ մէկը ինքզինք չկտրէ ըլլար. կամ եթէ մէկը ինքզինք չկտրէ ըլլար. կամ եթէ մէկը ինքզինք չկտրէ 
Եկեղեցւոյ ընդհանուր մարմինէն՝ երբեք բաժնուած չի սեպուիրԵկեղեցւոյ ընդհանուր մարմինէն՝ երբեք բաժնուած չի սեպուիրԵկեղեցւոյ ընդհանուր մարմինէն՝ երբեք բաժնուած չի սեպուիրԵկեղեցւոյ ընդհանուր մարմինէն՝ երբեք բաժնուած չի սեպուիր::::    
Այստեղ, հետեւաբար, Այստեղ, հետեւաբար, Այստեղ, հետեւաբար, Այստեղ, հետեւաբար, ««««ԿաթողիկէԿաթողիկէԿաթողիկէԿաթողիկէ» » » » բառը չէ գործածուած իր բառը չէ գործածուած իր բառը չէ գործածուած իր բառը չէ գործածուած իր 
ներկայ առումով կամ իմաստովներկայ առումով կամ իմաստովներկայ առումով կամ իմաստովներկայ առումով կամ իմաստով:::: « « « «ԿաթԿաթԿաթԿաթողիկէողիկէողիկէողիկէ» » » » բառը Յունարէն բառը Յունարէն բառը Յունարէն բառը Յունարէն 
բառ մըն է, որ կը նշանակէ բառ մըն է, որ կը նշանակէ բառ մըն է, որ կը նշանակէ բառ մըն է, որ կը նշանակէ ««««ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական», », », », եւ ցոյց կու տայ, որ եւ ցոյց կու տայ, որ եւ ցոյց կու տայ, որ եւ ցոյց կու տայ, որ 
Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցի է, այսինքն՝ Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցի է, այսինքն՝ Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցի է, այսինքն՝ Քրիստոսի եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցի է, այսինքն՝ 
ընդհանուրին, բոլորին, ամբողջին պատկանող եկեղեցի է, ընդհանուրին, բոլորին, ամբողջին պատկանող եկեղեցի է, ընդհանուրին, բոլորին, ամբողջին պատկանող եկեղեցի է, ընդհանուրին, բոլորին, ամբողջին պատկանող եկեղեցի է, 
ամբողջ աշխարհի մէջ տարածուած մէկ եւ միասնական ամբողջ աշխարհի մէջ տարածուած մէկ եւ միասնական ամբողջ աշխարհի մէջ տարածուած մէկ եւ միասնական ամբողջ աշխարհի մէջ տարածուած մէկ եւ միասնական 
եկեղեցին էեկեղեցին էեկեղեցին էեկեղեցին է::::    

    
7.7.7.7.----    Եթէ երբեք բԵթէ երբեք բԵթէ երբեք բԵթէ երբեք բաժանումէն ետք Հաւատամքը նոյնը մնաց, աժանումէն ետք Հաւատամքը նոյնը մնաց, աժանումէն ետք Հաւատամքը նոյնը մնաց, աժանումէն ետք Հաւատամքը նոյնը մնաց, 

այդ պարագային, մենք ինչո՞ւ միութիւն չենք գտներ այդ պարագային, մենք ինչո՞ւ միութիւն չենք գտներ այդ պարագային, մենք ինչո՞ւ միութիւն չենք գտներ այդ պարագային, մենք ինչո՞ւ միութիւն չենք գտներ 
եկեղեցիներու միջեւ, եւ ինչո՞ւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ եկեղեցիներու միջեւ, եւ ինչո՞ւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ եկեղեցիներու միջեւ, եւ ինչո՞ւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ եկեղեցիներու միջեւ, եւ ինչո՞ւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ 
եկեղեցիները որոնք նոյն Հաւատամքը կեկեղեցիները որոնք նոյն Հաւատամքը կեկեղեցիները որոնք նոյն Հաւատամքը կեկեղեցիները որոնք նոյն Հաւատամքը կ’’’’արտասանեն, տարբեր արտասանեն, տարբեր արտասանեն, տարբեր արտասանեն, տարբեր 
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բացատրութիւն ունին իրենց Հաւատամքին մէջ Սուրբ Հոգիին բացատրութիւն ունին իրենց Հաւատամքին մէջ Սուրբ Հոգիին բացատրութիւն ունին իրենց Հաւատամքին մէջ Սուրբ Հոգիին բացատրութիւն ունին իրենց Հաւատամքին մէջ Սուրբ Հոգիին 
վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ::::    

    
ՄիուՄիուՄիուՄիութիւնը պարզ բանաձեւի մը հարց չէթիւնը պարզ բանաձեւի մը հարց չէթիւնը պարզ բանաձեւի մը հարց չէթիւնը պարզ բանաձեւի մը հարց չէ::::    Թոյլ տուէք Թոյլ տուէք Թոյլ տուէք Թոյլ տուէք 

պատասխանիս մէջ հետեւեալ երեւոյթը ընդգրկեմպատասխանիս մէջ հետեւեալ երեւոյթը ընդգրկեմպատասխանիս մէջ հետեւեալ երեւոյթը ընդգրկեմպատասխանիս մէջ հետեւեալ երեւոյթը ընդգրկեմ::::    Յաճախ Յաճախ Յաճախ Յաճախ 
մասնաւորաբար քրիստոնէական մեր տօներուն առիթով, հարց մասնաւորաբար քրիստոնէական մեր տօներուն առիթով, հարց մասնաւորաբար քրիստոնէական մեր տօներուն առիթով, հարց մասնաւորաբար քրիստոնէական մեր տօներուն առիթով, հարց 
կը տրուի մեզի թէ ինչո՞ւ եկեղեցիներու միջեւ այս բաժանումը. կը տրուի մեզի թէ ինչո՞ւ եկեղեցիներու միջեւ այս բաժանումը. կը տրուի մեզի թէ ինչո՞ւ եկեղեցիներու միջեւ այս բաժանումը. կը տրուի մեզի թէ ինչո՞ւ եկեղեցիներու միջեւ այս բաժանումը. 
Օրինակ առնենք Ծնունդի պարագանՕրինակ առնենք Ծնունդի պարագանՕրինակ առնենք Ծնունդի պարագանՕրինակ առնենք Ծնունդի պարագան::::    Մարդիկ կը հարցնեն թէ Մարդիկ կը հարցնեն թէ Մարդիկ կը հարցնեն թէ Մարդիկ կը հարցնեն թէ 
ինինինինչո՞ւ մէչո՞ւ մէչո՞ւ մէչո՞ւ մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն Ծնունդին տօնակատարութեան համար, յն Ծնունդին տօնակատարութեան համար, յն Ծնունդին տօնակատարութեան համար, յն Ծնունդին տօնակատարութեան համար, 
եկեղեցիները տարբեր օր եւ տարբեր թուականներ ունինեկեղեցիները տարբեր օր եւ տարբեր թուականներ ունինեկեղեցիները տարբեր օր եւ տարբեր թուականներ ունինեկեղեցիները տարբեր օր եւ տարբեր թուականներ ունին::::    Ես Ես Ես Ես 
կկկկ’’’’ուզեմ հարց տալ այստեղուզեմ հարց տալ այստեղուզեմ հարց տալ այստեղուզեմ հարց տալ այստեղ::::    Արդեօք քրիստոնէական կարգ մը Արդեօք քրիստոնէական կարգ մը Արդեօք քրիստոնէական կարգ մը Արդեօք քրիստոնէական կարգ մը 
տօներ տարբեր թուականներու տօնե՞լն է պատճառը եկեղեցւոյ տօներ տարբեր թուականներու տօնե՞լն է պատճառը եկեղեցւոյ տօներ տարբեր թուականներու տօնե՞լն է պատճառը եկեղեցւոյ տօներ տարբեր թուականներու տօնե՞լն է պատճառը եկեղեցւոյ 
բաժանմանբաժանմանբաժանմանբաժանման::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Նոյնիսկ եթէ եկեղեցիները միասինՆոյնիսկ եթէ եկեղեցիները միասինՆոյնիսկ եթէ եկեղեցիները միասինՆոյնիսկ եթէ եկեղեցիները միասին    տօնեն բայց տօնեն բայց տօնեն բայց տօնեն բայց 
չուզեն իրարու քով գալ, տօնը կը նոյնանայ այոչուզեն իրարու քով գալ, տօնը կը նոյնանայ այոչուզեն իրարու քով գալ, տօնը կը նոյնանայ այոչուզեն իրարու քով գալ, տօնը կը նոյնանայ այո´́́́, , , , բայց երբեք ալ բայց երբեք ալ բայց երբեք ալ բայց երբեք ալ 
եկեղեցիները չեն միանար իրարուեկեղեցիները չեն միանար իրարուեկեղեցիները չեն միանար իրարուեկեղեցիները չեն միանար իրարու::::    Այսինչ կամ այնինչ տօնին Այսինչ կամ այնինչ տօնին Այսինչ կամ այնինչ տօնին Այսինչ կամ այնինչ տօնին 
թուականը եթէ նոյնանայ, ատիկա չի նշանակեր որ թուականը եթէ նոյնանայ, ատիկա չի նշանակեր որ թուականը եթէ նոյնանայ, ատիկա չի նշանակեր որ թուականը եթէ նոյնանայ, ատիկա չի նշանակեր որ 
եկեղեցիներու միջեւ միութիւն յառաջ եկաւեկեղեցիներու միջեւ միութիւն յառաջ եկաւեկեղեցիներու միջեւ միութիւն յառաջ եկաւեկեղեցիներու միջեւ միութիւն յառաջ եկաւ::::    

Միութիւնը կամեցողութեան հարց էՄիութիւնը կամեցողութեան հարց էՄիութիւնը կամեցողութեան հարց էՄիութիւնը կամեցողութեան հարց է::::    Հոն ուր կամեցՀոն ուր կամեցՀոն ուր կամեցՀոն ուր կամեցողութիւն ողութիւն ողութիւն ողութիւն 
կայ, հոն ուր սիրոյ հոգին ներկայ է, հոկայ, հոն ուր սիրոյ հոգին ներկայ է, հոկայ, հոն ուր սիրոյ հոգին ներկայ է, հոկայ, հոն ուր սիրոյ հոգին ներկայ է, հո´́́́ն միայն միութիւն կրնայ ն միայն միութիւն կրնայ ն միայն միութիւն կրնայ ն միայն միութիւն կրնայ 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    Եկեղեցիները դժբախտաբար, երբեմն ճիշդ անհատ Եկեղեցիները դժբախտաբար, երբեմն ճիշդ անհատ Եկեղեցիները դժբախտաբար, երբեմն ճիշդ անհատ Եկեղեցիները դժբախտաբար, երբեմն ճիշդ անհատ 
մարդոց պէս, իրենք ալ զոհ կմարդոց պէս, իրենք ալ զոհ կմարդոց պէս, իրենք ալ զոհ կմարդոց պէս, իրենք ալ զոհ կ’’’’երթան որոշ ընկերութիւններու, երթան որոշ ընկերութիւններու, երթան որոշ ընկերութիւններու, երթան որոշ ընկերութիւններու, 
որոշ ժամանակի մտայնութեանց, իրենց աւանդութեանց բերած որոշ ժամանակի մտայնութեանց, իրենց աւանդութեանց բերած որոշ ժամանակի մտայնութեանց, իրենց աւանդութեանց բերած որոշ ժամանակի մտայնութեանց, իրենց աւանդութեանց բերած 
թակարթներուն. եւ այդ բոլորինթակարթներուն. եւ այդ բոլորինթակարթներուն. եւ այդ բոլորինթակարթներուն. եւ այդ բոլորին    մէջ ալ կը բռնուին, կը բանտուին, մէջ ալ կը բռնուին, կը բանտուին, մէջ ալ կը բռնուին, կը բանտուին, մէջ ալ կը բռնուին, կը բանտուին, 
եւ իրենց համար դժուար կեւ իրենց համար դժուար կեւ իրենց համար դժուար կեւ իրենց համար դժուար կ’’’’ըլլայ այլեւս անոնց սահմաններէն ըլլայ այլեւս անոնց սահմաններէն ըլլայ այլեւս անոնց սահմաններէն ըլլայ այլեւս անոնց սահմաններէն 
դուրս գալդուրս գալդուրս գալդուրս գալ::::    

Ինչպէս մարդ արարածը սովորութիւններու գումար մըն է, եւ Ինչպէս մարդ արարածը սովորութիւններու գումար մըն է, եւ Ինչպէս մարդ արարածը սովորութիւններու գումար մըն է, եւ Ինչպէս մարդ արարածը սովորութիւններու գումար մըն է, եւ 
եթէ ուզէք զայն այդ սովորութիւններու գումարէն դուրս բերել, չեմ եթէ ուզէք զայն այդ սովորութիւններու գումարէն դուրս բերել, չեմ եթէ ուզէք զայն այդ սովորութիւններու գումարէն դուրս բերել, չեմ եթէ ուզէք զայն այդ սովորութիւններու գումարէն դուրս բերել, չեմ 
ըսեր անկարելի կըսեր անկարելի կըսեր անկարելի կըսեր անկարելի կ’’’’ըլլայ, բայց յաճախ շատ դժոըլլայ, բայց յաճախ շատ դժոըլլայ, բայց յաճախ շատ դժոըլլայ, բայց յաճախ շատ դժուար կւար կւար կւար կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Նոյնն Նոյնն Նոյնն Նոյնն 
է եկեղեցիներու պարագանէ եկեղեցիներու պարագանէ եկեղեցիներու պարագանէ եկեղեցիներու պարագան::::    Մենք երբեք միութեան տեսլականն Մենք երբեք միութեան տեսլականն Մենք երբեք միութեան տեսլականն Մենք երբեք միութեան տեսլականն 
ու յոյսը չենք կորսնցներ, թէպէտ գիտենք նաեւ, որ որքան ատեն ու յոյսը չենք կորսնցներ, թէպէտ գիտենք նաեւ, որ որքան ատեն ու յոյսը չենք կորսնցներ, թէպէտ գիտենք նաեւ, որ որքան ատեն ու յոյսը չենք կորսնցներ, թէպէտ գիտենք նաեւ, որ որքան ատեն 
որ եկեղեցիները իրենք աստուածամարդկային որ եկեղեցիները իրենք աստուածամարդկային որ եկեղեցիները իրենք աստուածամարդկային որ եկեղեցիները իրենք աստուածամարդկային 
հաստատութիւններ են, այսինքն՝ անոր մէջ, աստուածային հաստատութիւններ են, այսինքն՝ անոր մէջ, աստուածային հաստատութիւններ են, այսինքն՝ անոր մէջ, աստուածային հաստատութիւններ են, այսինքն՝ անոր մէջ, աստուածային 
ներկայութեան կողքին, կայ նաեւ մարդկներկայութեան կողքին, կայ նաեւ մարդկներկայութեան կողքին, կայ նաեւ մարդկներկայութեան կողքին, կայ նաեւ մարդկային ներկայութիւնը, ային ներկայութիւնը, ային ներկայութիւնը, ային ներկայութիւնը, 
որուն պատճառով դեր կը խաղան նաեւ մարդկային որուն պատճառով դեր կը խաղան նաեւ մարդկային որուն պատճառով դեր կը խաղան նաեւ մարդկային որուն պատճառով դեր կը խաղան նաեւ մարդկային 
մտածողութիւնը եւ տուեալները, այնքան ատեն մտածողութիւնը եւ տուեալները, այնքան ատեն մտածողութիւնը եւ տուեալները, այնքան ատեն մտածողութիւնը եւ տուեալները, այնքան ատեն 
դժուարութիւններ միդժուարութիւններ միդժուարութիւններ միդժուարութիւններ մի´́́́շտ պիտի ըլլան եւ միշտ պիտի ըլլան եւ միշտ պիտի ըլլան եւ միշտ պիտի ըլլան եւ մի´́́́շտ պիտի ծագին շտ պիտի ծագին շտ պիտի ծագին շտ պիտի ծագին 
միութեան այդ ճամբուն վրայմիութեան այդ ճամբուն վրայմիութեան այդ ճամբուն վրայմիութեան այդ ճամբուն վրայ::::    Ասիկա ընդունելով հանդերձ, Ասիկա ընդունելով հանդերձ, Ասիկա ընդունելով հանդերձ, Ասիկա ընդունելով հանդերձ, 
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վերստին կը հաստատեմ, որ մենք բնաւ միութեան հեռվերստին կը հաստատեմ, որ մենք բնաւ միութեան հեռվերստին կը հաստատեմ, որ մենք բնաւ միութեան հեռվերստին կը հաստատեմ, որ մենք բնաւ միութեան հեռանկարը անկարը անկարը անկարը 
չենք կորսնցներչենք կորսնցներչենք կորսնցներչենք կորսնցներ::::    

Միութիւնը իրագործուած տեսնելը մեր ալ ցանկութիւնն էՄիութիւնը իրագործուած տեսնելը մեր ալ ցանկութիւնն էՄիութիւնը իրագործուած տեսնելը մեր ալ ցանկութիւնն էՄիութիւնը իրագործուած տեսնելը մեր ալ ցանկութիւնն է::::    
Բայց զգոյշ պէտք է ըլլալ զգացական մտածողութենէԲայց զգոյշ պէտք է ըլլալ զգացական մտածողութենէԲայց զգոյշ պէտք է ըլլալ զգացական մտածողութենէԲայց զգոյշ պէտք է ըլլալ զգացական մտածողութենէ::::    Ոմանք Ոմանք Ոմանք Ոմանք 
միութեան հարցին զգացական մտածողութեամբ կը մօտենան՝ միութեան հարցին զգացական մտածողութեամբ կը մօտենան՝ միութեան հարցին զգացական մտածողութեամբ կը մօտենան՝ միութեան հարցին զգացական մտածողութեամբ կը մօտենան՝ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ԵղբաԵղբաԵղբաԵղբա´́́́յր, այս բոլորին վեյր, այս բոլորին վեյր, այս բոլորին վեյր, այս բոլորին վե´́́́րջ պէտք է տալ. քովրջ պէտք է տալ. քովրջ պէտք է տալ. քովրջ պէտք է տալ. քով----քովի քովի քովի քովի 
գանք կը վերջանայգանք կը վերջանայգանք կը վերջանայգանք կը վերջանայ»»»»::::    ԹԹԹԹէպէտ Քովէպէտ Քովէպէտ Քովէպէտ Քով----քովի գալու տրամադրութիւնն քովի գալու տրամադրութիւնն քովի գալու տրամադրութիւնն քովի գալու տրամադրութիւնն 
ու փափաքը բոլորին մօտ ալ կայ, եւ սակայն, դուք գիտէք, ու փափաքը բոլորին մօտ ալ կայ, եւ սակայն, դուք գիտէք, ու փափաքը բոլորին մօտ ալ կայ, եւ սակայն, դուք գիտէք, ու փափաքը բոլորին մօտ ալ կայ, եւ սակայն, դուք գիտէք, 
իւրաքանչիւրդ անձնական փորձառութեամբ, ձեր անհատական իւրաքանչիւրդ անձնական փորձառութեամբ, ձեր անհատական իւրաքանչիւրդ անձնական փորձառութեամբ, ձեր անհատական իւրաքանչիւրդ անձնական փորձառութեամբ, ձեր անհատական 
կեանքէն, ընտանեկան կեանքէն, անմիջական շրջապատէն, եւ կեանքէն, ընտանեկան կեանքէն, անմիջական շրջապատէն, եւ կեանքէն, ընտանեկան կեանքէն, անմիջական շրջապատէն, եւ կեանքէն, ընտանեկան կեանքէն, անմիջական շրջապատէն, եւ 
նաեւ կրօնական խմբակցութիւններէն, որ յաճախ այն ինչ որ նաեւ կրօնական խմբակցութիւններէն, որ յաճախ այն ինչ որ նաեւ կրօնական խմբակցութիւններէն, որ յաճախ այն ինչ որ նաեւ կրօնական խմբակցութիւններէն, որ յաճախ այն ինչ որ 
դիւրին կերպոդիւրին կերպոդիւրին կերպոդիւրին կերպով իրագործելի կը պատկերացնէք՝ կը տեսնէք որ վ իրագործելի կը պատկերացնէք՝ կը տեսնէք որ վ իրագործելի կը պատկերացնէք՝ կը տեսնէք որ վ իրագործելի կը պատկերացնէք՝ կը տեսնէք որ 
այնքան ալ դիւրին չէ իրագործելըայնքան ալ դիւրին չէ իրագործելըայնքան ալ դիւրին չէ իրագործելըայնքան ալ դիւրին չէ իրագործելը::::    ՆոՆոՆոՆո´́́́յնն է եկեղեցիներուն յնն է եկեղեցիներուն յնն է եկեղեցիներուն յնն է եկեղեցիներուն 
միութեան պարագանմիութեան պարագանմիութեան պարագանմիութեան պարագան::::    Եկեղեցիներուն միջեւ միութեան Եկեղեցիներուն միջեւ միութեան Եկեղեցիներուն միջեւ միութեան Եկեղեցիներուն միջեւ միութեան 
աշխատանքը դժուարացնողը մարդկային գործօններու աշխատանքը դժուարացնողը մարդկային գործօններու աշխատանքը դժուարացնողը մարդկային գործօններու աշխատանքը դժուարացնողը մարդկային գործօններու 
ներկայութիւնն է եկեղեցիներու կեանքին մէջներկայութիւնն է եկեղեցիներու կեանքին մէջներկայութիւնն է եկեղեցիներու կեանքին մէջներկայութիւնն է եկեղեցիներու կեանքին մէջ::::    

Քրիստոս մեզմէ լաւ գիտէ անՔրիստոս մեզմէ լաւ գիտէ անՔրիստոս մեզմէ լաւ գիտէ անՔրիստոս մեզմէ լաւ գիտէ անհրաժեշտութիւնը այդ հրաժեշտութիւնը այդ հրաժեշտութիւնը այդ հրաժեշտութիւնը այդ 
միութեանմիութեանմիութեանմիութեան::::    Ան երբեք եկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող Ան երբեք եկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող Ան երբեք եկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող Ան երբեք եկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող 
բաժանումներուն իր հաւանութիւնը չի տար, բայց յիշեցէք որ երբ բաժանումներուն իր հաւանութիւնը չի տար, բայց յիշեցէք որ երբ բաժանումներուն իր հաւանութիւնը չի տար, բայց յիշեցէք որ երբ բաժանումներուն իր հաւանութիւնը չի տար, բայց յիշեցէք որ երբ 
տակաւին եկեղեցին չէր իսկ կազմաւորուած, Քրիստոս աղօթեց տակաւին եկեղեցին չէր իսկ կազմաւորուած, Քրիստոս աղօթեց տակաւին եկեղեցին չէր իսկ կազմաւորուած, Քրիստոս աղօթեց տակաւին եկեղեցին չէր իսկ կազմաւորուած, Քրիստոս աղօթեց 
իր երկնաւոր Հօր՝ ըսելով. իր երկնաւոր Հօր՝ ըսելով. իր երկնաւոր Հօր՝ ըսելով. իր երկնաւոր Հօր՝ ըսելով. ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբ Հայր, անվտանգ պահէ ւրբ Հայր, անվտանգ պահէ ւրբ Հայր, անվտանգ պահէ ւրբ Հայր, անվտանգ պահէ 
զանոնք քու անունզանոնք քու անունզանոնք քու անունզանոնք քու անունիդ զօրութեամբ, որպէսզի մէկ ըլլան, ինչպէս իդ զօրութեամբ, որպէսզի մէկ ըլլան, ինչպէս իդ զօրութեամբ, որպէսզի մէկ ըլլան, ինչպէս իդ զօրութեամբ, որպէսզի մէկ ըլլան, ինչպէս 
ես եւ դուն մէկ ենքես եւ դուն մէկ ենքես եւ դուն մէկ ենքես եւ դուն մէկ ենք»»»» ( ( ( (Յհ 17.11)Յհ 17.11)Յհ 17.11)Յհ 17.11)::::    Ինչո՞ւ Քրիստոս աղօթեց որ իր Ինչո՞ւ Քրիստոս աղօթեց որ իր Ինչո՞ւ Քրիստոս աղօթեց որ իր Ինչո՞ւ Քրիստոս աղօթեց որ իր 
աշակերտները մէաշակերտները մէաշակերտները մէաշակերտները մէ´́́́կ ըլլան երբ տակաւին ոեւէ բաժանում չկար կ ըլլան երբ տակաւին ոեւէ բաժանում չկար կ ըլլան երբ տակաւին ոեւէ բաժանում չկար կ ըլլան երբ տակաւին ոեւէ բաժանում չկար 
իր աշակերտներուն միջեւիր աշակերտներուն միջեւիր աշակերտներուն միջեւիր աշակերտներուն միջեւ::::    Ինչո՞ւ ան աղօթեց եկեղեցիին Ինչո՞ւ ան աղօթեց եկեղեցիին Ինչո՞ւ ան աղօթեց եկեղեցիին Ինչո՞ւ ան աղօթեց եկեղեցիին 
միութեան ու մէկութեան համար երբ տակաւին եկեղեցին չմիութեան ու մէկութեան համար երբ տակաւին եկեղեցին չմիութեան ու մէկութեան համար երբ տակաւին եկեղեցին չմիութեան ու մէկութեան համար երբ տակաւին եկեղեցին չէր իսկ էր իսկ էր իսկ էր իսկ 
կազմուած ու կազմաւորուածկազմուած ու կազմաւորուածկազմուած ու կազմաւորուածկազմուած ու կազմաւորուած::::    Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ այն՝ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ այն՝ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ այն՝ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ այն՝ 
որ Քրիստոս սկիզբէն գիտէր որ եկեղեցին իր կամեցած ձեւով որ Քրիստոս սկիզբէն գիտէր որ եկեղեցին իր կամեցած ձեւով որ Քրիստոս սկիզբէն գիտէր որ եկեղեցին իր կամեցած ձեւով որ Քրիստոս սկիզբէն գիտէր որ եկեղեցին իր կամեցած ձեւով 
կամ իտէալական ձեւով մէկ պիտի չըլլայկամ իտէալական ձեւով մէկ պիտի չըլլայկամ իտէալական ձեւով մէկ պիտի չըլլայկամ իտէալական ձեւով մէկ պիտի չըլլայ::::    

Իտէալական մէկութիւն մը կամ միութիւն մը եկեղեցիներուն Իտէալական մէկութիւն մը կամ միութիւն մը եկեղեցիներուն Իտէալական մէկութիւն մը կամ միութիւն մը եկեղեցիներուն Իտէալական մէկութիւն մը կամ միութիւն մը եկեղեցիներուն 
միջեւ՝ երբեմիջեւ՝ երբեմիջեւ՝ երբեմիջեւ՝ երբե´́́́ք ալ պիտի չիրագործուի այս աշխարհիք ալ պիտի չիրագործուի այս աշխարհիք ալ պիտի չիրագործուի այս աշխարհիք ալ պիտի չիրագործուի այս աշխարհին մէջն մէջն մէջն մէջ::::    Որքան Որքան Որքան Որքան 
ատեն որ աշխարհի մէջ է եկեղեցին, պիտի ունենայ վէրքի այն ատեն որ աշխարհի մէջ է եկեղեցին, պիտի ունենայ վէրքի այն ատեն որ աշխարհի մէջ է եկեղեցին, պիտի ունենայ վէրքի այն ատեն որ աշխարհի մէջ է եկեղեցին, պիտի ունենայ վէրքի այն 
բաժինը որ յատուկ է այս աշխարհինբաժինը որ յատուկ է այս աշխարհինբաժինը որ յատուկ է այս աշխարհինբաժինը որ յատուկ է այս աշխարհին::::    Բայց կասկած չունինք որ Բայց կասկած չունինք որ Բայց կասկած չունինք որ Բայց կասկած չունինք որ 
կամեցողութեանց դիմաց ամէն պատուար կրնայ փուլ գալկամեցողութեանց դիմաց ամէն պատուար կրնայ փուլ գալկամեցողութեանց դիմաց ամէն պատուար կրնայ փուլ գալկամեցողութեանց դիմաց ամէն պատուար կրնայ փուլ գալ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
պէտք է ըսել, որ եկեղեցիները ներկայ դարու կէսերուն պէտք է ըսել, որ եկեղեցիները ներկայ դարու կէսերուն պէտք է ըսել, որ եկեղեցիները ներկայ դարու կէսերուն պէտք է ըսել, որ եկեղեցիները ներկայ դարու կէսերուն 
յայտնաբերեցին այդ կամեցողութիյայտնաբերեցին այդ կամեցողութիյայտնաբերեցին այդ կամեցողութիյայտնաբերեցին այդ կամեցողութիւնըւնըւնըւնը::::    Անոնք սկիզբը դրին Անոնք սկիզբը դրին Անոնք սկիզբը դրին Անոնք սկիզբը դրին 
միութենական շարժումի մըմիութենական շարժումի մըմիութենական շարժումի մըմիութենական շարժումի մը::::    Թէեւ ցանկալի միութիւնը տակաւին Թէեւ ցանկալի միութիւնը տակաւին Թէեւ ցանկալի միութիւնը տակաւին Թէեւ ցանկալի միութիւնը տակաւին 
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չիրագործեցին, եւ սակայն, իրագործեցին որոշ չիրագործեցին, եւ սակայն, իրագործեցին որոշ չիրագործեցին, եւ սակայն, իրագործեցին որոշ չիրագործեցին, եւ սակայն, իրագործեցին որոշ 
միասնականութիւն մը, որ շատ կարեւոր է միութեան այդ միասնականութիւն մը, որ շատ կարեւոր է միութեան այդ միասնականութիւն մը, որ շատ կարեւոր է միութեան այդ միասնականութիւն մը, որ շատ կարեւոր է միութեան այդ 
ճամբուն վրայճամբուն վրայճամբուն վրայճամբուն վրայ::::    

Կը հաւատանք որ այդ միասնականութիւնը աստիճանաբար Կը հաւատանք որ այդ միասնականութիւնը աստիճանաբար Կը հաւատանք որ այդ միասնականութիւնը աստիճանաբար Կը հաւատանք որ այդ միասնականութիւնը աստիճանաբար 
կրնայ զօրանալ, եւ օր մըկրնայ զօրանալ, եւ օր մըկրնայ զօրանալ, եւ օր մըկրնայ զօրանալ, եւ օր մը    պատճառ դառնալ միութեան որ պատճառ դառնալ միութեան որ պատճառ դառնալ միութեան որ պատճառ դառնալ միութեան որ 
մէկութիւն չէ հարկաւ, այլ հակառակութիւններու բարձումն է մէկութիւն չէ հարկաւ, այլ հակառակութիւններու բարձումն է մէկութիւն չէ հարկաւ, այլ հակառակութիւններու բարձումն է մէկութիւն չէ հարկաւ, այլ հակառակութիւններու բարձումն է 
պարզապէս, որովհետեւ պարզապէս, որովհետեւ պարզապէս, որովհետեւ պարզապէս, որովհետեւ ««««միութիւնմիութիւնմիութիւնմիութիւն» » » » չի նշանակեր չի նշանակեր չի նշանակեր չի նշանակեր 
կաղապարուած կաղապարուած կաղապարուած կաղապարուած ««««մէկութիւնմէկութիւնմէկութիւնմէկութիւն» » » » մըմըմըմը::::    Իսկական միութիւնը ոԻսկական միութիւնը ոԻսկական միութիւնը ոԻսկական միութիւնը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
հակառակութեանց եւ անհասկացողութեանց վերացումն է, այլ հակառակութեանց եւ անհասկացողութեանց վերացումն է, այլ հակառակութեանց եւ անհասկացողութեանց վերացումն է, այլ հակառակութեանց եւ անհասկացողութեանց վերացումն է, այլ 
սիրոյ մթնոլորտի մը ստեսիրոյ մթնոլորտի մը ստեսիրոյ մթնոլորտի մը ստեսիրոյ մթնոլորտի մը ստեղծումն է եկեղեցիներուն միջեւ, ղծումն է եկեղեցիներուն միջեւ, ղծումն է եկեղեցիներուն միջեւ, ղծումն է եկեղեցիներուն միջեւ, 
որպէսզի բոլորն ալ կարենան գործակցիլ իրարու հետ մէորպէսզի բոլորն ալ կարենան գործակցիլ իրարու հետ մէորպէսզի բոլորն ալ կարենան գործակցիլ իրարու հետ մէորպէսզի բոլորն ալ կարենան գործակցիլ իրարու հետ մէ´́́́կ եւ կ եւ կ եւ կ եւ 
նոնոնոնո´́́́յն նպատակին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարդոց յն նպատակին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարդոց յն նպատակին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարդոց յն նպատակին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարդոց 
փրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնը::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ4444    
    

««««Հաւատամք ի մի Աստուած Հայրն ամենակալՀաւատամք ի մի Աստուած Հայրն ամենակալՀաւատամք ի մի Աստուած Հայրն ամենակալՀաւատամք ի մի Աստուած Հայրն ամենակալ»»»»::::    
Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Կը հաւատանք մէկ Աստուծոյ, Ամենակալ Կը հաւատանք մէկ Աստուծոյ, Ամենակալ Կը հաւատանք մէկ Աստուծոյ, Ամենակալ Կը հաւատանք մէկ Աստուծոյ, Ամենակալ 
ՀօրՀօրՀօրՀօր»»»»::::    

    
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը անցեալէն կու գայ բայց անցեալին չի ը անցեալէն կու գայ բայց անցեալին չի ը անցեալէն կու գայ բայց անցեալին չի ը անցեալէն կու գայ բայց անցեալին չի 

պատկանիր եւ պէտք չէ պատկանիպատկանիր եւ պէտք չէ պատկանիպատկանիր եւ պէտք չէ պատկանիպատկանիր եւ պէտք չէ պատկանի:::: « « « «ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը այսօրուան ը այսօրուան ը այսօրուան ը այսօրուան 
մեր կեանքին մէջ ներկայ պէտք է ըլլայմեր կեանքին մէջ ներկայ պէտք է ըլլայմեր կեանքին մէջ ներկայ պէտք է ըլլայմեր կեանքին մէջ ներկայ պէտք է ըլլայ::::    Ճիշդ է որ 325, 381 եւ 431 Ճիշդ է որ 325, 381 եւ 431 Ճիշդ է որ 325, 381 եւ 431 Ճիշդ է որ 325, 381 եւ 431 
թուականներուն, Արիոս, Մակեդոն եւ Նեստոր թուականներուն, Արիոս, Մակեդոն եւ Նեստոր թուականներուն, Արիոս, Մակեդոն եւ Նեստոր թուականներուն, Արիոս, Մակեդոն եւ Նեստոր 
դատապարտուեցան, բայց Արիոսականութիւնը, դատապարտուեցան, բայց Արիոսականութիւնը, դատապարտուեցան, բայց Արիոսականութիւնը, դատապարտուեցան, բայց Արիոսականութիւնը, 
ՄակեդոնականութիՄակեդոնականութիՄակեդոնականութիՄակեդոնականութիւնը եւ Նեստորականութիւնը կը ւնը եւ Նեստորականութիւնը կը ւնը եւ Նեստորականութիւնը կը ւնը եւ Նեստորականութիւնը կը 
շարունակուի եւ տակաւին պիտի շարունակուի, այնքան ատեն շարունակուի եւ տակաւին պիտի շարունակուի, այնքան ատեն շարունակուի եւ տակաւին պիտի շարունակուի, այնքան ատեն շարունակուի եւ տակաւին պիտի շարունակուի, այնքան ատեն 
երբ մարդիկ կը փորձեն երբ մարդիկ կը փորձեն երբ մարդիկ կը փորձեն երբ մարդիկ կը փորձեն ««««Խորհուրդ Մեծ եւ ՍքանչելինԽորհուրդ Մեծ եւ ՍքանչելինԽորհուրդ Մեծ եւ ՍքանչելինԽորհուրդ Մեծ եւ Սքանչելին» » » » 
մարդկային տրամաբանութեան պրիսմակէն միայն դիտելմարդկային տրամաբանութեան պրիսմակէն միայն դիտելմարդկային տրամաբանութեան պրիսմակէն միայն դիտելմարդկային տրամաբանութեան պրիսմակէն միայն դիտել::::    

Երբ Երբ Երբ Երբ ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ի մասին կը խօսինք, բնականօրէն առաջին ի մասին կը խօսինք, բնականօրէն առաջին ի մասին կը խօսինք, բնականօրէն առաջին ի մասին կը խօսինք, բնականօրէն առաջին 
հերթին պէտք է նայինք Աստուահերթին պէտք է նայինք Աստուահերթին պէտք է նայինք Աստուահերթին պէտք է նայինք Աստուածաշունչին, որ աղբիւրն է մեր ծաշունչին, որ աղբիւրն է մեր ծաշունչին, որ աղբիւրն է մեր ծաշունչին, որ աղբիւրն է մեր 
հաւատքինհաւատքինհաւատքինհաւատքին::::    Բայց որովհետեւ կԲայց որովհետեւ կԲայց որովհետեւ կԲայց որովհետեւ կ’’’’ապրինք աշխարհի մը մէջ ուր ապրինք աշխարհի մը մէջ ուր ապրինք աշխարհի մը մէջ ուր ապրինք աշխարհի մը մէջ ուր 
շրջապատուած ենք այնպիսիշրջապատուած ենք այնպիսիշրջապատուած ենք այնպիսիշրջապատուած ենք այնպիսի´́́́    մարդոցմով՝ որոնք չեն ճանչնար մարդոցմով՝ որոնք չեն ճանչնար մարդոցմով՝ որոնք չեն ճանչնար մարդոցմով՝ որոնք չեն ճանչնար 
Սուրբ Գիրքը, որոնք միայն գիտութեան լեզուով կը խօսին, եւ Սուրբ Գիրքը, որոնք միայն գիտութեան լեզուով կը խօսին, եւ Սուրբ Գիրքը, որոնք միայն գիտութեան լեզուով կը խօսին, եւ Սուրբ Գիրքը, որոնք միայն գիտութեան լեզուով կը խօսին, եւ 
որոնք շօշափելի փաստեր կորոնք շօշափելի փաստեր կորոնք շօշափելի փաստեր կորոնք շօշափելի փաստեր կ’’’’ուզեն համոզում գոյացնելու համար ուզեն համոզում գոյացնելու համար ուզեն համոզում գոյացնելու համար ուզեն համոզում գոյացնելու համար 
ոեւէ հարցոեւէ հարցոեւէ հարցոեւէ հարցի գծով, ուստի պիտի փորձեմ Աստուածաշունչի ի գծով, ուստի պիտի փորձեմ Աստուածաշունչի ի գծով, ուստի պիտի փորձեմ Աստուածաշունչի ի գծով, ուստի պիտի փորձեմ Աստուածաշունչի 
կողքին, տարբեր կալուածներէ նաեւ օրինակներ առնելով կողքին, տարբեր կալուածներէ նաեւ օրինակներ առնելով կողքին, տարբեր կալուածներէ նաեւ օրինակներ առնելով կողքին, տարբեր կալուածներէ նաեւ օրինակներ առնելով 
պարզաբանել եւ արդիականացնել Հաւատամքըպարզաբանել եւ արդիականացնել Հաւատամքըպարզաբանել եւ արդիականացնել Հաւատամքըպարզաբանել եւ արդիականացնել Հաւատամքը::::    

Ինչո՞ւ կԻնչո՞ւ կԻնչո՞ւ կԻնչո՞ւ կ’’’’ըսենք ըսենք ըսենք ըսենք ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք» » » » եւ չենք ըսեր եւ չենք ըսեր եւ չենք ըսեր եւ չենք ըսեր ««««ՀաւատամՀաւատամՀաւատամՀաւատամ»»»»::::    
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը յոգնակի է, իսկ ը յոգնակի է, իսկ ը յոգնակի է, իսկ ը յոգնակի է, իսկ ««««ՀաւատամՀաւատամՀաւատամՀաւատամ»»»»ը՝ եզակիը՝ եզակիը՝ եզակիը՝ եզակի::::    
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք» » » » կկկկ’’’’ըսենք, որովհետեւ ըսենք, որովհետեւ ըսենք, որովհետեւ ըսենք, որովհետեւ ատիկա անհատի մը ատիկա անհատի մը ատիկա անհատի մը ատիկա անհատի մը 
խոստովանութիւնը չէ, այլ՝ ամբողջութեանխոստովանութիւնը չէ, այլ՝ ամբողջութեանխոստովանութիւնը չէ, այլ՝ ամբողջութեանխոստովանութիւնը չէ, այլ՝ ամբողջութեան::::    Համայնքին Համայնքին Համայնքին Համայնքին 
խոստովանութիւնն է ատիկախոստովանութիւնն է ատիկախոստովանութիւնն է ատիկախոստովանութիւնն է ատիկա::::    Տարբեր եկեղեցիներ Տարբեր եկեղեցիներ Տարբեր եկեղեցիներ Տարբեր եկեղեցիներ 
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ի փոխարէն ի փոխարէն ի փոխարէն ի փոխարէն ««««ՀաւատամՀաւատամՀաւատամՀաւատամ» » » » կկկկ’’’’ըսեն, որովհետեւ զայն ըսեն, որովհետեւ զայն ըսեն, որովհետեւ զայն ըսեն, որովհետեւ զայն 
նկատի ունին որպէս անձնական հաւատքի արտայայտութիւն, նկատի ունին որպէս անձնական հաւատքի արտայայտութիւն, նկատի ունին որպէս անձնական հաւատքի արտայայտութիւն, նկատի ունին որպէս անձնական հաւատքի արտայայտութիւն, 
մինչդեռ մեր եկեղեցին շեշտը առաւելաբար կը դնէմինչդեռ մեր եկեղեցին շեշտը առաւելաբար կը դնէմինչդեռ մեր եկեղեցին շեշտը առաւելաբար կը դնէմինչդեռ մեր եկեղեցին շեշտը առաւելաբար կը դնէ    
հաւաքականութեան վրայհաւաքականութեան վրայհաւաքականութեան վրայհաւաքականութեան վրայ::::    Քանի որ եկեղեցին Քրիստոսի Քանի որ եկեղեցին Քրիստոսի Քանի որ եկեղեցին Քրիստոսի Քանի որ եկեղեցին Քրիստոսի 
մարմինն է, եւ մարմինը անհատը չէ որ կը ներկայացնէ, այլ՝ մարմինն է, եւ մարմինը անհատը չէ որ կը ներկայացնէ, այլ՝ մարմինն է, եւ մարմինը անհատը չէ որ կը ներկայացնէ, այլ՝ մարմինն է, եւ մարմինը անհատը չէ որ կը ներկայացնէ, այլ՝ 

                                                 
4
 Դասախօսութեան այս երկրորդ պահը՝ Երկուշաբթի 18 Յունուար 1999, բացառաբար 
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հաւաքականութիւնը, ուստի, հաւաքականութիւնը, ուստի, հաւաքականութիւնը, ուստի, հաւաքականութիւնը, ուստի, ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը աւելի շիտակ կը ը աւելի շիտակ կը ը աւելի շիտակ կը ը աւելի շիտակ կը 
գտնենք քան գտնենք քան գտնենք քան գտնենք քան ««««ՀաւատամՀաւատամՀաւատամՀաւատամ»»»»ըըըը::::    

Հաւատք ըսուածը Աստուծոյ կողմէ մեր բնութեան մէջ Հաւատք ըսուածը Աստուծոյ կողմէ մեր բնութեան մէջ Հաւատք ըսուածը Աստուծոյ կողմէ մեր բնութեան մէջ Հաւատք ըսուածը Աստուծոյ կողմէ մեր բնութեան մէջ 
դրուած իրականութիւն մըն է, եւ դրուած իրականութիւն մըն է, եւ դրուած իրականութիւն մըն է, եւ դրուած իրականութիւն մըն է, եւ ասիկա բացարձակ ասիկա բացարձակ ասիկա բացարձակ ասիկա բացարձակ 
ճշմարտութիւն է, ընդունինք կամ չընդունինք, գիտակցինք կամ ճշմարտութիւն է, ընդունինք կամ չընդունինք, գիտակցինք կամ ճշմարտութիւն է, ընդունինք կամ չընդունինք, գիտակցինք կամ ճշմարտութիւն է, ընդունինք կամ չընդունինք, գիտակցինք կամ 
չգիտակցինքչգիտակցինքչգիտակցինքչգիտակցինք::::    Յովհաննէս Երզնկացին կՅովհաննէս Երզնկացին կՅովհաննէս Երզնկացին կՅովհաննէս Երզնկացին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հաւատքը մեր մէջ Հաւատքը մեր մէջ Հաւատքը մեր մէջ Հաւատքը մեր մէջ 
ցանուած աստուածային շնորհք մըն էցանուած աստուածային շնորհք մըն էցանուած աստուածային շնորհք մըն էցանուած աստուածային շնորհք մըն է»»»»::::    Մարդուն մէջ շատ ոյժեր Մարդուն մէջ շատ ոյժեր Մարդուն մէջ շատ ոյժեր Մարդուն մէջ շատ ոյժեր 
կրնան ըլլալ, բայց ամէնէն զօրաւոր ոյժը՝ հաւատքի ոյժն էկրնան ըլլալ, բայց ամէնէն զօրաւոր ոյժը՝ հաւատքի ոյժն էկրնան ըլլալ, բայց ամէնէն զօրաւոր ոյժը՝ հաւատքի ոյժն էկրնան ըլլալ, բայց ամէնէն զօրաւոր ոյժը՝ հաւատքի ոյժն է::::    
Գիտէք որ եթէ երկրԳիտէք որ եթէ երկրԳիտէք որ եթէ երկրԳիտէք որ եթէ երկրագունտը կը գոյատեւէ եւ մենք անոր վրայ ագունտը կը գոյատեւէ եւ մենք անոր վրայ ագունտը կը գոյատեւէ եւ մենք անոր վրայ ագունտը կը գոյատեւէ եւ մենք անոր վրայ 
ազատ համարձակ կը քալենք, կը գոյատեւէ անոր համար՝ որ հոն ազատ համարձակ կը քալենք, կը գոյատեւէ անոր համար՝ որ հոն ազատ համարձակ կը քալենք, կը գոյատեւէ անոր համար՝ որ հոն ազատ համարձակ կը քալենք, կը գոյատեւէ անոր համար՝ որ հոն 
կայ ձգողական ոյժը, որ ամէն ինչ դէպի իրեն կը քաշէկայ ձգողական ոյժը, որ ամէն ինչ դէպի իրեն կը քաշէկայ ձգողական ոյժը, որ ամէն ինչ դէպի իրեն կը քաշէկայ ձգողական ոյժը, որ ամէն ինչ դէպի իրեն կը քաշէ::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
ձգողական ոյժը միայն մեր երկրագունտին յատուկ չէ, այլ՝ արեւի ձգողական ոյժը միայն մեր երկրագունտին յատուկ չէ, այլ՝ արեւի ձգողական ոյժը միայն մեր երկրագունտին յատուկ չէ, այլ՝ արեւի ձգողական ոյժը միայն մեր երկրագունտին յատուկ չէ, այլ՝ արեւի 
ամբողջ համաստեղութեանամբողջ համաստեղութեանամբողջ համաստեղութեանամբողջ համաստեղութեան::::    Այդ ձգողական ոյժին միջոցաւԱյդ ձգողական ոյժին միջոցաւԱյդ ձգողական ոյժին միջոցաւԱյդ ձգողական ոյժին միջոցաւ    է որ է որ է որ է որ 
բոլոր մոլորակները կամ արբանեակները արեւու շուրջ կը մնան բոլոր մոլորակները կամ արբանեակները արեւու շուրջ կը մնան բոլոր մոլորակները կամ արբանեակները արեւու շուրջ կը մնան բոլոր մոլորակները կամ արբանեակները արեւու շուրջ կը մնան 
եւ կը կազմեն մէկ ամբողջութիւնեւ կը կազմեն մէկ ամբողջութիւնեւ կը կազմեն մէկ ամբողջութիւնեւ կը կազմեն մէկ ամբողջութիւն::::    

Ինչպէս իւրաքանչիւր համաստեղութիւն ունի իր ձգողական Ինչպէս իւրաքանչիւր համաստեղութիւն ունի իր ձգողական Ինչպէս իւրաքանչիւր համաստեղութիւն ունի իր ձգողական Ինչպէս իւրաքանչիւր համաստեղութիւն ունի իր ձգողական 
ոյժը եւ անոր շնորհիւ է որ երկրագունտը իր գոյութիւնը կը ոյժը եւ անոր շնորհիւ է որ երկրագունտը իր գոյութիւնը կը ոյժը եւ անոր շնորհիւ է որ երկրագունտը իր գոյութիւնը կը ոյժը եւ անոր շնորհիւ է որ երկրագունտը իր գոյութիւնը կը 
պահէ, այնպէս ալ, հաւատքը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ պահէ, այնպէս ալ, հաւատքը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ պահէ, այնպէս ալ, հաւատքը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ պահէ, այնպէս ալ, հաւատքը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ 
գոյութգոյութգոյութգոյութիւն ունեցող այն ձգողական ոյժն է, որով մենք մեր իւն ունեցող այն ձգողական ոյժն է, որով մենք մեր իւն ունեցող այն ձգողական ոյժն է, որով մենք մեր իւն ունեցող այն ձգողական ոյժն է, որով մենք մեր 
գոյութիւնը կը պահենքգոյութիւնը կը պահենքգոյութիւնը կը պահենքգոյութիւնը կը պահենք::::    

Հաւատքը յաճախ բացատրուած է սխալ ձեւովՀաւատքը յաճախ բացատրուած է սխալ ձեւովՀաւատքը յաճախ բացատրուած է սխալ ձեւովՀաւատքը յաճախ բացատրուած է սխալ ձեւով::::    Ոմանց մօտ Ոմանց մօտ Ոմանց մօտ Ոմանց մօտ 
այն տպաւորութիւնը կը գտնենք որ հաւատքը տգէտներու կամ այն տպաւորութիւնը կը գտնենք որ հաւատքը տգէտներու կամ այն տպաւորութիւնը կը գտնենք որ հաւատքը տգէտներու կամ այն տպաւորութիւնը կը գտնենք որ հաւատքը տգէտներու կամ 
ծերերու համար է, եւ ուստի, զարգացածները կամ ծերերու համար է, եւ ուստի, զարգացածները կամ ծերերու համար է, եւ ուստի, զարգացածները կամ ծերերու համար է, եւ ուստի, զարգացածները կամ 
երիտասարդները պէտք չունին անոր, որովհետեւերիտասարդները պէտք չունին անոր, որովհետեւերիտասարդները պէտք չունին անոր, որովհետեւերիտասարդները պէտք չունին անոր, որովհետեւ    անոնք ամէն անոնք ամէն անոնք ամէն անոնք ամէն 
ինչ կրնան բացատրելինչ կրնան բացատրելինչ կրնան բացատրելինչ կրնան բացատրել::::    Ինչո՞ւ եւ ուրկէ՞ այս տրամադրութիւնը Ինչո՞ւ եւ ուրկէ՞ այս տրամադրութիւնը Ինչո՞ւ եւ ուրկէ՞ այս տրամադրութիւնը Ինչո՞ւ եւ ուրկէ՞ այս տրամադրութիւնը 
կամ տրամաբանութիւնըկամ տրամաբանութիւնըկամ տրամաբանութիւնըկամ տրամաբանութիւնը::::    Զարգացած եւ ուսեալ մարդիկ պէտք Զարգացած եւ ուսեալ մարդիկ պէտք Զարգացած եւ ուսեալ մարդիկ պէտք Զարգացած եւ ուսեալ մարդիկ պէտք 
չունի՞ն հաւատքիչունի՞ն հաւատքիչունի՞ն հաւատքիչունի՞ն հաւատքի::::    Գիտութեան հետամուտ եղող մարդիկ կարիքը Գիտութեան հետամուտ եղող մարդիկ կարիքը Գիտութեան հետամուտ եղող մարդիկ կարիքը Գիտութեան հետամուտ եղող մարդիկ կարիքը 
չունի՞ն հաւատքիչունի՞ն հաւատքիչունի՞ն հաւատքիչունի՞ն հաւատքի::::    

Հաւատքը տոկուն իրականութիւն է որքան գիտութիւնը ինքՀաւատքը տոկուն իրականութիւն է որքան գիտութիւնը ինքՀաւատքը տոկուն իրականութիւն է որքան գիտութիւնը ինքՀաւատքը տոկուն իրականութիւն է որքան գիտութիւնը ինք::::    
Բոլոր մարդիկԲոլոր մարդիկԲոլոր մարդիկԲոլոր մարդիկը կարիքը ունին թէը կարիքը ունին թէը կարիքը ունին թէը կարիքը ունին թէ´́́́    հաւատքի եւ թէհաւատքի եւ թէհաւատքի եւ թէհաւատքի եւ թէ´́́́    գիտութեանգիտութեանգիտութեանգիտութեան::::    
Առանց մէկուն միւսը չի կրնար ըլլալԱռանց մէկուն միւսը չի կրնար ըլլալԱռանց մէկուն միւսը չի կրնար ըլլալԱռանց մէկուն միւսը չի կրնար ըլլալ::::    Սուրբ Ներսէս Շնորհալին, Սուրբ Ներսէս Շնորհալին, Սուրբ Ներսէս Շնորհալին, Սուրբ Ներսէս Շնորհալին, 
եկեղեցականներուն ուղղած իր նամակին մէջ՝ կեկեղեցականներուն ուղղած իր նամակին մէջ՝ կեկեղեցականներուն ուղղած իր նամակին մէջ՝ կեկեղեցականներուն ուղղած իր նամակին մէջ՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
մարդ մէկ աչքով կրնայ տեսնել, բայց երկու աչքով կրնայ աւելի մարդ մէկ աչքով կրնայ տեսնել, բայց երկու աչքով կրնայ աւելի մարդ մէկ աչքով կրնայ տեսնել, բայց երկու աչքով կրնայ աւելի մարդ մէկ աչքով կրնայ տեսնել, բայց երկու աչքով կրնայ աւելի 
լաւ տեսնել, նմանապէս, կը թելադրեմ ձեզի լաւ տեսնել, նմանապէս, կը թելադրեմ ձեզի լաւ տեսնել, նմանապէս, կը թելադրեմ ձեզի լաւ տեսնել, նմանապէս, կը թելադրեմ ձեզի որ ձեր հաւատքի եւ որ ձեր հաւատքի եւ որ ձեր հաւատքի եւ որ ձեր հաւատքի եւ 
գիտութեան երկու աչքերը բագիտութեան երկու աչքերը բագիտութեան երկու աչքերը բագիտութեան երկու աչքերը բա´́́́ց պահէք, որովհետեւ հաւատք ց պահէք, որովհետեւ հաւատք ց պահէք, որովհետեւ հաւատք ց պահէք, որովհետեւ հաւատք 
առանց գիտութեան կամ գիտութիւն առանց հաւատքի մեզ առանց գիտութեան կամ գիտութիւն առանց հաւատքի մեզ առանց գիտութեան կամ գիտութիւն առանց հաւատքի մեզ առանց գիտութեան կամ գիտութիւն առանց հաւատքի մեզ 
միականի կը դարձնէմիականի կը դարձնէմիականի կը դարձնէմիականի կը դարձնէ»»»»::::    
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Եթէ գիտութեան աշակերտ մը ուզէ ոեւէ մէկ թէորի Եթէ գիտութեան աշակերտ մը ուզէ ոեւէ մէկ թէորի Եթէ գիտութեան աշակերտ մը ուզէ ոեւէ մէկ թէորի Եթէ գիտութեան աշակերտ մը ուզէ ոեւէ մէկ թէորի 
փորձարկութեան ենթարկել ստուգելու համար անոր ճիշդ կամ փորձարկութեան ենթարկել ստուգելու համար անոր ճիշդ կամ փորձարկութեան ենթարկել ստուգելու համար անոր ճիշդ կամ փորձարկութեան ենթարկել ստուգելու համար անոր ճիշդ կամ 
սխալ ըլլալը, անհրաժեսխալ ըլլալը, անհրաժեսխալ ըլլալը, անհրաժեսխալ ըլլալը, անհրաժեշտ եղած բոլոր նիւթերը հետը առնելով, շտ եղած բոլոր նիւթերը հետը առնելով, շտ եղած բոլոր նիւթերը հետը առնելով, շտ եղած բոլոր նիւթերը հետը առնելով, 
տարրալուծարան կտարրալուծարան կտարրալուծարան կտարրալուծարան կ’’’’երթայ, եւ քննութենէ կերթայ, եւ քննութենէ կերթայ, եւ քննութենէ կերթայ, եւ քննութենէ կ’’’’անցնէ իր թէորին, եւ անցնէ իր թէորին, եւ անցնէ իր թէորին, եւ անցնէ իր թէորին, եւ 
եթէ յայտնաբերէ որ իր ընդունած թէորին ճիշդ է, ամրօրէն անոր եթէ յայտնաբերէ որ իր ընդունած թէորին ճիշդ է, ամրօրէն անոր եթէ յայտնաբերէ որ իր ընդունած թէորին ճիշդ է, ամրօրէն անոր եթէ յայտնաբերէ որ իր ընդունած թէորին ճիշդ է, ամրօրէն անոր 
կը կառչիկը կառչիկը կառչիկը կառչի::::    Բայց արդեօք այս ձեւով կրնա՞նք մտածել հաւատքին Բայց արդեօք այս ձեւով կրնա՞նք մտածել հաւատքին Բայց արդեօք այս ձեւով կրնա՞նք մտածել հաւատքին Բայց արդեօք այս ձեւով կրնա՞նք մտածել հաւատքին 
մասինմասինմասինմասին::::    Նոյնպիսի վերաբերում կրնա՞նք ցուցաբերել հաՆոյնպիսի վերաբերում կրնա՞նք ցուցաբերել հաՆոյնպիսի վերաբերում կրնա՞նք ցուցաբերել հաՆոյնպիսի վերաբերում կրնա՞նք ցուցաբերել հաւատքին ւատքին ւատքին ւատքին 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ::::    Գիտութեան նման հաւատքը եւս կրնա՞նք Գիտութեան նման հաւատքը եւս կրնա՞նք Գիտութեան նման հաւատքը եւս կրնա՞նք Գիտութեան նման հաւատքը եւս կրնա՞նք 
փորձարկութեան ենթարկելփորձարկութեան ենթարկելփորձարկութեան ենթարկելփորձարկութեան ենթարկել::::    Հաւատքը անտեսանելի էՀաւատքը անտեսանելի էՀաւատքը անտեսանելի էՀաւատքը անտեսանելի է::::    Բան մը Բան մը Բան մը Բան մը 
որ անտեսանելի է, կրնա՞նք տեսանելի նիւթերով կամ որ անտեսանելի է, կրնա՞նք տեսանելի նիւթերով կամ որ անտեսանելի է, կրնա՞նք տեսանելի նիւթերով կամ որ անտեսանելի է, կրնա՞նք տեսանելի նիւթերով կամ 
գործիքներով զննել ու քննել եւ եզրակացութիւններ գործիքներով զննել ու քննել եւ եզրակացութիւններ գործիքներով զննել ու քննել եւ եզրակացութիւններ գործիքներով զննել ու քննել եւ եզրակացութիւններ 
հրապարակելհրապարակելհրապարակելհրապարակել::::    

Հաւատքը վստահութիՀաւատքը վստահութիՀաւատքը վստահութիՀաւատքը վստահութի´́́́ւն է Աստուծոյ նկատմամբւն է Աստուծոյ նկատմամբւն է Աստուծոյ նկատմամբւն է Աստուծոյ նկատմամբ::::    ՆորՆորՆորՆոր    
Կտակարանը ցոյց կու տայ մեզի որ չի կրնար հակասութիւն Կտակարանը ցոյց կու տայ մեզի որ չի կրնար հակասութիւն Կտակարանը ցոյց կու տայ մեզի որ չի կրնար հակասութիւն Կտակարանը ցոյց կու տայ մեզի որ չի կրնար հակասութիւն 
ըլլալ իսկական գիտութեան եւ իսկական հաւատքի միջեւըլլալ իսկական գիտութեան եւ իսկական հաւատքի միջեւըլլալ իսկական գիտութեան եւ իսկական հաւատքի միջեւըլլալ իսկական գիտութեան եւ իսկական հաւատքի միջեւ::::    
Իսկական գիտութիւնը մեզ Աստուծոյ պէտք է հասցնէԻսկական գիտութիւնը մեզ Աստուծոյ պէտք է հասցնէԻսկական գիտութիւնը մեզ Աստուծոյ պէտք է հասցնէԻսկական գիտութիւնը մեզ Աստուծոյ պէտք է հասցնէ::::    Յիշենք Յիշենք Յիշենք Յիշենք 
հովիւներուն պարագան (Ղկ 2.8հովիւներուն պարագան (Ղկ 2.8հովիւներուն պարագան (Ղկ 2.8հովիւներուն պարագան (Ղկ 2.8----18)18)18)18)::::    Հովիւները պարզ մարդիկ Հովիւները պարզ մարդիկ Հովիւները պարզ մարդիկ Հովիւները պարզ մարդիկ 
էին, բայց միեւնոյն հաւատքիէին, բայց միեւնոյն հաւատքիէին, բայց միեւնոյն հաւատքիէին, բայց միեւնոյն հաւատքի´́́́    մարդիկ էինմարդիկ էինմարդիկ էինմարդիկ էին::::    ԱնոնԱնոնԱնոնԱնոնք հրեշտակէն ք հրեշտակէն ք հրեշտակէն ք հրեշտակէն 
Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ տեղեկութիւն առնելէ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ տեղեկութիւն առնելէ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ տեղեկութիւն առնելէ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ տեղեկութիւն առնելէ 
անմիջապէս ետք, գացին փնտռելու նորածին Փրկիչը եւ գտան անմիջապէս ետք, գացին փնտռելու նորածին Փրկիչը եւ գտան անմիջապէս ետք, գացին փնտռելու նորածին Փրկիչը եւ գտան անմիջապէս ետք, գացին փնտռելու նորածին Փրկիչը եւ գտան 
զայն ու պաշտեցինզայն ու պաշտեցինզայն ու պաշտեցինզայն ու պաշտեցին::::    Յիշենք նաեւ մոգերուն պարագան (Մտ 2.1Յիշենք նաեւ մոգերուն պարագան (Մտ 2.1Յիշենք նաեւ մոգերուն պարագան (Մտ 2.1Յիշենք նաեւ մոգերուն պարագան (Մտ 2.1----
11)11)11)11)::::    Մոգերը աստղագէտ կամ աստղաբաշխ մարդիկ էին, եւ Մոգերը աստղագէտ կամ աստղաբաշխ մարդիկ էին, եւ Մոգերը աստղագէտ կամ աստղաբաշխ մարդիկ էին, եւ Մոգերը աստղագէտ կամ աստղաբաշխ մարդիկ էին, եւ 
ուստի, գիտութեան տէր մարդիկ էին. բայց անուստի, գիտութեան տէր մարդիկ էին. բայց անուստի, գիտութեան տէր մարդիկ էին. բայց անուստի, գիտութեան տէր մարդիկ էին. բայց անոնք միաժամանակ ոնք միաժամանակ ոնք միաժամանակ ոնք միաժամանակ 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի´́́́    մարդիկ էինմարդիկ էինմարդիկ էինմարդիկ էին::::    Անոնք տեսնելով տարօրինակ աստղի Անոնք տեսնելով տարօրինակ աստղի Անոնք տեսնելով տարօրինակ աստղի Անոնք տեսնելով տարօրինակ աստղի 
մը երեւումը, գուշակեցին որ տարօրինակ մանուկ մը ծնելու էր, մը երեւումը, գուշակեցին որ տարօրինակ մանուկ մը ծնելու էր, մը երեւումը, գուշակեցին որ տարօրինակ մանուկ մը ծնելու էր, մը երեւումը, գուշակեցին որ տարօրինակ մանուկ մը ծնելու էր, 
եւ իսկոյն պրպտումի ու փնտռտուքի սկսան, եւ ի վերջոյ գտան եւ իսկոյն պրպտումի ու փնտռտուքի սկսան, եւ ի վերջոյ գտան եւ իսկոյն պրպտումի ու փնտռտուքի սկսան, եւ ի վերջոյ գտան եւ իսկոյն պրպտումի ու փնտռտուքի սկսան, եւ ի վերջոյ գտան 
նորածին մանուկը՝ աշխարհի Ազատարարը, եւ երկրպագութիւն նորածին մանուկը՝ աշխարհի Ազատարարը, եւ երկրպագութիւն նորածին մանուկը՝ աշխարհի Ազատարարը, եւ երկրպագութիւն նորածին մանուկը՝ աշխարհի Ազատարարը, եւ երկրպագութիւն 
ու պաշտամունք մատուցինու պաշտամունք մատուցինու պաշտամունք մատուցինու պաշտամունք մատուցին    անորանորանորանոր::::    Եթէ մենք ունինք այն Եթէ մենք ունինք այն Եթէ մենք ունինք այն Եթէ մենք ունինք այն 
գիտութիւնը որուն կգիտութիւնը որուն կգիտութիւնը որուն կգիտութիւնը որուն կ’’’’ընկերակցի աստուածային երկիւղն ու ընկերակցի աստուածային երկիւղն ու ընկերակցի աստուածային երկիւղն ու ընկերակցի աստուածային երկիւղն ու 
հաւատքը, անպայման որ այդ գիտութիւնը, թէպէտ տարբեր հաւատքը, անպայման որ այդ գիտութիւնը, թէպէտ տարբեր հաւատքը, անպայման որ այդ գիտութիւնը, թէպէտ տարբեր հաւատքը, անպայման որ այդ գիտութիւնը, թէպէտ տարբեր 
ճաբայով, բայց մեզ պիտի հասցնէ մէճաբայով, բայց մեզ պիտի հասցնէ մէճաբայով, բայց մեզ պիտի հասցնէ մէճաբայով, բայց մեզ պիտի հասցնէ մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն ճշմարտութեանյն ճշմարտութեանյն ճշմարտութեանյն ճշմարտութեան::::    

Աստուծոյ գոյութիւնը դրժողներ կրնան հարցնել. Աստուծոյ գոյութիւնը դրժողներ կրնան հարցնել. Աստուծոյ գոյութիւնը դրժողներ կրնան հարցնել. Աստուծոյ գոյութիւնը դրժողներ կրնան հարցնել. ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
կա՞յկա՞յկա՞յկա՞յ::::    Եթէ կայ՝ իԵթէ կայ՝ իԵթէ կայ՝ իԵթէ կայ՝ ինչո՞ւ զայն չենք տեսներ, ինչո՞ւ մեր մէջ չի նչո՞ւ զայն չենք տեսներ, ինչո՞ւ մեր մէջ չի նչո՞ւ զայն չենք տեսներ, ինչո՞ւ մեր մէջ չի նչո՞ւ զայն չենք տեսներ, ինչո՞ւ մեր մէջ չի 
յայտնուիրյայտնուիրյայտնուիրյայտնուիր»»»»::::    Նման հարցադրումներ կրնան ընել թէՆման հարցադրումներ կրնան ընել թէՆման հարցադրումներ կրնան ընել թէՆման հարցադրումներ կրնան ընել թէ´́́́    աթէիսթները աթէիսթները աթէիսթները աթէիսթները 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    հաւատքի մէջ թերիներըհաւատքի մէջ թերիներըհաւատքի մէջ թերիներըհաւատքի մէջ թերիները::::    Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. ««««Երանի~ անոնց, Երանի~ անոնց, Երանի~ անոնց, Երանի~ անոնց, 
որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի 
տեսնենտեսնենտեսնենտեսնեն»»»» ( ( ( (Մտ 5.8)Մտ 5.8)Մտ 5.8)Մտ 5.8)::::    Ահաւասիկ զԱստուած տեսնելու Ահաւասիկ զԱստուած տեսնելու Ահաւասիկ զԱստուած տեսնելու Ահաւասիկ զԱստուած տեսնելու պայմանը՝ պայմանը՝ պայմանը՝ պայմանը՝ 
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սիրտով մաքուր ըլլալսիրտով մաքուր ըլլալսիրտով մաքուր ըլլալսիրտով մաքուր ըլլալ::::    Եթէ յարգենք այս պայմանը, պիտի Եթէ յարգենք այս պայմանը, պիտի Եթէ յարգենք այս պայմանը, պիտի Եթէ յարգենք այս պայմանը, պիտի 
վայելենք Աստուծոյ ներկայութիւնը երկրի վրայ եւ վայելենք Աստուծոյ ներկայութիւնը երկրի վրայ եւ վայելենք Աստուծոյ ներկայութիւնը երկրի վրայ եւ վայելենք Աստուծոյ ներկայութիւնը երկրի վրայ եւ 
յաւիտենականութեան մէջյաւիտենականութեան մէջյաւիտենականութեան մէջյաւիտենականութեան մէջ::::    

Չսպասենք զԱստուած տեսնել կամ անոր ներկայութեամբ Չսպասենք զԱստուած տեսնել կամ անոր ներկայութեամբ Չսպասենք զԱստուած տեսնել կամ անոր ներկայութեամբ Չսպասենք զԱստուած տեսնել կամ անոր ներկայութեամբ 
համակուիլ, այնքան ատեն երբ փափաք չունինք մաքուր կեանք համակուիլ, այնքան ատեն երբ փափաք չունինք մաքուր կեանք համակուիլ, այնքան ատեն երբ փափաք չունինք մաքուր կեանք համակուիլ, այնքան ատեն երբ փափաք չունինք մաքուր կեանք 
ապրելու, մաքուր սիրտ սնուապրելու, մաքուր սիրտ սնուապրելու, մաքուր սիրտ սնուապրելու, մաքուր սիրտ սնուցանելու մեր կուրծքին տակցանելու մեր կուրծքին տակցանելու մեր կուրծքին տակցանելու մեր կուրծքին տակ::::    
Կեանքի մէջ ոեւէ մէկը ոեւէ փափաք կրնայ ունենալԿեանքի մէջ ոեւէ մէկը ոեւէ փափաք կրնայ ունենալԿեանքի մէջ ոեւէ մէկը ոեւէ փափաք կրնայ ունենալԿեանքի մէջ ոեւէ մէկը ոեւէ փափաք կրնայ ունենալ::::    Փափաք Փափաք Փափաք Փափաք 
ունենալը չի բաւերունենալը չի բաւերունենալը չի բաւերունենալը չի բաւեր::::    Այդ փափաքը իրականացնելու Այդ փափաքը իրականացնելու Այդ փափաքը իրականացնելու Այդ փափաքը իրականացնելու 
պատրաստակամութիւն պէտք է ունենանքպատրաստակամութիւն պէտք է ունենանքպատրաստակամութիւն պէտք է ունենանքպատրաստակամութիւն պէտք է ունենանք::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
աշխարհային փափաքներ իրականացնելու համար մարդէս կը աշխարհային փափաքներ իրականացնելու համար մարդէս կը աշխարհային փափաքներ իրականացնելու համար մարդէս կը աշխարհային փափաքներ իրականացնելու համար մարդէս կը 
պահանջուի զոհողութիւններ յանձն առնել, այնպահանջուի զոհողութիւններ յանձն առնել, այնպահանջուի զոհողութիւններ յանձն առնել, այնպահանջուի զոհողութիւններ յանձն առնել, այնպէս ալ, երկնային պէս ալ, երկնային պէս ալ, երկնային պէս ալ, երկնային 
եւ աստուածահաճոյ մեր փափաքները իրականութիւն եւ աստուածահաճոյ մեր փափաքները իրականութիւն եւ աստուածահաճոյ մեր փափաքները իրականութիւն եւ աստուածահաճոյ մեր փափաքները իրականութիւն 
դարձնելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք որոշ դարձնելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք որոշ դարձնելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք որոշ դարձնելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք որոշ 
զոհողութիւններ յանձն առնելզոհողութիւններ յանձն առնելզոհողութիւններ յանձն առնելզոհողութիւններ յանձն առնել::::    Քրիստոսի խօսքը շատ յստակ ու Քրիստոսի խօսքը շատ յստակ ու Քրիստոսի խօսքը շատ յստակ ու Քրիստոսի խօսքը շատ յստակ ու 
մեկին է. մեկին է. մեկին է. մեկին է. ««««Ան որ կԱն որ կԱն որ կԱն որ կ’’’’ուզէ զԱստուած տեսնել՝ մաքուր սիրտ պէտք է ուզէ զԱստուած տեսնել՝ մաքուր սիրտ պէտք է ուզէ զԱստուած տեսնել՝ մաքուր սիրտ պէտք է ուզէ զԱստուած տեսնել՝ մաքուր սիրտ պէտք է 
ունենայունենայունենայունենայ»»»»::::    Ոեւէ մէկը որ կՈեւէ մէկը որ կՈեւէ մէկը որ կՈեւէ մէկը որ կ’’’’ուզէ վայելեուզէ վայելեուզէ վայելեուզէ վայելել հաւատքի թանձրացեալ լ հաւատքի թանձրացեալ լ հաւատքի թանձրացեալ լ հաւատքի թանձրացեալ 
իրականութիւնը՝ իր սիրտը մաքուր պահելէն զատ ուրիշ միջոց իրականութիւնը՝ իր սիրտը մաքուր պահելէն զատ ուրիշ միջոց իրականութիւնը՝ իր սիրտը մաքուր պահելէն զատ ուրիշ միջոց իրականութիւնը՝ իր սիրտը մաքուր պահելէն զատ ուրիշ միջոց 
չունիչունիչունիչունի::::    Ուրիշ միջոցներու դիմելը՝ մեզ յուսախաբութեան պիտի Ուրիշ միջոցներու դիմելը՝ մեզ յուսախաբութեան պիտի Ուրիշ միջոցներու դիմելը՝ մեզ յուսախաբութեան պիտի Ուրիշ միջոցներու դիմելը՝ մեզ յուսախաբութեան պիտի 
առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    

Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ. Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ. Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ. Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ. ««««Մենք լսեցինք, մեր Մենք լսեցինք, մեր Մենք լսեցինք, մեր Մենք լսեցինք, մեր 
աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, 
որ սկիզբէն որ սկիզբէն որ սկիզբէն որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էր»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)::::    Առաքեալը կը Առաքեալը կը Առաքեալը կը Առաքեալը կը 
խօսի լսելու, տեսնելու եւ շօշափելու մասինխօսի լսելու, տեսնելու եւ շօշափելու մասինխօսի լսելու, տեսնելու եւ շօշափելու մասինխօսի լսելու, տեսնելու եւ շօշափելու մասին::::    Լսելով, տեսնելով եւ Լսելով, տեսնելով եւ Լսելով, տեսնելով եւ Լսելով, տեսնելով եւ 
շօշափելով է որ մենք կրնանք վստահ ըլլալ ոեւէ իրի մը շօշափելով է որ մենք կրնանք վստահ ըլլալ ոեւէ իրի մը շօշափելով է որ մենք կրնանք վստահ ըլլալ ոեւէ իրի մը շօշափելով է որ մենք կրնանք վստահ ըլլալ ոեւէ իրի մը 
գոյութեանգոյութեանգոյութեանգոյութեան::::    ««««Լսեցինք, տեսանք, շօշափեցինքԼսեցինք, տեսանք, շօշափեցինքԼսեցինք, տեսանք, շօշափեցինքԼսեցինք, տեսանք, շօշափեցինք»»»»::::    Այս երեք Այս երեք Այս երեք Այս երեք 
բառերուն գործածութեամբ, բացորոշապէս մեզի ցոյբառերուն գործածութեամբ, բացորոշապէս մեզի ցոյբառերուն գործածութեամբ, բացորոշապէս մեզի ցոյբառերուն գործածութեամբ, բացորոշապէս մեզի ցոյց կը տրուի, ց կը տրուի, ց կը տրուի, ց կը տրուի, 
թէ՝ Յովհաննէս առաքեալ եւ ուրիշներ, տեսան զԱստուած, թէ՝ Յովհաննէս առաքեալ եւ ուրիշներ, տեսան զԱստուած, թէ՝ Յովհաննէս առաքեալ եւ ուրիշներ, տեսան զԱստուած, թէ՝ Յովհաննէս առաքեալ եւ ուրիշներ, տեսան զԱստուած, 
ապրեցան անոր հետ եւ մտերմացան անորապրեցան անոր հետ եւ մտերմացան անորապրեցան անոր հետ եւ մտերմացան անորապրեցան անոր հետ եւ մտերմացան անոր::::    

Ահաւասիկ թէ ինչպէս Աստուածաշունչը կը պարզէ որ Ահաւասիկ թէ ինչպէս Աստուածաշունչը կը պարզէ որ Ահաւասիկ թէ ինչպէս Աստուածաշունչը կը պարզէ որ Ահաւասիկ թէ ինչպէս Աստուածաշունչը կը պարզէ որ 
մարդիկ տեսած են եւ կրնան տեսնել զԱստուած Քրիստոսի մարդիկ տեսած են եւ կրնան տեսնել զԱստուած Քրիստոսի մարդիկ տեսած են եւ կրնան տեսնել զԱստուած Քրիստոսի մարդիկ տեսած են եւ կրնան տեսնել զԱստուած Քրիստոսի 
միջոցաւ եւ Քրիստոսի անձին մէջմիջոցաւ եւ Քրիստոսի անձին մէջմիջոցաւ եւ Քրիստոսի անձին մէջմիջոցաւ եւ Քրիստոսի անձին մէջ::::    Մէկը կրնայ հարց տալ, թէ՝ Մէկը կրնայ հարց տալ, թէ՝ Մէկը կրնայ հարց տալ, թէ՝ Մէկը կրնայ հարց տալ, թէ՝ 
ի՞նչպի՞նչպի՞նչպի՞նչպէս կրնանք գիտնալ որ Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոսի էս կրնանք գիտնալ որ Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոսի էս կրնանք գիտնալ որ Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոսի էս կրնանք գիտնալ որ Աստուածաշունչին մէջ Քրիստոսի 
մասին արձանագրուած ամէն բան իրականութիւն էմասին արձանագրուած ամէն բան իրականութիւն էմասին արձանագրուած ամէն բան իրականութիւն էմասին արձանագրուած ամէն բան իրականութիւն է::::    
Հաւատացողին համար, կարելի է Աստուածաշունչէն Հաւատացողին համար, կարելի է Աստուածաշունչէն Հաւատացողին համար, կարելի է Աստուածաշունչէն Հաւատացողին համար, կարելի է Աստուածաշունչէն 
մէջբերումներ ընել, իսկ ան որ չի հաւատար, աւելոմէջբերումներ ընել, իսկ ան որ չի հաւատար, աւելոմէջբերումներ ընել, իսկ ան որ չի հաւատար, աւելոմէջբերումներ ընել, իսկ ան որ չի հաւատար, աւելո´́́́րդ է րդ է րդ է րդ է 
Աստուածաշունչէն մէջբերումներ ընել զայն համոզելու համարԱստուածաշունչէն մէջբերումներ ընել զայն համոզելու համարԱստուածաշունչէն մէջբերումներ ընել զայն համոզելու համարԱստուածաշունչէն մէջբերումներ ընել զայն համոզելու համար::::    
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Նման պարագաՆման պարագաՆման պարագաՆման պարագայի, պէտք է արտաքին աշխարհէն ապացոյցներ յի, պէտք է արտաքին աշխարհէն ապացոյցներ յի, պէտք է արտաքին աշխարհէն ապացոյցներ յի, պէտք է արտաքին աշխարհէն ապացոյցներ 
ներկայացնելներկայացնելներկայացնելներկայացնել::::    

Յիշեցէք որ երբ Պօղոս առաքեալ Աթէնք գնաց ոՅիշեցէք որ երբ Պօղոս առաքեալ Աթէնք գնաց ոՅիշեցէք որ երբ Պօղոս առաքեալ Աթէնք գնաց ոՅիշեցէք որ երբ Պօղոս առաքեալ Աթէնք գնաց ո´́́́չ Հին չ Հին չ Հին չ Հին 
Կտակարանէն մէջբերում ըրաւ եւ ոԿտակարանէն մէջբերում ըրաւ եւ ոԿտակարանէն մէջբերում ըրաւ եւ ոԿտակարանէն մէջբերում ըրաւ եւ ո´́́́չ ալ Նոր Կտակարանէնչ ալ Նոր Կտակարանէնչ ալ Նոր Կտակարանէնչ ալ Նոր Կտակարանէն::::    Ան Ան Ան Ան 
տարբեր կերպ մը որդեգրեց Աթենացիներուն սրտին կարենալ տարբեր կերպ մը որդեգրեց Աթենացիներուն սրտին կարենալ տարբեր կերպ մը որդեգրեց Աթենացիներուն սրտին կարենալ տարբեր կերպ մը որդեգրեց Աթենացիներուն սրտին կարենալ 
խօսելու համարխօսելու համարխօսելու համարխօսելու համար::::    Ան իր խօսքը սկսաւ անդրադառնալով իրԱն իր խօսքը սկսաւ անդրադառնալով իրԱն իր խօսքը սկսաւ անդրադառնալով իրԱն իր խօսքը սկսաւ անդրադառնալով իրենց ենց ենց ենց 
կեանքին մաս կազմող իրողութեան մըկեանքին մաս կազմող իրողութեան մըկեանքին մաս կազմող իրողութեան մըկեանքին մաս կազմող իրողութեան մը::::    Անոնց ըսաւ. Անոնց ըսաւ. Անոնց ըսաւ. Անոնց ըսաւ. ««««ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ վ վ վ 
Աթենացիներ, կը տեսնեմ որ ծայր աստիճան կրօնասէր էք ամէն Աթենացիներ, կը տեսնեմ որ ծայր աստիճան կրօնասէր էք ամէն Աթենացիներ, կը տեսնեմ որ ծայր աստիճան կրօնասէր էք ամէն Աթենացիներ, կը տեսնեմ որ ծայր աստիճան կրօնասէր էք ամէն 
ինչով. որովհետեւ երբ կը պտըտէի եւ աչքէ կինչով. որովհետեւ երբ կը պտըտէի եւ աչքէ կինչով. որովհետեւ երբ կը պտըտէի եւ աչքէ կինչով. որովհետեւ երբ կը պտըտէի եւ աչքէ կ’’’’անցնէի ձեր անցնէի ձեր անցնէի ձեր անցնէի ձեր 
պաշտամունքի վայրերը, տեսայ բագին մը, որուն վրայ գրուած պաշտամունքի վայրերը, տեսայ բագին մը, որուն վրայ գրուած պաշտամունքի վայրերը, տեսայ բագին մը, որուն վրայ գրուած պաշտամունքի վայրերը, տեսայ բագին մը, որուն վրայ գրուած 
էր.էր.էր.էր.----    Անծանօթ ԱստուծոյԱնծանօթ ԱստուծոյԱնծանօթ ԱստուծոյԱնծանօթ Աստուծոյ»»»» ( ( ( (Գրծ 17.22Գրծ 17.22Գրծ 17.22Գրծ 17.22----23)23)23)23)::::    

Առաքեալը օրինակը Աթենացիներուն ուղղակի կեանքէն Առաքեալը օրինակը Աթենացիներուն ուղղակի կեանքէն Առաքեալը օրինակը Աթենացիներուն ուղղակի կեանքէն Առաքեալը օրինակը Աթենացիներուն ուղղակի կեանքէն 
վերցուցվերցուցվերցուցվերցուց::::    Հոսկէ պէտք է սորվինք այն՝ որ երբ մէկու մը հետ կը Հոսկէ պէտք է սորվինք այն՝ որ երբ մէկու մը հետ կը Հոսկէ պէտք է սորվինք այն՝ որ երբ մէկու մը հետ կը Հոսկէ պէտք է սորվինք այն՝ որ երբ մէկու մը հետ կը 
խօսինք, եթէ կը ճանչնանք այդ անձին կեանքը, մակարդակը, խօսինք, եթէ կը ճանչնանք այդ անձին կեանքը, մակարդակը, խօսինք, եթէ կը ճանչնանք այդ անձին կեանքը, մակարդակը, խօսինք, եթէ կը ճանչնանք այդ անձին կեանքը, մակարդակը, 
շրջապատը, հետաքրքրութիւնները, լաւ կշրջապատը, հետաքրքրութիւնները, լաւ կշրջապատը, հետաքրքրութիւնները, լաւ կշրջապատը, հետաքրքրութիւնները, լաւ կ’’’’ըլլայ որ օրինակները ըլլայ որ օրինակները ըլլայ որ օրինակները ըլլայ որ օրինակները 
անոր կեանքէն առնենք, որպէսզի հաւատքի վերաբանոր կեանքէն առնենք, որպէսզի հաւատքի վերաբանոր կեանքէն առնենք, որպէսզի հաւատքի վերաբանոր կեանքէն առնենք, որպէսզի հաւատքի վերաբերեալ մեր երեալ մեր երեալ մեր երեալ մեր 
խօսքը դառնայ աւելիխօսքը դառնայ աւելիխօսքը դառնայ աւելիխօսքը դառնայ աւելի´́́́    ազդու եւ աւելիազդու եւ աւելիազդու եւ աւելիազդու եւ աւելի´́́́    համոզիչհամոզիչհամոզիչհամոզիչ::::    Նոյնը չըրա՞ւ Նոյնը չըրա՞ւ Նոյնը չըրա՞ւ Նոյնը չըրա՞ւ 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս::::    Ան երկինքի արքայութեան մասին խօսած ատեն Ան երկինքի արքայութեան մասին խօսած ատեն Ան երկինքի արքայութեան մասին խօսած ատեն Ան երկինքի արքայութեան մասին խօսած ատեն 
խորունկ աստուածաբանութիւն չըրաւ, այլ ձկնորսի, մշակի, խորունկ աստուածաբանութիւն չըրաւ, այլ ձկնորսի, մշակի, խորունկ աստուածաբանութիւն չըրաւ, այլ ձկնորսի, մշակի, խորունկ աստուածաբանութիւն չըրաւ, այլ ձկնորսի, մշակի, 
հովիւի, տանտիկինի, վաճառականի կեանքէն օրինակներ առաւ, հովիւի, տանտիկինի, վաճառականի կեանքէն օրինակներ առաւ, հովիւի, տանտիկինի, վաճառականի կեանքէն օրինակներ առաւ, հովիւի, տանտիկինի, վաճառականի կեանքէն օրինակներ առաւ, 
եւ այդ ձեւով իր խօսքն ու պատգամըեւ այդ ձեւով իր խօսքն ու պատգամըեւ այդ ձեւով իր խօսքն ու պատգամըեւ այդ ձեւով իր խօսքն ու պատգամը    աւելի յստակ ու պարզ աւելի յստակ ու պարզ աւելի յստակ ու պարզ աւելի յստակ ու պարզ 
դարձուցդարձուցդարձուցդարձուց::::    Այլապէս, թերահաւատ կամ անհաւատ մարդուն Այլապէս, թերահաւատ կամ անհաւատ մարդուն Այլապէս, թերահաւատ կամ անհաւատ մարդուն Այլապէս, թերահաւատ կամ անհաւատ մարդուն 
ներկայութեան կանգնած, նոյնիսկ եթէ հարիւրաւոր ներկայութեան կանգնած, նոյնիսկ եթէ հարիւրաւոր ներկայութեան կանգնած, նոյնիսկ եթէ հարիւրաւոր ներկայութեան կանգնած, նոյնիսկ եթէ հարիւրաւոր 
մէջբերումներ ընենք Աստուածաշունչէն, անոնք պիտի նմանին մէջբերումներ ընենք Աստուածաշունչէն, անոնք պիտի նմանին մէջբերումներ ընենք Աստուածաշունչէն, անոնք պիտի նմանին մէջբերումներ ընենք Աստուածաշունչէն, անոնք պիտի նմանին 
քարի վրայ տեղացող անձրեւի կաթիլներունքարի վրայ տեղացող անձրեւի կաթիլներունքարի վրայ տեղացող անձրեւի կաթիլներունքարի վրայ տեղացող անձրեւի կաթիլներուն::::    

Իսկ եթէ երբեք որոշ չափով Աստուածաշունչին ծանօթ եւԻսկ եթէ երբեք որոշ չափով Աստուածաշունչին ծանօթ եւԻսկ եթէ երբեք որոշ չափով Աստուածաշունչին ծանօթ եւԻսկ եթէ երբեք որոշ չափով Աստուածաշունչին ծանօթ եւ    
Աստուածաշունչին հաւատացող մարդոց է որ կը խօսինք, նման Աստուածաշունչին հաւատացող մարդոց է որ կը խօսինք, նման Աստուածաշունչին հաւատացող մարդոց է որ կը խօսինք, նման Աստուածաշունչին հաւատացող մարդոց է որ կը խօսինք, նման 
պարագայի, կրնանք Աստուածաշունչէն վկայակոչութիւններ պարագայի, կրնանք Աստուածաշունչէն վկայակոչութիւններ պարագայի, կրնանք Աստուածաշունչէն վկայակոչութիւններ պարագայի, կրնանք Աստուածաշունչէն վկայակոչութիւններ 
ընելընելընելընել::::    Օրինակ, Սադուկեցիները քիչ թէ շատ ծանօթ էին Օրինակ, Սադուկեցիները քիչ թէ շատ ծանօթ էին Օրինակ, Սադուկեցիները քիչ թէ շատ ծանօթ էին Օրինակ, Սադուկեցիները քիչ թէ շատ ծանօթ էին 
ԱստուածաշունչինԱստուածաշունչինԱստուածաշունչինԱստուածաշունչին::::    Անոնք կը մերժէին յարութեան իրողութիւնըԱնոնք կը մերժէին յարութեան իրողութիւնըԱնոնք կը մերժէին յարութեան իրողութիւնըԱնոնք կը մերժէին յարութեան իրողութիւնը::::    
Երբ եկան եւ հարցուցին Քրիստոսի յարութեան վերԵրբ եկան եւ հարցուցին Քրիստոսի յարութեան վերԵրբ եկան եւ հարցուցին Քրիստոսի յարութեան վերԵրբ եկան եւ հարցուցին Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ, աբերեալ, աբերեալ, աբերեալ, 
Քրիստոս յարութեան իրողութիւնը փաստեց ու բացատրեց Հին Քրիստոս յարութեան իրողութիւնը փաստեց ու բացատրեց Հին Քրիստոս յարութեան իրողութիւնը փաստեց ու բացատրեց Հին Քրիստոս յարութեան իրողութիւնը փաստեց ու բացատրեց Հին 
Կտակարանեան մէջբերումով մը (Մտ 12.24Կտակարանեան մէջբերումով մը (Մտ 12.24Կտակարանեան մէջբերումով մը (Մտ 12.24Կտակարանեան մէջբերումով մը (Մտ 12.24----27)27)27)27)::::    Եւ տակաւին, Եւ տակաւին, Եւ տակաւին, Եւ տակաւին, 
յիշեցէք թէ Քրիստոս քանիյիշեցէք թէ Քրիստոս քանիյիշեցէք թէ Քրիստոս քանիյիշեցէք թէ Քրիստոս քանի՜՜՜՜    քանի առիթներով Հին Կտակարանէն քանի առիթներով Հին Կտակարանէն քանի առիթներով Հին Կտակարանէն քանի առիթներով Հին Կտակարանէն 
մէջբերումներ ըրաւ երբ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, եւ մէջբերումներ ըրաւ երբ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, եւ մէջբերումներ ըրաւ երբ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, եւ մէջբերումներ ըրաւ երբ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, եւ 
ինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ անոնինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ անոնինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ անոնինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ անոնք լաւ ծանօթ էին Հին ք լաւ ծանօթ էին Հին ք լաւ ծանօթ էին Հին ք լաւ ծանօթ էին Հին 
Կտակարանի գիրքերունԿտակարանի գիրքերունԿտակարանի գիրքերունԿտակարանի գիրքերուն::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 108

Մենք, այոՄենք, այոՄենք, այոՄենք, այո´́́́, , , , պէտք է գործածենք մեր հաւատքը եւ կառչինք պէտք է գործածենք մեր հաւատքը եւ կառչինք պէտք է գործածենք մեր հաւատքը եւ կառչինք պէտք է գործածենք մեր հաւատքը եւ կառչինք 
Աստուածաշունչ մատեանին եւ անոր աստուածային Աստուածաշունչ մատեանին եւ անոր աստուածային Աստուածաշունչ մատեանին եւ անոր աստուածային Աստուածաշունչ մատեանին եւ անոր աստուածային 
ուսուցումներուն, բայց միաժամանակ պէտք է օգտագործենք մեր ուսուցումներուն, բայց միաժամանակ պէտք է օգտագործենք մեր ուսուցումներուն, բայց միաժամանակ պէտք է օգտագործենք մեր ուսուցումներուն, բայց միաժամանակ պէտք է օգտագործենք մեր 
բանականութիւնը, գտնելու համար որոշ հարցումներու բանականութիւնը, գտնելու համար որոշ հարցումներու բանականութիւնը, գտնելու համար որոշ հարցումներու բանականութիւնը, գտնելու համար որոշ հարցումներու 
պատասխաններ, եւ պատասխաններ, եւ պատասխաններ, եւ պատասխաններ, եւ կեանքի տարբերկեանքի տարբերկեանքի տարբերկեանքի տարբեր----տարբեր օրինակներուն տարբեր օրինակներուն տարբեր օրինակներուն տարբեր օրինակներուն 
ընդմէջէն, հասնելու համար գերագոյն ճշմարտութեանընդմէջէն, հասնելու համար գերագոյն ճշմարտութեանընդմէջէն, հասնելու համար գերագոյն ճշմարտութեանընդմէջէն, հասնելու համար գերագոյն ճշմարտութեան::::    
Բանականութեան օգտագործումը միայն գիտնականներուն Բանականութեան օգտագործումը միայն գիտնականներուն Բանականութեան օգտագործումը միայն գիտնականներուն Բանականութեան օգտագործումը միայն գիտնականներուն 
յատուկ չէյատուկ չէյատուկ չէյատուկ չէ::::    Բանականութիւնը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած Բանականութիւնը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած Բանականութիւնը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած Բանականութիւնը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած 
մեծ պարգեւ մըն է, եւ ատիկա ցոյց կու տայ Աստուծոյ պատկերին մեծ պարգեւ մըն է, եւ ատիկա ցոյց կու տայ Աստուծոյ պատկերին մեծ պարգեւ մըն է, եւ ատիկա ցոյց կու տայ Աստուծոյ պատկերին մեծ պարգեւ մըն է, եւ ատիկա ցոյց կու տայ Աստուծոյ պատկերին 
ներկայութիւններկայութիւններկայութիւններկայութիւնը մեր կեանքերուն մէջ, որովհետեւ Աստուած ինքն ը մեր կեանքերուն մէջ, որովհետեւ Աստուած ինքն ը մեր կեանքերուն մէջ, որովհետեւ Աստուած ինքն ը մեր կեանքերուն մէջ, որովհետեւ Աստուած ինքն 
ալ բանական Արարիչ էալ բանական Արարիչ էալ բանական Արարիչ էալ բանական Արարիչ է::::    

Աստուած բանական Արարիչ ըլլալով՝ մեզ ստեղծած է իբրեւ Աստուած բանական Արարիչ ըլլալով՝ մեզ ստեղծած է իբրեւ Աստուած բանական Արարիչ ըլլալով՝ մեզ ստեղծած է իբրեւ Աստուած բանական Արարիչ ըլլալով՝ մեզ ստեղծած է իբրեւ 
բանական էակներբանական էակներբանական էակներբանական էակներ::::    Թէպէտ բանականութեամբ օժտուած, բայց Թէպէտ բանականութեամբ օժտուած, բայց Թէպէտ բանականութեամբ օժտուած, բայց Թէպէտ բանականութեամբ օժտուած, բայց 
մարդ արարածը անցեալին եղած է շատ նախնական ու մարդ արարածը անցեալին եղած է շատ նախնական ու մարդ արարածը անցեալին եղած է շատ նախնական ու մարդ արարածը անցեալին եղած է շատ նախնական ու 
պարզամիտ, ինչպէս կրօններու պատմութենէն գիտպարզամիտ, ինչպէս կրօններու պատմութենէն գիտպարզամիտ, ինչպէս կրօններու պատմութենէն գիտպարզամիտ, ինչպէս կրօններու պատմութենէն գիտենքենքենքենք::::    Մարդ Մարդ Մարդ Մարդ 
արարածը միշտ փնտռած է իրմէ վեր եղող ոյժ մը՝ անծանօթ ու արարածը միշտ փնտռած է իրմէ վեր եղող ոյժ մը՝ անծանօթ ու արարածը միշտ փնտռած է իրմէ վեր եղող ոյժ մը՝ անծանօթ ու արարածը միշտ փնտռած է իրմէ վեր եղող ոյժ մը՝ անծանօթ ու 
գերբնական ոյժ մըգերբնական ոյժ մըգերբնական ոյժ մըգերբնական ոյժ մը::::    Սկզբնական շրջանին մարդիկ վախի Սկզբնական շրջանին մարդիկ վախի Սկզբնական շրջանին մարդիկ վախի Սկզբնական շրջանին մարդիկ վախի 
պատճառով կը փնտռէին զԱստուածպատճառով կը փնտռէին զԱստուածպատճառով կը փնտռէին զԱստուածպատճառով կը փնտռէին զԱստուած::::    Օրինակ, երբ երկրաշարժ, Օրինակ, երբ երկրաշարժ, Օրինակ, երբ երկրաշարժ, Օրինակ, երբ երկրաշարժ, 
կայծակ կամ որոտում ըլլար, անոնք կը սկսէին փնտռել այն ոյժը կայծակ կամ որոտում ըլլար, անոնք կը սկսէին փնտռել այն ոյժը կայծակ կամ որոտում ըլլար, անոնք կը սկսէին փնտռել այն ոյժը կայծակ կամ որոտում ըլլար, անոնք կը սկսէին փնտռել այն ոյժը 
որ այս բոլորին ետին կը կանգնէր, որ այս բոլորին ետին կը կանգնէր, որ այս բոլորին ետին կը կանգնէր, որ այս բոլորին ետին կը կանգնէր, որպէսզի պաշտամունք կամ որպէսզի պաշտամունք կամ որպէսզի պաշտամունք կամ որպէսզի պաշտամունք կամ 
յարգանք մատուցանէին անոր, զերծ մնալու համար բնութեան յարգանք մատուցանէին անոր, զերծ մնալու համար բնութեան յարգանք մատուցանէին անոր, զերծ մնալու համար բնութեան յարգանք մատուցանէին անոր, զերծ մնալու համար բնութեան 
պատահարներէնպատահարներէնպատահարներէնպատահարներէն::::    

Աստուած լաւ գիտէր որ անցեալի մարդուն ընկալումի Աստուած լաւ գիտէր որ անցեալի մարդուն ընկալումի Աստուած լաւ գիտէր որ անցեալի մարդուն ընկալումի Աստուած լաւ գիտէր որ անցեալի մարդուն ընկալումի 
կարողութիւնը շատ սահմանափակ էրկարողութիւնը շատ սահմանափակ էրկարողութիւնը շատ սահմանափակ էրկարողութիւնը շատ սահմանափակ էր::::    Ուստի, ան Ուստի, ան Ուստի, ան Ուստի, ան 
աստիճանական կերպով եւ մանկավարժական մօտեցումով աստիճանական կերպով եւ մանկավարժական մօտեցումով աստիճանական կերպով եւ մանկավարժական մօտեցումով աստիճանական կերպով եւ մանկավարժական մօտեցումով 
միայն կրնար ինքզինք յայտնելմիայն կրնար ինքզինք յայտնելմիայն կրնար ինքզինք յայտնելմիայն կրնար ինքզինք յայտնել::::    ԵԵԵԵւ այդպէս ալ ըրաււ այդպէս ալ ըրաււ այդպէս ալ ըրաււ այդպէս ալ ըրաւ::::    Ան Ան Ան Ան 
յառաջատուական ընթացքով մը ինքզինք յայտնեց ու խօսեցաւ յառաջատուական ընթացքով մը ինքզինք յայտնեց ու խօսեցաւ յառաջատուական ընթացքով մը ինքզինք յայտնեց ու խօսեցաւ յառաջատուական ընթացքով մը ինքզինք յայտնեց ու խօսեցաւ 
մարդուն, նախ նահապետներուն միջոցաւ, ապա մարդուն, նախ նահապետներուն միջոցաւ, ապա մարդուն, նախ նահապետներուն միջոցաւ, ապա մարդուն, նախ նահապետներուն միջոցաւ, ապա 
մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ժամանակներու աւարտին, մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ժամանակներու աւարտին, մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ժամանակներու աւարտին, մարգարէներուն միջոցաւ, եւ ժամանակներու աւարտին, ««««մեզի մեզի մեզի մեզի 
խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւխօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւխօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւխօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ»»»» ( ( ( (Եբր 1.2)Եբր 1.2)Եբր 1.2)Եբր 1.2)::::    

Հայրն Աստուած Որդի Աստուծոյ միջոցաւ խօսեցաւ մեզիՀայրն Աստուած Որդի Աստուծոյ միջոցաւ խօսեցաւ մեզիՀայրն Աստուած Որդի Աստուծոյ միջոցաւ խօսեցաւ մեզիՀայրն Աստուած Որդի Աստուծոյ միջոցաւ խօսեցաւ մեզի::::    
Քրիստոսի խօսքը նոյնինքն Աստուծոյ խօսքն էՔրիստոսի խօսքը նոյնինքն Աստուծոյ խօսքն էՔրիստոսի խօսքը նոյնինքն Աստուծոյ խօսքն էՔրիստոսի խօսքը նոյնինքն Աստուծոյ խօսքն է::::    Քրիստոս սակայն Քրիստոս սակայն Քրիստոս սակայն Քրիստոս սակայն 
աստուածային յայտնութիւն մը չէր ու չէաստուածային յայտնութիւն մը չէր ու չէաստուածային յայտնութիւն մը չէր ու չէաստուածային յայտնութիւն մը չէր ու չէ::::    Քրիստոս նոյնինքն Քրիստոս նոյնինքն Քրիստոս նոյնինքն Քրիստոս նոյնինքն 
Աստուծոյ յայտնութիւնն էԱստուծոյ յայտնութիւնն էԱստուծոյ յայտնութիւնն էԱստուծոյ յայտնութիւնն է::::    Ան մամնացաւ ու մարդեղացաւ Ան մամնացաւ ու մարդեղացաւ Ան մամնացաւ ու մարդեղացաւ Ան մամնացաւ ու մարդեղացաւ 
որպէսզի զԱստուած յայտնէ մեզի՝ իր անձով ու իր անձին մէջորպէսզի զԱստուած յայտնէ մեզի՝ իր անձով ու իր անձին մէջորպէսզի զԱստուած յայտնէ մեզի՝ իր անձով ու իր անձին մէջորպէսզի զԱստուած յայտնէ մեզի՝ իր անձով ու իր անձին մէջ::::    
Քրիստոս մարդացաւ որպէսզի մեր ներսիդինՔրիստոս մարդացաւ որպէսզի մեր ներսիդինՔրիստոս մարդացաւ որպէսզի մեր ներսիդինՔրիստոս մարդացաւ որպէսզի մեր ներսիդին    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ճշմարիտ հաւաճշմարիտ հաւաճշմարիտ հաւաճշմարիտ հաւա´́́́տքը մարմնացնէ, որպէսզի մեզ իսկական տքը մարմնացնէ, որպէսզի մեզ իսկական տքը մարմնացնէ, որպէսզի մեզ իսկական տքը մարմնացնէ, որպէսզի մեզ իսկական 
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հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի´́́́    բերէբերէբերէբերէ::::    Հետեւաբար, երբ կՀետեւաբար, երբ կՀետեւաբար, երբ կՀետեւաբար, երբ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««Կը հաւատանք մէԿը հաւատանք մէԿը հաւատանք մէԿը հաւատանք մէ´́́́կ կ կ կ 
Աստուծոյ, ամենակալ ՀօրԱստուծոյ, ամենակալ ՀօրԱստուծոյ, ամենակալ ՀօրԱստուծոյ, ամենակալ Հօր»,»,»,»,    այդ հաւատքը պէտք է ըլլայ այդ հաւատքը պէտք է ըլլայ այդ հաւատքը պէտք է ըլլայ այդ հաւատքը պէտք է ըլլայ 
իսկակաիսկակաիսկակաիսկակա´́́́ն հաւատք, ճշմարին հաւատք, ճշմարին հաւատք, ճշմարին հաւատք, ճշմարի´́́́տ հաւատքտ հաւատքտ հաւատքտ հաւատք::::    Այդ հաւատքին մէջ Այդ հաւատքին մէջ Այդ հաւատքին մէջ Այդ հաւատքին մէջ 
պէտք չէ ոեւէ մէկ տեսակի թէականութիւն, կապէտք չէ ոեւէ մէկ տեսակի թէականութիւն, կապէտք չէ ոեւէ մէկ տեսակի թէականութիւն, կապէտք չէ ոեւէ մէկ տեսակի թէականութիւն, կասկած կամ սկած կամ սկած կամ սկած կամ 
երկմտութիւն ըլլայերկմտութիւն ըլլայերկմտութիւն ըլլայերկմտութիւն ըլլայ::::    

Աստուածային ճշմարտութիւններուն բացարձակ հաւատքով Աստուածային ճշմարտութիւններուն բացարձակ հաւատքով Աստուածային ճշմարտութիւններուն բացարձակ հաւատքով Աստուածային ճշմարտութիւններուն բացարձակ հաւատքով 
պէտք է մօտենանքպէտք է մօտենանքպէտք է մօտենանքպէտք է մօտենանք::::    Անոնցմէ մէկն է, օրինակ՝ Սուրբ Անոնցմէ մէկն է, օրինակ՝ Սուրբ Անոնցմէ մէկն է, օրինակ՝ Սուրբ Անոնցմէ մէկն է, օրինակ՝ Սուրբ 
ՀաղորդութիւնըՀաղորդութիւնըՀաղորդութիւնըՀաղորդութիւնը::::    Թերահաւատութեամբ պէտք չէ մօտենանք Թերահաւատութեամբ պէտք չէ մօտենանք Թերահաւատութեամբ պէտք չէ մօտենանք Թերահաւատութեամբ պէտք չէ մօտենանք 
անորանորանորանոր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ ժողովուրդին Սուրբ Հաղորդութեան ւ ժողովուրդին Սուրբ Հաղորդութեան ւ ժողովուրդին Սուրբ Հաղորդութեան ւ ժողովուրդին Սուրբ Հաղորդութեան 
մօտենալէ անմիջապէս առաջ՝ կմօտենալէ անմիջապէս առաջ՝ կմօտենալէ անմիջապէս առաջ՝ կմօտենալէ անմիջապէս առաջ՝ կ’’’’ըսուիըսուիըսուիըսուի. . . . ««««Մի քո յերախայից, մի ոք Մի քո յերախայից, մի ոք Մի քո յերախայից, մի ոք Մի քո յերախայից, մի ոք 
ի թերահաւատիցմերձեսցի աստուածային խորհուրդսի թերահաւատիցմերձեսցի աստուածային խորհուրդսի թերահաւատիցմերձեսցի աստուածային խորհուրդսի թերահաւատիցմերձեսցի աստուածային խորհուրդս»»»»::::    Այսինքն՝ Այսինքն՝ Այսինքն՝ Այսինքն՝ 
««««չմկրտուած եւ թերահաւատ մարդոցմէն ոչմկրտուած եւ թերահաւատ մարդոցմէն ոչմկրտուած եւ թերահաւատ մարդոցմէն ոչմկրտուած եւ թերահաւատ մարդոցմէն ո´́́́չ ոք թող մերձենայ չ ոք թող մերձենայ չ ոք թող մերձենայ չ ոք թող մերձենայ 
աստուածային խորհուրդինաստուածային խորհուրդինաստուածային խորհուրդինաստուածային խորհուրդին»»»»::::    Պէտք է ամբողջապէս հաւատանք Պէտք է ամբողջապէս հաւատանք Պէտք է ամբողջապէս հաւատանք Պէտք է ամբողջապէս հաւատանք 
որ սուրբ սեղանին վրայ դրուածը իսկապէս Աստուծոյ Որդիին որ սուրբ սեղանին վրայ դրուածը իսկապէս Աստուծոյ Որդիին որ սուրբ սեղանին վրայ դրուածը իսկապէս Աստուծոյ Որդիին որ սուրբ սեղանին վրայ դրուածը իսկապէս Աստուծոյ Որդիին 
մարմինն ու արիւմարմինն ու արիւմարմինն ու արիւմարմինն ու արիւնն էնն էնն էնն է::::    

ՈՈՈՈ´́́́չ միայն աշխարհականներ կրնան կասկածիլ Քրիստոսի չ միայն աշխարհականներ կրնան կասկածիլ Քրիստոսի չ միայն աշխարհականներ կրնան կասկածիլ Քրիստոսի չ միայն աշխարհականներ կրնան կասկածիլ Քրիստոսի 
ներկայութեան Սուրբ Նշխարին ու Գինիին մէջ, այլ նոյնիսկ ներկայութեան Սուրբ Նշխարին ու Գինիին մէջ, այլ նոյնիսկ ներկայութեան Սուրբ Նշխարին ու Գինիին մէջ, այլ նոյնիսկ ներկայութեան Սուրբ Նշխարին ու Գինիին մէջ, այլ նոյնիսկ 
եկեղեցականներեկեղեցականներեկեղեցականներեկեղեցականներ::::    Փաւստոս Բիւզանդ իր պատմութեան մէջ կը Փաւստոս Բիւզանդ իր պատմութեան մէջ կը Փաւստոս Բիւզանդ իր պատմութեան մէջ կը Փաւստոս Բիւզանդ իր պատմութեան մէջ կը 
յիշէ թէ ինչպէս վանքի մէջ եղբայր մը կար որ կը դժուարանար յիշէ թէ ինչպէս վանքի մէջ եղբայր մը կար որ կը դժուարանար յիշէ թէ ինչպէս վանքի մէջ եղբայր մը կար որ կը դժուարանար յիշէ թէ ինչպէս վանքի մէջ եղբայր մը կար որ կը դժուարանար 
հաւատալ որ Քրիստոս իսապէս ներկայ էր Սուրհաւատալ որ Քրիստոս իսապէս ներկայ էր Սուրհաւատալ որ Քրիստոս իսապէս ներկայ էր Սուրհաւատալ որ Քրիստոս իսապէս ներկայ էր Սուրբ Նշխարին ու բ Նշխարին ու բ Նշխարին ու բ Նշխարին ու 
Գինիին մէջ. միւս եղբայրները կԳինիին մէջ. միւս եղբայրները կԳինիին մէջ. միւս եղբայրները կԳինիին մէջ. միւս եղբայրները կ’’’’աղօթեն եւ կը խնդրեն Քրիստոսէ աղօթեն եւ կը խնդրեն Քրիստոսէ աղօթեն եւ կը խնդրեն Քրիստոսէ աղօթեն եւ կը խնդրեն Քրիստոսէ 
որ ձեւով մը համոզէ այս եղբօր որ ինք իսկապէս ներկայ է Սուրբ որ ձեւով մը համոզէ այս եղբօր որ ինք իսկապէս ներկայ է Սուրբ որ ձեւով մը համոզէ այս եղբօր որ ինք իսկապէս ներկայ է Սուրբ որ ձեւով մը համոզէ այս եղբօր որ ինք իսկապէս ներկայ է Սուրբ 
Նշխարին ու Գինիին մէջ, եւ թէ անոնք իրապէս իր մարմինն ու Նշխարին ու Գինիին մէջ, եւ թէ անոնք իրապէս իր մարմինն ու Նշխարին ու Գինիին մէջ, եւ թէ անոնք իրապէս իր մարմինն ու Նշխարին ու Գինիին մէջ, եւ թէ անոնք իրապէս իր մարմինն ու 
արիւնն ենարիւնն ենարիւնն ենարիւնն են::::    Եւ օր մը երբ պատարագ կը մատուցէր վարդապետ Եւ օր մը երբ պատարագ կը մատուցէր վարդապետ Եւ օր մը երբ պատարագ կը մատուցէր վարդապետ Եւ օր մը երբ պատարագ կը մատուցէր վարդապետ 
մը եւ մը եւ մը եւ մը եւ ««««Ի սուրբ իԻ սուրբ իԻ սուրբ իԻ սուրբ ի    սուրբսուրբսուրբսուրբ» » » » բառերը կբառերը կբառերը կբառերը կ’’’’արտասանէր, ահա յանկարծ արտասանէր, ահա յանկարծ արտասանէր, ահա յանկարծ արտասանէր, ահա յանկարծ 
Քրիստոս երեւցաւ ու բացաւ իր կողը եւ հոնկէ արիւն հոսեցուց Քրիստոս երեւցաւ ու բացաւ իր կողը եւ հոնկէ արիւն հոսեցուց Քրիստոս երեւցաւ ու բացաւ իր կողը եւ հոնկէ արիւն հոսեցուց Քրիստոս երեւցաւ ու բացաւ իր կողը եւ հոնկէ արիւն հոսեցուց 
սկիհին մէջսկիհին մէջսկիհին մէջսկիհին մէջ::::    Թերահաւատ եկեղեցականը այս տեսնելով Թերահաւատ եկեղեցականը այս տեսնելով Թերահաւատ եկեղեցականը այս տեսնելով Թերահաւատ եկեղեցականը այս տեսնելով 
ուշաթափ գետին կուշաթափ գետին կուշաթափ գետին կուշաթափ գետին կ’’’’իյնայիյնայիյնայիյնայ::::    Ուշքի գալէ ետք, բոլորին կը պատմէ իր Ուշքի գալէ ետք, բոլորին կը պատմէ իր Ուշքի գալէ ետք, բոլորին կը պատմէ իր Ուշքի գալէ ետք, բոլորին կը պատմէ իր 
տեսածին մասինտեսածին մասինտեսածին մասինտեսածին մասին::::    Բոլոր եղբայրները կը լեցուին հոգեւոր Բոլոր եղբայրները կը լեցուին հոգեւոր Բոլոր եղբայրները կը լեցուին հոգեւոր Բոլոր եղբայրները կը լեցուին հոգեւոր 
անանանանբացատրելի ուրախութեամբբացատրելի ուրախութեամբբացատրելի ուրախութեամբբացատրելի ուրախութեամբ::::    

««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք» » » » բառէն ետք, հիմա կբառէն ետք, հիմա կբառէն ետք, հիմա կբառէն ետք, հիմա կ’’’’անցնինք անցնինք անցնինք անցնինք ««««ի մի Աստուածի մի Աստուածի մի Աստուածի մի Աստուած» » » » 
բառերունբառերունբառերունբառերուն::::    Կրօնքը միշտ ալ գոյութիւն ունեցած է առաւել կամ Կրօնքը միշտ ալ գոյութիւն ունեցած է առաւել կամ Կրօնքը միշտ ալ գոյութիւն ունեցած է առաւել կամ Կրօնքը միշտ ալ գոյութիւն ունեցած է առաւել կամ 
նուազ զարգացած մակարդակով աշխարհի չորս կողմընուազ զարգացած մակարդակով աշխարհի չորս կողմընուազ զարգացած մակարդակով աշխարհի չորս կողմընուազ զարգացած մակարդակով աշխարհի չորս կողմը::::    
Արեւելքի մէջ մենք ունէինք ԱսորաԱրեւելքի մէջ մենք ունէինք ԱսորաԱրեւելքի մէջ մենք ունէինք ԱսորաԱրեւելքի մէջ մենք ունէինք Ասորա----Բաբելական կրօնքը եւ Բաբելական կրօնքը եւ Բաբելական կրօնքը եւ Բաբելական կրօնքը եւ 
զրադաշտական կրօնքը, իսկ արզրադաշտական կրօնքը, իսկ արզրադաշտական կրօնքը, իսկ արզրադաշտական կրօնքը, իսկ արեւմուտքի մէջ՝ Յունաեւմուտքի մէջ՝ Յունաեւմուտքի մէջ՝ Յունաեւմուտքի մէջ՝ Յունա----
Հռոմէական կրօնները. բայց այս բոլոր կրօններուն մէջ ալ, Հռոմէական կրօնները. բայց այս բոլոր կրօններուն մէջ ալ, Հռոմէական կրօնները. բայց այս բոլոր կրօններուն մէջ ալ, Հռոմէական կրօնները. բայց այս բոլոր կրօններուն մէջ ալ, 
փոխանակ մարդը ըլլալու Աստուծոյ պատկերը, Աստուած եղած փոխանակ մարդը ըլլալու Աստուծոյ պատկերը, Աստուած եղած փոխանակ մարդը ըլլալու Աստուծոյ պատկերը, Աստուած եղած փոխանակ մարդը ըլլալու Աստուծոյ պատկերը, Աստուած եղած 
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է մարդուն պատկերըէ մարդուն պատկերըէ մարդուն պատկերըէ մարդուն պատկերը::::    Այս կրօքներէն ոԱյս կրօքներէն ոԱյս կրօքներէն ոԱյս կրօքներէն ո´́́́չ մէկուն մէջ չ մէկուն մէջ չ մէկուն մէջ չ մէկուն մէջ 
աստուածութիւնը եղած է իսկական աղբիւրը ճշմարտութեան եւ աստուածութիւնը եղած է իսկական աղբիւրը ճշմարտութեան եւ աստուածութիւնը եղած է իսկական աղբիւրը ճշմարտութեան եւ աստուածութիւնը եղած է իսկական աղբիւրը ճշմարտութեան եւ 
գիտութեանգիտութեանգիտութեանգիտութեան::::    Մարդը մտածած ու Մարդը մտածած ու Մարդը մտածած ու Մարդը մտածած ու տրամաբանած է, թէ՝ եթէ երբեք տրամաբանած է, թէ՝ եթէ երբեք տրամաբանած է, թէ՝ եթէ երբեք տրամաբանած է, թէ՝ եթէ երբեք 
կակակակա´́́́յ տունին հայրը, կայ տունին հայրը, կայ տունին հայրը, կայ տունին հայրը, կա´́́́յ տունին մայրը, կայ տունին մայրը, կայ տունին մայրը, կայ տունին մայրը, կա´́́́յ ընտանիքը, յ ընտանիքը, յ ընտանիքը, յ ընտանիքը, 
ուրեմն, աստուածութիւնը իուրեմն, աստուածութիւնը իուրեմն, աստուածութիւնը իուրեմն, աստուածութիւնը ի´́́́նք եւս, կայ կամ պէտք է ըլլայ իբրեւ նք եւս, կայ կամ պէտք է ըլլայ իբրեւ նք եւս, կայ կամ պէտք է ըլլայ իբրեւ նք եւս, կայ կամ պէտք է ըլլայ իբրեւ 
««««ընտանիք աստուածներուընտանիք աստուածներուընտանիք աստուածներուընտանիք աստուածներու»»»»::::    

Երեք միաստուածեան կրօններ գոյութիւն ունին՝ Երեք միաստուածեան կրօններ գոյութիւն ունին՝ Երեք միաստուածեան կրօններ գոյութիւն ունին՝ Երեք միաստուածեան կրօններ գոյութիւն ունին՝ 
Մովսիսականութիւնը, Քրիստոնէութիւնը եւ ԻսլամութիւՄովսիսականութիւնը, Քրիստոնէութիւնը եւ ԻսլամութիւՄովսիսականութիւնը, Քրիստոնէութիւնը եւ ԻսլամութիւՄովսիսականութիւնը, Քրիստոնէութիւնը եւ Իսլամութիւնընընընը::::    
Ասոնց մէջ ամէնէն խրթինը վստահաբար քրիստոնէական Ասոնց մէջ ամէնէն խրթինը վստահաբար քրիստոնէական Ասոնց մէջ ամէնէն խրթինը վստահաբար քրիստոնէական Ասոնց մէջ ամէնէն խրթինը վստահաբար քրիստոնէական 
կրօնքն է, որովհետեւ, մինչ Մովսիսական եւ Իսլամական կրօնքն է, որովհետեւ, մինչ Մովսիսական եւ Իսլամական կրօնքն է, որովհետեւ, մինչ Մովսիսական եւ Իսլամական կրօնքն է, որովհետեւ, մինչ Մովսիսական եւ Իսլամական 
կրօնները կրօնները կրօնները կրօնները ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » ըսելով կը հասկնան միայն Հայրն ըսելով կը հասկնան միայն Հայրն ըսելով կը հասկնան միայն Հայրն ըսելով կը հասկնան միայն Հայրն 
Աստուած, անդին քրիստոնէական կրօնքը Աստուած, անդին քրիստոնէական կրօնքը Աստուած, անդին քրիստոնէական կրօնքը Աստուած, անդին քրիստոնէական կրօնքը ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը 
հասկնայ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգինհասկնայ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգինհասկնայ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգինհասկնայ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին::::    Երրորդութեան Երրորդութեան Երրորդութեան Երրորդութեան 
իրողութիւնն է որ դարեր շարունակ պայքարի դռներ բացաւ եւ իրողութիւնն է որ դարեր շարունակ պայքարի դռներ բացաւ եւ իրողութիւնն է որ դարեր շարունակ պայքարի դռներ բացաւ եւ իրողութիւնն է որ դարեր շարունակ պայքարի դռներ բացաւ եւ 
շատերու համար ալ գայթակղութեան պատճառ եղաւշատերու համար ալ գայթակղութեան պատճառ եղաւշատերու համար ալ գայթակղութեան պատճառ եղաւշատերու համար ալ գայթակղութեան պատճառ եղաւ::::    

Սակայն մի զարմանաք եթէ ըսեմ, որ նոյնիսկ Մովսիսական Սակայն մի զարմանաք եթէ ըսեմ, որ նոյնիսկ Մովսիսական Սակայն մի զարմանաք եթէ ըսեմ, որ նոյնիսկ Մովսիսական Սակայն մի զարմանաք եթէ ըսեմ, որ նոյնիսկ Մովսիսական 
եւ Իսլամական կրօններուն մէջ ներկայ է Երրորդութիւնըեւ Իսլամական կրօններուն մէջ ներկայ է Երրորդութիւնըեւ Իսլամական կրօններուն մէջ ներկայ է Երրորդութիւնըեւ Իսլամական կրօններուն մէջ ներկայ է Երրորդութիւնը::::    
Թէպէտ Անոնք բացայայտօրէն չեն հաստատեր թէ Յիսուս Թէպէտ Անոնք բացայայտօրէն չեն հաստատեր թէ Յիսուս Թէպէտ Անոնք բացայայտօրէն չեն հաստատեր թէ Յիսուս Թէպէտ Անոնք բացայայտօրէն չեն հաստատեր թէ Յիսուս 
ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է միաժամանակ, բայց ս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է միաժամանակ, բայց ս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է միաժամանակ, բայց ս Աստուծոյ Որդին է եւ Աստուած է միաժամանակ, բայց 
Քրիստոսի աստուածորդիութեան եւ աստուածութեան Քրիստոսի աստուածորդիութեան եւ աստուածութեան Քրիստոսի աստուածորդիութեան եւ աստուածութեան Քրիստոսի աստուածորդիութեան եւ աստուածութեան 
իրողութիւնը երկուքին ալ մէջ կայ, թէեւ ծածուկ կերպովիրողութիւնը երկուքին ալ մէջ կայ, թէեւ ծածուկ կերպովիրողութիւնը երկուքին ալ մէջ կայ, թէեւ ծածուկ կերպովիրողութիւնը երկուքին ալ մէջ կայ, թէեւ ծածուկ կերպով::::    ՅիշեՅիշեՅիշեՅիշե´́́́նք նք նք նք 
մէկմէկմէկմէկ----երկու օրինակներ Հին Կտակարանէներկու օրինակներ Հին Կտակարանէներկու օրինակներ Հին Կտակարանէներկու օրինակներ Հին Կտակարանէն::::    Ծննդոց գիրքին Ծննդոց գիրքին Ծննդոց գիրքին Ծննդոց գիրքին 
առաջին իսկ տողերուն մէջ Երրորդութիւնը ներկայ էառաջին իսկ տողերուն մէջ Երրորդութիւնը ներկայ էառաջին իսկ տողերուն մէջ Երրորդութիւնը ներկայ էառաջին իսկ տողերուն մէջ Երրորդութիւնը ներկայ է::::    Հոն Հոն Հոն Հոն կը կը կը կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««Սկիզբէն Աստուած երկինքն ու երկիրը ստեղծեցՍկիզբէն Աստուած երկինքն ու երկիրը ստեղծեցՍկիզբէն Աստուած երկինքն ու երկիրը ստեղծեցՍկիզբէն Աստուած երկինքն ու երկիրը ստեղծեց::::    
Աստուծոյ Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէրԱստուծոյ Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէրԱստուծոյ Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէրԱստուծոյ Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէր::::    Աստուած ըսաւ. Աստուած ըսաւ. Աստուած ըսաւ. Աստուած ըսաւ. 
««««Լոյս ըլլայԼոյս ըլլայԼոյս ըլլայԼոյս ըլլայ» » » » ու լոյս եղաւու լոյս եղաւու լոյս եղաւու լոյս եղաւ»»»» ( ( ( (Ծն 1.1Ծն 1.1Ծն 1.1Ծն 1.1----2)2)2)2)::::    Հոս արձանագրուած Հոս արձանագրուած Հոս արձանագրուած Հոս արձանագրուած ««««ըսաւըսաւըսաւըսաւ» » » » 
բառին մէջ մեկնիչներ տեսած են ներկայութիւնը Քրիստոսի, բառին մէջ մեկնիչներ տեսած են ներկայութիւնը Քրիստոսի, բառին մէջ մեկնիչներ տեսած են ներկայութիւնը Քրիստոսի, բառին մէջ մեկնիչներ տեսած են ներկայութիւնը Քրիստոսի, 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ ««««ըսաւըսաւըսաւըսաւ» » » » բառը ցոյց կոբառը ցոյց կոբառը ցոյց կոբառը ցոյց կու տայ խօսելու կամ խօսք մը ւ տայ խօսելու կամ խօսք մը ւ տայ խօսելու կամ խօսք մը ւ տայ խօսելու կամ խօսք մը 
ըսելու գործողութիւն մը, իսկ Աստուծոյ Խօսքը Յիսուս Քրիստոս ըսելու գործողութիւն մը, իսկ Աստուծոյ Խօսքը Յիսուս Քրիստոս ըսելու գործողութիւն մը, իսկ Աստուծոյ Խօսքը Յիսուս Քրիստոս ըսելու գործողութիւն մը, իսկ Աստուծոյ Խօսքը Յիսուս Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն է. չմոռնանք նաեւ որ Յիսուս կոչուած է նքն է. չմոռնանք նաեւ որ Յիսուս կոչուած է նքն է. չմոռնանք նաեւ որ Յիսուս կոչուած է նքն է. չմոռնանք նաեւ որ Յիսուս կոչուած է ««««ԲանԲանԲանԲան», », », », իսկ իսկ իսկ իսկ ««««ԲանԲանԲանԲան» » » » 
Գրաբար լեզուի մէջ կը նշանակէ Գրաբար լեզուի մէջ կը նշանակէ Գրաբար լեզուի մէջ կը նշանակէ Գրաբար լեզուի մէջ կը նշանակէ ««««խօսքխօսքխօսքխօսք»»»»::::    Յստակ է հետեւաբար, Յստակ է հետեւաբար, Յստակ է հետեւաբար, Յստակ է հետեւաբար, 
որ Աստուած իր Որդիին միջոցաւ էր որ խօսեցաւ, հրամայեց եւ որ Աստուած իր Որդիին միջոցաւ էր որ խօսեցաւ, հրամայեց եւ որ Աստուած իր Որդիին միջոցաւ էր որ խօսեցաւ, հրամայեց եւ որ Աստուած իր Որդիին միջոցաւ էր որ խօսեցաւ, հրամայեց եւ 
ամէն ինչ ստեղծեցամէն ինչ ստեղծեցամէն ինչ ստեղծեցամէն ինչ ստեղծեց::::    աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը (Յհ 1.3)աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը (Յհ 1.3)աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը (Յհ 1.3)աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը (Յհ 1.3)::::    
Որդին Հօր Աստուծոյ իմաստութիւնն է, որով Հայրը ստեղծեց Որդին Հօր Աստուծոյ իմաստութիւնն է, որով Հայրը ստեղծեց Որդին Հօր Աստուծոյ իմաստութիւնն է, որով Հայրը ստեղծեց Որդին Հօր Աստուծոյ իմաստութիւնն է, որով Հայրը ստեղծեց 
ամէն ինչ եւ որով կը կառավարէ ամէն բանամէն ինչ եւ որով կը կառավարէ ամէն բանամէն ինչ եւ որով կը կառավարէ ամէն բանամէն ինչ եւ որով կը կառավարէ ամէն բան::::    Մտաբերեցէք նաեւ Մտաբերեցէք նաեւ Մտաբերեցէք նաեւ Մտաբերեցէք նաեւ 
այն ալէլուքը որ առած ենք Սաղմոսաց գիրքին 33այն ալէլուքը որ առած ենք Սաղմոսաց գիրքին 33այն ալէլուքը որ առած ենք Սաղմոսաց գիրքին 33այն ալէլուքը որ առած ենք Սաղմոսաց գիրքին 33----րդ գլուխէն եւ րդ գլուխէն եւ րդ գլուխէն եւ րդ գլուխէն եւ 
զոր կզոր կզոր կզոր կ’’’’երգենք Եկեղեցւոյ մէջ. երգենք Եկեղեցւոյ մէջ. երգենք Եկեղեցւոյ մէջ. երգենք Եկեղեցւոյ մէջ. ««««ՈղորմՈղորմՈղորմՈղորմութեամբ Տեառն լի եղեւ ութեամբ Տեառն լի եղեւ ութեամբ Տեառն լի եղեւ ութեամբ Տեառն լի եղեւ 
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երկիր, եւ Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցաներկիր, եւ Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցաներկիր, եւ Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցաներկիր, եւ Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան::::    Եւ Հոգւով Եւ Հոգւով Եւ Հոգւով Եւ Հոգւով 
բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորաբերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորաբերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորաբերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորա» » » » ((((Սղ 33.5Սղ 33.5Սղ 33.5Սղ 33.5----6)6)6)6)::::    Այս Այս Այս Այս 
տողերուն մէջ եւս Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայ են շատ տողերուն մէջ եւս Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայ են շատ տողերուն մէջ եւս Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայ են շատ տողերուն մէջ եւս Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայ են շատ 
յստակօրէն եւ պարզորով կերպովյստակօրէն եւ պարզորով կերպովյստակօրէն եւ պարզորով կերպովյստակօրէն եւ պարզորով կերպով::::    

Գալով Իսլամական կրօնքին, անոնք որոնք կաԳալով Իսլամական կրօնքին, անոնք որոնք կաԳալով Իսլամական կրօնքին, անոնք որոնք կաԳալով Իսլամական կրօնքին, անոնք որոնք կարդացած են րդացած են րդացած են րդացած են 
Գորանը, պիտի տեսնեն որ թէպէտ Իսլամները յարգանք ունին Գորանը, պիտի տեսնեն որ թէպէտ Իսլամները յարգանք ունին Գորանը, պիտի տեսնեն որ թէպէտ Իսլամները յարգանք ունին Գորանը, պիտի տեսնեն որ թէպէտ Իսլամները յարգանք ունին 
Սուրբ Կոյս Մարիամի եւ Յիսուսի հանդէպ, բայց անոնց Սուրբ Կոյս Մարիամի եւ Յիսուսի հանդէպ, բայց անոնց Սուրբ Կոյս Մարիամի եւ Յիսուսի հանդէպ, բայց անոնց Սուրբ Կոյս Մարիամի եւ Յիսուսի հանդէպ, բայց անոնց 
հասկացողութիւնը Սուրբ Կոյսին եւ անոր Որդիին վերաբերեալ հասկացողութիւնը Սուրբ Կոյսին եւ անոր Որդիին վերաբերեալ հասկացողութիւնը Սուրբ Կոյսին եւ անոր Որդիին վերաբերեալ հասկացողութիւնը Սուրբ Կոյսին եւ անոր Որդիին վերաբերեալ 
հիմնովին կը տարբերի մեր հասկացողութենէնհիմնովին կը տարբերի մեր հասկացողութենէնհիմնովին կը տարբերի մեր հասկացողութենէնհիմնովին կը տարբերի մեր հասկացողութենէն::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
կրկնութեան գնով, կկրկնութեան գնով, կկրկնութեան գնով, կկրկնութեան գնով, կ’’’’ըսեմ, թէ՝ Երրորդութիւնը ըսեմ, թէ՝ Երրորդութիւնը ըսեմ, թէ՝ Երրորդութիւնը ըսեմ, թէ՝ Երրորդութիւնը կամ կամ կամ կամ 
Երրորդութեան վարդապետութիւնը ներկայ է Գորանին մէջ, բայց Երրորդութեան վարդապետութիւնը ներկայ է Գորանին մէջ, բայց Երրորդութեան վարդապետութիւնը ներկայ է Գորանին մէջ, բայց Երրորդութեան վարդապետութիւնը ներկայ է Գորանին մէջ, բայց 
ինչպէս ըսի՝ ծածուկ կերպովինչպէս ըսի՝ ծածուկ կերպովինչպէս ըսի՝ ծածուկ կերպովինչպէս ըսի՝ ծածուկ կերպով::::    Կարդացողները գիտեն որ Գորանի Կարդացողները գիտեն որ Գորանի Կարդացողները գիտեն որ Գորանի Կարդացողները գիտեն որ Գորանի 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր գլուխներու մէջ կը հանդիպինք տարբեր գլուխներու մէջ կը հանդիպինք տարբեր գլուխներու մէջ կը հանդիպինք տարբեր գլուխներու մէջ կը հանդիպինք ««««Ալքալամու Ալքալամու Ալքալամու Ալքալամու 
ԱլլահԱլլահԱլլահԱլլահ» » » » բացատրութեանբացատրութեանբացատրութեանբացատրութեան::::    Ինչի՞ մասին է խօսքըԻնչի՞ մասին է խօսքըԻնչի՞ մասին է խօսքըԻնչի՞ մասին է խօսքը::::    Խորքին մէջ Խորքին մէջ Խորքին մէջ Խորքին մէջ 
««««Ալքալամու ԱլլահԱլքալամու ԱլլահԱլքալամու ԱլլահԱլքալամու Ալլահ» » » » կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ ««««ԲանԲանԲանԲանն Աստուծոյն Աստուծոյն Աստուծոյն Աստուծոյ», », », », որ որ որ որ 
ակնարկութիւն է Աստուծոյ Բանին՝ Յիսուս Քրիստոսիակնարկութիւն է Աստուծոյ Բանին՝ Յիսուս Քրիստոսիակնարկութիւն է Աստուծոյ Բանին՝ Յիսուս Քրիստոսիակնարկութիւն է Աստուծոյ Բանին՝ Յիսուս Քրիստոսի::::    Նոյնպէս Նոյնպէս Նոյնպէս Նոյնպէս 
հոն կը կարդանք հոն կը կարդանք հոն կը կարդանք հոն կը կարդանք ««««Րուհ ԱլլահՐուհ ԱլլահՐուհ ԱլլահՐուհ Ալլահ» » » » բառերը, որ ուրիշ բանի կամ բառերը, որ ուրիշ բանի կամ բառերը, որ ուրիշ բանի կամ բառերը, որ ուրիշ բանի կամ 
ուրիշ մէկու մը ակնարկութիւն չեն եթէ ոչ Սուրբ Հոգիինուրիշ մէկու մը ակնարկութիւն չեն եթէ ոչ Սուրբ Հոգիինուրիշ մէկու մը ակնարկութիւն չեն եթէ ոչ Սուրբ Հոգիինուրիշ մէկու մը ակնարկութիւն չեն եթէ ոչ Սուրբ Հոգիին::::    

Ոմանք Երրորդութեան մէկութիւնը պատկերացնելու կամ Ոմանք Երրորդութեան մէկութիւնը պատկերացնելու կամ Ոմանք Երրորդութեան մէկութիւնը պատկերացնելու կամ Ոմանք Երրորդութեան մէկութիւնը պատկերացնելու կամ 
բացատրելու համար, գործածած ենբացատրելու համար, գործածած ենբացատրելու համար, գործածած ենբացատրելու համար, գործածած են    արեւին օրինակըարեւին օրինակըարեւին օրինակըարեւին օրինակը::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
կայ արեւագունդը եւ կայ անկէ դուրս եկող լոյսն ու ջերմութիւնը, կայ արեւագունդը եւ կայ անկէ դուրս եկող լոյսն ու ջերմութիւնը, կայ արեւագունդը եւ կայ անկէ դուրս եկող լոյսն ու ջերմութիւնը, կայ արեւագունդը եւ կայ անկէ դուրս եկող լոյսն ու ջերմութիւնը, 
բայց այս երեքը՝ չեն նկատուիր երեք, այլ՝ մէկ, այնպէս ալ, կայ բայց այս երեքը՝ չեն նկատուիր երեք, այլ՝ մէկ, այնպէս ալ, կայ բայց այս երեքը՝ չեն նկատուիր երեք, այլ՝ մէկ, այնպէս ալ, կայ բայց այս երեքը՝ չեն նկատուիր երեք, այլ՝ մէկ, այնպէս ալ, կայ 
Հայրը, եւ Հօրմէն ծնունդ առնող Որդին եւ անկէ բղխող Սուրբ Հայրը, եւ Հօրմէն ծնունդ առնող Որդին եւ անկէ բղխող Սուրբ Հայրը, եւ Հօրմէն ծնունդ առնող Որդին եւ անկէ բղխող Սուրբ Հայրը, եւ Հօրմէն ծնունդ առնող Որդին եւ անկէ բղխող Սուրբ 
Հոգին, բայց այս երեքը՝ երեք աստուածներ չեն, այլ՝ մէկ Հոգին, բայց այս երեքը՝ երեք աստուածներ չեն, այլ՝ մէկ Հոգին, բայց այս երեքը՝ երեք աստուածներ չեն, այլ՝ մէկ Հոգին, բայց այս երեքը՝ երեք աստուածներ չեն, այլ՝ մէկ 
ԱսԱսԱսԱստուածտուածտուածտուած::::    

Ինչպէս լոյսն ու ջերմութիւնը արեւագունդէն դուրս կու գան Ինչպէս լոյսն ու ջերմութիւնը արեւագունդէն դուրս կու գան Ինչպէս լոյսն ու ջերմութիւնը արեւագունդէն դուրս կու գան Ինչպէս լոյսն ու ջերմութիւնը արեւագունդէն դուրս կու գան 
բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ անկէ ետք են եւ ոչ անկէ ետք են եւ ոչ անկէ ետք են եւ ոչ անկէ ետք են եւ ո´́́́չ ալ անկէ առաջ, այնպէս ալ, Որդին չ ալ անկէ առաջ, այնպէս ալ, Որդին չ ալ անկէ առաջ, այնպէս ալ, Որդին չ ալ անկէ առաջ, այնպէս ալ, Որդին 
կը ծնի Հօրմէն եւ Հոգին կը բղխի Հօրմէն, բայց անոնք Հօրմէն ետք կը ծնի Հօրմէն եւ Հոգին կը բղխի Հօրմէն, բայց անոնք Հօրմէն ետք կը ծնի Հօրմէն եւ Հոգին կը բղխի Հօրմէն, բայց անոնք Հօրմէն ետք կը ծնի Հօրմէն եւ Հոգին կը բղխի Հօրմէն, բայց անոնք Հօրմէն ետք 
չեն եւ ոչեն եւ ոչեն եւ ոչեն եւ ո´́́́չ ալ Հօրմէն առաջչ ալ Հօրմէն առաջչ ալ Հօրմէն առաջչ ալ Հօրմէն առաջ::::    Եւ դարձեալ, ինչպէս կարելի չէ Եւ դարձեալ, ինչպէս կարելի չէ Եւ դարձեալ, ինչպէս կարելի չէ Եւ դարձեալ, ինչպէս կարելի չէ 
պատկերացնել արեւագպատկերացնել արեւագպատկերացնել արեւագպատկերացնել արեւագունդը առանց լոյսին կամ ջերմութեան, ունդը առանց լոյսին կամ ջերմութեան, ունդը առանց լոյսին կամ ջերմութեան, ունդը առանց լոյսին կամ ջերմութեան, 
կամ լոյսն ու ջերմութիւնը առանց արեւագունդին, այնպէս ալ, կամ լոյսն ու ջերմութիւնը առանց արեւագունդին, այնպէս ալ, կամ լոյսն ու ջերմութիւնը առանց արեւագունդին, այնպէս ալ, կամ լոյսն ու ջերմութիւնը առանց արեւագունդին, այնպէս ալ, 
կարելի չէ պատկերացնել կամ ըմբռնել Հայրը առանց Որդիին եւ կարելի չէ պատկերացնել կամ ըմբռնել Հայրը առանց Որդիին եւ կարելի չէ պատկերացնել կամ ըմբռնել Հայրը առանց Որդիին եւ կարելի չէ պատկերացնել կամ ըմբռնել Հայրը առանց Որդիին եւ 
Սուրբ Հոգիին, եւ Որդին ու Սուրբ Հոգին՝ առանց ՀօրՍուրբ Հոգիին, եւ Որդին ու Սուրբ Հոգին՝ առանց ՀօրՍուրբ Հոգիին, եւ Որդին ու Սուրբ Հոգին՝ առանց ՀօրՍուրբ Հոգիին, եւ Որդին ու Սուրբ Հոգին՝ առանց Հօր::::    Հայրը, Հայրը, Հայրը, Հայրը, 
Որդին եւ Սուրբ Հոգին, մէկը միւսէն առաջ չէ եղած եւ մէՈրդին եւ Սուրբ Հոգին, մէկը միւսէն առաջ չէ եղած եւ մէՈրդին եւ Սուրբ Հոգին, մէկը միւսէն առաջ չէ եղած եւ մէՈրդին եւ Սուրբ Հոգին, մէկը միւսէն առաջ չէ եղած եւ մէկը կը կը կը 
միւսէն ետք չէ եկածմիւսէն ետք չէ եկածմիւսէն ետք չէ եկածմիւսէն ետք չէ եկած::::    Որդին իր սկիզբը ունենալով Հօրը մէջ՝ Որդին իր սկիզբը ունենալով Հօրը մէջ՝ Որդին իր սկիզբը ունենալով Հօրը մէջ՝ Որդին իր սկիզբը ունենալով Հօրը մէջ՝ 
իիիի´́́́նքն ալ կը դառնայ Հօրը նման անսկիզբնքն ալ կը դառնայ Հօրը նման անսկիզբնքն ալ կը դառնայ Հօրը նման անսկիզբնքն ալ կը դառնայ Հօրը նման անսկիզբ::::    Հոգին իր Հոգին իր Հոգին իր Հոգին իր 
բղխողութիւնը ունենալով Հօրը էութենէն՝ չի կրնար Հօրմէն ետք բղխողութիւնը ունենալով Հօրը էութենէն՝ չի կրնար Հօրմէն ետք բղխողութիւնը ունենալով Հօրը էութենէն՝ չի կրնար Հօրմէն ետք բղխողութիւնը ունենալով Հօրը էութենէն՝ չի կրնար Հօրմէն ետք 
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գոյութեան եկած ըլլալգոյութեան եկած ըլլալգոյութեան եկած ըլլալգոյութեան եկած ըլլալ::::    Քանի որ Հայրը իր էութեանը մէջ Քանի որ Հայրը իր էութեանը մէջ Քանի որ Հայրը իր էութեանը մէջ Քանի որ Հայրը իր էութեանը մէջ 
յաւիտենական է, բնականօրէն անկէ բղխող Սույաւիտենական է, բնականօրէն անկէ բղխող Սույաւիտենական է, բնականօրէն անկէ բղխող Սույաւիտենական է, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ Հոգին եւս րբ Հոգին եւս րբ Հոգին եւս րբ Հոգին եւս 
յաւիտենական կյաւիտենական կյաւիտենական կյաւիտենական կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

Թէեւ խօսեցանք Երրորդութեան մասին եւ Երրորդութեան Թէեւ խօսեցանք Երրորդութեան մասին եւ Երրորդութեան Թէեւ խօսեցանք Երրորդութեան մասին եւ Երրորդութեան Թէեւ խօսեցանք Երրորդութեան մասին եւ Երրորդութեան 
մէկութեան մասին, բայց անհրաժեշտ է հաստատել, թէ՝ դիւրին չէ մէկութեան մասին, բայց անհրաժեշտ է հաստատել, թէ՝ դիւրին չէ մէկութեան մասին, բայց անհրաժեշտ է հաստատել, թէ՝ դիւրին չէ մէկութեան մասին, բայց անհրաժեշտ է հաստատել, թէ՝ դիւրին չէ 
մարդկային մեր միտքով ըմբռնել եւ բացատրել Սուրբ մարդկային մեր միտքով ըմբռնել եւ բացատրել Սուրբ մարդկային մեր միտքով ըմբռնել եւ բացատրել Սուրբ մարդկային մեր միտքով ըմբռնել եւ բացատրել Սուրբ 
ԵրրորդութիւնըԵրրորդութիւնըԵրրորդութիւնըԵրրորդութիւնը::::    Նոյնիսկ մեր հայրերը որոնք այնքան գեղեցիկ Նոյնիսկ մեր հայրերը որոնք այնքան գեղեցիկ Նոյնիսկ մեր հայրերը որոնք այնքան գեղեցիկ Նոյնիսկ մեր հայրերը որոնք այնքան գեղեցիկ 
կերպով խօսածկերպով խօսածկերպով խօսածկերպով խօսած    են Սուրբ Երրորդութեան եւ անոր մէկութեան են Սուրբ Երրորդութեան եւ անոր մէկութեան են Սուրբ Երրորդութեան եւ անոր մէկութեան են Սուրբ Երրորդութեան եւ անոր մէկութեան 
մասին, բայց իրենց կեանքին մէջ եկած է հանգրուան մը ուր մասին, բայց իրենց կեանքին մէջ եկած է հանգրուան մը ուր մասին, բայց իրենց կեանքին մէջ եկած է հանգրուան մը ուր մասին, բայց իրենց կեանքին մէջ եկած է հանգրուան մը ուր 
խոստովանած են, թէ կարելի չէ Երրորդութեան խորհուրդը խոստովանած են, թէ կարելի չէ Երրորդութեան խորհուրդը խոստովանած են, թէ կարելի չէ Երրորդութեան խորհուրդը խոստովանած են, թէ կարելի չէ Երրորդութեան խորհուրդը 
հասկնալ մարդկային սահմանափակ միտքովհասկնալ մարդկային սահմանափակ միտքովհասկնալ մարդկային սահմանափակ միտքովհասկնալ մարդկային սահմանափակ միտքով::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , կրնանք տասնեակ օրինակներ տալ բացատրելու կրնանք տասնեակ օրինակներ տալ բացատրելու կրնանք տասնեակ օրինակներ տալ բացատրելու կրնանք տասնեակ օրինակներ տալ բացատրելու 
համար Երրորդութեան խորհուրդհամար Երրորդութեան խորհուրդհամար Երրորդութեան խորհուրդհամար Երրորդութեան խորհուրդը, սակայն մէկ բան պէտք է ը, սակայն մէկ բան պէտք է ը, սակայն մէկ բան պէտք է ը, սակայն մէկ բան պէտք է 
յստակ գիտնանք, որ մինչեւ այն ատեն որ մենք բնութեամբ յստակ գիտնանք, որ մինչեւ այն ատեն որ մենք բնութեամբ յստակ գիտնանք, որ մինչեւ այն ատեն որ մենք բնութեամբ յստակ գիտնանք, որ մինչեւ այն ատեն որ մենք բնութեամբ 
հողեղէն ենք, անկարող պիտի մնանք ներթափանցելու հողեղէն ենք, անկարող պիտի մնանք ներթափանցելու հողեղէն ենք, անկարող պիտի մնանք ներթափանցելու հողեղէն ենք, անկարող պիտի մնանք ներթափանցելու 
Երրորդութեան խորին խորհուրդինԵրրորդութեան խորին խորհուրդինԵրրորդութեան խորին խորհուրդինԵրրորդութեան խորին խորհուրդին::::    Ինչպէս կարելի չէ գաւաթի Ինչպէս կարելի չէ գաւաթի Ինչպէս կարելի չէ գաւաթի Ինչպէս կարելի չէ գաւաթի 
մը մէջ ամբողջ ովկիանոսը բաւեցնել, բայց կարելի է ովկիանոսէն մը մէջ ամբողջ ովկիանոսը բաւեցնել, բայց կարելի է ովկիանոսէն մը մէջ ամբողջ ովկիանոսը բաւեցնել, բայց կարելի է ովկիանոսէն մը մէջ ամբողջ ովկիանոսը բաւեցնել, բայց կարելի է ովկիանոսէն 
գաւաթ մը ջուր առնելգաւաթ մը ջուր առնելգաւաթ մը ջուր առնելգաւաթ մը ջուր առնել, , , , այնպէս ալ, չփորձենք Երրորդութեան այնպէս ալ, չփորձենք Երրորդութեան այնպէս ալ, չփորձենք Երրորդութեան այնպէս ալ, չփորձենք Երրորդութեան 
ովկիանոսը բաւեցնել մեր խեղճ միտքերուն մէջ, բայց ջանանք ովկիանոսը բաւեցնել մեր խեղճ միտքերուն մէջ, բայց ջանանք ովկիանոսը բաւեցնել մեր խեղճ միտքերուն մէջ, բայց ջանանք ովկիանոսը բաւեցնել մեր խեղճ միտքերուն մէջ, բայց ջանանք 
որոշ չափով հասկնալ զայնորոշ չափով հասկնալ զայնորոշ չափով հասկնալ զայնորոշ չափով հասկնալ զայն::::    Մենք պիտի չկրնանք ամբողջապէս Մենք պիտի չկրնանք ամբողջապէս Մենք պիտի չկրնանք ամբողջապէս Մենք պիտի չկրնանք ամբողջապէս 
հասկնալ Երրորդութեան խորհուրդը մինչեւ որ դառնանք հասկնալ Երրորդութեան խորհուրդը մինչեւ որ դառնանք հասկնալ Երրորդութեան խորհուրդը մինչեւ որ դառնանք հասկնալ Երրորդութեան խորհուրդը մինչեւ որ դառնանք 
բնակիչները անմատոյց լոյսինբնակիչները անմատոյց լոյսինբնակիչները անմատոյց լոյսինբնակիչները անմատոյց լոյսին::::    

Որոշ չափով անդրադառնալէ ետք աստուածՈրոշ չափով անդրադառնալէ ետք աստուածՈրոշ չափով անդրադառնալէ ետք աստուածՈրոշ չափով անդրադառնալէ ետք աստուածութեան ութեան ութեան ութեան 
մէկութեան, հիմա պէտք է խօսիլ Աստուծոյ հայրութեան մասինմէկութեան, հիմա պէտք է խօսիլ Աստուծոյ հայրութեան մասինմէկութեան, հիմա պէտք է խօսիլ Աստուծոյ հայրութեան մասինմէկութեան, հիմա պէտք է խօսիլ Աստուծոյ հայրութեան մասին::::    
Այսօր, արեւմուտքի մէջ, շարժումներ կամ խմբակցութիւններ Այսօր, արեւմուտքի մէջ, շարժումներ կամ խմբակցութիւններ Այսօր, արեւմուտքի մէջ, շարժումներ կամ խմբակցութիւններ Այսօր, արեւմուտքի մէջ, շարժումներ կամ խմբակցութիւններ 
կան, որոնք կը փորձեն զԱստուած իբրեւ կան, որոնք կը փորձեն զԱստուած իբրեւ կան, որոնք կը փորձեն զԱստուած իբրեւ կան, որոնք կը փորձեն զԱստուած իբրեւ ««««մայրմայրմայրմայր» » » » դիտել դիտել դիտել դիտել 
փոխանակ իբրեւ փոխանակ իբրեւ փոխանակ իբրեւ փոխանակ իբրեւ ««««հայրհայրհայրհայր» » » » դիտելուդիտելուդիտելուդիտելու::::    Անոնք հարց կու տան թէ ինչո՞ւ Անոնք հարց կու տան թէ ինչո՞ւ Անոնք հարց կու տան թէ ինչո՞ւ Անոնք հարց կու տան թէ ինչո՞ւ 
Աստուած արու է եւ էգ չէԱստուած արու է եւ էգ չէԱստուած արու է եւ էգ չէԱստուած արու է եւ էգ չէ::::    Եւ սակԵւ սակԵւ սակԵւ սակայն, ես կը կարծեմ որ Աստուծոյ այն, ես կը կարծեմ որ Աստուծոյ այն, ես կը կարծեմ որ Աստուծոյ այն, ես կը կարծեմ որ Աստուծոյ 
մասին խօսած ատեն, բնամասին խօսած ատեն, բնամասին խօսած ատեն, բնամասին խօսած ատեն, բնա´́́́ւ պէտք չէ մտածենք անոր իգական ւ պէտք չէ մտածենք անոր իգական ւ պէտք չէ մտածենք անոր իգական ւ պէտք չէ մտածենք անոր իգական 
կամ արական սերի պատկանելուն մասինկամ արական սերի պատկանելուն մասինկամ արական սերի պատկանելուն մասինկամ արական սերի պատկանելուն մասին::::    Մարմնայինին ու Մարմնայինին ու Մարմնայինին ու Մարմնայինին ու 
մարդկայինին յատուկ եզրերով կարելի չէ խօսիլ Անմարմին մարդկայինին յատուկ եզրերով կարելի չէ խօսիլ Անմարմին մարդկայինին յատուկ եզրերով կարելի չէ խօսիլ Անմարմին մարդկայինին յատուկ եզրերով կարելի չէ խօսիլ Անմարմին 
Աստուծոյ մասինԱստուծոյ մասինԱստուծոյ մասինԱստուծոյ մասին::::    Աստուած ոԱստուած ոԱստուած ոԱստուած ո´́́́չ էգ է եւ ոչ ալ արուչ էգ է եւ ոչ ալ արուչ էգ է եւ ոչ ալ արուչ էգ է եւ ոչ ալ արու::::    Էգ եւ արու Էգ եւ արու Էգ եւ արու Էգ եւ արու 
բացատրութիւննբացատրութիւննբացատրութիւննբացատրութիւնները մարդոց համար կը գործածուին եւ ոերը մարդոց համար կը գործածուին եւ ոերը մարդոց համար կը գործածուին եւ ոերը մարդոց համար կը գործածուին եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Աստուծոյ համարԱստուծոյ համարԱստուծոյ համարԱստուծոյ համար::::    Աստուած՝ Աստուած է եւ ոԱստուած՝ Աստուած է եւ ոԱստուած՝ Աստուած է եւ ոԱստուած՝ Աստուած է եւ ո´́́́չ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդչ թէ մարդ::::    
Աստուածաշունչն ալ կը հաստատէ որ Աստուածաշունչն ալ կը հաստատէ որ Աստուածաշունչն ալ կը հաստատէ որ Աստուածաշունչն ալ կը հաստատէ որ ««««անիկա մարդ չէանիկա մարդ չէանիկա մարդ չէանիկա մարդ չէ»»»» ( ( ( (Ա.Թգ Ա.Թգ Ա.Թգ Ա.Թգ 
15.29)15.29)15.29)15.29)::::    
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Շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս զԱստուած Հայր կոչեց եւ Շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս զԱստուած Հայր կոչեց եւ Շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս զԱստուած Հայր կոչեց եւ Շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս զԱստուած Հայր կոչեց եւ 
մեզի ալ սորվեցուց զայն Հայր կոչել (Մտ 6.9, Մր 14մեզի ալ սորվեցուց զայն Հայր կոչել (Մտ 6.9, Մր 14մեզի ալ սորվեցուց զայն Հայր կոչել (Մտ 6.9, Մր 14մեզի ալ սորվեցուց զայն Հայր կոչել (Մտ 6.9, Մր 14.36, 26.29, .36, 26.29, .36, 26.29, .36, 26.29, Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
23.34, 23.34, 23.34, 23.34, Յհ 1.18, 2.16, 4.23, 17.1) եւայլնՅհ 1.18, 2.16, 4.23, 17.1) եւայլնՅհ 1.18, 2.16, 4.23, 17.1) եւայլնՅհ 1.18, 2.16, 4.23, 17.1) եւայլն::::    Նոյնը ըրին Պօղոս, Պետրոս, Նոյնը ըրին Պօղոս, Պետրոս, Նոյնը ըրին Պօղոս, Պետրոս, Նոյնը ըրին Պօղոս, Պետրոս, 
Յակոբոս եւ Յուդա առաքեալները (Հռ 1.7, Ա.Կր 8.6, Եփ 2.18, Կղ Յակոբոս եւ Յուդա առաքեալները (Հռ 1.7, Ա.Կր 8.6, Եփ 2.18, Կղ Յակոբոս եւ Յուդա առաքեալները (Հռ 1.7, Ա.Կր 8.6, Եփ 2.18, Կղ Յակոբոս եւ Յուդա առաքեալները (Հռ 1.7, Ա.Կր 8.6, Եփ 2.18, Կղ 
1.12, 1.12, 1.12, 1.12, Յկ 1.17, Ա.Պտ 1.17, Ա.Յհ 1.2, 2.1, Յդ 1) եւայլնՅկ 1.17, Ա.Պտ 1.17, Ա.Յհ 1.2, 2.1, Յդ 1) եւայլնՅկ 1.17, Ա.Պտ 1.17, Ա.Յհ 1.2, 2.1, Յդ 1) եւայլնՅկ 1.17, Ա.Պտ 1.17, Ա.Յհ 1.2, 2.1, Յդ 1) եւայլն::::    

Ճիշդ է որ հաստատեցինք թէ Աստուած ոՃիշդ է որ հաստատեցինք թէ Աստուած ոՃիշդ է որ հաստատեցինք թէ Աստուած ոՃիշդ է որ հաստատեցինք թէ Աստուած ո´́́́չ արու է եւ ոչ արու է եւ ոչ արու է եւ ոչ արու է եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
էգ, էգ, էգ, էգ, բայց ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել թէ ան Հայր էբայց ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել թէ ան Հայր էբայց ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել թէ ան Հայր էբայց ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել թէ ան Հայր է::::    
Երբ զԱստուած Երբ զԱստուած Երբ զԱստուած Երբ զԱստուած ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » կը կոչենք, զայն կը կոչենք, զայն կը կոչենք, զայն կը կոչենք, զայն ««««էգէգէգէգ» » » » կոչած չենք ըլլարկոչած չենք ըլլարկոչած չենք ըլլարկոչած չենք ըլլար::::    
««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » բացատրութիւնը Աստուծոյ ինքնութեան մասին է որ մեզի բացատրութիւնը Աստուծոյ ինքնութեան մասին է որ մեզի բացատրութիւնը Աստուծոյ ինքնութեան մասին է որ մեզի բացատրութիւնը Աստուծոյ ինքնութեան մասին է որ մեզի 
բան մը կը սորվեցնէ, մինչդեռ բան մը կը սորվեցնէ, մինչդեռ բան մը կը սորվեցնէ, մինչդեռ բան մը կը սորվեցնէ, մինչդեռ ««««էգէգէգէգ» » » » բացատրութիւնը՝ ոչինչ կը բացատրութիւնը՝ ոչինչ կը բացատրութիւնը՝ ոչինչ կը բացատրութիւնը՝ ոչինչ կը 
սորվեցնէ մեզի անոր ինքնութեան մսորվեցնէ մեզի անոր ինքնութեան մսորվեցնէ մեզի անոր ինքնութեան մսորվեցնէ մեզի անոր ինքնութեան մասինասինասինասին::::    Երբ Աստուածաշունչը Երբ Աստուածաշունչը Երբ Աստուածաշունչը Երբ Աստուածաշունչը 
զԱստուած զԱստուած զԱստուած զԱստուած ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » կը կոչէ, արդեօք ի՞նչ կը փորձէ սորվեցնել կը կոչէ, արդեօք ի՞նչ կը փորձէ սորվեցնել կը կոչէ, արդեօք ի՞նչ կը փորձէ սորվեցնել կը կոչէ, արդեօք ի՞նչ կը փորձէ սորվեցնել 
մեզի անոր ինքնութեան մասինմեզի անոր ինքնութեան մասինմեզի անոր ինքնութեան մասինմեզի անոր ինքնութեան մասին:::: « « « «ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » բնորոշումը կը բնորոշումը կը բնորոշումը կը բնորոշումը կը 
պատկերացնէ Աստուծոյ պաշտպանարար զօրութիւնը, կեանքը պատկերացնէ Աստուծոյ պաշտպանարար զօրութիւնը, կեանքը պատկերացնէ Աստուծոյ պաշտպանարար զօրութիւնը, կեանքը պատկերացնէ Աստուծոյ պաշտպանարար զօրութիւնը, կեանքը 
ապահովող ոյժըապահովող ոյժըապահովող ոյժըապահովող ոյժը::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««Աստուած մեր Հայրն էԱստուած մեր Հայրն էԱստուած մեր Հայրն էԱստուած մեր Հայրն է», », », », կարծէք կարծէք կարծէք կարծէք 
ըսած կըսած կըսած կըսած կ’’’’ըլլանք որ ըլլանք որ ըլլանք որ ըլլանք որ ան մեզի զօրավիգ է, նեցուկ է, մեր պաշտպան ան մեզի զօրավիգ է, նեցուկ է, մեր պաշտպան ան մեզի զօրավիգ է, նեցուկ է, մեր պաշտպան ան մեզի զօրավիգ է, նեցուկ է, մեր պաշտպան 
ու պահապանն է, մեզի վստահութեան շունչ եւ ապահովութեան ու պահապանն է, մեզի վստահութեան շունչ եւ ապահովութեան ու պահապանն է, մեզի վստահութեան շունչ եւ ապահովութեան ու պահապանն է, մեզի վստահութեան շունչ եւ ապահովութեան 
զգացում ներշնչողն էզգացում ներշնչողն էզգացում ներշնչողն էզգացում ներշնչողն է::::    Հարկաւ տուեալ բոլոր Հարկաւ տուեալ բոլոր Հարկաւ տուեալ բոլոր Հարկաւ տուեալ բոլոր 
բացատրութիւններով բացատրութիւններով բացատրութիւններով բացատրութիւններով ««««մայրմայրմայրմայր» » » » բառին իմաստն ու նշանակութիւնը բառին իմաստն ու նշանակութիւնը բառին իմաստն ու նշանակութիւնը բառին իմաստն ու նշանակութիւնը 
չէ որ կը նուաստացնենքչէ որ կը նուաստացնենքչէ որ կը նուաստացնենքչէ որ կը նուաստացնենք::::    Մայր բառն ալ իր կարգին այս բոլոր Մայր բառն ալ իր կարգին այս բոլոր Մայր բառն ալ իր կարգին այս բոլոր Մայր բառն ալ իր կարգին այս բոլոր 
իմաստներըիմաստներըիմաստներըիմաստները    կկկկ’’’’ընդգրկէընդգրկէընդգրկէընդգրկէ::::    

Աստուած պարզ հայր մը չէ, այլ՝ Աստուած պարզ հայր մը չէ, այլ՝ Աստուած պարզ հայր մը չէ, այլ՝ Աստուած պարզ հայր մը չէ, այլ՝ ««««Ամենակալ ՀայրԱմենակալ ՀայրԱմենակալ ՀայրԱմենակալ Հայր»»»»ն էն էն էն է::::    
««««ԱմենակալԱմենակալԱմենակալԱմենակալ», », », », կը նշանակէ՝ ամէն ինչ իր ձեռքին մէջ ունեցող, կը նշանակէ՝ ամէն ինչ իր ձեռքին մէջ ունեցող, կը նշանակէ՝ ամէն ինչ իր ձեռքին մէջ ունեցող, կը նշանակէ՝ ամէն ինչ իր ձեռքին մէջ ունեցող, 
ամէն ինչ իր իշխանութեան ներքեւ ունեցող, ամէն բանի վրայ ամէն ինչ իր իշխանութեան ներքեւ ունեցող, ամէն բանի վրայ ամէն ինչ իր իշխանութեան ներքեւ ունեցող, ամէն բանի վրայ ամէն ինչ իր իշխանութեան ներքեւ ունեցող, ամէն բանի վրայ 
տիրող ու տիրապետողտիրող ու տիրապետողտիրող ու տիրապետողտիրող ու տիրապետող:::: « « « «ԱմենակալԱմենակալԱմենակալԱմենակալ» » » » բառը ցոյց կու տայ բառը ցոյց կու տայ բառը ցոյց կու տայ բառը ցոյց կու տայ 
տիեզերքին գոյութիւնը պահող եւ մարդտիեզերքին գոյութիւնը պահող եւ մարդտիեզերքին գոյութիւնը պահող եւ մարդտիեզերքին գոյութիւնը պահող եւ մարդկութիւնը նախախնամող կութիւնը նախախնամող կութիւնը նախախնամող կութիւնը նախախնամող 
Աստուծոյ զօրութիւնն ու կարողութիւնը, ցոյց կու տայ Աստուծոյ Աստուծոյ զօրութիւնն ու կարողութիւնը, ցոյց կու տայ Աստուծոյ Աստուծոյ զօրութիւնն ու կարողութիւնը, ցոյց կու տայ Աստուծոյ Աստուծոյ զօրութիւնն ու կարողութիւնը, ցոյց կու տայ Աստուծոյ 
բացարձակ իշխանութիւնը տիեզերքի եւ մարդկութեան վրայբացարձակ իշխանութիւնը տիեզերքի եւ մարդկութեան վրայբացարձակ իշխանութիւնը տիեզերքի եւ մարդկութեան վրայբացարձակ իշխանութիւնը տիեզերքի եւ մարդկութեան վրայ::::    

Մէկը կրնայ մտածել կամ հարց տալ, որ եթէ Աստուած Մէկը կրնայ մտածել կամ հարց տալ, որ եթէ Աստուած Մէկը կրնայ մտածել կամ հարց տալ, որ եթէ Աստուած Մէկը կրնայ մտածել կամ հարց տալ, որ եթէ Աստուած 
ամենակալ Աստուած է, ամենակարող Աստուած է, ամէն մարդու ամենակալ Աստուած է, ամենակարող Աստուած է, ամէն մարդու ամենակալ Աստուած է, ամենակարող Աստուած է, ամէն մարդու ամենակալ Աստուած է, ամենակարող Աստուած է, ամէն մարդու 
եւ ամէն բանի վրայ տիրող եւ ամէն բանի վրայ տիրող եւ ամէն բանի վրայ տիրող եւ ամէն բանի վրայ տիրող ու տիրապետող Աստուած է, հապա ու տիրապետող Աստուած է, հապա ու տիրապետող Աստուած է, հապա ու տիրապետող Աստուած է, հապա 
ինչո՞ւ այսքան չարիքներ, ջարդեր, անիրաւութիւններ, ինչո՞ւ այսքան չարիքներ, ջարդեր, անիրաւութիւններ, ինչո՞ւ այսքան չարիքներ, ջարդեր, անիրաւութիւններ, ինչո՞ւ այսքան չարիքներ, ջարդեր, անիրաւութիւններ, 
մարդասպանութիւններ, երկրաշարժներ տեղի կմարդասպանութիւններ, երկրաշարժներ տեղի կմարդասպանութիւններ, երկրաշարժներ տեղի կմարդասպանութիւններ, երկրաշարժներ տեղի կ’’’’ունենան ունենան ունենան ունենան 
աշխարհիս չորս կողմըաշխարհիս չորս կողմըաշխարհիս չորս կողմըաշխարհիս չորս կողմը::::    Կարեւոր է յիշել որ Աստուած մարդը Կարեւոր է յիշել որ Աստուած մարդը Կարեւոր է յիշել որ Աստուած մարդը Կարեւոր է յիշել որ Աստուած մարդը 
ստեղծած է ամբողջապէս ազատ կամեցողութեամբստեղծած է ամբողջապէս ազատ կամեցողութեամբստեղծած է ամբողջապէս ազատ կամեցողութեամբստեղծած է ամբողջապէս ազատ կամեցողութեամբ::::    Եթէ մարդը Եթէ մարդը Եթէ մարդը Եթէ մարդը 
որոշէ կամ ծրագրէ չարիք գորոշէ կամ ծրագրէ չարիք գորոշէ կամ ծրագրէ չարիք գորոշէ կամ ծրագրէ չարիք գործել՝ Աստուած կրնայ չարգիլել, եւ ործել՝ Աստուած կրնայ չարգիլել, եւ ործել՝ Աստուած կրնայ չարգիլել, եւ ործել՝ Աստուած կրնայ չարգիլել, եւ 
եթէ չարգիլէ, այդ չի նշանակեր որ Աստուած է յանցաւորըեթէ չարգիլէ, այդ չի նշանակեր որ Աստուած է յանցաւորըեթէ չարգիլէ, այդ չի նշանակեր որ Աստուած է յանցաւորըեթէ չարգիլէ, այդ չի նշանակեր որ Աստուած է յանցաւորը::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
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անոնք որոնք աստուածատուր իրենց ազատ կամեցողութիւնը անոնք որոնք աստուածատուր իրենց ազատ կամեցողութիւնը անոնք որոնք աստուածատուր իրենց ազատ կամեցողութիւնը անոնք որոնք աստուածատուր իրենց ազատ կամեցողութիւնը 
կկկկ’’’’օգտագործեն չարիք գործելու՝ անոնք հաշիւ պիտի տան օգտագործեն չարիք գործելու՝ անոնք հաշիւ պիտի տան օգտագործեն չարիք գործելու՝ անոնք հաշիւ պիտի տան օգտագործեն չարիք գործելու՝ անոնք հաշիւ պիտի տան 
Աստուծոյ եւ խստիւ պիտի դատապարտուինԱստուծոյ եւ խստիւ պիտի դատապարտուինԱստուծոյ եւ խստիւ պիտի դատապարտուինԱստուծոյ եւ խստիւ պիտի դատապարտուին::::    ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
իւրաքանչիւրին պիտիւրաքանչիւրին պիտիւրաքանչիւրին պիտիւրաքանչիւրին պիտի հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայնի հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայնի հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայնի հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայն»»»»    
((((Հռ 2.6)Հռ 2.6)Հռ 2.6)Հռ 2.6)::::    

Չմոռնանք նաեւ, որ չարիքները միշտ մարդոց կողմէ է որ կը Չմոռնանք նաեւ, որ չարիքները միշտ մարդոց կողմէ է որ կը Չմոռնանք նաեւ, որ չարիքները միշտ մարդոց կողմէ է որ կը Չմոռնանք նաեւ, որ չարիքները միշտ մարդոց կողմէ է որ կը 
կազմակերպուին ու կը ծրագրուինկազմակերպուին ու կը ծրագրուինկազմակերպուին ու կը ծրագրուինկազմակերպուին ու կը ծրագրուին::::    Ուստի, սխաՈւստի, սխաՈւստի, սխաՈւստի, սխա´́́́լ է անոնց ետին լ է անոնց ետին լ է անոնց ետին լ է անոնց ետին 
տեսնել Աստուծոյ մատըտեսնել Աստուծոյ մատըտեսնել Աստուծոյ մատըտեսնել Աստուծոյ մատը::::    ՍխաՍխաՍխաՍխա´́́́լ է մեզի դէմ նիւթուած չարիքի մը լ է մեզի դէմ նիւթուած չարիքի մը լ է մեզի դէմ նիւթուած չարիքի մը լ է մեզի դէմ նիւթուած չարիքի մը 
հեղինակը Աստուած նկատելհեղինակը Աստուած նկատելհեղինակը Աստուած նկատելհեղինակը Աստուած նկատել::::    Աստուած Եսայի Աստուած Եսայի Աստուած Եսայի Աստուած Եսայի մարգարէին մարգարէին մարգարէին մարգարէին 
բերնով կբերնով կբերնով կբերնով կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ահա անշուշտ քեզի դէմ ժողով պիտի ընեն, բայց Ահա անշուշտ քեզի դէմ ժողով պիտի ընեն, բայց Ահա անշուշտ քեզի դէմ ժողով պիտի ընեն, բայց Ահա անշուշտ քեզի դէմ ժողով պիտի ընեն, բայց 
ինձմէ չէինձմէ չէինձմէ չէինձմէ չէ»»»» ( ( ( (Ես 54.15)Ես 54.15)Ես 54.15)Ես 54.15)::::    Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք ««««քեզի դէմ ժողով պիտի քեզի դէմ ժողով պիտի քեզի դէմ ժողով պիտի քեզի դէմ ժողով պիտի 
ընենընենընենընեն»»»»    ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    Կը հասկնանք այն՝ որ մարդիկ քովԿը հասկնանք այն՝ որ մարդիկ քովԿը հասկնանք այն՝ որ մարդիկ քովԿը հասկնանք այն՝ որ մարդիկ քով----քովի պիտի քովի պիտի քովի պիտի քովի պիտի 
գան չարիք ծրագրելու որոշ անձի մը դէմգան չարիք ծրագրելու որոշ անձի մը դէմգան չարիք ծրագրելու որոշ անձի մը դէմգան չարիք ծրագրելու որոշ անձի մը դէմ::::    Բայց այդ անձը որուն Բայց այդ անձը որուն Բայց այդ անձը որուն Բայց այդ անձը որուն 
դէմ չարիք կը ծրդէմ չարիք կը ծրդէմ չարիք կը ծրդէմ չարիք կը ծրագրուի, պէտք չէ յանդգնի մտածելու կամ ըսելու ագրուի, պէտք չէ յանդգնի մտածելու կամ ըսելու ագրուի, պէտք չէ յանդգնի մտածելու կամ ըսելու ագրուի, պէտք չէ յանդգնի մտածելու կամ ըսելու 
որ Աստուած իոր Աստուած իոր Աստուած իոր Աստուած ի´́́́նքն է այդ չարիքին ետին կանգնողը, այդ չարիքը նքն է այդ չարիքին ետին կանգնողը, այդ չարիքը նքն է այդ չարիքին ետին կանգնողը, այդ չարիքը նքն է այդ չարիքին ետին կանգնողը, այդ չարիքը 
հրահրողն ու կազմակերպողը, եւ այս մէկը Աստուած յստակ հրահրողն ու կազմակերպողը, եւ այս մէկը Աստուած յստակ հրահրողն ու կազմակերպողը, եւ այս մէկը Աստուած յստակ հրահրողն ու կազմակերպողը, եւ այս մէկը Աստուած յստակ 
դարձուց դարձուց դարձուց դարձուց ««««բայց ինձմէ չէբայց ինձմէ չէբայց ինձմէ չէբայց ինձմէ չէ»»»»    բառերովբառերովբառերովբառերով::::    

««««Բայց ինձմէ չէԲայց ինձմէ չէԲայց ինձմէ չէԲայց ինձմէ չէ»»»»    բառերով, Աստուած կարծէք ըսել կբառերով, Աստուած կարծէք ըսել կբառերով, Աստուած կարծէք ըսել կբառերով, Աստուած կարծէք ըսել կ’’’’ուզէ. ուզէ. ուզէ. ուզէ. 
««««ՈՈՈՈ´́́́վ մարդիկ, ձեզիվ մարդիկ, ձեզիվ մարդիկ, ձեզիվ մարդիկ, ձեզի    դէմ անիրաւութիւններ կդէմ անիրաւութիւններ կդէմ անիրաւութիւններ կդէմ անիրաւութիւններ կ’’’’ըլլան, բայց ըլլան, բայց ըլլան, բայց ըլլան, բայց ««««բայց բայց բայց բայց 
ինձմէ չէինձմէ չէինձմէ չէինձմէ չէ», », », », այսինքն՝ ես չեմ ատոնք ընողըայսինքն՝ ես չեմ ատոնք ընողըայսինքն՝ ես չեմ ատոնք ընողըայսինքն՝ ես չեմ ատոնք ընողը::::    Երբ ձեր ոտքերուն Երբ ձեր ոտքերուն Երբ ձեր ոտքերուն Երբ ձեր ոտքերուն 
դիմաց ծուղակներ լարուին ու դուք այդ ծուղակներուն մէջ իյնաք, դիմաց ծուղակներ լարուին ու դուք այդ ծուղակներուն մէջ իյնաք, դիմաց ծուղակներ լարուին ու դուք այդ ծուղակներուն մէջ իյնաք, դիմաց ծուղակներ լարուին ու դուք այդ ծուղակներուն մէջ իյնաք, 
գիտցէք որ գիտցէք որ գիտցէք որ գիտցէք որ ««««ինձմէ չէինձմէ չէինձմէ չէինձմէ չէ», », », », ես չէ որ այդ ծուղակները լարեցի, ոես չէ որ այդ ծուղակները լարեցի, ոես չէ որ այդ ծուղակները լարեցի, ոես չէ որ այդ ծուղակները լարեցի, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
այդ ծուղակները իմ կամեցողութեամբս լարայդ ծուղակները իմ կամեցողութեամբս լարայդ ծուղակները իմ կամեցողութեամբս լարայդ ծուղակները իմ կամեցողութեամբս լարուեցանուեցանուեցանուեցան::::    Ես գիտէի որ Ես գիտէի որ Ես գիտէի որ Ես գիտէի որ 
այդ ծուղակները ձեզի դէմ պիտի լարուէին, բայց գիտութիւնս զիս այդ ծուղակները ձեզի դէմ պիտի լարուէին, բայց գիտութիւնս զիս այդ ծուղակները ձեզի դէմ պիտի լարուէին, բայց գիտութիւնս զիս այդ ծուղակները ձեզի դէմ պիտի լարուէին, բայց գիտութիւնս զիս 
յանցաւոր չի դարձներյանցաւոր չի դարձներյանցաւոր չի դարձներյանցաւոր չի դարձներ::::    Անկարելի է որ չգիտնայի, քանի որ Անկարելի է որ չգիտնայի, քանի որ Անկարելի է որ չգիտնայի, քանի որ Անկարելի է որ չգիտնայի, քանի որ 
ամենագէտ եւ կանխագէտ Աստուած եմ եսամենագէտ եւ կանխագէտ Աստուած եմ եսամենագէտ եւ կանխագէտ Աստուած եմ եսամենագէտ եւ կանխագէտ Աստուած եմ ես::::    Բայց զգոյշ եղիԲայց զգոյշ եղիԲայց զգոյշ եղիԲայց զգոյշ եղի´́́́ր իմ ր իմ ր իմ ր իմ 
ամենագիտութիւնս ինծի դէմ գործածելուամենագիտութիւնս ինծի դէմ գործածելուամենագիտութիւնս ինծի դէմ գործածելուամենագիտութիւնս ինծի դէմ գործածելու»»»»::::    

Աստուած ամենագէտ է, ուստի, ան Աստուած ամենագէտ է, ուստի, ան Աստուած ամենագէտ է, ուստի, ան Աստուած ամենագէտ է, ուստի, ան գիտէ թէ իգիտէ թէ իգիտէ թէ իգիտէ թէ ի´́́́նչ չարիքներ նչ չարիքներ նչ չարիքներ նչ չարիքներ 
պիտի պատահին, գիտէ թէ որոպիտի պատահին, գիտէ թէ որոպիտի պատահին, գիտէ թէ որոպիտի պատահին, գիտէ թէ որո´́́́նք չարագործ են եւ պատիժի նք չարագործ են եւ պատիժի նք չարագործ են եւ պատիժի նք չարագործ են եւ պատիժի 
արժանիարժանիարժանիարժանի::::    Մենք սակայն իրաւունք չունինք պահանջելու իրմէ որ Մենք սակայն իրաւունք չունինք պահանջելու իրմէ որ Մենք սակայն իրաւունք չունինք պահանջելու իրմէ որ Մենք սակայն իրաւունք չունինք պահանջելու իրմէ որ 
ասոր կամ անոր պատժէասոր կամ անոր պատժէասոր կամ անոր պատժէասոր կամ անոր պատժէ::::    Երբեմն մարդկօրէն կԵրբեմն մարդկօրէն կԵրբեմն մարդկօրէն կԵրբեմն մարդկօրէն կ’’’’ընդվզինք ընդվզինք ընդվզինք ընդվզինք 
Աստուծոյ դէմ թէ ինչոԱստուծոյ դէմ թէ ինչոԱստուծոյ դէմ թէ ինչոԱստուծոյ դէմ թէ ինչո´́́́ւ չի պատժեր այս կամ այն չարագործը, ւ չի պատժեր այս կամ այն չարագործը, ւ չի պատժեր այս կամ այն չարագործը, ւ չի պատժեր այս կամ այն չարագործը, 
անիրաւը, իրաւազրկողըանիրաւը, իրաւազրկողըանիրաւը, իրաւազրկողըանիրաւը, իրաւազրկողը::::    Կը մոռնանք սակայն, որ Աստուած Կը մոռնանք սակայն, որ Աստուած Կը մոռնանք սակայն, որ Աստուած Կը մոռնանք սակայն, որ Աստուած 
բոլոր մարդոց Աստուածն է, անոնք ըլլան հաւատացեալ, թէ՝ բոլոր մարդոց Աստուածն է, անոնք ըլլան հաւատացեալ, թէ՝ բոլոր մարդոց Աստուածն է, անոնք ըլլան հաւատացեալ, թէ՝ բոլոր մարդոց Աստուածն է, անոնք ըլլան հաւատացեալ, թէ՝ 
անհաւատ, եւ չանհաւատ, եւ չանհաւատ, եւ չանհաւատ, եւ չ’’’’ուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուիուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուիուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուիուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի:::: 

Մենք պատժելու կամ չպատժելու երեւոյթը մեր անկիւնէն կը Մենք պատժելու կամ չպատժելու երեւոյթը մեր անկիւնէն կը Մենք պատժելու կամ չպատժելու երեւոյթը մեր անկիւնէն կը Մենք պատժելու կամ չպատժելու երեւոյթը մեր անկիւնէն կը 
դիտենք. եթէ փորձենք զայն դիտել Աստուծոյ անկիւնէն՝ ատիկա դիտենք. եթէ փորձենք զայն դիտել Աստուծոյ անկիւնէն՝ ատիկա դիտենք. եթէ փորձենք զայն դիտել Աստուծոյ անկիւնէն՝ ատիկա դիտենք. եթէ փորձենք զայն դիտել Աստուծոյ անկիւնէն՝ ատիկա 
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տարբեր նշանակութիւն ուտարբեր նշանակութիւն ուտարբեր նշանակութիւն ուտարբեր նշանակութիւն ու    իմաստ կը ստանայ մեզի համարիմաստ կը ստանայ մեզի համարիմաստ կը ստանայ մեզի համարիմաստ կը ստանայ մեզի համար::::    
Օրինակ առնենք մեր կեանքէնՕրինակ առնենք մեր կեանքէնՕրինակ առնենք մեր կեանքէնՕրինակ առնենք մեր կեանքէն::::    Եղբայրս կրնայ անիրաւութիւն Եղբայրս կրնայ անիրաւութիւն Եղբայրս կրնայ անիրաւութիւն Եղբայրս կրնայ անիրաւութիւն 
ընել ինծի կամ ուրիշին, եւ ես կրնամ ակնկալել կամ նոյնիսկ ընել ինծի կամ ուրիշին, եւ ես կրնամ ակնկալել կամ նոյնիսկ ընել ինծի կամ ուրիշին, եւ ես կրնամ ակնկալել կամ նոյնիսկ ընել ինծի կամ ուրիշին, եւ ես կրնամ ակնկալել կամ նոյնիսկ 
պահանջել հօրմէս կամ մօրմէն որ պատժեն զայն, բայց հայրս ու պահանջել հօրմէս կամ մօրմէն որ պատժեն զայն, բայց հայրս ու պահանջել հօրմէս կամ մօրմէն որ պատժեն զայն, բայց հայրս ու պահանջել հօրմէս կամ մօրմէն որ պատժեն զայն, բայց հայրս ու 
մայրս վստահաբար ինձմէ տարբեր պիտի մտածեն եւ ինձմէ մայրս վստահաբար ինձմէ տարբեր պիտի մտածեն եւ ինձմէ մայրս վստահաբար ինձմէ տարբեր պիտի մտածեն եւ ինձմէ մայրս վստահաբար ինձմէ տարբեր պիտի մտածեն եւ ինձմէ 
տարբեր կեցտարբեր կեցտարբեր կեցտարբեր կեցուածք պիտի որդեգրեն եղբօրս հանդէպուածք պիտի որդեգրեն եղբօրս հանդէպուածք պիտի որդեգրեն եղբօրս հանդէպուածք պիտի որդեգրեն եղբօրս հանդէպ::::    Անոնք հայր Անոնք հայր Անոնք հայր Անոնք հայր 
ու մայր են, եւ իբր այդպիսին պիտի մտածեն, գործեն ու շարժինու մայր են, եւ իբր այդպիսին պիտի մտածեն, գործեն ու շարժինու մայր են, եւ իբր այդպիսին պիտի մտածեն, գործեն ու շարժինու մայր են, եւ իբր այդպիսին պիտի մտածեն, գործեն ու շարժին::::    
Եթէ ասիկա իրականութիւն է մարդոց համար, որքաԵթէ ասիկա իրականութիւն է մարդոց համար, որքաԵթէ ասիկա իրականութիւն է մարդոց համար, որքաԵթէ ասիկա իրականութիւն է մարդոց համար, որքա՜՜՜՜ն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի 
իրականութիւն է Աստուծոյ համարիրականութիւն է Աստուծոյ համարիրականութիւն է Աստուծոյ համարիրականութիւն է Աստուծոյ համար::::    Ան տեղնուտեղը չի պատժեր Ան տեղնուտեղը չի պատժեր Ան տեղնուտեղը չի պատժեր Ան տեղնուտեղը չի պատժեր 
ոեւէ մէկը որ պատիժի արժանի գործ մը կատարէոեւէ մէկը որ պատիժի արժանի գործ մը կատարէոեւէ մէկը որ պատիժի արժանի գործ մը կատարէոեւէ մէկը որ պատիժի արժանի գործ մը կատարէ::::    ԱԱԱԱն ն ն ն 
համբերատարութիւն կը ցուցաբերէ բոլոր մարդոց նկատմամբ եւ համբերատարութիւն կը ցուցաբերէ բոլոր մարդոց նկատմամբ եւ համբերատարութիւն կը ցուցաբերէ բոլոր մարդոց նկատմամբ եւ համբերատարութիւն կը ցուցաբերէ բոլոր մարդոց նկատմամբ եւ 
կկկկ’’’’ակնկալէ որ անոնք դարձի գանակնկալէ որ անոնք դարձի գանակնկալէ որ անոնք դարձի գանակնկալէ որ անոնք դարձի գան::::    

Աստուծոյ ամենակարողութիւնն ու ամենակալութիւնը Աստուծոյ ամենակարողութիւնն ու ամենակալութիւնը Աստուծոյ ամենակարողութիւնն ու ամենակալութիւնը Աստուծոյ ամենակարողութիւնն ու ամենակալութիւնը 
հանդէս կու գայ ոհանդէս կու գայ ոհանդէս կու գայ ոհանդէս կու գայ ո´́́́չ միայն մարդկային կեանքին մէջ, այլ նաեւ չ միայն մարդկային կեանքին մէջ, այլ նաեւ չ միայն մարդկային կեանքին մէջ, այլ նաեւ չ միայն մարդկային կեանքին մէջ, այլ նաեւ 
տիեզերքի կեանքին մէջտիեզերքի կեանքին մէջտիեզերքի կեանքին մէջտիեզերքի կեանքին մէջ::::    Պահ մը մտածեցէք մոլորակներուն Պահ մը մտածեցէք մոլորակներուն Պահ մը մտածեցէք մոլորակներուն Պահ մը մտածեցէք մոլորակներուն 
մասին, անոնց հմասին, անոնց հմասին, անոնց հմասին, անոնց հեռաւորութիւններուն եւ շարժումներուն մասին եռաւորութիւններուն եւ շարժումներուն մասին եռաւորութիւններուն եւ շարժումներուն մասին եռաւորութիւններուն եւ շարժումներուն մասին 
եւ արդէն կեւ արդէն կեւ արդէն կեւ արդէն կ’’’’անդրադառնաք որ այդ բոլորին ետին Աստուծոյ անդրադառնաք որ այդ բոլորին ետին Աստուծոյ անդրադառնաք որ այդ բոլորին ետին Աստուծոյ անդրադառնաք որ այդ բոլորին ետին Աստուծոյ 
ամենակալ ձեռքը կայամենակալ ձեռքը կայամենակալ ձեռքը կայամենակալ ձեռքը կայ::::    Պզտիկ սխալ շարժում մը մոլորակներուն Պզտիկ սխալ շարժում մը մոլորակներուն Պզտիկ սխալ շարժում մը մոլորակներուն Պզտիկ սխալ շարժում մը մոլորակներուն 
միջեւ՝ աշխարհը կը տանի կործանումիմիջեւ՝ աշխարհը կը տանի կործանումիմիջեւ՝ աշխարհը կը տանի կործանումիմիջեւ՝ աշխարհը կը տանի կործանումի::::    Գիտենք որ արեւին Գիտենք որ արեւին Գիտենք որ արեւին Գիտենք որ արեւին 
ճառագայթը երկվայրկեանը 380 հազար մղոն կը կտրէ, եւ կճառագայթը երկվայրկեանը 380 հազար մղոն կը կտրէ, եւ կճառագայթը երկվայրկեանը 380 հազար մղոն կը կտրէ, եւ կճառագայթը երկվայրկեանը 380 հազար մղոն կը կտրէ, եւ կ’’’’ըսըսըսըսուի ուի ուի ուի 
որ ճառագայթներ կան որ տակաւին մեզի չեն հասածոր ճառագայթներ կան որ տակաւին մեզի չեն հասածոր ճառագայթներ կան որ տակաւին մեզի չեն հասածոր ճառագայթներ կան որ տակաւին մեզի չեն հասած::::    Մեզմէ ո՞վ Մեզմէ ո՞վ Մեզմէ ո՞վ Մեզմէ ո՞վ 
չի տեսներ Աստուծոյ ամենակալ եւ նախախնամող ձեռքին չի տեսներ Աստուծոյ ամենակալ եւ նախախնամող ձեռքին չի տեսներ Աստուծոյ ամենակալ եւ նախախնամող ձեռքին չի տեսներ Աստուծոյ ամենակալ եւ նախախնամող ձեռքին 
ներկայութիւնը այս կամ նման հարցերու ետիններկայութիւնը այս կամ նման հարցերու ետիններկայութիւնը այս կամ նման հարցերու ետիններկայութիւնը այս կամ նման հարցերու ետին::::    Իսկական Իսկական Իսկական Իսկական 
գիտնականը չգիտնականը չգիտնականը չգիտնականը չ’’’’ուրանար Աստուծոյ ամենակալ ձեռքին ուրանար Աստուծոյ ամենակալ ձեռքին ուրանար Աստուծոյ ամենակալ ձեռքին ուրանար Աստուծոյ ամենակալ ձեռքին 
ներկայութիւնը այս բոլորին ետին, ընդհակառակը, կը տեսններկայութիւնը այս բոլորին ետին, ընդհակառակը, կը տեսններկայութիւնը այս բոլորին ետին, ընդհակառակը, կը տեսններկայութիւնը այս բոլորին ետին, ընդհակառակը, կը տեսնէ այդ է այդ է այդ է այդ 
ձեռքը՝ Աստուծոյ ձեռքը, եւ կը խոնարհի այդ ձեռքին տակ, եւ կը ձեռքը՝ Աստուծոյ ձեռքը, եւ կը խոնարհի այդ ձեռքին տակ, եւ կը ձեռքը՝ Աստուծոյ ձեռքը, եւ կը խոնարհի այդ ձեռքին տակ, եւ կը ձեռքը՝ Աստուծոյ ձեռքը, եւ կը խոնարհի այդ ձեռքին տակ, եւ կը 
խոստովանի Աստուծոյ բացարձակ իմաստութիւնըխոստովանի Աստուծոյ բացարձակ իմաստութիւնըխոստովանի Աստուծոյ բացարձակ իմաստութիւնըխոստովանի Աստուծոյ բացարձակ իմաստութիւնը::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Յաճախ որ կը խօսուի Աստուծոյ երկրպագութեան Յաճախ որ կը խօսուի Աստուծոյ երկրպագութեան Յաճախ որ կը խօսուի Աստուծոյ երկրպագութեան Յաճախ որ կը խօսուի Աստուծոյ երկրպագութեան 

մասին, կմասին, կմասին, կմասին, կ’’’’ըսուի որ պէտք է երկիւղով երկրպագենքըսուի որ պէտք է երկիւղով երկրպագենքըսուի որ պէտք է երկիւղով երկրպագենքըսուի որ պէտք է երկիւղով երկրպագենք::::    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
երկիւղով պէտք է երկրպագենք Աերկիւղով պէտք է երկրպագենք Աերկիւղով պէտք է երկրպագենք Աերկիւղով պէտք է երկրպագենք Աստուծոյ եւ ոչ սիրովստուծոյ եւ ոչ սիրովստուծոյ եւ ոչ սիրովստուծոյ եւ ոչ սիրով::::    

    
««««ԵրկիւղԵրկիւղԵրկիւղԵրկիւղ» » » » ըսելով մենք վախ կամ սարսափ չենք հասկնարըսելով մենք վախ կամ սարսափ չենք հասկնարըսելով մենք վախ կամ սարսափ չենք հասկնարըսելով մենք վախ կամ սարսափ չենք հասկնար::::    

Երբ մտածենք Աստուծոյ անսահմանութեան կամ անհուն Երբ մտածենք Աստուծոյ անսահմանութեան կամ անհուն Երբ մտածենք Աստուծոյ անսահմանութեան կամ անհուն Երբ մտածենք Աստուծոյ անսահմանութեան կամ անհուն 
զօրութեան մասին, երբ մտածենք որ Աստուած մեզի համար զօրութեան մասին, երբ մտածենք որ Աստուած մեզի համար զօրութեան մասին, երբ մտածենք որ Աստուած մեզի համար զօրութեան մասին, երբ մտածենք որ Աստուած մեզի համար 
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մարդացաւ ու խաչուեցաւ, ատիկա կրնայ մեզ առաջնորդել մարդացաւ ու խաչուեցաւ, ատիկա կրնայ մեզ առաջնորդել մարդացաւ ու խաչուեցաւ, ատիկա կրնայ մեզ առաջնորդել մարդացաւ ու խաչուեցաւ, ատիկա կրնայ մեզ առաջնորդել 
զգալու մեր ոչնչութիւնը, իսկ երբ զգանզգալու մեր ոչնչութիւնը, իսկ երբ զգանզգալու մեր ոչնչութիւնը, իսկ երբ զգանզգալու մեր ոչնչութիւնը, իսկ երբ զգանք մեր ոչնչութիւնը՝ ք մեր ոչնչութիւնը՝ ք մեր ոչնչութիւնը՝ ք մեր ոչնչութիւնը՝ 
բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար երկիւղ մը յառաջ կու գայ մեր բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար երկիւղ մը յառաջ կու գայ մեր բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար երկիւղ մը յառաջ կու գայ մեր բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար երկիւղ մը յառաջ կու գայ մեր 
սիրտերուն մէջսիրտերուն մէջսիրտերուն մէջսիրտերուն մէջ::::    Այսպիսի պարագայի մը, երկիւղը Այսպիսի պարագայի մը, երկիւղը Այսպիսի պարագայի մը, երկիւղը Այսպիսի պարագայի մը, երկիւղը 
անպայմանօրէն վախը կամ սարսափը չէ, այլ՝ Աստուծոյ անպայմանօրէն վախը կամ սարսափը չէ, այլ՝ Աստուծոյ անպայմանօրէն վախը կամ սարսափը չէ, այլ՝ Աստուծոյ անպայմանօրէն վախը կամ սարսափը չէ, այլ՝ Աստուծոյ 
մեծութեան դիմաց՝ մեր փոքրութիւնը զգալն է, Աստուծոյ մեծութեան դիմաց՝ մեր փոքրութիւնը զգալն է, Աստուծոյ մեծութեան դիմաց՝ մեր փոքրութիւնը զգալն է, Աստուծոյ մեծութեան դիմաց՝ մեր փոքրութիւնը զգալն է, Աստուծոյ 
փառաւորութեան դիմաց՝ մեր փառազուրկ զգալփառաւորութեան դիմաց՝ մեր փառազուրկ զգալփառաւորութեան դիմաց՝ մեր փառազուրկ զգալփառաւորութեան դիմաց՝ մեր փառազուրկ զգալն էն էն էն է::::    

Թէպէտ, պէտք է ըսել, նաեւ, որ վախը կրնայ դրականօրէն ալ Թէպէտ, պէտք է ըսել, նաեւ, որ վախը կրնայ դրականօրէն ալ Թէպէտ, պէտք է ըսել, նաեւ, որ վախը կրնայ դրականօրէն ալ Թէպէտ, պէտք է ըսել, նաեւ, որ վախը կրնայ դրականօրէն ալ 
հասկցուիլհասկցուիլհասկցուիլհասկցուիլ::::    ԿաԿաԿաԿա´́́́ն այնպիսի վախեր որոնք մեզ կրնան ն այնպիսի վախեր որոնք մեզ կրնան ն այնպիսի վախեր որոնք մեզ կրնան ն այնպիսի վախեր որոնք մեզ կրնան 
խորտակումի, փճացումի եւ հիւանդութեան առաջնորդել, եւ խորտակումի, փճացումի եւ հիւանդութեան առաջնորդել, եւ խորտակումի, փճացումի եւ հիւանդութեան առաջնորդել, եւ խորտակումի, փճացումի եւ հիւանդութեան առաջնորդել, եւ 
կակակակա´́́́ն այնպիսի վախեր, որոնք կրնան մեզ առաւել զգուշութեան ն այնպիսի վախեր, որոնք կրնան մեզ առաւել զգուշութեան ն այնպիսի վախեր, որոնք կրնան մեզ առաւել զգուշութեան ն այնպիսի վախեր, որոնք կրնան մեզ առաւել զգուշութեան 
եւ զգօնութեան մղելեւ զգօնութեան մղելեւ զգօնութեան մղելեւ զգօնութեան մղել::::    Երբ կը խօսինք Աստուծմէ վԵրբ կը խօսինք Աստուծմէ վԵրբ կը խօսինք Աստուծմէ վԵրբ կը խօսինք Աստուծմէ վախնալու ախնալու ախնալու ախնալու 
մասին, մասին, մասին, մասին, ««««վախըվախըվախըվախը» » » » իր այս երկրորդ իմաստով պէտք է առնելիր այս երկրորդ իմաստով պէտք է առնելիր այս երկրորդ իմաստով պէտք է առնելիր այս երկրորդ իմաստով պէտք է առնել::::    

Վախը կրնայ պատճառ դառնալ որ զգուշանանք շատ մը Վախը կրնայ պատճառ դառնալ որ զգուշանանք շատ մը Վախը կրնայ պատճառ դառնալ որ զգուշանանք շատ մը Վախը կրնայ պատճառ դառնալ որ զգուշանանք շատ մը 
մեղքերէմեղքերէմեղքերէմեղքերէ::::    Վախը կրնայ առիթ դառնալ որ փոխենք մեր կեանքի Վախը կրնայ առիթ դառնալ որ փոխենք մեր կեանքի Վախը կրնայ առիթ դառնալ որ փոխենք մեր կեանքի Վախը կրնայ առիթ դառնալ որ փոխենք մեր կեանքի 
ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը::::    Աստուածավախութիւնը կրնայ մեզ մեղքի Աստուածավախութիւնը կրնայ մեզ մեղքի Աստուածավախութիւնը կրնայ մեզ մեղքի Աստուածավախութիւնը կրնայ մեզ մեղքի 
ինքնագիտակցութեան բերել, իսկ ինքնագիտակցութիւնը՝ ինքնագիտակցութեան բերել, իսկ ինքնագիտակցութիւնը՝ ինքնագիտակցութեան բերել, իսկ ինքնագիտակցութիւնը՝ ինքնագիտակցութեան բերել, իսկ ինքնագիտակցութիւնը՝ 
զղջուզղջուզղջուզղջումի եւ ապաշխարութեանմի եւ ապաշխարութեանմի եւ ապաշխարութեանմի եւ ապաշխարութեան::::    Աստուծմէ չվախցող մարդը՝ ամէն Աստուծմէ չվախցող մարդը՝ ամէն Աստուծմէ չվախցող մարդը՝ ամէն Աստուծմէ չվախցող մարդը՝ ամէն 
տեսակ մեղքի մէջ կրնայ իյնալ, ամէն տեսակ անիրաւութիւն տեսակ մեղքի մէջ կրնայ իյնալ, ամէն տեսակ անիրաւութիւն տեսակ մեղքի մէջ կրնայ իյնալ, ամէն տեսակ անիրաւութիւն տեսակ մեղքի մէջ կրնայ իյնալ, ամէն տեսակ անիրաւութիւն 
կրնայ գործելկրնայ գործելկրնայ գործելկրնայ գործել::::    Յիշեցէք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղկ Յիշեցէք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղկ Յիշեցէք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղկ Յիշեցէք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղկ 
18.118.118.118.1----5)5)5)5)::::    Դատաւորը անիրաւ եւ անիրաւութիւն ընող մէկն էր, Դատաւորը անիրաւ եւ անիրաւութիւն ընող մէկն էր, Դատաւորը անիրաւ եւ անիրաւութիւն ընող մէկն էր, Դատաւորը անիրաւ եւ անիրաւութիւն ընող մէկն էր, 
որովհետեւ Աստուծմէ չէր վախնարորովհետեւ Աստուծմէ չէր վախնարորովհետեւ Աստուծմէ չէր վախնարորովհետեւ Աստուծմէ չէր վախնար::::    Եթէ իսկապէս Եթէ իսկապէս Եթէ իսկապէս Եթէ իսկապէս Աստուծմէ Աստուծմէ Աստուծմէ Աստուծմէ 
վախնար՝ հեռու կը մնար անիրաւութենէնվախնար՝ հեռու կը մնար անիրաւութենէնվախնար՝ հեռու կը մնար անիրաւութենէնվախնար՝ հեռու կը մնար անիրաւութենէն::::    

Աստուծոյ հանդէպ գործուած անիրաւութիւն մը չէ՞, օրինակ, Աստուծոյ հանդէպ գործուած անիրաւութիւն մը չէ՞, օրինակ, Աստուծոյ հանդէպ գործուած անիրաւութիւն մը չէ՞, օրինակ, Աստուծոյ հանդէպ գործուած անիրաւութիւն մը չէ՞, օրինակ, 
Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալը անտարբերութեամբ ու Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալը անտարբերութեամբ ու Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալը անտարբերութեամբ ու Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալը անտարբերութեամբ ու 
անհաւատութեամբանհաւատութեամբանհաւատութեամբանհաւատութեամբ::::    Եթէ երբեք սերովբէներ ու քերովբէներ Եթէ երբեք սերովբէներ ու քերովբէներ Եթէ երբեք սերովբէներ ու քերովբէներ Եթէ երբեք սերովբէներ ու քերովբէներ 
երկիւղով կը մօտենան Աստուծոյ, մենք՝ մարդիկս, որքաերկիւղով կը մօտենան Աստուծոյ, մենք՝ մարդիկս, որքաերկիւղով կը մօտենան Աստուծոյ, մենք՝ մարդիկս, որքաերկիւղով կը մօտենան Աստուծոյ, մենք՝ մարդիկս, որքա՜՜՜՜ն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի 
երկիւղով պէտք է մօտենանք Տիրոջ մարմինին եւ արիւնիներկիւղով պէտք է մօտենանք Տիրոջ մարմինին եւ արիւնիներկիւղով պէտք է մօտենանք Տիրոջ մարմինին եւ արիւնիներկիւղով պէտք է մօտենանք Տիրոջ մարմինին եւ արիւնին::::    
Սերովբէներ ու քերովբէներ չեն համարձակիր նայիլ Աստուծոյ, Սերովբէներ ու քերովբէներ չեն համարձակիր նայիլ Աստուծոյ, Սերովբէներ ու քերովբէներ չեն համարձակիր նայիլ Աստուծոյ, Սերովբէներ ու քերովբէներ չեն համարձակիր նայիլ Աստուծոյ, 
իսկ մենք, երբ Սուրբ Հաղորդութեան կը մօտենանք, ոիսկ մենք, երբ Սուրբ Հաղորդութեան կը մօտենանք, ոիսկ մենք, երբ Սուրբ Հաղորդութեան կը մօտենանք, ոիսկ մենք, երբ Սուրբ Հաղորդութեան կը մօտենանք, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Աստուծոյ կը նայինք, այլեւ՝ զայն կը շօշափենք մեր ձեռքերով եւ Աստուծոյ կը նայինք, այլեւ՝ զայն կը շօշափենք մեր ձեռքերով եւ Աստուծոյ կը նայինք, այլեւ՝ զայն կը շօշափենք մեր ձեռքերով եւ Աստուծոյ կը նայինք, այլեւ՝ զայն կը շօշափենք մեր ձեռքերով եւ 
անոր մարմինն ու արիւնը կանոր մարմինն ու արիւնը կանոր մարմինն ու արիւնը կանոր մարմինն ու արիւնը կ’’’’առնենք առնենք առնենք առնենք մեր բերաններուն մէջմեր բերաններուն մէջմեր բերաններուն մէջմեր բերաններուն մէջ::::    

Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է Տէր Յիսուս Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է Տէր Յիսուս Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է Տէր Յիսուս Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի մարմինն ու արիւնը ճաշակելուՔրիստոսի մարմինն ու արիւնը ճաշակելուՔրիստոսի մարմինն ու արիւնը ճաշակելուՔրիստոսի մարմինն ու արիւնը ճաշակելու::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ 
աաաա´́́́յնքան սուրբ ըլլալ որ արժանի դառնայ Աստուծոյ ամենասուրբ յնքան սուրբ ըլլալ որ արժանի դառնայ Աստուծոյ ամենասուրբ յնքան սուրբ ըլլալ որ արժանի դառնայ Աստուծոյ ամենասուրբ յնքան սուրբ ըլլալ որ արժանի դառնայ Աստուծոյ ամենասուրբ 
Որդիին սրբարար մարմինն ու արիւնը ճաշակելուՈրդիին սրբարար մարմինն ու արիւնը ճաշակելուՈրդիին սրբարար մարմինն ու արիւնը ճաշակելուՈրդիին սրբարար մարմինն ու արիւնը ճաշակելու::::    Բայց եթէ կը Բայց եթէ կը Բայց եթէ կը Բայց եթէ կը 
ճաշակենք, կը ճաշակենք ոճաշակենք, կը ճաշակենք ոճաշակենք, կը ճաշակենք ոճաշակենք, կը ճաշակենք ո´́́́չ թէ որովհետեւ սուրբ ենք, այլ՝ չ թէ որովհետեւ սուրբ ենք, այլ՝ չ թէ որովհետեւ սուրբ ենք, այլ՝ չ թէ որովհետեւ սուրբ ենք, այլ՝ 
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որպէսզի սրբուինք, ոորպէսզի սրբուինք, ոորպէսզի սրբուինք, ոորպէսզի սրբուինք, ո´́́́չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ՝ որպէսզի չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ՝ որպէսզի չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ՝ որպէսզի չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ՝ որպէսզի 
մաքրուինքմաքրուինքմաքրուինքմաքրուինք::::    

Հետեւաբար, անբնական երեւոյթ մը չէ որ մենք երկիւղի Հետեւաբար, անբնական երեւոյթ մը չէ որ մենք երկիւղի Հետեւաբար, անբնական երեւոյթ մը չէ որ մենք երկիւղի Հետեւաբար, անբնական երեւոյթ մը չէ որ մենք երկիւղի 
զգացում ունենանք Աստուծոյ հանդէպ, մանաւանդ որ մնայուն զգացում ունենանք Աստուծոյ հանդէպ, մանաւանդ որ մնայուն զգացում ունենանք Աստուծոյ հանդէպ, մանաւանդ որ մնայուն զգացում ունենանք Աստուծոյ հանդէպ, մանաւանդ որ մնայուն 
կերպով մեղք կը գործենքկերպով մեղք կը գործենքկերպով մեղք կը գործենքկերպով մեղք կը գործենք::::    Եւ ի՞նչպէս չվախնալ ԱստուծԵւ ի՞նչպէս չվախնալ ԱստուծԵւ ի՞նչպէս չվախնալ ԱստուծԵւ ի՞նչպէս չվախնալ Աստուծմէ որ մեզ մէ որ մեզ մէ որ մեզ մէ որ մեզ 
ազատագրեց մեղքի ստրկութենէն իր Որդիին արիւնով, իսկ մենք ազատագրեց մեղքի ստրկութենէն իր Որդիին արիւնով, իսկ մենք ազատագրեց մեղքի ստրկութենէն իր Որդիին արիւնով, իսկ մենք ազատագրեց մեղքի ստրկութենէն իր Որդիին արիւնով, իսկ մենք 
կը շարունակենք ապրիլ մեղքի կեանք մըկը շարունակենք ապրիլ մեղքի կեանք մըկը շարունակենք ապրիլ մեղքի կեանք մըկը շարունակենք ապրիլ մեղքի կեանք մը::::    

 
2.2.2.2.----    Աւելի լաւ չէ՞ սիրել զԱստուած քան երկնչիլ իրմէԱւելի լաւ չէ՞ սիրել զԱստուած քան երկնչիլ իրմէԱւելի լաւ չէ՞ սիրել զԱստուած քան երկնչիլ իրմէԱւելի լաւ չէ՞ սիրել զԱստուած քան երկնչիլ իրմէ::::    
    
Երբ կը հաստատենք թէ աստուածսիրութիւնը աւելիԵրբ կը հաստատենք թէ աստուածսիրութիւնը աւելիԵրբ կը հաստատենք թէ աստուածսիրութիւնը աւելիԵրբ կը հաստատենք թէ աստուածսիրութիւնը աւելի´́́́    լաւ է լաւ է լաւ է լաւ է 

քան աստուածավախութիւնը, կրնանք այն տպաւորութիւնը քան աստուածավախութիւնը, կրնանք այն տպաւորութիւնը քան աստուածավախութիւնը, կրնանք այն տպաւորութիւնը քան աստուածավախութիւնը, կրնանք այն տպաւորութիւնը ձգել, ձգել, ձգել, ձգել, 
որ անոնք իրար հակասող բաներ ենոր անոնք իրար հակասող բաներ ենոր անոնք իրար հակասող բաներ ենոր անոնք իրար հակասող բաներ են::::    Եւ սակայն, խորքին մէջ Եւ սակայն, խորքին մէջ Եւ սակայն, խորքին մէջ Եւ սակայն, խորքին մէջ 
այդպէս չէայդպէս չէայդպէս չէայդպէս չէ::::    Աստուածսիրութիւնը պատճառ մը չէ որ մենք Աստուածսիրութիւնը պատճառ մը չէ որ մենք Աստուածսիրութիւնը պատճառ մը չէ որ մենք Աստուածսիրութիւնը պատճառ մը չէ որ մենք 
երկիւղի զգացում չունենանք Աստուծոյ հանդէպերկիւղի զգացում չունենանք Աստուծոյ հանդէպերկիւղի զգացում չունենանք Աստուծոյ հանդէպերկիւղի զգացում չունենանք Աստուծոյ հանդէպ::::    Երկիւղի այդ Երկիւղի այդ Երկիւղի այդ Երկիւղի այդ 
զգացումը յաճախ մեր մէջ կզգացումը յաճախ մեր մէջ կզգացումը յաճախ մեր մէջ կզգացումը յաճախ մեր մէջ կ’’’’արթննայ անոր համար որ մենք արթննայ անոր համար որ մենք արթննայ անոր համար որ մենք արթննայ անոր համար որ մենք 
չունինք Աստուծոյ կատարեալ եւ ամբողջականչունինք Աստուծոյ կատարեալ եւ ամբողջականչունինք Աստուծոյ կատարեալ եւ ամբողջականչունինք Աստուծոյ կատարեալ եւ ամբողջական    գիտութիւնը, գիտութիւնը, գիտութիւնը, գիտութիւնը, 
այսինքն՝ չենք ճանչնար զԱստուած կատարելապէսայսինքն՝ չենք ճանչնար զԱստուած կատարելապէսայսինքն՝ չենք ճանչնար զԱստուած կատարելապէսայսինքն՝ չենք ճանչնար զԱստուած կատարելապէս::::    Երբեմն որ Երբեմն որ Երբեմն որ Երբեմն որ 
մարդիկ անծանօթ երեւոյթներու դիմաց կը գտնուին՝ ատիկա մարդիկ անծանօթ երեւոյթներու դիմաց կը գտնուին՝ ատիկա մարդիկ անծանօթ երեւոյթներու դիմաց կը գտնուին՝ ատիկա մարդիկ անծանօթ երեւոյթներու դիմաց կը գտնուին՝ ատիկա 
պատճառ չի՞ դառնար որ վախ յառաջ գայ իրենց սիրտերուն մէջպատճառ չի՞ դառնար որ վախ յառաջ գայ իրենց սիրտերուն մէջպատճառ չի՞ դառնար որ վախ յառաջ գայ իրենց սիրտերուն մէջպատճառ չի՞ դառնար որ վախ յառաջ գայ իրենց սիրտերուն մէջ::::    
ՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբար::::    Նոյնն է պարագան մարդուն երբ Աստուծոյ դիմաց Նոյնն է պարագան մարդուն երբ Աստուծոյ դիմաց Նոյնն է պարագան մարդուն երբ Աստուծոյ դիմաց Նոյնն է պարագան մարդուն երբ Աստուծոյ դիմաց 
կը կանգնի, մանաւանդ երբ մարկը կանգնի, մանաւանդ երբ մարկը կանգնի, մանաւանդ երբ մարկը կանգնի, մանաւանդ երբ մարդը լաւապէս չի ճանչնար դը լաւապէս չի ճանչնար դը լաւապէս չի ճանչնար դը լաւապէս չի ճանչնար 
զԱստուած եւ անոր մարդասէր բնութիւնն ու նկարագիրըզԱստուած եւ անոր մարդասէր բնութիւնն ու նկարագիրըզԱստուած եւ անոր մարդասէր բնութիւնն ու նկարագիրըզԱստուած եւ անոր մարդասէր բնութիւնն ու նկարագիրը::::    

Մենք որքան ալ ըսենք որ կը ճանչնանք զԱստուած, որքան Մենք որքան ալ ըսենք որ կը ճանչնանք զԱստուած, որքան Մենք որքան ալ ըսենք որ կը ճանչնանք զԱստուած, որքան Մենք որքան ալ ըսենք որ կը ճանչնանք զԱստուած, որքան 
ալ վկայենք որ բաւականաչափ մօտեցած ու մտերմացած ենք ալ վկայենք որ բաւականաչափ մօտեցած ու մտերմացած ենք ալ վկայենք որ բաւականաչափ մօտեցած ու մտերմացած ենք ալ վկայենք որ բաւականաչափ մօտեցած ու մտերմացած ենք 
Աստուծոյ, պէտք է միԱստուծոյ, պէտք է միԱստուծոյ, պէտք է միԱստուծոյ, պէտք է մի´́́́շտ յիշենք որ մեր շտ յիշենք որ մեր շտ յիշենք որ մեր շտ յիշենք որ մեր 
աստուածճանաչողութիւնը մասնակի էաստուածճանաչողութիւնը մասնակի էաստուածճանաչողութիւնը մասնակի էաստուածճանաչողութիւնը մասնակի է::::    Եթէ մարդը ինԵթէ մարդը ինԵթէ մարդը ինԵթէ մարդը ինքզինք չի քզինք չի քզինք չի քզինք չի 
կրնար կատարելապէս ճանչնալ, ի՞նչպէս կրնայ ճանչնալ իր կրնար կատարելապէս ճանչնալ, ի՞նչպէս կրնայ ճանչնալ իր կրնար կատարելապէս ճանչնալ, ի՞նչպէս կրնայ ճանչնալ իր կրնար կատարելապէս ճանչնալ, ի՞նչպէս կրնայ ճանչնալ իր 
ԱրարիչըԱրարիչըԱրարիչըԱրարիչը::::    Յաճախ մեծագոյն մտածող մարդիկը, բոլոր տեսակի Յաճախ մեծագոյն մտածող մարդիկը, բոլոր տեսակի Յաճախ մեծագոյն մտածող մարդիկը, բոլոր տեսակի Յաճախ մեծագոյն մտածող մարդիկը, բոլոր տեսակի 
մասնագիտութեանց տէր մարդիկը, կը վկայեն ու կը մասնագիտութեանց տէր մարդիկը, կը վկայեն ու կը մասնագիտութեանց տէր մարդիկը, կը վկայեն ու կը մասնագիտութեանց տէր մարդիկը, կը վկայեն ու կը 
խոստովանին, թէ ահաւոր բան է գիտնալ, որ մարդ արարածը որ խոստովանին, թէ ահաւոր բան է գիտնալ, որ մարդ արարածը որ խոստովանին, թէ ահաւոր բան է գիտնալ, որ մարդ արարածը որ խոստովանին, թէ ահաւոր բան է գիտնալ, որ մարդ արարածը որ 
երկաերկաերկաերկա՜՜՜՜ր տարիներ շարունակ ինքզինք կը պեղէ՝ ար տարիներ շարունակ ինքզինք կը պեղէ՝ ար տարիներ շարունակ ինքզինք կը պեղէ՝ ար տարիներ շարունակ ինքզինք կը պեղէ՝ անկարող կը նկարող կը նկարող կը նկարող կը 
մնայ ինքզինք ճանչնալու, որովհետեւ ամէն օր նոր երեւոյթ մը մնայ ինքզինք ճանչնալու, որովհետեւ ամէն օր նոր երեւոյթ մը մնայ ինքզինք ճանչնալու, որովհետեւ ամէն օր նոր երեւոյթ մը մնայ ինքզինք ճանչնալու, որովհետեւ ամէն օր նոր երեւոյթ մը 
հանդէս կու գայ իր անձին մէջհանդէս կու գայ իր անձին մէջհանդէս կու գայ իր անձին մէջհանդէս կու գայ իր անձին մէջ::::    

Կարեւոր է մեր մտքին մէջ ունենալ այն՝ որ Կարեւոր է մեր մտքին մէջ ունենալ այն՝ որ Կարեւոր է մեր մտքին մէջ ունենալ այն՝ որ Կարեւոր է մեր մտքին մէջ ունենալ այն՝ որ ««««երկիւղերկիւղերկիւղերկիւղ» » » » բառը բառը բառը բառը 
կկկկ’’’’ընդգրկէ նաեւ ընդգրկէ նաեւ ընդգրկէ նաեւ ընդգրկէ նաեւ ««««հիացումհիացումհիացումհիացում» » » » իմաստըիմաստըիմաստըիմաստը::::    Մենք Աստուծմէ աւելի Մենք Աստուծմէ աւելի Մենք Աստուծմէ աւելի Մենք Աստուծմէ աւելի 
կարծէք իր գործն է, իր արարչագործութիւնն է որ կը ճանչնկարծէք իր գործն է, իր արարչագործութիւնն է որ կը ճանչնկարծէք իր գործն է, իր արարչագործութիւնն է որ կը ճանչնկարծէք իր գործն է, իր արարչագործութիւնն է որ կը ճանչնանք, անք, անք, անք, 
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եւ եթէ իրողապէս կը ճանչնանք, անկարելի է որ երկիւղի կամ եւ եթէ իրողապէս կը ճանչնանք, անկարելի է որ երկիւղի կամ եւ եթէ իրողապէս կը ճանչնանք, անկարելի է որ երկիւղի կամ եւ եթէ իրողապէս կը ճանչնանք, անկարելի է որ երկիւղի կամ 
հիացմունքի որոշ զգացում մը չունենանք անոր հանդէպհիացմունքի որոշ զգացում մը չունենանք անոր հանդէպհիացմունքի որոշ զգացում մը չունենանք անոր հանդէպհիացմունքի որոշ զգացում մը չունենանք անոր հանդէպ::::    
Աստուծոյ անսահման ու սքանչելի ստեղծագործ կարողութեան Աստուծոյ անսահման ու սքանչելի ստեղծագործ կարողութեան Աստուծոյ անսահման ու սքանչելի ստեղծագործ կարողութեան Աստուծոյ անսահման ու սքանչելի ստեղծագործ կարողութեան 
դիմաց՝ մարդուն կը մնայ իր գլուխը խոնարհեցնել եւ երկիւղի ու դիմաց՝ մարդուն կը մնայ իր գլուխը խոնարհեցնել եւ երկիւղի ու դիմաց՝ մարդուն կը մնայ իր գլուխը խոնարհեցնել եւ երկիւղի ու դիմաց՝ մարդուն կը մնայ իր գլուխը խոնարհեցնել եւ երկիւղի ու 
հիացմունքի զգացումներով համակուիլհիացմունքի զգացումներով համակուիլհիացմունքի զգացումներով համակուիլհիացմունքի զգացումներով համակուիլ::::    

Երբ տիեզերքի ուսումնասիրութեան ու քննութեան կը Երբ տիեզերքի ուսումնասիրութեան ու քննութեան կը Երբ տիեզերքի ուսումնասիրութեան ու քննութեան կը Երբ տիեզերքի ուսումնասիրութեան ու քննութեան կը 
ձեռնարկեն լուրջ ու մեծ գիտնականներ, պատահականութի՞ւն է ձեռնարկեն լուրջ ու մեծ գիտնականներ, պատահականութի՞ւն է ձեռնարկեն լուրջ ու մեծ գիտնականներ, պատահականութի՞ւն է ձեռնարկեն լուրջ ու մեծ գիտնականներ, պատահականութի՞ւն է 
արդեօք որ անոնք հիացմունքով կարդեօք որ անոնք հիացմունքով կարդեօք որ անոնք հիացմունքով կարդեօք որ անոնք հիացմունքով կ’’’’արտայայտուին այն Ոյժին արտայայտուին այն Ոյժին արտայայտուին այն Ոյժին արտայայտուին այն Ոյժին 
համար որ պատճառն ու հեղինակն է այս ստեղծագործութեան, համար որ պատճառն ու հեղինակն է այս ստեղծագործութեան, համար որ պատճառն ու հեղինակն է այս ստեղծագործութեան, համար որ պատճառն ու հեղինակն է այս ստեղծագործութեան, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ միայն հիացմունքով կչ միայն հիացմունքով կչ միայն հիացմունքով կչ միայն հիացմունքով կ’’’’արտայայտուին, այլեւ արտայայտուին, այլեւ արտայայտուին, այլեւ արտայայտուին, այլեւ իրենց իրենց իրենց իրենց 
գլուխները կը խոնարհեցնեն Անոր դիմացգլուխները կը խոնարհեցնեն Անոր դիմացգլուխները կը խոնարհեցնեն Անոր դիմացգլուխները կը խոնարհեցնեն Անոր դիմաց::::    Մարդ արարածը Մարդ արարածը Մարդ արարածը Մարդ արարածը 
ի՞նչպէս կրնայ յարգանքով ու հիացմունքով չերկրպագել իր ի՞նչպէս կրնայ յարգանքով ու հիացմունքով չերկրպագել իր ի՞նչպէս կրնայ յարգանքով ու հիացմունքով չերկրպագել իր ի՞նչպէս կրնայ յարգանքով ու հիացմունքով չերկրպագել իր 
ԱրարիչըԱրարիչըԱրարիչըԱրարիչը::::    Գիտակցօրէն հիացում բառին կողքին աւելցուցի Գիտակցօրէն հիացում բառին կողքին աւելցուցի Գիտակցօրէն հիացում բառին կողքին աւելցուցի Գիտակցօրէն հիացում բառին կողքին աւելցուցի 
««««յարգանքյարգանքյարգանքյարգանք» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Խորքին մէջ, յարգանքի արտայայտութիւն է այն Խորքին մէջ, յարգանքի արտայայտութիւն է այն Խորքին մէջ, յարգանքի արտայայտութիւն է այն Խորքին մէջ, յարգանքի արտայայտութիւն է այն 
ինչ որ ինչ որ ինչ որ ինչ որ ««««երկիւղերկիւղերկիւղերկիւղ» » » » կը կոչենքկը կոչենքկը կոչենքկը կոչենք::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««երկիւղերկիւղերկիւղերկիւղ»»»»ը անպայման ը անպայման ը անպայման ը անպայման 
վախն ու դողը չէ, այլ՝ բարեպաշտական երկիւղն էվախն ու դողը չէ, այլ՝ բարեպաշտական երկիւղն էվախն ու դողը չէ, այլ՝ բարեպաշտական երկիւղն էվախն ու դողը չէ, այլ՝ բարեպաշտական երկիւղն է::::    

Առակաց գիրքին 8Առակաց գիրքին 8Առակաց գիրքին 8Առակաց գիրքին 8----րդ գլուխը կը հաստատէ որ Տիրոջ վախը րդ գլուխը կը հաստատէ որ Տիրոջ վախը րդ գլուխը կը հաստատէ որ Տիրոջ վախը րդ գլուխը կը հաստատէ որ Տիրոջ վախը 
չարիքէն հեռու մնալն է, չարիքը ատելն է (Առ 8.13)չարիքէն հեռու մնալն է, չարիքը ատելն է (Առ 8.13)չարիքէն հեռու մնալն է, չարիքը ատելն է (Առ 8.13)չարիքէն հեռու մնալն է, չարիքը ատելն է (Առ 8.13)::::    
Աստուածճանաչողութիւնը մեզ պէտք է առաջնորդէ հեռանալու Աստուածճանաչողութիւնը մեզ պէտք է առաջնորդէ հեռանալու Աստուածճանաչողութիւնը մեզ պէտք է առաջնորդէ հեռանալու Աստուածճանաչողութիւնը մեզ պէտք է առաջնորդէ հեռանալու 
չարիքէն ու չարէն եւ մօտենալու բարիինչարիքէն ու չարէն եւ մօտենալու բարիինչարիքէն ու չարէն եւ մօտենալու բարիինչարիքէն ու չարէն եւ մօտենալու բարիին::::    Բայց որովհետեւ մենք Բայց որովհետեւ մենք Բայց որովհետեւ մենք Բայց որովհետեւ մենք 
մեր մէջ այդ կատարեալ բարին չենք գտներ, ինքնաբերաբար, մեր մէջ այդ կատարեալ բարին չենք գտներ, ինքնաբերաբար, մեր մէջ այդ կատարեալ բարին չենք գտներ, ինքնաբերաբար, մեր մէջ այդ կատարեալ բարին չենք գտներ, ինքնաբերաբար, 
գերագոյն Բարիին դիմաց՝ երկիւղի, հիացմունքի եւ բացարձակ գերագոյն Բարիին դիմաց՝ երկիւղի, հիացմունքի եւ բացարձակ գերագոյն Բարիին դիմաց՝ երկիւղի, հիացմունքի եւ բացարձակ գերագոյն Բարիին դիմաց՝ երկիւղի, հիացմունքի եւ բացարձակ 
յարգանքի զգացումներով կը լեցուինքյարգանքի զգացումներով կը լեցուինքյարգանքի զգացումներով կը լեցուինքյարգանքի զգացումներով կը լեցուինք::::    Երկիւղը այն բնական Երկիւղը այն բնական Երկիւղը այն բնական Երկիւղը այն բնական 
զգացողութիւնն է, որ իւրաքանչիւր արարած արդարօրէն պէտք է զգացողութիւնն է, որ իւրաքանչիւր արարած արդարօրէն պէտք է զգացողութիւնն է, որ իւրաքանչիւր արարած արդարօրէն պէտք է զգացողութիւնն է, որ իւրաքանչիւր արարած արդարօրէն պէտք է 
ունենայ Աստուծոյ պունենայ Աստուծոյ պունենայ Աստուծոյ պունենայ Աստուծոյ պատկերին դիմացատկերին դիմացատկերին դիմացատկերին դիմաց::::    

    
3.3.3.3.----    Արդեօք հրաշքներ պէտք չէ՞ ըլլան որ Իսլամներ դարձի Արդեօք հրաշքներ պէտք չէ՞ ըլլան որ Իսլամներ դարձի Արդեօք հրաշքներ պէտք չէ՞ ըլլան որ Իսլամներ դարձի Արդեօք հրաշքներ պէտք չէ՞ ըլլան որ Իսլամներ դարձի 

գանգանգանգան::::    
    
Հրաշքները կրնան դարձի բերել եւ կրնան չբերելՀրաշքները կրնան դարձի բերել եւ կրնան չբերելՀրաշքները կրնան դարձի բերել եւ կրնան չբերելՀրաշքները կրնան դարձի բերել եւ կրնան չբերել::::    Յիշեցէք, Յիշեցէք, Յիշեցէք, Յիշեցէք, 

օրինակ, երբ Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, օրինակ, երբ Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, օրինակ, երբ Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, օրինակ, երբ Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, 
Փարիսեցիները փոխանակ դարձի գալու եւ զինք ճանչնալու Փարիսեցիները փոխանակ դարձի գալու եւ զինք ճանչնալու Փարիսեցիները փոխանակ դարձի գալու եւ զինք ճանչնալու Փարիսեցիները փոխանակ դարձի գալու եւ զինք ճանչնալու 
իբրեւ խոստացեալ Մեսիան, ընդհակիբրեւ խոստացեալ Մեսիան, ընդհակիբրեւ խոստացեալ Մեսիան, ընդհակիբրեւ խոստացեալ Մեսիան, ընդհակառակը, մտածեցին առակը, մտածեցին առակը, մտածեցին առակը, մտածեցին 
սպաննել զինքսպաննել զինքսպաննել զինքսպաննել զինք::::    Փարիսեցիները կամովին եւ գիտակցօրէն իրենք Փարիսեցիները կամովին եւ գիտակցօրէն իրենք Փարիսեցիները կամովին եւ գիտակցօրէն իրենք Փարիսեցիները կամովին եւ գիտակցօրէն իրենք 
զիրենք հոգեւոր կուրութեան տուած էինզիրենք հոգեւոր կուրութեան տուած էինզիրենք հոգեւոր կուրութեան տուած էինզիրենք հոգեւոր կուրութեան տուած էին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ հրաշք մը եւ ոչ հրաշք մը եւ ոչ հրաշք մը եւ ոչ հրաշք մը եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
հրաշքներ, կրնան դարձի բերել այն ծայրայեղ իսլամները որոնք հրաշքներ, կրնան դարձի բերել այն ծայրայեղ իսլամները որոնք հրաշքներ, կրնան դարձի բերել այն ծայրայեղ իսլամները որոնք հրաշքներ, կրնան դարձի բերել այն ծայրայեղ իսլամները որոնք 
կամովին ու գիտակցօրէն իրենց աչքերը կը փակեն կամովին ու գիտակցօրէն իրենց աչքերը կը փակեն կամովին ու գիտակցօրէն իրենց աչքերը կը փակեն կամովին ու գիտակցօրէն իրենց աչքերը կը փակեն 
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ճշմարտութեանճշմարտութեանճշմարտութեանճշմարտութեան::::    Բայց միայնԲայց միայնԲայց միայնԲայց միայն    հրաշագործութեան ճամբով չէ որ հրաշագործութեան ճամբով չէ որ հրաշագործութեան ճամբով չէ որ հրաշագործութեան ճամբով չէ որ 
իսլամներ կրնան դարձի գալ եւ քրիստոնէութիւնը ընդգրկել, այլ իսլամներ կրնան դարձի գալ եւ քրիստոնէութիւնը ընդգրկել, այլ իսլամներ կրնան դարձի գալ եւ քրիստոնէութիւնը ընդգրկել, այլ իսլամներ կրնան դարձի գալ եւ քրիստոնէութիւնը ընդգրկել, այլ 
նաեւ աւետարանչութեան ճամբովնաեւ աւետարանչութեան ճամբովնաեւ աւետարանչութեան ճամբովնաեւ աւետարանչութեան ճամբով::::    Այսօր աշխարհիս չորս Այսօր աշխարհիս չորս Այսօր աշխարհիս չորս Այսօր աշխարհիս չորս 
կողմը, յատկապէս ոչ քրիստոնեայ երկիրներու մէջ, կողմը, յատկապէս ոչ քրիստոնեայ երկիրներու մէջ, կողմը, յատկապէս ոչ քրիստոնեայ երկիրներու մէջ, կողմը, յատկապէս ոչ քրիստոնեայ երկիրներու մէջ, 
բացայայտօրէն թէ ծածուկ կերպով, աւետարանչութիւն կբացայայտօրէն թէ ծածուկ կերպով, աւետարանչութիւն կբացայայտօրէն թէ ծածուկ կերպով, աւետարանչութիւն կբացայայտօրէն թէ ծածուկ կերպով, աւետարանչութիւն կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    
Եղած են միսիոնարնԵղած են միսիոնարնԵղած են միսիոնարնԵղած են միսիոնարներ որոնք գացած են քրիստոնէութիւն եր որոնք գացած են քրիստոնէութիւն եր որոնք գացած են քրիստոնէութիւն եր որոնք գացած են քրիստոնէութիւն 
քարոզելու Պարսկաստանի մէջ, արեւմտեան այլ եւ այլ քարոզելու Պարսկաստանի մէջ, արեւմտեան այլ եւ այլ քարոզելու Պարսկաստանի մէջ, արեւմտեան այլ եւ այլ քարոզելու Պարսկաստանի մէջ, արեւմտեան այլ եւ այլ 
երկիրներու մէջ, հասնելով մինչեւ Ծայրագոյն Արեւելք եւ երկիրներու մէջ, հասնելով մինչեւ Ծայրագոյն Արեւելք եւ երկիրներու մէջ, հասնելով մինչեւ Ծայրագոյն Արեւելք եւ երկիրներու մէջ, հասնելով մինչեւ Ծայրագոյն Արեւելք եւ 
Հարաւային Ափրիկէ, եւ անոնցմէ շատեր ալ նահատակուած ենՀարաւային Ափրիկէ, եւ անոնցմէ շատեր ալ նահատակուած ենՀարաւային Ափրիկէ, եւ անոնցմէ շատեր ալ նահատակուած ենՀարաւային Ափրիկէ, եւ անոնցմէ շատեր ալ նահատակուած են::::    
Այնքան ատեն երբ տակաւին կան աւետարանիչներ որոնք Այնքան ատեն երբ տակաւին կան աւետարանիչներ որոնք Այնքան ատեն երբ տակաւին կան աւետարանիչներ որոնք Այնքան ատեն երբ տակաւին կան աւետարանիչներ որոնք 
պատրապատրապատրապատրա´́́́ստ են իրենց կեստ են իրենց կեստ են իրենց կեստ են իրենց կեանքը անգամ տալու ի խնդիր անքը անգամ տալու ի խնդիր անքը անգամ տալու ի խնդիր անքը անգամ տալու ի խնդիր 
քրիստոնէութեան տարածման՝ անկասկած որ դարձի եկողներ քրիստոնէութեան տարածման՝ անկասկած որ դարձի եկողներ քրիստոնէութեան տարածման՝ անկասկած որ դարձի եկողներ քրիստոնէութեան տարածման՝ անկասկած որ դարձի եկողներ 
միշտ ալ պիտի ըլլանմիշտ ալ պիտի ըլլանմիշտ ալ պիտի ըլլանմիշտ ալ պիտի ըլլան::::    

    
4.4.4.4.----    Խօսեցաք հաւատքին մասին եւ բացատրեցիք թէ ի՞նչ է Խօսեցաք հաւատքին մասին եւ բացատրեցիք թէ ի՞նչ է Խօսեցաք հաւատքին մասին եւ բացատրեցիք թէ ի՞նչ է Խօսեցաք հաւատքին մասին եւ բացատրեցիք թէ ի՞նչ է 

հաւատքը, կրնա՞ք երկու խօսք ըսել թէ ի՞նչպէս  կրնանք աճեցնել հաւատքը, կրնա՞ք երկու խօսք ըսել թէ ի՞նչպէս  կրնանք աճեցնել հաւատքը, կրնա՞ք երկու խօսք ըսել թէ ի՞նչպէս  կրնանք աճեցնել հաւատքը, կրնա՞ք երկու խօսք ըսել թէ ի՞նչպէս  կրնանք աճեցնել 
մեր հաւատքըմեր հաւատքըմեր հաւատքըմեր հաւատքը::::    

    
Որպէսզի կարենանք աճեցնել մեր հաւատքՈրպէսզի կարենանք աճեցնել մեր հաւատքՈրպէսզի կարենանք աճեցնել մեր հաւատքՈրպէսզի կարենանք աճեցնել մեր հաւատքը, նախ պէտք է ը, նախ պէտք է ը, նախ պէտք է ը, նախ պէտք է 

ընդունինք որ այդ հաւատքը տրուաընդունինք որ այդ հաւատքը տրուաընդունինք որ այդ հաւատքը տրուաընդունինք որ այդ հաւատքը տրուա´́́́ծ է մեզիծ է մեզիծ է մեզիծ է մեզի::::    Մեր հաւատքի Մեր հաւատքի Մեր հաւատքի Մեր հաւատքի 
աճման մէջ շատ կարեւոր դեր ունի ընտանեկան աճման մէջ շատ կարեւոր դեր ունի ընտանեկան աճման մէջ շատ կարեւոր դեր ունի ընտանեկան աճման մէջ շատ կարեւոր դեր ունի ընտանեկան 
դաստիարակութիւնըդաստիարակութիւնըդաստիարակութիւնըդաստիարակութիւնը::::    Ընտանիքի մը մէջ եթէ ծնողներ հաւատքի Ընտանիքի մը մէջ եթէ ծնողներ հաւատքի Ընտանիքի մը մէջ եթէ ծնողներ հաւատքի Ընտանիքի մը մէջ եթէ ծնողներ հաւատքի 
մարդիկ են, իսկական քրիստոնեայ մարդիկ են, անոնք մարդիկ են, իսկական քրիստոնեայ մարդիկ են, անոնք մարդիկ են, իսկական քրիստոնեայ մարդիկ են, անոնք մարդիկ են, իսկական քրիստոնեայ մարդիկ են, անոնք 
բնականօրէն հաւատքի կաթը կրնան ջամբել իրենց սիրաբնականօրէն հաւատքի կաթը կրնան ջամբել իրենց սիրաբնականօրէն հաւատքի կաթը կրնան ջամբել իրենց սիրաբնականօրէն հաւատքի կաթը կրնան ջամբել իրենց սիրասուն սուն սուն սուն 
զաւակներունզաւակներունզաւակներունզաւակներուն::::    Երկրորդ, որոշ տարիք մը հասնելէ ետք, երբ Երկրորդ, որոշ տարիք մը հասնելէ ետք, երբ Երկրորդ, որոշ տարիք մը հասնելէ ետք, երբ Երկրորդ, որոշ տարիք մը հասնելէ ետք, երբ 
այլեւս գիտակցութիւնը կայլեւս գիտակցութիւնը կայլեւս գիտակցութիւնը կայլեւս գիտակցութիւնը կ’’’’ունենանք մեր մեղքերուն, պէտք է ունենանք մեր մեղքերուն, պէտք է ունենանք մեր մեղքերուն, պէտք է ունենանք մեր մեղքերուն, պէտք է 
հաւատքով Քրիստոսի յանձնուելու ու վստահելու քայլը առնենքհաւատքով Քրիստոսի յանձնուելու ու վստահելու քայլը առնենքհաւատքով Քրիստոսի յանձնուելու ու վստահելու քայլը առնենքհաւատքով Քրիստոսի յանձնուելու ու վստահելու քայլը առնենք::::    
Այդ քայլը որ առնենք՝ ինքնաբերաբար հաւատքը տեղ կը գտնէ Այդ քայլը որ առնենք՝ ինքնաբերաբար հաւատքը տեղ կը գտնէ Այդ քայլը որ առնենք՝ ինքնաբերաբար հաւատքը տեղ կը գտնէ Այդ քայլը որ առնենք՝ ինքնաբերաբար հաւատքը տեղ կը գտնէ 
մեր սիրտերուն մէջմեր սիրտերուն մէջմեր սիրտերուն մէջմեր սիրտերուն մէջ::::    Եւ երրորդ, ՔրիԵւ երրորդ, ՔրիԵւ երրորդ, ՔրիԵւ երրորդ, Քրիստոսի յանձնուելէ ետք, ստոսի յանձնուելէ ետք, ստոսի յանձնուելէ ետք, ստոսի յանձնուելէ ետք, 
խիստ կարեւոր է յարատեւ աղօթքի կեանք մը ապրիլխիստ կարեւոր է յարատեւ աղօթքի կեանք մը ապրիլխիստ կարեւոր է յարատեւ աղօթքի կեանք մը ապրիլխիստ կարեւոր է յարատեւ աղօթքի կեանք մը ապրիլ::::    Աղօթքի Աղօթքի Աղօթքի Աղօթքի 
կեանք ապրիլը՝ մեծապէս կկեանք ապրիլը՝ մեծապէս կկեանք ապրիլը՝ մեծապէս կկեանք ապրիլը՝ մեծապէս կ’’’’աճեցն մեր հաւատքըաճեցն մեր հաւատքըաճեցն մեր հաւատքըաճեցն մեր հաւատքը::::    

    
5.5.5.5.----    Ինչո՞ւ մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ կը շեշտուի մեր Ինչո՞ւ մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ կը շեշտուի մեր Ինչո՞ւ մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ կը շեշտուի մեր Ինչո՞ւ մեր Հաւատքի Հանգանակին մէջ կը շեշտուի մեր 

երկնաւոր Հօր երկնաւոր Հօր երկնաւոր Հօր երկնաւոր Հօր ««««մէմէմէմէ´́́́կկկկ» » » » ըլլալը, Յիսուս Քրիստոսի ըլլալը, Յիսուս Քրիստոսի ըլլալը, Յիսուս Քրիստոսի ըլլալը, Յիսուս Քրիստոսի ««««մէմէմէմէ´́́́կկկկ» » » » ու միակ ու միակ ու միակ ու միակ 
Տէր ըլլալը, իսկ Սուրբ ՀոգՏէր ըլլալը, իսկ Սուրբ ՀոգՏէր ըլլալը, իսկ Սուրբ ՀոգՏէր ըլլալը, իսկ Սուրբ Հոգիին իին իին իին ««««մէմէմէմէ´́́́կկկկ» » » » ըլլալը չի շեշտուիրըլլալը չի շեշտուիրըլլալը չի շեշտուիրըլլալը չի շեշտուիր::::    
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Անցեալին բոլոր կրօններն ալ ունէին տեսութիւն մը, որ Անցեալին բոլոր կրօններն ալ ունէին տեսութիւն մը, որ Անցեալին բոլոր կրօններն ալ ունէին տեսութիւն մը, որ Անցեալին բոլոր կրօններն ալ ունէին տեսութիւն մը, որ 
բազմաստուածութեան դրութիւն կը կոչուէր, այսինքն՝ բազմաթիւ բազմաստուածութեան դրութիւն կը կոչուէր, այսինքն՝ բազմաթիւ բազմաստուածութեան դրութիւն կը կոչուէր, այսինքն՝ բազմաթիւ բազմաստուածութեան դրութիւն կը կոչուէր, այսինքն՝ բազմաթիւ 
աստուածներ կաստուածներ կաստուածներ կաստուածներ կ’’’’ընդունէինընդունէինընդունէինընդունէին::::    Քրիստոնէական եկեղեցւոյ հայրերը Քրիստոնէական եկեղեցւոյ հայրերը Քրիստոնէական եկեղեցւոյ հայրերը Քրիստոնէական եկեղեցւոյ հայրերը 
գլխաւոր մտահոգութիւն մը ունէին. անոնց մտահոգութիւնն էր գլխաւոր մտահոգութիւն մը ունէին. անոնց մտահոգութիւնն էր գլխաւոր մտահոգութիւն մը ունէին. անոնց մտահոգութիւնն էր գլխաւոր մտահոգութիւն մը ունէին. անոնց մտահոգութիւնն էր 
ՀաւատաՀաւատաՀաւատաՀաւատամքի Հանգանակին մէջ շեշտել Աստուծոյ մէկութեան մքի Հանգանակին մէջ շեշտել Աստուծոյ մէկութեան մքի Հանգանակին մէջ շեշտել Աստուծոյ մէկութեան մքի Հանգանակին մէջ շեշտել Աստուծոյ մէկութեան 
գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը::::    Ոմանք կրնան առարկել թէ բազմաստուածութիւնը Ոմանք կրնան առարկել թէ բազմաստուածութիւնը Ոմանք կրնան առարկել թէ բազմաստուածութիւնը Ոմանք կրնան առարկել թէ բազմաստուածութիւնը 
հեթանոսական կրօններուն համար էր, բայց քրիստոնէութեան հեթանոսական կրօններուն համար էր, բայց քրիստոնէութեան հեթանոսական կրօններուն համար էր, բայց քրիստոնէութեան հեթանոսական կրօններուն համար էր, բայց քրիստոնէութեան 
շարքերուն մէջ չկար այդպիսի հաւատալիքշարքերուն մէջ չկար այդպիսի հաւատալիքշարքերուն մէջ չկար այդպիսի հաւատալիքշարքերուն մէջ չկար այդպիսի հաւատալիք::::    Թերեւս կը սխալին Թերեւս կը սխալին Թերեւս կը սխալին Թերեւս կը սխալին 
այդպէս մտածողները, անոր համար որ քրիստոնէական առաջիայդպէս մտածողները, անոր համար որ քրիստոնէական առաջիայդպէս մտածողները, անոր համար որ քրիստոնէական առաջիայդպէս մտածողները, անոր համար որ քրիստոնէական առաջին ն ն ն 
1111----2 2 2 2 դարերու պատմութիւնն ալ ցոյց տուաւ, որ եղան դարերու պատմութիւնն ալ ցոյց տուաւ, որ եղան դարերու պատմութիւնն ալ ցոյց տուաւ, որ եղան դարերու պատմութիւնն ալ ցոյց տուաւ, որ եղան 
աղանդաւորներ, ինչպէս օրինակ, Մանիքէական կոչուած աղանդաւորներ, ինչպէս օրինակ, Մանիքէական կոչուած աղանդաւորներ, ինչպէս օրինակ, Մանիքէական կոչուած աղանդաւորներ, ինչպէս օրինակ, Մանիքէական կոչուած 
աղանդաւորները, որոնք կաղանդաւորները, որոնք կաղանդաւորները, որոնք կաղանդաւորները, որոնք կ’’’’ըսէին թէ երկու աստուածներ կան, ըսէին թէ երկու աստուածներ կան, ըսէին թէ երկու աստուածներ կան, ըսէին թէ երկու աստուածներ կան, 
մէկը՝ բարի, միւսը՝ չարմէկը՝ բարի, միւսը՝ չարմէկը՝ բարի, միւսը՝ չարմէկը՝ բարի, միւսը՝ չար::::    

Տրուած ըլլալով որ թէՏրուած ըլլալով որ թէՏրուած ըլլալով որ թէՏրուած ըլլալով որ թէ´́́́    հեթանոսութեան մէջ բազմաթիւ հեթանոսութեան մէջ բազմաթիւ հեթանոսութեան մէջ բազմաթիւ հեթանոսութեան մէջ բազմաթիւ 
աստուածներու հարց կար եւ թէաստուածներու հարց կար եւ թէաստուածներու հարց կար եւ թէաստուածներու հարց կար եւ թէ´́́́    քրիքրիքրիքրիստոնէութեան շարքերուն ստոնէութեան շարքերուն ստոնէութեան շարքերուն ստոնէութեան շարքերուն 
մէջ շփոթ մը կար, ուստի բնականօրէն Հաւատամքին մէջ նախ մէջ շփոթ մը կար, ուստի բնականօրէն Հաւատամքին մէջ նախ մէջ շփոթ մը կար, ուստի բնականօրէն Հաւատամքին մէջ նախ մէջ շփոթ մը կար, ուստի բնականօրէն Հաւատամքին մէջ նախ 
պէտք էր շեշտուեր պէտք էր շեշտուեր պէտք էր շեշտուեր պէտք էր շեշտուեր ««««մէմէմէմէ´́́́կ Աստուածկ Աստուածկ Աստուածկ Աստուած» » » » սկզբունքը, որպէսզի սկզբունքը, որպէսզի սկզբունքը, որպէսզի սկզբունքը, որպէսզի 
քրիստոնէութիւնը պաշտպանուէր այն հեթանոսական քրիստոնէութիւնը պաշտպանուէր այն հեթանոսական քրիստոնէութիւնը պաշտպանուէր այն հեթանոսական քրիստոնէութիւնը պաշտպանուէր այն հեթանոսական 
իմաստասիրութեան դէմ, ինչպէս նաեւ հրէութեան կողմէ եւ իմաստասիրութեան դէմ, ինչպէս նաեւ հրէութեան կողմէ եւ իմաստասիրութեան դէմ, ինչպէս նաեւ հրէութեան կողմէ եւ իմաստասիրութեան դէմ, ինչպէս նաեւ հրէութեան կողմէ եւ 
ուրիշ կրօններու կողմէ եղած առակութուրիշ կրօններու կողմէ եղած առակութուրիշ կրօններու կողմէ եղած առակութուրիշ կրօններու կողմէ եղած առակութիւններուն դէմ, ըստ իւններուն դէմ, ըստ իւններուն դէմ, ըստ իւններուն դէմ, ըստ 
որուն, մենք երբ կորուն, մենք երբ կորուն, մենք երբ կորուն, մենք երբ կ’’’’ըսենք Հայր, անոր վրայ կըսենք Հայր, անոր վրայ կըսենք Հայր, անոր վրայ կըսենք Հայր, անոր վրայ կ’’’’աւելցնենք Որդին, եւ աւելցնենք Որդին, եւ աւելցնենք Որդին, եւ աւելցնենք Որդին, եւ 
կը գումարենք Հոգին. այս ձեւով մենք երեք աստուածներու կը գումարենք Հոգին. այս ձեւով մենք երեք աստուածներու կը գումարենք Հոգին. այս ձեւով մենք երեք աստուածներու կը գումարենք Հոգին. այս ձեւով մենք երեք աստուածներու 
մասին է որ կը խօսինքմասին է որ կը խօսինքմասին է որ կը խօսինքմասին է որ կը խօսինք::::    Նման շփոթ վանելու համար այլոց Նման շփոթ վանելու համար այլոց Նման շփոթ վանելու համար այլոց Նման շփոթ վանելու համար այլոց 
միտքէն, եկեղեցւոյ հայրերը կարիքը զգացին շեշտելու միտքէն, եկեղեցւոյ հայրերը կարիքը զգացին շեշտելու միտքէն, եկեղեցւոյ հայրերը կարիքը զգացին շեշտելու միտքէն, եկեղեցւոյ հայրերը կարիքը զգացին շեշտելու ««««մէմէմէմէ´́́́կ կ կ կ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » սկզբուսկզբուսկզբուսկզբունքընքընքընքը::::    

Երկրորդ, Հաւատամքը կը շեշտէ որ մենք կը հաւատանք Երկրորդ, Հաւատամքը կը շեշտէ որ մենք կը հաւատանք Երկրորդ, Հաւատամքը կը շեշտէ որ մենք կը հաւատանք Երկրորդ, Հաւատամքը կը շեշտէ որ մենք կը հաւատանք 
մէմէմէմէ´́́́կ Տիրոջ՝ որ Յիսուս Քրիստոս ինքն էկ Տիրոջ՝ որ Յիսուս Քրիստոս ինքն էկ Տիրոջ՝ որ Յիսուս Քրիստոս ինքն էկ Տիրոջ՝ որ Յիսուս Քրիստոս ինքն է::::    Քրիստոսի վերաբերեալ Քրիստոսի վերաբերեալ Քրիստոսի վերաբերեալ Քրիստոսի վերաբերեալ 
մէկութիւնը դարձեալ անհրաժեշտ էր շեշտել, անոր համար որ մէկութիւնը դարձեալ անհրաժեշտ էր շեշտել, անոր համար որ մէկութիւնը դարձեալ անհրաժեշտ էր շեշտել, անոր համար որ մէկութիւնը դարձեալ անհրաժեշտ էր շեշտել, անոր համար որ 
հեթանոսական կրօններու մէջ բոլոր չաստուածները, իրենք ալ հեթանոսական կրօններու մէջ բոլոր չաստուածները, իրենք ալ հեթանոսական կրօններու մէջ բոլոր չաստուածները, իրենք ալ հեթանոսական կրօններու մէջ բոլոր չաստուածները, իրենք ալ 
կը կոչուէին տէրերկը կոչուէին տէրերկը կոչուէին տէրերկը կոչուէին տէրեր::::    Տէր բառը հետեւաբաՏէր բառը հետեւաբաՏէր բառը հետեւաբաՏէր բառը հետեւաբար առհասարակ կը ր առհասարակ կը ր առհասարակ կը ր առհասարակ կը 
տրուէր ոչ միայն երկրաւոր տէրերուն, իշխանին, ազնուականին տրուէր ոչ միայն երկրաւոր տէրերուն, իշխանին, ազնուականին տրուէր ոչ միայն երկրաւոր տէրերուն, իշխանին, ազնուականին տրուէր ոչ միայն երկրաւոր տէրերուն, իշխանին, ազնուականին 
եւ անոնց վրայ գտնուող թագաւորին, այլ նաեւ մարդոց կողմէ եւ անոնց վրայ գտնուող թագաւորին, այլ նաեւ մարդոց կողմէ եւ անոնց վրայ գտնուող թագաւորին, այլ նաեւ մարդոց կողմէ եւ անոնց վրայ գտնուող թագաւորին, այլ նաեւ մարդոց կողմէ 
հնարուած աստուածութիւններունհնարուած աստուածութիւններունհնարուած աստուածութիւններունհնարուած աստուածութիւններուն::::    ԱհաԱհաԱհաԱհա´́́́    թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ Պօղոս ւ Պօղոս ւ Պօղոս ւ Պօղոս 
առաքեալ Տիմոթէոսի գրած իր առաջին նամակին մէջ Քրիստոսը առաքեալ Տիմոթէոսի գրած իր առաջին նամակին մէջ Քրիստոսը առաքեալ Տիմոթէոսի գրած իր առաջին նամակին մէջ Քրիստոսը առաքեալ Տիմոթէոսի գրած իր առաջին նամակին մէջ Քրիստոսը 
կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ ««««տէրերու Տէրտէրերու Տէրտէրերու Տէրտէրերու Տէր» » » » (Ա.(Ա.(Ա.(Ա.Տմ 6.15)Տմ 6.15)Տմ 6.15)Տմ 6.15)::::    

Ուստի, անհրաժեշտ էր Հաւատամքի մէջ շեշտել Քրիստոսի Ուստի, անհրաժեշտ էր Հաւատամքի մէջ շեշտել Քրիստոսի Ուստի, անհրաժեշտ էր Հաւատամքի մէջ շեշտել Քրիստոսի Ուստի, անհրաժեշտ էր Հաւատամքի մէջ շեշտել Քրիստոսի 
մէկ ու միակ Տէր ըլլալը, որպէսզի ցոյց տայինք հեթանոս եւ ինչու մէկ ու միակ Տէր ըլլալը, որպէսզի ցոյց տայինք հեթանոս եւ ինչու մէկ ու միակ Տէր ըլլալը, որպէսզի ցոյց տայինք հեթանոս եւ ինչու մէկ ու միակ Տէր ըլլալը, որպէսզի ցոյց տայինք հեթանոս եւ ինչու 
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չէ նաեւ քրիստոնեայ աշխարհին, որ եկեղեցին բազմաթիւ տէրեր չէ նաեւ քրիստոնեայ աշխարհին, որ եկեղեցին բազմաթիւ տէրեր չէ նաեւ քրիստոնեայ աշխարհին, որ եկեղեցին բազմաթիւ տէրեր չէ նաեւ քրիստոնեայ աշխարհին, որ եկեղեցին բազմաթիւ տէրեր 
չի ճանչնար, այլ՝ միայն մէչի ճանչնար, այլ՝ միայն մէչի ճանչնար, այլ՝ միայն մէչի ճանչնար, այլ՝ միայն մէ´́́́կ Տէր, եւ այդ Տէրը Յիսուս Քրիստոս կ Տէր, եւ այդ Տէրը Յիսուս Քրիստոս կ Տէր, եւ այդ Տէրը Յիսուս Քրիստոս կ Տէր, եւ այդ Տէրը Յիսուս Քրիստոս 
ինքն էինքն էինքն էինքն է:::: « « « «ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բնորոբնորոբնորոբնորոշումը կը գործածուի Հօրը համար, բայց շումը կը գործածուի Հօրը համար, բայց շումը կը գործածուի Հօրը համար, բայց շումը կը գործածուի Հօրը համար, բայց 
յատկապէս Որդիին համարյատկապէս Որդիին համարյատկապէս Որդիին համարյատկապէս Որդիին համար::::    Յիշեցէք Պօղոս առաքեալի սքանչելի Յիշեցէք Պօղոս առաքեալի սքանչելի Յիշեցէք Պօղոս առաքեալի սքանչելի Յիշեցէք Պօղոս առաքեալի սքանչելի 
խօսքը Քրիստոսի վերաբերեալ. խօսքը Քրիստոսի վերաբերեալ. խօսքը Քրիստոսի վերաբերեալ. խօսքը Քրիստոսի վերաբերեալ. ««««Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ 
Աստուծոյ հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի Աստուծոյ հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի Աստուծոյ հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի Աստուծոյ հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի 
մահըմահըմահըմահը::::    Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց 
եեեեւ իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի ւ իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի ւ իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի ւ իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի 
Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու 
երկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու երկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու երկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու երկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու 
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » է, Հայրն Աստուածը է, Հայրն Աստուածը է, Հայրն Աստուածը է, Հայրն Աստուածը 
փառաւորելու համարփառաւորելու համարփառաւորելու համարփառաւորելու համար»»»» ( ( ( (Փլպ 2.8Փլպ 2.8Փլպ 2.8Փլպ 2.8----11)11)11)11)::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
աստուածաստուածաստուածաստուածաբանական բացարձակ յայտարարութիւն մըն է, թէ՝ աբանական բացարձակ յայտարարութիւն մըն է, թէ՝ աբանական բացարձակ յայտարարութիւն մըն է, թէ՝ աբանական բացարձակ յայտարարութիւն մըն է, թէ՝ 
Յիսուս Քրիստոս ՏէՅիսուս Քրիստոս ՏէՅիսուս Քրիստոս ՏէՅիսուս Քրիստոս Տէ´́́́ր է, միակ Տէրըր է, միակ Տէրըր է, միակ Տէրըր է, միակ Տէրը::::    Եւ այս իրողութիւնը Եւ այս իրողութիւնը Եւ այս իրողութիւնը Եւ այս իրողութիւնը 
շեշտելը շատ կարեւոր էրշեշտելը շատ կարեւոր էրշեշտելը շատ կարեւոր էրշեշտելը շատ կարեւոր էր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, Քրիստոսի ւ, Քրիստոսի ւ, Քրիստոսի ւ, Քրիստոսի 
միակութիւնը կամ մէկութիւնը հաւատքի դաւանութեան մէջ միակութիւնը կամ մէկութիւնը հաւատքի դաւանութեան մէջ միակութիւնը կամ մէկութիւնը հաւատքի դաւանութեան մէջ միակութիւնը կամ մէկութիւնը հաւատքի դաւանութեան մէջ 
ներմուծուեցաւներմուծուեցաւներմուծուեցաւներմուծուեցաւ::::    

Սուրբ Հոգիին որ կու գանք, հարց կու տանք, միւսՍուրբ Հոգիին որ կու գանք, հարց կու տանք, միւսՍուրբ Հոգիին որ կու գանք, հարց կու տանք, միւսՍուրբ Հոգիին որ կու գանք, հարց կու տանք, միւս    
կրօններուն մէջ առհասարակ կը խօսուէ՞ր Հոգի Աստուծոյ կրօններուն մէջ առհասարակ կը խօսուէ՞ր Հոգի Աստուծոյ կրօններուն մէջ առհասարակ կը խօսուէ՞ր Հոգի Աստուծոյ կրօններուն մէջ առհասարակ կը խօսուէ՞ր Հոգի Աստուծոյ 
մասին. Սուրբ Հոգիին մասին ընդհանրապէս խօսք չկար. մասին. Սուրբ Հոգիին մասին ընդհանրապէս խօսք չկար. մասին. Սուրբ Հոգիին մասին ընդհանրապէս խօսք չկար. մասին. Սուրբ Հոգիին մասին ընդհանրապէս խօսք չկար. 
Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ նորադարձ Եփեսացիներ Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ նորադարձ Եփեսացիներ Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ նորադարձ Եփեսացիներ Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ նորադարձ Եփեսացիներ 
նոյնիսկ չէին նոյնիսկ չէին նոյնիսկ չէին նոյնիսկ չէին ««««լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայլսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայլսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայլսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ»»»» ( ( ( (Գրծ 19.2)Գրծ 19.2)Գրծ 19.2)Գրծ 19.2)::::    Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ 
տեղտեղտեղտեղ----տեղ ընդհանուր տիեզերական հոգիի մասին կտեղ ընդհանուր տիեզերական հոգիի մասին կտեղ ընդհանուր տիեզերական հոգիի մասին կտեղ ընդհանուր տիեզերական հոգիի մասին կամ ամ ամ ամ 
պարզապէս պարզապէս պարզապէս պարզապէս ««««հոգիհոգիհոգիհոգի» » » » հասկացողութեան մասին մենք հասկացողութեան մասին մենք հասկացողութեան մասին մենք հասկացողութեան մասին մենք 
բացատրութիւններ կը գտնենք մասնաւորաբար բացատրութիւններ կը գտնենք մասնաւորաբար բացատրութիւններ կը գտնենք մասնաւորաբար բացատրութիւններ կը գտնենք մասնաւորաբար 
իմաստասիրութեան մէջ, բայց իմաստասիրութեան մէջ, բայց իմաստասիրութեան մէջ, բայց իմաստասիրութեան մէջ, բայց ««««Աստուծոյ ՀոգիԱստուծոյ ՀոգիԱստուծոյ ՀոգիԱստուծոյ Հոգի» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգի» » » » հասկացողութիւններուն առհասարակ չենք հանդիպիր. եւ հասկացողութիւններուն առհասարակ չենք հանդիպիր. եւ հասկացողութիւններուն առհասարակ չենք հանդիպիր. եւ հասկացողութիւններուն առհասարակ չենք հանդիպիր. եւ 
եկեղեցւոյ կեանքին մէջ ալ երբ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եկեղեցւոյ կեանքին մէջ ալ երբ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եկեղեցւոյ կեանքին մէջ ալ երբ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եկեղեցւոյ կեանքին մէջ ալ երբ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը 
մերժոմերժոմերժոմերժուեցաւ, երբեք մէկէ աւելի հոգիներու հարց չդրուեցաւ, ւեցաւ, երբեք մէկէ աւելի հոգիներու հարց չդրուեցաւ, ւեցաւ, երբեք մէկէ աւելի հոգիներու հարց չդրուեցաւ, ւեցաւ, երբեք մէկէ աւելի հոգիներու հարց չդրուեցաւ, 
հետեւաբար այնտեղ Սուրբ Հոգիին մէկութիւնը խնդիր մը կամ հետեւաբար այնտեղ Սուրբ Հոգիին մէկութիւնը խնդիր մը կամ հետեւաբար այնտեղ Սուրբ Հոգիին մէկութիւնը խնդիր մը կամ հետեւաբար այնտեղ Սուրբ Հոգիին մէկութիւնը խնդիր մը կամ 
դժուարութիւն մը չէր, եւ անոր համար ալ դաւանանքին մէջ այդ դժուարութիւն մը չէր, եւ անոր համար ալ դաւանանքին մէջ այդ դժուարութիւն մը չէր, եւ անոր համար ալ դաւանանքին մէջ այդ դժուարութիւն մը չէր, եւ անոր համար ալ դաւանանքին մէջ այդ 
մէկութիւնը շեշտելու անհրաժեշտութիւնը չկարմէկութիւնը շեշտելու անհրաժեշտութիւնը չկարմէկութիւնը շեշտելու անհրաժեշտութիւնը չկարմէկութիւնը շեշտելու անհրաժեշտութիւնը չկար::::5555    

    
6.6.6.6.----    Քրիստոնէական կրօնքին կողքին, միւս կրօններուն մՔրիստոնէական կրօնքին կողքին, միւս կրօններուն մՔրիստոնէական կրօնքին կողքին, միւս կրօններուն մՔրիստոնէական կրօնքին կողքին, միւս կրօններուն մէջ էջ էջ էջ 

ալ որոշ ճշմարտութիւն մը չկա՞յալ որոշ ճշմարտութիւն մը չկա՞յալ որոշ ճշմարտութիւն մը չկա՞յալ որոշ ճշմարտութիւն մը չկա՞յ::::    
        

                                                 
5
 Այս հարցումին պատասխանը Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին կը պատկանի: 
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Թէ այլ կրօններու մէջ որոշ ճշմարտութիւններ կան կամ Թէ այլ կրօններու մէջ որոշ ճշմարտութիւններ կան կամ Թէ այլ կրօններու մէջ որոշ ճշմարտութիւններ կան կամ Թէ այլ կրօններու մէջ որոշ ճշմարտութիւններ կան կամ 
կրնան ըլլալ՝ այդ մէկը որոշ էկրնան ըլլալ՝ այդ մէկը որոշ էկրնան ըլլալ՝ այդ մէկը որոշ էկրնան ըլլալ՝ այդ մէկը որոշ է::::    Յիշեցէք մարգարիտին օրինակըՅիշեցէք մարգարիտին օրինակըՅիշեցէք մարգարիտին օրինակըՅիշեցէք մարգարիտին օրինակը::::    
Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Երկինքի արքայութիւնը կը նմանի այն Երկինքի արքայութիւնը կը նմանի այն Երկինքի արքայութիւնը կը նմանի այն Երկինքի արքայութիւնը կը նմանի այն 
վաճառականին, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կը փնտռէվաճառականին, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կը փնտռէվաճառականին, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կը փնտռէվաճառականին, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կը փնտռէ::::    Երբ շատ Երբ շատ Երբ շատ Երբ շատ 
թանկագին մթանկագին մթանկագին մթանկագին մարգարիտ մը գտնէ՝ կարգարիտ մը գտնէ՝ կարգարիտ մը գտնէ՝ կարգարիտ մը գտնէ՝ կ’’’’երթայ, իր ամբողջ ունեցածը երթայ, իր ամբողջ ունեցածը երթայ, իր ամբողջ ունեցածը երթայ, իր ամբողջ ունեցածը 
կը ծախէ եւ կը գնէ այդ մարգարիտըկը ծախէ եւ կը գնէ այդ մարգարիտըկը ծախէ եւ կը գնէ այդ մարգարիտըկը ծախէ եւ կը գնէ այդ մարգարիտը»»»» ( ( ( (Մտ 13.45Մտ 13.45Մտ 13.45Մտ 13.45----46)46)46)46)::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
կրօններուն մէջ ալ կրնան ըլլալ մարգարիտներ, բայց ամէնէն կրօններուն մէջ ալ կրնան ըլլալ մարգարիտներ, բայց ամէնէն կրօններուն մէջ ալ կրնան ըլլալ մարգարիտներ, բայց ամէնէն կրօններուն մէջ ալ կրնան ըլլալ մարգարիտներ, բայց ամէնէն 
թանկագին մարգարիտը քրիստոնէական կրօնքին մէջ կը թանկագին մարգարիտը քրիստոնէական կրօնքին մէջ կը թանկագին մարգարիտը քրիստոնէական կրօնքին մէջ կը թանկագին մարգարիտը քրիստոնէական կրօնքին մէջ կը 
գտնուիգտնուիգտնուիգտնուի::::    Այդ մարգարիտը ունենալու համար, յանձն պէտք է Այդ մարգարիտը ունենալու համար, յանձն պէտք է Այդ մարգարիտը ունենալու համար, յանձն պէտք է Այդ մարգարիտը ունենալու համար, յանձն պէտք է 
առնառնառնառնել հրաժարիլ բոլոր միւս մարգարիտներէն, այլապէս չենք ել հրաժարիլ բոլոր միւս մարգարիտներէն, այլապէս չենք ել հրաժարիլ բոլոր միւս մարգարիտներէն, այլապէս չենք ել հրաժարիլ բոլոր միւս մարգարիտներէն, այլապէս չենք 
կրնար արքայութիւնը ժառանգել, եւ միկրնար արքայութիւնը ժառանգել, եւ միկրնար արքայութիւնը ժառանգել, եւ միկրնար արքայութիւնը ժառանգել, եւ մի´́́́    մոռնաք որ տուեալ մոռնաք որ տուեալ մոռնաք որ տուեալ մոռնաք որ տուեալ 
օրինակը կամ առակը արքայութեան մասին պատմուած օրինակ օրինակը կամ առակը արքայութեան մասին պատմուած օրինակ օրինակը կամ առակը արքայութեան մասին պատմուած օրինակ օրինակը կամ առակը արքայութեան մասին պատմուած օրինակ 
մըն էմըն էմըն էմըն է::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութիցՅարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութիցՅարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութիցՅարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից»»»»::::    
Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Որ արարիչն է երՈր արարիչն է երՈր արարիչն է երՈր արարիչն է երկինքին ու երկրին, երեւելի եւ կինքին ու երկրին, երեւելի եւ կինքին ու երկրին, երեւելի եւ կինքին ու երկրին, երեւելի եւ 
աներեւոյթ ստեղծուածներունաներեւոյթ ստեղծուածներունաներեւոյթ ստեղծուածներունաներեւոյթ ստեղծուածներուն»»»»::::    

    
Նախորդ գլուխին մէջ խօսուեցաւ Նախորդ գլուխին մէջ խօսուեցաւ Նախորդ գլուխին մէջ խօսուեցաւ Նախորդ գլուխին մէջ խօսուեցաւ ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին ին ին ին 

մէջ Հայր Աստուծոյ համար գործածուած մէջ Հայր Աստուծոյ համար գործածուած մէջ Հայր Աստուծոյ համար գործածուած մէջ Հայր Աստուծոյ համար գործածուած ««««ամենակալամենակալամենակալամենակալ» » » » 
բնորոշումին մասինբնորոշումին մասինբնորոշումին մասինբնորոշումին մասին::::    Ամենակալ, կը նշանակէ՝ ամէն բանի տէրը, Ամենակալ, կը նշանակէ՝ ամէն բանի տէրը, Ամենակալ, կը նշանակէ՝ ամէն բանի տէրը, Ամենակալ, կը նշանակէ՝ ամէն բանի տէրը, 
ամէն բանի կարող, ամէն բանի վրայ տիրողըամէն բանի կարող, ամէն բանի վրայ տիրողըամէն բանի կարող, ամէն բանի վրայ տիրողըամէն բանի կարող, ամէն բանի վրայ տիրողը:::: « « « «ԱմենԱմենԱմենԱմենակալակալակալակալ» » » » բառը բառը բառը բառը 
կը պարզէ Աստուծոյ բացարձակ ամենատիրութիւնն ու կը պարզէ Աստուծոյ բացարձակ ամենատիրութիւնն ու կը պարզէ Աստուծոյ բացարձակ ամենատիրութիւնն ու կը պարզէ Աստուծոյ բացարձակ ամենատիրութիւնն ու 
ամենազօրութիւնըամենազօրութիւնըամենազօրութիւնըամենազօրութիւնը::::    Այս երկու բառերը Աստուծոյ յատկանիշներն Այս երկու բառերը Աստուծոյ յատկանիշներն Այս երկու բառերը Աստուծոյ յատկանիշներն Այս երկու բառերը Աստուծոյ յատկանիշներն 
ենենենեն::::    Կարելի չէ զԱստուած պատկերացնել առանց իր Կարելի չէ զԱստուած պատկերացնել առանց իր Կարելի չէ զԱստուած պատկերացնել առանց իր Կարելի չէ զԱստուած պատկերացնել առանց իր 
կարողութեան, ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, չենք կրնար կարողութեան, ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, չենք կրնար կարողութեան, ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, չենք կրնար կարողութեան, ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, չենք կրնար 
զինք պատկերացնել առանց իր իշխանութեան, որ տիզինք պատկերացնել առանց իր իշխանութեան, որ տիզինք պատկերացնել առանց իր իշխանութեան, որ տիզինք պատկերացնել առանց իր իշխանութեան, որ տիրութիւնն էրութիւնն էրութիւնն էրութիւնն է::::    
Աստուած այդ տիրութեան բաժնեկից դարձուց մարդ արարածը, Աստուած այդ տիրութեան բաժնեկից դարձուց մարդ արարածը, Աստուած այդ տիրութեան բաժնեկից դարձուց մարդ արարածը, Աստուած այդ տիրութեան բաժնեկից դարձուց մարդ արարածը, 
քանի որ երբ ստեղծեց մարդը, զայն կարգեց տէր եւ իշխան քանի որ երբ ստեղծեց մարդը, զայն կարգեց տէր եւ իշխան քանի որ երբ ստեղծեց մարդը, զայն կարգեց տէր եւ իշխան քանի որ երբ ստեղծեց մարդը, զայն կարգեց տէր եւ իշխան 
ամբողջ աշխարհին, որպէսզի պահէ եւ խնամէ զայնամբողջ աշխարհին, որպէսզի պահէ եւ խնամէ զայնամբողջ աշխարհին, որպէսզի պահէ եւ խնամէ զայնամբողջ աշխարհին, որպէսզի պահէ եւ խնամէ զայն::::    

Հիմա գանք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Հիմա գանք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Հիմա գանք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Հիմա գանք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու ««««Յարարիչն Յարարիչն Յարարիչն Յարարիչն 
երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութիցերկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութիցերկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութիցերկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից»»»»    տողին վրայտողին վրայտողին վրայտողին վրայ::::    Տողին Տողին Տողին Տողին 
միտք բանին այն է՝ առաջին, ցոյց տալ որ արարչութիւնը միտք բանին այն է՝ առաջին, ցոյց տալ որ արարչութիւնը միտք բանին այն է՝ առաջին, ցոյց տալ որ արարչութիւնը միտք բանին այն է՝ առաջին, ցոյց տալ որ արարչութիւնը 
կկկկ’’’’ընդգրկէ երկինք եւ երկիր՝ երեւելի եւ աներեւելի բաներըընդգրկէ երկինք եւ երկիր՝ երեւելի եւ աներեւելի բաներըընդգրկէ երկինք եւ երկիր՝ երեւելի եւ աներեւելի բաներըընդգրկէ երկինք եւ երկիր՝ երեւելի եւ աներեւելի բաները::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
երկրորդ, պարզել որ երկուքին ալ ստեղծիչը Աստուած էերկրորդ, պարզել որ երկուքին ալ ստեղծիչը Աստուած էերկրորդ, պարզել որ երկուքին ալ ստեղծիչը Աստուած էերկրորդ, պարզել որ երկուքին ալ ստեղծիչը Աստուած է::::    

Առաջին գլուխին մէջ բացատրեցինք որ Առաջին գլուխին մէջ բացատրեցինք որ Առաջին գլուխին մէջ բացատրեցինք որ Առաջին գլուխին մէջ բացատրեցինք որ ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ի կարգ ի կարգ ի կարգ ի կարգ 
մը նախադասութիւնները երբեմմը նախադասութիւնները երբեմմը նախադասութիւնները երբեմմը նախադասութիւնները երբեմն ուղղակի եւ երբեմն ալ ն ուղղակի եւ երբեմն ալ ն ուղղակի եւ երբեմն ալ ն ուղղակի եւ երբեմն ալ 
անուղղակի պատասխաններ են իր ժամանակի կամ նախորդող անուղղակի պատասխաններ են իր ժամանակի կամ նախորդող անուղղակի պատասխաններ են իր ժամանակի կամ նախորդող անուղղակի պատասխաններ են իր ժամանակի կամ նախորդող 
ժամանակի որոշ սխալ մտածողութիւններուժամանակի որոշ սխալ մտածողութիւններուժամանակի որոշ սխալ մտածողութիւններուժամանակի որոշ սխալ մտածողութիւններու::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
ուսումնասիրած նախադասութիւնը եւս խորքին մէջ ուսումնասիրած նախադասութիւնը եւս խորքին մէջ ուսումնասիրած նախադասութիւնը եւս խորքին մէջ ուսումնասիրած նախադասութիւնը եւս խորքին մէջ 
պատասխան մըն է աղանդաւորական շարժումներուպատասխան մըն է աղանդաւորական շարժումներուպատասխան մըն է աղանդաւորական շարժումներուպատասխան մըն է աղանդաւորական շարժումներու::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
պատասխանը երկու ուղղութեամբ կպատասխանը երկու ուղղութեամբ կպատասխանը երկու ուղղութեամբ կպատասխանը երկու ուղղութեամբ կ’’’’երթայերթայերթայերթայ::::    

Առաջին հերթինԱռաջին հերթինԱռաջին հերթինԱռաջին հերթին    անիկա պատասխան մըն է աանիկա պատասխան մըն է աանիկա պատասխան մըն է աանիկա պատասխան մըն է ա´́́́յն յն յն յն 
աղանդաւորներուն՝ որոնք սկիզբ առին առաջին դարուն եւ որոնք աղանդաւորներուն՝ որոնք սկիզբ առին առաջին դարուն եւ որոնք աղանդաւորներուն՝ որոնք սկիզբ առին առաջին դարուն եւ որոնք աղանդաւորներուն՝ որոնք սկիզբ առին առաջին դարուն եւ որոնք 
կը կոչուին Գնոստիկեանկը կոչուին Գնոստիկեանկը կոչուին Գնոստիկեանկը կոչուին Գնոստիկեան::::    Ինչպէս նաեւ պատասխան մըն է 2Ինչպէս նաեւ պատասխան մըն է 2Ինչպէս նաեւ պատասխան մըն է 2Ինչպէս նաեւ պատասխան մըն է 2----րդ րդ րդ րդ 
դարուն եկեղեցիին մէջ տագնապ ստեղծած երկրորդ կարգի դարուն եկեղեցիին մէջ տագնապ ստեղծած երկրորդ կարգի դարուն եկեղեցիին մէջ տագնապ ստեղծած երկրորդ կարգի դարուն եկեղեցիին մէջ տագնապ ստեղծած երկրորդ կարգի 
աղանդաւորներուն՝ Մանիքէականներուն, կամ Մանիի աղանդաւորներուն՝ Մանիքէականներուն, կամ Մանիի աղանդաւորներուն՝ Մանիքէականներուն, կամ Մանիի աղանդաւորներուն՝ Մանիքէականներուն, կամ Մանիի 
հետեւորդներունհետեւորդներունհետեւորդներունհետեւորդներուն::::    ԱղանդաԱղանդաԱղանդաԱղանդաւորական այս երկու շարժումներն ալ, ւորական այս երկու շարժումներն ալ, ւորական այս երկու շարժումներն ալ, ւորական այս երկու շարժումներն ալ, 
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տարբեր պատճառներով եւ տարբեր մեկնակէտերով մօտաւոր տարբեր պատճառներով եւ տարբեր մեկնակէտերով մօտաւոր տարբեր պատճառներով եւ տարբեր մեկնակէտերով մօտաւոր տարբեր պատճառներով եւ տարբեր մեկնակէտերով մօտաւոր 
նոյն բանը կը հաստատէիննոյն բանը կը հաստատէիննոյն բանը կը հաստատէիննոյն բանը կը հաստատէին::::    

Ըստ այս աղանդաւորական մտածողութեան, Աստուած չի Ըստ այս աղանդաւորական մտածողութեան, Աստուած չի Ըստ այս աղանդաւորական մտածողութեան, Աստուած չի Ըստ այս աղանդաւորական մտածողութեան, Աստուած չի 
կրնար մեր այս տեսանելի աշխարհին եւ մարդկութեան կրնար մեր այս տեսանելի աշխարհին եւ մարդկութեան կրնար մեր այս տեսանելի աշխարհին եւ մարդկութեան կրնար մեր այս տեսանելի աշխարհին եւ մարդկութեան 
ստեղծիչը ըլլալ, որովհետեւ, ինչպէս անոնք կստեղծիչը ըլլալ, որովհետեւ, ինչպէս անոնք կստեղծիչը ըլլալ, որովհետեւ, ինչպէս անոնք կստեղծիչը ըլլալ, որովհետեւ, ինչպէս անոնք կ’’’’ըսեն, նիւթ ըսեն, նիւթ ըսեն, նիւթ ըսեն, նիւթ 
կկկկոչուածը չար է, հետեւաբար, Աստուած որ անհունապէս բարի է, ոչուածը չար է, հետեւաբար, Աստուած որ անհունապէս բարի է, ոչուածը չար է, հետեւաբար, Աստուած որ անհունապէս բարի է, ոչուածը չար է, հետեւաբար, Աստուած որ անհունապէս բարի է, 
չի կրնար ստեղծիչը ըլլալ այս աշխարհին կամ ոեւէ կապ ունենալ չի կրնար ստեղծիչը ըլլալ այս աշխարհին կամ ոեւէ կապ ունենալ չի կրնար ստեղծիչը ըլլալ այս աշխարհին կամ ոեւէ կապ ունենալ չի կրնար ստեղծիչը ըլլալ այս աշխարհին կամ ոեւէ կապ ունենալ 
անոր հետանոր հետանոր հետանոր հետ::::    Այս աղանդաւորներէն ոմանք կը մերժէին նիւթեղէն Այս աղանդաւորներէն ոմանք կը մերժէին նիւթեղէն Այս աղանդաւորներէն ոմանք կը մերժէին նիւթեղէն Այս աղանդաւորներէն ոմանք կը մերժէին նիւթեղէն 
ամբողջ աշխարհը, եւ ատիկա բնականօրէն կամբողջ աշխարհը, եւ ատիկա բնականօրէն կամբողջ աշխարհը, եւ ատիկա բնականօրէն կամբողջ աշխարհը, եւ ատիկա բնականօրէն կ’’’’ազդէր իրենց ազդէր իրենց ազդէր իրենց ազդէր իրենց 
ամբողջ մտածողութեան եւ ապրելակերպին վամբողջ մտածողութեան եւ ապրելակերպին վամբողջ մտածողութեան եւ ապրելակերպին վամբողջ մտածողութեան եւ ապրելակերպին վրայրայրայրայ::::    Աշխարհին Աշխարհին Աշխարհին Աշխարհին 
նկատմամբ իրենց ունեցած ժխտական մտածողութեան նկատմամբ իրենց ունեցած ժխտական մտածողութեան նկատմամբ իրենց ունեցած ժխտական մտածողութեան նկատմամբ իրենց ունեցած ժխտական մտածողութեան 
պատճառով, անոնք չէին կրնար որդեգրել այնպիսիպատճառով, անոնք չէին կրնար որդեգրել այնպիսիպատճառով, անոնք չէին կրնար որդեգրել այնպիսիպատճառով, անոնք չէին կրնար որդեգրել այնպիսի´́́́    
ապրելակերպ մը, որ յատուկ պէտք է ըլլայ քրիստոնեայ ապրելակերպ մը, որ յատուկ պէտք է ըլլայ քրիստոնեայ ապրելակերպ մը, որ յատուկ պէտք է ըլլայ քրիստոնեայ ապրելակերպ մը, որ յատուկ պէտք է ըլլայ քրիստոնեայ 
մարդունմարդունմարդունմարդուն::::    

Աղանդաւորական այս մտածելակերպը ոԱղանդաւորական այս մտածելակերպը ոԱղանդաւորական այս մտածելակերպը ոԱղանդաւորական այս մտածելակերպը ո´́́́չ միայն սխալ է, չ միայն սխալ է, չ միայն սխալ է, չ միայն սխալ է, 
այլեւ՝ հակասուրբգրայինայլեւ՝ հակասուրբգրայինայլեւ՝ հակասուրբգրայինայլեւ՝ հակասուրբգրային::::    Քրիստոս հաստատեց թէ մեՔրիստոս հաստատեց թէ մեՔրիստոս հաստատեց թէ մեՔրիստոս հաստատեց թէ մենք նք նք նք 
աշխարհին մաս կը կազմենք, աշխարհին մէջ ենք եւ անոր մէջ է աշխարհին մաս կը կազմենք, աշխարհին մէջ ենք եւ անոր մէջ է աշխարհին մաս կը կազմենք, աշխարհին մէջ ենք եւ անոր մէջ է աշխարհին մաս կը կազմենք, աշխարհին մէջ ենք եւ անոր մէջ է 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ապրինքապրինքապրինքապրինք::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , աշխարհի մէջ կաշխարհի մէջ կաշխարհի մէջ կաշխարհի մէջ կ’’’’ապրինք բայց ոապրինք բայց ոապրինք բայց ոապրինք բայց ո´́́́չ աշխարհի չ աշխարհի չ աշխարհի չ աշխարհի 
համար եւ աշխարհի պէսհամար եւ աշխարհի պէսհամար եւ աշխարհի պէսհամար եւ աշխարհի պէս::::    Աստուած մեզ ստեղծած է իբրեւ Աստուած մեզ ստեղծած է իբրեւ Աստուած մեզ ստեղծած է իբրեւ Աստուած մեզ ստեղծած է իբրեւ 
մարմնաւոր արարածներ, եւ իբր այդպիսին, մենք ամէն օր կապի մարմնաւոր արարածներ, եւ իբր այդպիսին, մենք ամէն օր կապի մարմնաւոր արարածներ, եւ իբր այդպիսին, մենք ամէն օր կապի մարմնաւոր արարածներ, եւ իբր այդպիսին, մենք ամէն օր կապի 
ու յարաբերութեան մէջ ենք աշխարհին ու յարաբերութեան մէջ ենք աշխարհին ու յարաբերութեան մէջ ենք աշխարհին ու յարաբերութեան մէջ ենք աշխարհին հետհետհետհետ::::    Եթէ նիւթը, Եթէ նիւթը, Եթէ նիւթը, Եթէ նիւթը, 
աշխարհը, մարմինը չար են, մեր ամբողջ վերաբերումը անոնց աշխարհը, մարմինը չար են, մեր ամբողջ վերաբերումը անոնց աշխարհը, մարմինը չար են, մեր ամբողջ վերաբերումը անոնց աշխարհը, մարմինը չար են, մեր ամբողջ վերաբերումը անոնց 
հանդէպ կը փոխուիհանդէպ կը փոխուիհանդէպ կը փոխուիհանդէպ կը փոխուի::::    Իսկ եթէ զանոնք բարիԻսկ եթէ զանոնք բարիԻսկ եթէ զանոնք բարիԻսկ եթէ զանոնք բարի´́́́    պատկերացնենք ու պատկերացնենք ու պատկերացնենք ու պատկերացնենք ու 
նկատենք, մեր վերաբերումը անոնց հանդէպ հիմնովին տարբեր նկատենք, մեր վերաբերումը անոնց հանդէպ հիմնովին տարբեր նկատենք, մեր վերաբերումը անոնց հանդէպ հիմնովին տարբեր նկատենք, մեր վերաբերումը անոնց հանդէպ հիմնովին տարբեր 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

Գնոստիկեան եւ Մանիքէական աղանդաւորական Գնոստիկեան եւ Մանիքէական աղանդաւորական Գնոստիկեան եւ Մանիքէական աղանդաւորական Գնոստիկեան եւ Մանիքէական աղանդաւորական 
մտածողութեան հակառակ, Եկեղեցիմտածողութեան հակառակ, Եկեղեցիմտածողութեան հակառակ, Եկեղեցիմտածողութեան հակառակ, Եկեղեցին կը հաստատէ որ ն կը հաստատէ որ ն կը հաստատէ որ ն կը հաստատէ որ 
Աստուած ինքն է արարիչը աշխարհինԱստուած ինքն է արարիչը աշխարհինԱստուած ինքն է արարիչը աշխարհինԱստուած ինքն է արարիչը աշխարհին::::    Եկեղեցին այդ Եկեղեցին այդ Եկեղեցին այդ Եկեղեցին այդ 
հաստատումը Աստուածաշունչէն է որ կհաստատումը Աստուածաշունչէն է որ կհաստատումը Աստուածաշունչէն է որ կհաստատումը Աստուածաշունչէն է որ կ’’’’առնէառնէառնէառնէ::::    Աստուածաշունչի Աստուածաշունչի Աստուածաշունչի Աստուածաշունչի 
առաջին էջի առաջին տողերն իսկ կու գան վկայելու որ Աստուած առաջին էջի առաջին տողերն իսկ կու գան վկայելու որ Աստուած առաջին էջի առաջին տողերն իսկ կու գան վկայելու որ Աստուած առաջին էջի առաջին տողերն իսկ կու գան վկայելու որ Աստուած 
իիիի´́́́նքն է ստեծիչը նիւթեղէն աշխարհիննքն է ստեծիչը նիւթեղէն աշխարհիննքն է ստեծիչը նիւթեղէն աշխարհիննքն է ստեծիչը նիւթեղէն աշխարհին::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ միայն ստեղծիչն է չ միայն ստեղծիչն է չ միայն ստեղծիչն է չ միայն ստեղծիչն է 
նիւթեղէն աշխարհին, այլենիւթեղէն աշխարհին, այլենիւթեղէն աշխարհին, այլենիւթեղէն աշխարհին, այլեւ՝ զանիկա ձեւաւորողն է, ւ՝ զանիկա ձեւաւորողն է, ւ՝ զանիկա ձեւաւորողն է, ւ՝ զանիկա ձեւաւորողն է, 
կազմակերպողն է, կենսաւորողն էկազմակերպողն է, կենսաւորողն էկազմակերպողն է, կենսաւորողն էկազմակերպողն է, կենսաւորողն է::::    Եւ այդ ձեւաւորումը, Եւ այդ ձեւաւորումը, Եւ այդ ձեւաւորումը, Եւ այդ ձեւաւորումը, 
կազմակերպումը եւ կենսաւորումը, ճիշդ է որ Աստուծոյ լոկ կազմակերպումը եւ կենսաւորումը, ճիշդ է որ Աստուծոյ լոկ կազմակերպումը եւ կենսաւորումը, ճիշդ է որ Աստուծոյ լոկ կազմակերպումը եւ կենսաւորումը, ճիշդ է որ Աստուծոյ լոկ 
հրամանով կամ խօսքով եղաւ, բայց միաժամանակ, մենք զանոնք հրամանով կամ խօսքով եղաւ, բայց միաժամանակ, մենք զանոնք հրամանով կամ խօսքով եղաւ, բայց միաժամանակ, մենք զանոնք հրամանով կամ խօսքով եղաւ, բայց միաժամանակ, մենք զանոնք 
կը նկատենք Աստուծոյ ձեռքին գործը, Աստուծոյ մատներուն կը նկատենք Աստուծոյ ձեռքին գործը, Աստուծոյ մատներուն կը նկատենք Աստուծոյ ձեռքին գործը, Աստուծոյ մատներուն կը նկատենք Աստուծոյ ձեռքին գործը, Աստուծոյ մատներուն 
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գործըգործըգործըգործը::::    Եթէ ընդունինԵթէ ընդունինԵթէ ընդունինԵթէ ընդունինք որ աշխարհը Աստուծոյ ձեռքին գործն է, ք որ աշխարհը Աստուծոյ ձեռքին գործն է, ք որ աշխարհը Աստուծոյ ձեռքին գործն է, ք որ աշխարհը Աստուծոյ ձեռքին գործն է, 
մեր վերաբերումը անոր հանդէպ ամբողջովին կը փոխուիմեր վերաբերումը անոր հանդէպ ամբողջովին կը փոխուիմեր վերաբերումը անոր հանդէպ ամբողջովին կը փոխուիմեր վերաբերումը անոր հանդէպ ամբողջովին կը փոխուի::::    

Հարկաւ միայն Ծննդոց գիրքը չէ որ կը հաստատէ թէ Հարկաւ միայն Ծննդոց գիրքը չէ որ կը հաստատէ թէ Հարկաւ միայն Ծննդոց գիրքը չէ որ կը հաստատէ թէ Հարկաւ միայն Ծննդոց գիրքը չէ որ կը հաստատէ թէ 
Աստուած է ստեղծիչը աշխարհինԱստուած է ստեղծիչը աշխարհինԱստուած է ստեղծիչը աշխարհինԱստուած է ստեղծիչը աշխարհին::::    Բազմահարիւր են այն Բազմահարիւր են այն Բազմահարիւր են այն Բազմահարիւր են այն 
համարները որոնք այդ հաստատումը կհամարները որոնք այդ հաստատումը կհամարները որոնք այդ հաստատումը կհամարները որոնք այդ հաստատումը կ’’’’ընենընենընենընեն::::    Եւ զոԵւ զոԵւ զոԵւ զո´́́́ւր է հիմա ւր է հիմա ւր է հիմա ւր է հիմա 
այդ բոլորը այստեղ յայդ բոլորը այստեղ յայդ բոլորը այստեղ յայդ բոլորը այստեղ յիշելըիշելըիշելըիշելը::::    Միակ օրինակը որ կՄիակ օրինակը որ կՄիակ օրինակը որ կՄիակ օրինակը որ կ’’’’ուզեմ այստեղ ուզեմ այստեղ ուզեմ այստեղ ուզեմ այստեղ 
յիշել Սղ 33յիշել Սղ 33յիշել Սղ 33յիշել Սղ 33----ին մէջ յիշուած այն համարն է, որ ցոյց կու տայ թէ ին մէջ յիշուած այն համարն է, որ ցոյց կու տայ թէ ին մէջ յիշուած այն համարն է, որ ցոյց կու տայ թէ ին մէջ յիշուած այն համարն է, որ ցոյց կու տայ թէ 
ստեղծագործութիւնը կատարուեցաւ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ ստեղծագործութիւնը կատարուեցաւ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ ստեղծագործութիւնը կատարուեցաւ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ ստեղծագործութիւնը կատարուեցաւ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ 
Հոգիին կողմէՀոգիին կողմէՀոգիին կողմէՀոգիին կողմէ::::    Հոն կը կարդանք. Հոն կը կարդանք. Հոն կը կարդանք. Հոն կը կարդանք. ««««Բանիւ Տեառն երկինք Բանիւ Տեառն երկինք Բանիւ Տեառն երկինք Բանիւ Տեառն երկինք 
հաստատեցանհաստատեցանհաստատեցանհաստատեցան::::    Եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք Եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք Եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք Եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք 
նոնոնոնորարարարա» » » » ((((Սղ 33.6)Սղ 33.6)Սղ 33.6)Սղ 33.6)::::    Հոս յիշուած Հոս յիշուած Հոս յիշուած Հոս յիշուած ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր»»»»ը՝ Հայրը ինքն է, ը՝ Հայրը ինքն է, ը՝ Հայրը ինքն է, ը՝ Հայրը ինքն է, ««««ԲանիւԲանիւԲանիւԲանիւ» » » » 
բառը՝ ակնարկութիւն է Որդիինբառը՝ ակնարկութիւն է Որդիինբառը՝ ակնարկութիւն է Որդիինբառը՝ ակնարկութիւն է Որդիին::::    Յեշեցէք որ Յհ 1.1Յեշեցէք որ Յհ 1.1Յեշեցէք որ Յհ 1.1Յեշեցէք որ Յհ 1.1----ին մէջ նաեւ ին մէջ նաեւ ին մէջ նաեւ ին մէջ նաեւ 
Յիսուս կոչուած է ԲանՅիսուս կոչուած է ԲանՅիսուս կոչուած է ԲանՅիսուս կոչուած է Բան::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««ՀոգւովՀոգւովՀոգւովՀոգւով» » » » բառը՝ յստակ է որ Սուրբ բառը՝ յստակ է որ Սուրբ բառը՝ յստակ է որ Սուրբ բառը՝ յստակ է որ Սուրբ 
Հոգիին ակնարկութիւն էՀոգիին ակնարկութիւն էՀոգիին ակնարկութիւն էՀոգիին ակնարկութիւն է::::    

Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է ««««Բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցանԲանիւ Տեառն երկինք հաստատեցանԲանիւ Տեառն երկինք հաստատեցանԲանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան»»»»    
վկայութիւնը,վկայութիւնը,վկայութիւնը,վկայութիւնը,    որ թարգմանաբար կը նշանակէ՝ որ թարգմանաբար կը նշանակէ՝ որ թարգմանաբար կը նշանակէ՝ որ թարգմանաբար կը նշանակէ՝ ««««Տիրոջ խօսքովը Տիրոջ խօսքովը Տիրոջ խօսքովը Տիրոջ խօսքովը 
երկինքը հաստատուեցաւ, այսինքն՝ ստեղծուեցաւերկինքը հաստատուեցաւ, այսինքն՝ ստեղծուեցաւերկինքը հաստատուեցաւ, այսինքն՝ ստեղծուեցաւերկինքը հաստատուեցաւ, այսինքն՝ ստեղծուեցաւ»»»»::::    
Հետաքրքրական է, անոր համար որ Տիրոջ խօսքը կամ կամքը՝ Հետաքրքրական է, անոր համար որ Տիրոջ խօսքը կամ կամքը՝ Հետաքրքրական է, անոր համար որ Տիրոջ խօսքը կամ կամքը՝ Հետաքրքրական է, անոր համար որ Տիրոջ խօսքը կամ կամքը՝ 
գոգոգոգո´́́́րծ էրծ էրծ էրծ է::::    Երբ Տէրը խօսի կամ կամենայ՝ գործը անմիջապէս Երբ Տէրը խօսի կամ կամենայ՝ գործը անմիջապէս Երբ Տէրը խօսի կամ կամենայ՝ գործը անմիջապէս Երբ Տէրը խօսի կամ կամենայ՝ գործը անմիջապէս 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Հայրը իր Խօսքին, այսինքն՝ իր Որդիին միջոցաւ Հայրը իր Խօսքին, այսինքն՝ իր Որդիին միջոցաւ Հայրը իր Խօսքին, այսինքն՝ իր Որդիին միջոցաւ Հայրը իր Խօսքին, այսինքն՝ իր Որդիին միջոցաւ 
խօսեցաւ ուխօսեցաւ ուխօսեցաւ ուխօսեցաւ ու    հրահանգեց, եւ աշխարհը գոյութեան եկաւհրահանգեց, եւ աշխարհը գոյութեան եկաւհրահանգեց, եւ աշխարհը գոյութեան եկաւհրահանգեց, եւ աշխարհը գոյութեան եկաւ::::    

Աշխարհի գոյութեան բերուելէն կամ ստեղծուելէն առաջ, Աշխարհի գոյութեան բերուելէն կամ ստեղծուելէն առաջ, Աշխարհի գոյութեան բերուելէն կամ ստեղծուելէն առաջ, Աշխարհի գոյութեան բերուելէն կամ ստեղծուելէն առաջ, 
աշխարհի մէջ բան մը կա՞րաշխարհի մէջ բան մը կա՞րաշխարհի մէջ բան մը կա՞րաշխարհի մէջ բան մը կա՞ր::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Աստուած ամէն ինչ ոչինչէն Աստուած ամէն ինչ ոչինչէն Աստուած ամէն ինչ ոչինչէն Աստուած ամէն ինչ ոչինչէն 
գոյացուցգոյացուցգոյացուցգոյացուց::::    Աստուած ոԱստուած ոԱստուած ոԱստուած ո´́́́չ միայն նիւթին ձեւ ու կերպարանք չ միայն նիւթին ձեւ ու կերպարանք չ միայն նիւթին ձեւ ու կերպարանք չ միայն նիւթին ձեւ ու կերպարանք 
տուողը եղաւ, այլեւ՝ զանիկա ստեղծողըտուողը եղաւ, այլեւ՝ զանիկա ստեղծողըտուողը եղաւ, այլեւ՝ զանիկա ստեղծողըտուողը եղաւ, այլեւ՝ զանիկա ստեղծողը::::    Եւ մենք, չենք կրնար Եւ մենք, չենք կրնար Եւ մենք, չենք կրնար Եւ մենք, չենք կրնար 
գորգորգորգործածել ծածել ծածել ծածել ««««ստեղծեցստեղծեցստեղծեցստեղծեց» » » » բացատրութիւնը, եթէ երբեք աշխարհի բացատրութիւնը, եթէ երբեք աշխարհի բացատրութիւնը, եթէ երբեք աշխարհի բացատրութիւնը, եթէ երբեք աշխարհի 
ստեղծագործութենէն առաջ նիւթ ըսուածը գոյութիւն էրստեղծագործութենէն առաջ նիւթ ըսուածը գոյութիւն էրստեղծագործութենէն առաջ նիւթ ըսուածը գոյութիւն էրստեղծագործութենէն առաջ նիւթ ըսուածը գոյութիւն էր::::    
««««ՍտեղծեցՍտեղծեցՍտեղծեցՍտեղծեց» » » » բառը ինքնին ցոյց կու տայ որ նախապէս ոչինչ բառը ինքնին ցոյց կու տայ որ նախապէս ոչինչ բառը ինքնին ցոյց կու տայ որ նախապէս ոչինչ բառը ինքնին ցոյց կու տայ որ նախապէս ոչինչ 
գոյութիւն ունէրգոյութիւն ունէրգոյութիւն ունէրգոյութիւն ունէր::::    Եթէ նախապէս անկազմակերպ ու անձեւ նիւթ Եթէ նախապէս անկազմակերպ ու անձեւ նիւթ Եթէ նախապէս անկազմակերպ ու անձեւ նիւթ Եթէ նախապէս անկազմակերպ ու անձեւ նիւթ 
մը կար, եւ Աստուած զանիկա պարզապէս կազմակերպողն ումը կար, եւ Աստուած զանիկա պարզապէս կազմակերպողն ումը կար, եւ Աստուած զանիկա պարզապէս կազմակերպողն ումը կար, եւ Աստուած զանիկա պարզապէս կազմակերպողն ու    
ձեւաւորողը եղաւ՝ այդ պարագային, զԱստուած պէտք չէ կոչել ձեւաւորողը եղաւ՝ այդ պարագային, զԱստուած պէտք չէ կոչել ձեւաւորողը եղաւ՝ այդ պարագային, զԱստուած պէտք չէ կոչել ձեւաւորողը եղաւ՝ այդ պարագային, զԱստուած պէտք չէ կոչել 
««««ստեղծիչստեղծիչստեղծիչստեղծիչ», », », », այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««ձեւաւորիչ, կազմակերպիչձեւաւորիչ, կազմակերպիչձեւաւորիչ, կազմակերպիչձեւաւորիչ, կազմակերպիչ»»»»::::    

Քիչ մը վերեւ ըսինք, որ Աստուած խօսեցաւ կամ հրահանգեց Քիչ մը վերեւ ըսինք, որ Աստուած խօսեցաւ կամ հրահանգեց Քիչ մը վերեւ ըսինք, որ Աստուած խօսեցաւ կամ հրահանգեց Քիչ մը վերեւ ըսինք, որ Աստուած խօսեցաւ կամ հրահանգեց 
եւ ամէն ինչ գոյութեան եկաւեւ ամէն ինչ գոյութեան եկաւեւ ամէն ինչ գոյութեան եկաւեւ ամէն ինչ գոյութեան եկաւ::::    Հարցում մը հարցնենք ճշդում մը Հարցում մը հարցնենք ճշդում մը Հարցում մը հարցնենք ճշդում մը Հարցում մը հարցնենք ճշդում մը 
ընելու համարընելու համարընելու համարընելու համար::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք ամէն ինչ գոյութեան եկըսենք ամէն ինչ գոյութեան եկըսենք ամէն ինչ գոյութեան եկըսենք ամէն ինչ գոյութեան եկաւ, արդեօք աւ, արդեօք աւ, արդեօք աւ, արդեօք 
մեր ներկայ ճանչցած ձեւո՞վ գոյութեան եկաւմեր ներկայ ճանչցած ձեւո՞վ գոյութեան եկաւմեր ներկայ ճանչցած ձեւո՞վ գոյութեան եկաւմեր ներկայ ճանչցած ձեւո՞վ գոյութեան եկաւ::::    Վստահաբար ոչՎստահաբար ոչՎստահաբար ոչՎստահաբար ոչ::::    
Ճիշդ է որ Աստուած ինք ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց Ճիշդ է որ Աստուած ինք ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց Ճիշդ է որ Աստուած ինք ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց Ճիշդ է որ Աստուած ինք ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց 
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զանոնք առաջին իսկ օրէն չստեղծեց այնպէս՝ ինչպէս որ անոնք զանոնք առաջին իսկ օրէն չստեղծեց այնպէս՝ ինչպէս որ անոնք զանոնք առաջին իսկ օրէն չստեղծեց այնպէս՝ ինչպէս որ անոնք զանոնք առաջին իսկ օրէն չստեղծեց այնպէս՝ ինչպէս որ անոնք 
այսօայսօայսօայսօ´́́́ր կը ներկայանանր կը ներկայանանր կը ներկայանանր կը ներկայանան::::    Աստուծոյ կամքին ու ծրագիրին մաս կը Աստուծոյ կամքին ու ծրագիրին մաս կը Աստուծոյ կամքին ու ծրագիրին մաս կը Աստուծոյ կամքին ու ծրագիրին մաս կը 
կազմէր որ աշխարն ու հակազմէր որ աշխարն ու հակազմէր որ աշխարն ու հակազմէր որ աշխարն ու համայն տիեզերքը հետեւողական կամ մայն տիեզերքը հետեւողական կամ մայն տիեզերքը հետեւողական կամ մայն տիեզերքը հետեւողական կամ 
աստիճանական զարգացման օրէնքին ենթակայ ըլլայ, այսինքն՝ աստիճանական զարգացման օրէնքին ենթակայ ըլլայ, այսինքն՝ աստիճանական զարգացման օրէնքին ենթակայ ըլլայ, այսինքն՝ աստիճանական զարգացման օրէնքին ենթակայ ըլլայ, այսինքն՝ 
ան թէպէտ հրամայեց որ ստեղծագործութիւնը գոյութեան գայ, ան թէպէտ հրամայեց որ ստեղծագործութիւնը գոյութեան գայ, ան թէպէտ հրամայեց որ ստեղծագործութիւնը գոյութեան գայ, ան թէպէտ հրամայեց որ ստեղծագործութիւնը գոյութեան գայ, 
բայց ուզեց որ ամէն ինչ ժամանակին մէջ ու ժամանակին հետ բայց ուզեց որ ամէն ինչ ժամանակին մէջ ու ժամանակին հետ բայց ուզեց որ ամէն ինչ ժամանակին մէջ ու ժամանակին հետ բայց ուզեց որ ամէն ինչ ժամանակին մէջ ու ժամանակին հետ 
գոյանայ, կարգաւորուի եւ տեղ գտնէ, որմէ ետք, տիեզերքը լեցուի գոյանայ, կարգաւորուի եւ տեղ գտնէ, որմէ ետք, տիեզերքը լեցուի գոյանայ, կարգաւորուի եւ տեղ գտնէ, որմէ ետք, տիեզերքը լեցուի գոյանայ, կարգաւորուի եւ տեղ գտնէ, որմէ ետք, տիեզերքը լեցուի 
այն այն այն այն գոյութիւններով որով Աստուած կգոյութիւններով որով Աստուած կգոյութիւններով որով Աստուած կգոյութիւններով որով Աստուած կ’’’’ուզէր զայն լեցնելուզէր զայն լեցնելուզէր զայն լեցնելուզէր զայն լեցնել::::    

Կը վերադառնամ աղանդաւորական մտածողութեանցԿը վերադառնամ աղանդաւորական մտածողութեանցԿը վերադառնամ աղանդաւորական մտածողութեանցԿը վերադառնամ աղանդաւորական մտածողութեանց::::    
Անցեալին կային ոԱնցեալին կային ոԱնցեալին կային ոԱնցեալին կային ո´́́́չ միայն կրօնական իմաստով աղանդներ, այլ չ միայն կրօնական իմաստով աղանդներ, այլ չ միայն կրօնական իմաստով աղանդներ, այլ չ միայն կրօնական իմաստով աղանդներ, այլ 
նաեւ աշխարհիկ իմաստով մտածողութիւններ, նաեւ աշխարհիկ իմաստով մտածողութիւններ, նաեւ աշխարհիկ իմաստով մտածողութիւններ, նաեւ աշխարհիկ իմաստով մտածողութիւններ, 
իմաստասիրութիւններ, օրինակ, յունական աշխարհին մէջ, իմաստասիրութիւններ, օրինակ, յունական աշխարհին մէջ, իմաստասիրութիւններ, օրինակ, յունական աշխարհին մէջ, իմաստասիրութիւններ, օրինակ, յունական աշխարհին մէջ, 
կարգ մը իմաստասիրակարգ մը իմաստասիրակարգ մը իմաստասիրակարգ մը իմաստասիրական դպրոցներ կային, որոնք այսօրուան կան դպրոցներ կային, որոնք այսօրուան կան դպրոցներ կային, որոնք այսօրուան կան դպրոցներ կային, որոնք այսօրուան 
բառով կրնան բնորոշուիլ իբրեւ բառով կրնան բնորոշուիլ իբրեւ բառով կրնան բնորոշուիլ իբրեւ բառով կրնան բնորոշուիլ իբրեւ ««««նիւթապաշտ նիւթապաշտ նիւթապաշտ նիւթապաշտ 
իմաստասիրութիւններիմաստասիրութիւններիմաստասիրութիւններիմաստասիրութիւններ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««մատերիալիսթ մատերիալիսթ մատերիալիսթ մատերիալիսթ 
խորհողութիւններխորհողութիւններխորհողութիւններխորհողութիւններ»»»»::::    

Անոնց հետքերը մենք մինչեւ այսօր կը գտնենքԱնոնց հետքերը մենք մինչեւ այսօր կը գտնենքԱնոնց հետքերը մենք մինչեւ այսօր կը գտնենքԱնոնց հետքերը մենք մինչեւ այսօր կը գտնենք::::    Անոնց աԱնոնց աԱնոնց աԱնոնց ա´́́́յն յն յն յն 
մարդիկն են, որոնք ամէն ինչ միտքով կը փորձեն բացատրել, եւ մարդիկն են, որոնք ամէն ինչ միտքով կը փորձեն բացատրել, եւ մարդիկն են, որոնք ամէն ինչ միտքով կը փորձեն բացատրել, եւ մարդիկն են, որոնք ամէն ինչ միտքով կը փորձեն բացատրել, եւ 
այդ բացատրութեայդ բացատրութեայդ բացատրութեայդ բացատրութեան ճիգին ու փորձին մէջ, կը մերժեն Աստուծոյ ան ճիգին ու փորձին մէջ, կը մերժեն Աստուծոյ ան ճիգին ու փորձին մէջ, կը մերժեն Աստուծոյ ան ճիգին ու փորձին մէջ, կը մերժեն Աստուծոյ 
գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը::::    Եթէ կը մերժեն զԱստուած, այդ պարագային պէտք Եթէ կը մերժեն զԱստուած, այդ պարագային պէտք Եթէ կը մերժեն զԱստուած, այդ պարագային պէտք Եթէ կը մերժեն զԱստուած, այդ պարագային պէտք 
է հարց տանք, թէ՝ անոնք ի՞նչպէս կը բացատրեն աշխարհը, է հարց տանք, թէ՝ անոնք ի՞նչպէս կը բացատրեն աշխարհը, է հարց տանք, թէ՝ անոնք ի՞նչպէս կը բացատրեն աշխարհը, է հարց տանք, թէ՝ անոնք ի՞նչպէս կը բացատրեն աշխարհը, 
նիւթը, տիեզերքընիւթը, տիեզերքընիւթը, տիեզերքընիւթը, տիեզերքը::::    Ըստ անոնց նիւթը չէ ստեղծուած, այլ սկիզբէն Ըստ անոնց նիւթը չէ ստեղծուած, այլ սկիզբէն Ըստ անոնց նիւթը չէ ստեղծուած, այլ սկիզբէն Ըստ անոնց նիւթը չէ ստեղծուած, այլ սկիզբէն 
գոյութիւն ունէրգոյութիւն ունէրգոյութիւն ունէրգոյութիւն ունէր::::    Կրօնական գործածութեան մէջ մենք ոԿրօնական գործածութեան մէջ մենք ոԿրօնական գործածութեան մէջ մենք ոԿրօնական գործածութեան մէջ մենք ունինք ւնինք ւնինք ւնինք 
««««անեղանեղանեղանեղ» » » » բառըբառըբառըբառը:::: « « « «ԱնեղԱնեղԱնեղԱնեղ», », », », կը նշանակէ՝ չստեղծուածկը նշանակէ՝ չստեղծուածկը նշանակէ՝ չստեղծուածկը նշանակէ՝ չստեղծուած::::    Մենք այս բառը Մենք այս բառը Մենք այս բառը Մենք այս բառը 
կը գործածենք Աստուծոյ համար, եւ միկը գործածենք Աստուծոյ համար, եւ միկը գործածենք Աստուծոյ համար, եւ միկը գործածենք Աստուծոյ համար, եւ մի´́́́այն Աստուծոյ համար, այն Աստուծոյ համար, այն Աստուծոյ համար, այն Աստուծոյ համար, 
որովհետեւ Աստուծմէ զատ ամէն բան ու ամէն ինչ ստեղծուած որովհետեւ Աստուծմէ զատ ամէն բան ու ամէն ինչ ստեղծուած որովհետեւ Աստուծմէ զատ ամէն բան ու ամէն ինչ ստեղծուած որովհետեւ Աստուծմէ զատ ամէն բան ու ամէն ինչ ստեղծուած 
իրականութիւն էիրականութիւն էիրականութիւն էիրականութիւն է::::    Բայց երբ վերոյիշեալ իմաստասիրութիւնը Բայց երբ վերոյիշեալ իմաստասիրութիւնը Բայց երբ վերոյիշեալ իմաստասիրութիւնը Բայց երբ վերոյիշեալ իմաստասիրութիւնը 
««««անեղանեղանեղանեղ» » » » բառը կը գործածէ նաեւ աբառը կը գործածէ նաեւ աբառը կը գործածէ նաեւ աբառը կը գործածէ նաեւ աշխարհին համար, արդէն իսկ շխարհին համար, արդէն իսկ շխարհին համար, արդէն իսկ շխարհին համար, արդէն իսկ 
մերժած կմերժած կմերժած կմերժած կ’’’’ըլլայ Աստուծոյ ստեղծագործական հանգամանքը եւ ըլլայ Աստուծոյ ստեղծագործական հանգամանքը եւ ըլլայ Աստուծոյ ստեղծագործական հանգամանքը եւ ըլլայ Աստուծոյ ստեղծագործական հանգամանքը եւ 
ընդունած կընդունած կընդունած կընդունած կ’’’’ըլլայ նիւթին յաւերժութիւնըըլլայ նիւթին յաւերժութիւնըըլլայ նիւթին յաւերժութիւնըըլլայ նիւթին յաւերժութիւնը::::    

Այսպիսի մտածողութիւն մը կատարելապէս թերի է եւ չունի Այսպիսի մտածողութիւն մը կատարելապէս թերի է եւ չունի Այսպիսի մտածողութիւն մը կատարելապէս թերի է եւ չունի Այսպիսի մտածողութիւն մը կատարելապէս թերի է եւ չունի 
ոոոո´́́́չ մէկ տրամաբանական բացատրութիւնչ մէկ տրամաբանական բացատրութիւնչ մէկ տրամաբանական բացատրութիւնչ մէկ տրամաբանական բացատրութիւն::::    Ինչ որ ստեղծուած չէ, Ինչ որ ստեղծուած չէ, Ինչ որ ստեղծուած չէ, Ինչ որ ստեղծուած չէ, 
այլ խօսքով՝ ինչ որ անսկիզբ ու յայլ խօսքով՝ ինչ որ անսկիզբ ու յայլ խօսքով՝ ինչ որ անսկիզբ ու յայլ խօսքով՝ ինչ որ անսկիզբ ու յաւիտենական է՝ պէտք է որոշ աւիտենական է՝ պէտք է որոշ աւիտենական է՝ պէտք է որոշ աւիտենական է՝ պէտք է որոշ 
իմաստով մը կատարեալ եւ անփոփոխ ըլլայիմաստով մը կատարեալ եւ անփոփոխ ըլլայիմաստով մը կատարեալ եւ անփոփոխ ըլլայիմաստով մը կատարեալ եւ անփոփոխ ըլլայ::::    Մենք ի՞նչպէս կը Մենք ի՞նչպէս կը Մենք ի՞նչպէս կը Մենք ի՞նչպէս կը 
ճանչնանք նիւթըճանչնանք նիւթըճանչնանք նիւթըճանչնանք նիւթը::::    Նիւթը փոփոխակա՞ն է թէ ոչՆիւթը փոփոխակա՞ն է թէ ոչՆիւթը փոփոխակա՞ն է թէ ոչՆիւթը փոփոխակա՞ն է թէ ոչ::::    Մեզ շրջապատող Մեզ շրջապատող Մեզ շրջապատող Մեզ շրջապատող 
ամէն մէկ առարկան ինքնին ենթակայ է օրէնքի մըամէն մէկ առարկան ինքնին ենթակայ է օրէնքի մըամէն մէկ առարկան ինքնին ենթակայ է օրէնքի մըամէն մէկ առարկան ինքնին ենթակայ է օրէնքի մը::::    Այդ օրէնքը Այդ օրէնքը Այդ օրէնքը Այդ օրէնքը 
երբեմն կերբեմն կերբեմն կերբեմն կ’’’’արտայայտենք արտայայտենք արտայայտենք արտայայտենք ««««փոփոխակութիւնփոփոխակութիւնփոփոխակութիւնփոփոխակութիւն» » » » բառով, եւ երբեմն ալ բառով, եւ երբեմն ալ բառով, եւ երբեմն ալ բառով, եւ երբեմն ալ 



 

www.hygradaran.weebly.com 127

««««փճացուփճացուփճացուփճացումմմմ» » » » բառովբառովբառովբառով::::    Յաճախ կՅաճախ կՅաճախ կՅաճախ կ’’’’ըսուի. ըսուի. ըսուի. ըսուի. ««««Ինչ որ սկիզբ ունի, նաեւ Ինչ որ սկիզբ ունի, նաեւ Ինչ որ սկիզբ ունի, նաեւ Ինչ որ սկիզբ ունի, նաեւ 
վերջ ունիվերջ ունիվերջ ունիվերջ ունի»,»,»,»,    եւ ասիկա շիտակ էեւ ասիկա շիտակ էեւ ասիկա շիտակ էեւ ասիկա շիտակ է::::    Նիւթը փոփոխական է, իսկ ինչ Նիւթը փոփոխական է, իսկ ինչ Նիւթը փոփոխական է, իսկ ինչ Նիւթը փոփոխական է, իսկ ինչ 
որ փոփոխական է՝ ենթակայ է փճացումիոր փոփոխական է՝ ենթակայ է փճացումիոր փոփոխական է՝ ենթակայ է փճացումիոր փոփոխական է՝ ենթակայ է փճացումի::::    Հետեւաբար, այս Հետեւաբար, այս Հետեւաբար, այս Հետեւաբար, այս 
աշխարհը չի կրնար սկիզբէն գոյութիւն ունեցած ըլլալ եւ ոաշխարհը չի կրնար սկիզբէն գոյութիւն ունեցած ըլլալ եւ ոաշխարհը չի կրնար սկիզբէն գոյութիւն ունեցած ըլլալ եւ ոաշխարհը չի կրնար սկիզբէն գոյութիւն ունեցած ըլլալ եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կրնայ յաւիտենապէս գոյատեւելկրնայ յաւիտենապէս գոյատեւելկրնայ յաւիտենապէս գոյատեւելկրնայ յաւիտենապէս գոյատեւել::::    

Ինչ որ սկիԻնչ որ սկիԻնչ որ սկիԻնչ որ սկիզբ չունի, կրնայ նաեւ վերջ չունենալզբ չունի, կրնայ նաեւ վերջ չունենալզբ չունի, կրնայ նաեւ վերջ չունենալզբ չունի, կրնայ նաեւ վերջ չունենալ::::    Եթէ նիւթը Եթէ նիւթը Եթէ նիւթը Եթէ նիւթը 
անսկիզբ է, կը նշանակէ թէ այդ նիւթը յաւիտենապէս իր անսկիզբ է, կը նշանակէ թէ այդ նիւթը յաւիտենապէս իր անսկիզբ է, կը նշանակէ թէ այդ նիւթը յաւիտենապէս իր անսկիզբ է, կը նշանակէ թէ այդ նիւթը յաւիտենապէս իր 
գոյութիւնը պէտք է պահէ, բայց որպէսզի կարենայ յաւիտենապէս գոյութիւնը պէտք է պահէ, բայց որպէսզի կարենայ յաւիտենապէս գոյութիւնը պէտք է պահէ, բայց որպէսզի կարենայ յաւիտենապէս գոյութիւնը պէտք է պահէ, բայց որպէսզի կարենայ յաւիտենապէս 
իր գոյութիւնը պահել, պէտք է ինքնիր մէջ ամբողջապէս իր գոյութիւնը պահել, պէտք է ինքնիր մէջ ամբողջապէս իր գոյութիւնը պահել, պէտք է ինքնիր մէջ ամբողջապէս իր գոյութիւնը պահել, պէտք է ինքնիր մէջ ամբողջապէս 
անփոփոխ ու կատարեալ ըլլայ, եւ լիովին զերծ ապականութենանփոփոխ ու կատարեալ ըլլայ, եւ լիովին զերծ ապականութենանփոփոխ ու կատարեալ ըլլայ, եւ լիովին զերծ ապականութենանփոփոխ ու կատարեալ ըլլայ, եւ լիովին զերծ ապականութենէ է է է 
կամ փճացումէկամ փճացումէկամ փճացումէկամ փճացումէ::::    Նիւթը սակայն այդպէս չէՆիւթը սակայն այդպէս չէՆիւթը սակայն այդպէս չէՆիւթը սակայն այդպէս չէ::::    Մենք նիւթը կը Մենք նիւթը կը Մենք նիւթը կը Մենք նիւթը կը 
ճանչնանք իբրեւ մշտափոփոխ տարր մը, այսինքն՝ ատիկա ամէն ճանչնանք իբրեւ մշտափոփոխ տարր մը, այսինքն՝ ատիկա ամէն ճանչնանք իբրեւ մշտափոփոխ տարր մը, այսինքն՝ ատիկա ամէն ճանչնանք իբրեւ մշտափոփոխ տարր մը, այսինքն՝ ատիկա ամէն 
վայրկեան եւ նոյնիսկ ամէն երկվայրկեան փոփոխութեան, վայրկեան եւ նոյնիսկ ամէն երկվայրկեան փոփոխութեան, վայրկեան եւ նոյնիսկ ամէն երկվայրկեան փոփոխութեան, վայրկեան եւ նոյնիսկ ամէն երկվայրկեան փոփոխութեան, 
փճացումի, մաշումի եւ կորսուելու ենթակայ էփճացումի, մաշումի եւ կորսուելու ենթակայ էփճացումի, մաշումի եւ կորսուելու ենթակայ էփճացումի, մաշումի եւ կորսուելու ենթակայ է::::    Եւ եթէ երբեք Եւ եթէ երբեք Եւ եթէ երբեք Եւ եթէ երբեք 
նիւթը կը փճանայ, կը մաշի եւ կը կորսուի, կընիւթը կը փճանայ, կը մաշի եւ կը կորսուի, կընիւթը կը փճանայ, կը մաշի եւ կը կորսուի, կընիւթը կը փճանայ, կը մաշի եւ կը կորսուի, կը    նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ 
անվախճան ու յաւիտենական չէանվախճան ու յաւիտենական չէանվախճան ու յաւիտենական չէանվախճան ու յաւիտենական չէ::::    Իսկ եթէ յաւիտենական չէ, կը Իսկ եթէ յաւիտենական չէ, կը Իսկ եթէ յաւիտենական չէ, կը Իսկ եթէ յաւիտենական չէ, կը 
նշանակէ թէ անպայման սկիզբ մը ունեցած է, եւ եթէ սկիզբ մը նշանակէ թէ անպայման սկիզբ մը ունեցած է, եւ եթէ սկիզբ մը նշանակէ թէ անպայման սկիզբ մը ունեցած է, եւ եթէ սկիզբ մը նշանակէ թէ անպայման սկիզբ մը ունեցած է, եւ եթէ սկիզբ մը 
ունեցած է, հարկաւ նաեւ ունեցած է արարիչ մը՝ որ զայն ունեցած է, հարկաւ նաեւ ունեցած է արարիչ մը՝ որ զայն ունեցած է, հարկաւ նաեւ ունեցած է արարիչ մը՝ որ զայն ունեցած է, հարկաւ նաեւ ունեցած է արարիչ մը՝ որ զայն 
գոյութեան բերած պէտք է ըլլայ, եւ ո՞վ կրնայ ըլլալ ատիկա եթէ գոյութեան բերած պէտք է ըլլայ, եւ ո՞վ կրնայ ըլլալ ատիկա եթէ գոյութեան բերած պէտք է ըլլայ, եւ ո՞վ կրնայ ըլլալ ատիկա եթէ գոյութեան բերած պէտք է ըլլայ, եւ ո՞վ կրնայ ըլլալ ատիկա եթէ 
ոչ Աստուածոչ Աստուածոչ Աստուածոչ Աստուած::::    

Եթէ ոմանք Եթէ ոմանք Եթէ ոմանք Եթէ ոմանք կը մերժեն Աստուծոյ գոյութիւնը եւ կկը մերժեն Աստուծոյ գոյութիւնը եւ կկը մերժեն Աստուծոյ գոյութիւնը եւ կկը մերժեն Աստուծոյ գոյութիւնը եւ կ’’’’ընդունին ընդունին ընդունին ընդունին 
նիւթին յաւերժութիւնը, միւս կողմէն սակայն, ուրիշներ, նիւթին յաւերժութիւնը, միւս կողմէն սակայն, ուրիշներ, նիւթին յաւերժութիւնը, միւս կողմէն սակայն, ուրիշներ, նիւթին յաւերժութիւնը, միւս կողմէն սակայն, ուրիշներ, 
կկկկ’’’’ընդունին թէընդունին թէընդունին թէընդունին թէ´́́́    Աստուծոյ յաւերժական գոյութիւնը եւ թէԱստուծոյ յաւերժական գոյութիւնը եւ թէԱստուծոյ յաւերժական գոյութիւնը եւ թէԱստուծոյ յաւերժական գոյութիւնը եւ թէ´́́́    նիւթին նիւթին նիւթին նիւթին 
յաւերժական գոյութիւնըյաւերժական գոյութիւնըյաւերժական գոյութիւնըյաւերժական գոյութիւնը::::    Այս մտածողութիւնը ունեցողներ, Այս մտածողութիւնը ունեցողներ, Այս մտածողութիւնը ունեցողներ, Այս մտածողութիւնը ունեցողներ, 
խորքին մէջ, նիւթին յաւերժականութեան, այլ խօսքովխորքին մէջ, նիւթին յաւերժականութեան, այլ խօսքովխորքին մէջ, նիւթին յաւերժականութեան, այլ խօսքովխորքին մէջ, նիւթին յաւերժականութեան, այլ խօսքով՝ նիւթին ՝ նիւթին ՝ նիւթին ՝ նիւթին 
ինքնագոյ ըլլալու տեսութիւնն է որ կը փորձեն արդարացնելինքնագոյ ըլլալու տեսութիւնն է որ կը փորձեն արդարացնելինքնագոյ ըլլալու տեսութիւնն է որ կը փորձեն արդարացնելինքնագոյ ըլլալու տեսութիւնն է որ կը փորձեն արդարացնել::::    

Եթէ նիւթը՝ տիեզերքը, սկիզբէն կար, այդ պարագային Եթէ նիւթը՝ տիեզերքը, սկիզբէն կար, այդ պարագային Եթէ նիւթը՝ տիեզերքը, սկիզբէն կար, այդ պարագային Եթէ նիւթը՝ տիեզերքը, սկիզբէն կար, այդ պարագային 
Աստուած ի՞նչ դեր ունեցաւ ատոր մէջ, ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ Աստուած ի՞նչ դեր ունեցաւ ատոր մէջ, ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ Աստուած ի՞նչ դեր ունեցաւ ատոր մէջ, ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ Աստուած ի՞նչ դեր ունեցաւ ատոր մէջ, ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ 
Աստուծոյ դերըԱստուծոյ դերըԱստուծոյ դերըԱստուծոյ դերը::::    Աստուած ինչո՞վ Աստուած էԱստուած ինչո՞վ Աստուած էԱստուած ինչո՞վ Աստուած էԱստուած ինչո՞վ Աստուած է::::    Ինչո՞վ կարելի է Ինչո՞վ կարելի է Ինչո՞վ կարելի է Ինչո՞վ կարելի է 
զայն արարիչ կոչելզայն արարիչ կոչելզայն արարիչ կոչելզայն արարիչ կոչել::::    Այս մտածԱյս մտածԱյս մտածԱյս մտածողութիւնը ունեցողներուն մտքին ողութիւնը ունեցողներուն մտքին ողութիւնը ունեցողներուն մտքին ողութիւնը ունեցողներուն մտքին 
մէջ, Աստուած կը ներկայանայ պարտիզպանի մը դերով կարծէքմէջ, Աստուած կը ներկայանայ պարտիզպանի մը դերով կարծէքմէջ, Աստուած կը ներկայանայ պարտիզպանի մը դերով կարծէքմէջ, Աստուած կը ներկայանայ պարտիզպանի մը դերով կարծէք::::    
Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Ինչպէս պարտիզպանը խոպան արտը կԻնչպէս պարտիզպանը խոպան արտը կԻնչպէս պարտիզպանը խոպան արտը կԻնչպէս պարտիզպանը խոպան արտը կ’’’’առնէ եւ առնէ եւ առնէ եւ առնէ եւ 
զայն կը մշակէ եւ անկէ գեղեցիկ տունկեր ու ծաղիկներ յառաջ կը զայն կը մշակէ եւ անկէ գեղեցիկ տունկեր ու ծաղիկներ յառաջ կը զայն կը մշակէ եւ անկէ գեղեցիկ տունկեր ու ծաղիկներ յառաջ կը զայն կը մշակէ եւ անկէ գեղեցիկ տունկեր ու ծաղիկներ յառաջ կը 
բերէ, որոշ կարգով մը, այնպէս ալ Աստուած, առաւ նախապէս բերէ, որոշ կարգով մը, այնպէս ալ Աստուած, առաւ նախապէս բերէ, որոշ կարգով մը, այնպէս ալ Աստուած, առաւ նախապէս բերէ, որոշ կարգով մը, այնպէս ալ Աստուած, առաւ նախապէս 
գոյոգոյոգոյոգոյութիւն ունեցող նիւթը եւ զայն պարզապէս կարգաւորեց, ւթիւն ունեցող նիւթը եւ զայն պարզապէս կարգաւորեց, ւթիւն ունեցող նիւթը եւ զայն պարզապէս կարգաւորեց, ւթիւն ունեցող նիւթը եւ զայն պարզապէս կարգաւորեց, 
ձեւաւորեցձեւաւորեցձեւաւորեցձեւաւորեց»»»»::::    
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Բայց եթէ Աստուած չէ ստեղծողը աշխարհին ու տիեզերքին, Բայց եթէ Աստուած չէ ստեղծողը աշխարհին ու տիեզերքին, Բայց եթէ Աստուած չէ ստեղծողը աշխարհին ու տիեզերքին, Բայց եթէ Աստուած չէ ստեղծողը աշխարհին ու տիեզերքին, 
եւ եթէ երբեք նիւթը յաւիտենական է, այդ պարագային, նիւթը եւ եթէ երբեք նիւթը յաւիտենական է, այդ պարագային, նիւթը եւ եթէ երբեք նիւթը յաւիտենական է, այդ պարագային, նիւթը եւ եթէ երբեք նիւթը յաւիտենական է, այդ պարագային, նիւթը 
ինք, աինք, աինք, աինք, ա´́́́յնքան կատարեալ պէտք էր ըլլար որ պէտք չունենար յնքան կատարեալ պէտք էր ըլլար որ պէտք չունենար յնքան կատարեալ պէտք էր ըլլար որ պէտք չունենար յնքան կատարեալ պէտք էր ըլլար որ պէտք չունենար 
ուրիշ ձեւաւորողիուրիշ ձեւաւորողիուրիշ ձեւաւորողիուրիշ ձեւաւորողի::::    Եւ նման պարագայի,Եւ նման պարագայի,Եւ նման պարագայի,Եւ նման պարագայի,    Աստուծոյ գոյութիւնը Աստուծոյ գոյութիւնը Աստուծոյ գոյութիւնը Աստուծոյ գոյութիւնը 
անգամ աւելորդ պիտի ըլլարանգամ աւելորդ պիտի ըլլարանգամ աւելորդ պիտի ըլլարանգամ աւելորդ պիտի ըլլար::::    

Եթէ նիւթը ունենար այս կատարելութիւնը եւ Եթէ նիւթը ունենար այս կատարելութիւնը եւ Եթէ նիւթը ունենար այս կատարելութիւնը եւ Եթէ նիւթը ունենար այս կատարելութիւնը եւ 
ինքնաբաւութիւնը՝ նիւթը պիտի ըլլար ամէն բան, այլ խօսքով, ինքնաբաւութիւնը՝ նիւթը պիտի ըլլար ամէն բան, այլ խօսքով, ինքնաբաւութիւնը՝ նիւթը պիտի ըլլար ամէն բան, այլ խօսքով, ինքնաբաւութիւնը՝ նիւթը պիտի ըլլար ամէն բան, այլ խօսքով, 
պիտի ըլլար ինքնազօր, այսինքն՝ իր ոյժը ինքնիր մէջ ունեցող պիտի ըլլար ինքնազօր, այսինքն՝ իր ոյժը ինքնիր մէջ ունեցող պիտի ըլլար ինքնազօր, այսինքն՝ իր ոյժը ինքնիր մէջ ունեցող պիտի ըլլար ինքնազօր, այսինքն՝ իր ոյժը ինքնիր մէջ ունեցող 
տարր մը, կամ ան նոյնիսկ պիտի ըլլար ինքնաշարժ, այսինքն՝ իտարր մը, կամ ան նոյնիսկ պիտի ըլլար ինքնաշարժ, այսինքն՝ իտարր մը, կամ ան նոյնիսկ պիտի ըլլար ինքնաշարժ, այսինքն՝ իտարր մը, կամ ան նոյնիսկ պիտի ըլլար ինքնաշարժ, այսինքն՝ իր ր ր ր 
շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ պիտի ունենարշարժումին պատճառը ինքնիր մէջ պիտի ունենարշարժումին պատճառը ինքնիր մէջ պիտի ունենարշարժումին պատճառը ինքնիր մէջ պիտի ունենար::::    Եթէ նիւթը Եթէ նիւթը Եթէ նիւթը Եթէ նիւթը 
ինքնազօր եւ ինքնաշարժ ըլլար, պէտք էր միտք կամ ինքնազօր եւ ինքնաշարժ ըլլար, պէտք էր միտք կամ ինքնազօր եւ ինքնաշարժ ըլլար, պէտք էր միտք կամ ինքնազօր եւ ինքնաշարժ ըլլար, պէտք էր միտք կամ 
բանականութիւն ունենար, բան մը որ նիւթին մէջ չենք գտներբանականութիւն ունենար, բան մը որ նիւթին մէջ չենք գտներբանականութիւն ունենար, բան մը որ նիւթին մէջ չենք գտներբանականութիւն ունենար, բան մը որ նիւթին մէջ չենք գտներ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ոոոո´́́́չ միայն այսքան, այլեւ նիւթը ստեղծագործ պէտք էր ըլլար, չ միայն այսքան, այլեւ նիւթը ստեղծագործ պէտք էր ըլլար, չ միայն այսքան, այլեւ նիւթը ստեղծագործ պէտք էր ըլլար, չ միայն այսքան, այլեւ նիւթը ստեղծագործ պէտք էր ըլլար, 
մինչդեռ նիւթին մէջ մենք այդ ստեղծագործումինչդեռ նիւթին մէջ մենք այդ ստեղծագործումինչդեռ նիւթին մէջ մենք այդ ստեղծագործումինչդեռ նիւթին մէջ մենք այդ ստեղծագործութիւնը չենք տեսներթիւնը չենք տեսներթիւնը չենք տեսներթիւնը չենք տեսներ::::    

Թէ նիւթը ստեղծուած է՝ շատ որոշ էԹէ նիւթը ստեղծուած է՝ շատ որոշ էԹէ նիւթը ստեղծուած է՝ շատ որոշ էԹէ նիւթը ստեղծուած է՝ շատ որոշ է::::    Հետեւեալ երեք ձեւերով Հետեւեալ երեք ձեւերով Հետեւեալ երեք ձեւերով Հետեւեալ երեք ձեւերով 
կարելի է հաստատել այս իրողութիւնը.կարելի է հաստատել այս իրողութիւնը.կարելի է հաստատել այս իրողութիւնը.կարելի է հաստատել այս իրողութիւնը.----    

1.1.1.1.----    Աստուծոյ գոյութեան առաջին վկայութիւնը մեր գլխուն Աստուծոյ գոյութեան առաջին վկայութիւնը մեր գլխուն Աստուծոյ գոյութեան առաջին վկայութիւնը մեր գլխուն Աստուծոյ գոյութեան առաջին վկայութիւնը մեր գլխուն 
վերեւ եղող թէ մեզ շրջապատող տիեզերքի կարգաւորութիւնն էվերեւ եղող թէ մեզ շրջապատող տիեզերքի կարգաւորութիւնն էվերեւ եղող թէ մեզ շրջապատող տիեզերքի կարգաւորութիւնն էվերեւ եղող թէ մեզ շրջապատող տիեզերքի կարգաւորութիւնն է::::    
Կրնա՞ք երեւակայել որ պատահականօրէն աԿրնա՞ք երեւակայել որ պատահականօրէն աԿրնա՞ք երեւակայել որ պատահականօրէն աԿրնա՞ք երեւակայել որ պատահականօրէն առնէք փայտի, քարի ռնէք փայտի, քարի ռնէք փայտի, քարի ռնէք փայտի, քարի 
կամ թուղթի կտոր մը եւ պատահականօրէն նետէք եւ անկէ կամ թուղթի կտոր մը եւ պատահականօրէն նետէք եւ անկէ կամ թուղթի կտոր մը եւ պատահականօրէն նետէք եւ անկէ կամ թուղթի կտոր մը եւ պատահականօրէն նետէք եւ անկէ 
կարգաւորեալ պատկեր մը դուրս գայկարգաւորեալ պատկեր մը դուրս գայկարգաւորեալ պատկեր մը դուրս գայկարգաւորեալ պատկեր մը դուրս գայ::::    Կարգաւորութիւնը Կարգաւորութիւնը Կարգաւորութիւնը Կարգաւորութիւնը 
անկարգութենէն յառաջ չի կրնար գալանկարգութենէն յառաջ չի կրնար գալանկարգութենէն յառաջ չի կրնար գալանկարգութենէն յառաջ չի կրնար գալ::::    Արդ, եթէ նիւթը կարենար Արդ, եթէ նիւթը կարենար Արդ, եթէ նիւթը կարենար Արդ, եթէ նիւթը կարենար 
ինքզինք կարգաւորել, այն ատեն պէտք էր ընդունէինք որ այդ ինքզինք կարգաւորել, այն ատեն պէտք էր ընդունէինք որ այդ ինքզինք կարգաւորել, այն ատեն պէտք էր ընդունէինք որ այդ ինքզինք կարգաւորել, այն ատեն պէտք էր ընդունէինք որ այդ 
կարգաւորութեան ետին կար բանակարգաւորութեան ետին կար բանակարգաւորութեան ետին կար բանակարգաւորութեան ետին կար բանականութիւն մը կամ գերագոյն կանութիւն մը կամ գերագոյն կանութիւն մը կամ գերագոյն կանութիւն մը կամ գերագոյն 
միտք մը որ այդ բոլորը կարգի կը դնէրմիտք մը որ այդ բոլորը կարգի կը դնէրմիտք մը որ այդ բոլորը կարգի կը դնէրմիտք մը որ այդ բոլորը կարգի կը դնէր::::    Բայց եթէ երբեք նիւթը Բայց եթէ երբեք նիւթը Բայց եթէ երբեք նիւթը Բայց եթէ երբեք նիւթը 
միտք չունի եւ միտք չէ, ի՞նչպէս կրնայ ինքզինք կարգաւորելմիտք չունի եւ միտք չէ, ի՞նչպէս կրնայ ինքզինք կարգաւորելմիտք չունի եւ միտք չէ, ի՞նչպէս կրնայ ինքզինք կարգաւորելմիտք չունի եւ միտք չէ, ի՞նչպէս կրնայ ինքզինք կարգաւորել::::    

Կարգաւորութիւնը ցոյց կու տայ անհրաժեշտութիւնը նիւթէն Կարգաւորութիւնը ցոյց կու տայ անհրաժեշտութիւնը նիւթէն Կարգաւորութիւնը ցոյց կու տայ անհրաժեշտութիւնը նիւթէն Կարգաւորութիւնը ցոյց կու տայ անհրաժեշտութիւնը նիւթէն 
դուրս ուրիշ գոյութեան մըդուրս ուրիշ գոյութեան մըդուրս ուրիշ գոյութեան մըդուրս ուրիշ գոյութեան մը::::    ԱԱԱԱ´́́́յնպիսի գոյութեան մը՝ որ ըլլայ յնպիսի գոյութեան մը՝ որ ըլլայ յնպիսի գոյութեան մը՝ որ ըլլայ յնպիսի գոյութեան մը՝ որ ըլլայ 
մտածմտածմտածմտածոոոո´́́́ղ գոյութիւն, բանականութիւն ունեցող գոյութիւն, բանականութիւն ունեցող գոյութիւն, բանականութիւն ունեցող գոյութիւն, բանականութիւն ունեցո´́́́ղ գոյութիւն, ղ գոյութիւն, ղ գոյութիւն, ղ գոյութիւն, 
միմիմիմի´́́́տք եղող գոյութիւն. եւ այն ալ, ատք եղող գոյութիւն. եւ այն ալ, ատք եղող գոյութիւն. եւ այն ալ, ատք եղող գոյութիւն. եւ այն ալ, ա´́́́յնպիսի մեծ, հզօր ու յնպիսի մեծ, հզօր ու յնպիսի մեծ, հզօր ու յնպիսի մեծ, հզօր ու 
գերազանց միտք մը ըլլայ, որ կարող ըլլայ, ոգերազանց միտք մը ըլլայ, որ կարող ըլլայ, ոգերազանց միտք մը ըլլայ, որ կարող ըլլայ, ոգերազանց միտք մը ըլլայ, որ կարող ըլլայ, ո´́́́չ թէ մարդկային մեր չ թէ մարդկային մեր չ թէ մարդկային մեր չ թէ մարդկային մեր 
նեղ սահմաններու պատկերացումով գործ մը կարգաւորել, այլ՝ նեղ սահմաններու պատկերացումով գործ մը կարգաւորել, այլ՝ նեղ սահմաններու պատկերացումով գործ մը կարգաւորել, այլ՝ նեղ սահմաններու պատկերացումով գործ մը կարգաւորել, այլ՝ 
համայն տիեզերքը կարգաւորել, եւ զանիկհամայն տիեզերքը կարգաւորել, եւ զանիկհամայն տիեզերքը կարգաւորել, եւ զանիկհամայն տիեզերքը կարգաւորել, եւ զանիկա պահել իր ա պահել իր ա պահել իր ա պահել իր 
կարգաւորութեան մէջկարգաւորութեան մէջկարգաւորութեան մէջկարգաւորութեան մէջ::::    Այն կարգաւորութիւնը որ մենք կը Այն կարգաւորութիւնը որ մենք կը Այն կարգաւորութիւնը որ մենք կը Այն կարգաւորութիւնը որ մենք կը 
գտնենք տիեզերքի մէջ, կը պահանջէ ստեղծիչ մը, եւ այդ գտնենք տիեզերքի մէջ, կը պահանջէ ստեղծիչ մը, եւ այդ գտնենք տիեզերքի մէջ, կը պահանջէ ստեղծիչ մը, եւ այդ գտնենք տիեզերքի մէջ, կը պահանջէ ստեղծիչ մը, եւ այդ 
ստեղծիչը ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուածստեղծիչը ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուածստեղծիչը ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուածստեղծիչը ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուած::::    
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2.2.2.2.----    Նիւթ կոչուածը շարժում չունի իր մէջ, բայց գիտութիւնը Նիւթ կոչուածը շարժում չունի իր մէջ, բայց գիտութիւնը Նիւթ կոչուածը շարժում չունի իր մէջ, բայց գիտութիւնը Նիւթ կոչուածը շարժում չունի իր մէջ, բայց գիտութիւնը 
կկկկ’’’’ըսէ թէ տիեզերքի մէջ մնայուն շարժում կայըսէ թէ տիեզերքի մէջ մնայուն շարժում կայըսէ թէ տիեզերքի մէջ մնայուն շարժում կայըսէ թէ տիեզերքի մէջ մնայուն շարժում կայ::::    Այս եԱյս եԱյս եԱյս երկու րկու րկու րկու 
հաստատումները պէտք չէ շփոթել, որովհետեւ տիեզերական հաստատումները պէտք չէ շփոթել, որովհետեւ տիեզերական հաստատումները պէտք չէ շփոթել, որովհետեւ տիեզերական հաստատումները պէտք չէ շփոթել, որովհետեւ տիեզերական 
շարժումը որ ներկայիս կայ եւ որուն արդիւնքն են այն ինչ որ շարժումը որ ներկայիս կայ եւ որուն արդիւնքն են այն ինչ որ շարժումը որ ներկայիս կայ եւ որուն արդիւնքն են այն ինչ որ շարժումը որ ներկայիս կայ եւ որուն արդիւնքն են այն ինչ որ 
մենք կը կոչենք տիեզերական ոյժ կամ զօրութիւն, եւ այն ինչ որ մենք կը կոչենք տիեզերական ոյժ կամ զօրութիւն, եւ այն ինչ որ մենք կը կոչենք տիեզերական ոյժ կամ զօրութիւն, եւ այն ինչ որ մենք կը կոչենք տիեզերական ոյժ կամ զօրութիւն, եւ այն ինչ որ 
կը կոչենք ձգողականութիւն, կը կոչենք ձգողականութիւն, կը կոչենք ձգողականութիւն, կը կոչենք ձգողականութիւն, ----    որ ամբողջ տիեզերքը որ ամբողջ տիեզերքը որ ամբողջ տիեզերքը որ ամբողջ տիեզերքը 
կարգաւորութեան մէջ կը պահէ, կարգաւորութեան մէջ կը պահէ, կարգաւորութեան մէջ կը պահէ, կարգաւորութեան մէջ կը պահէ, ----    արդիւնքարդիւնքարդիւնքարդիւնք    են Աստուծոյ են Աստուծոյ են Աստուծոյ են Աստուծոյ 
կարգադրութեան ու կամքինկարգադրութեան ու կամքինկարգադրութեան ու կամքինկարգադրութեան ու կամքին::::    

Աւելի ընդարձակելու համար այս գաղափարը, ըսենք, որ 20Աւելի ընդարձակելու համար այս գաղափարը, ըսենք, որ 20Աւելի ընդարձակելու համար այս գաղափարը, ըսենք, որ 20Աւելի ընդարձակելու համար այս գաղափարը, ըսենք, որ 20----
րդ դարու գիտութիւնը կու գայ հաստատելու, որ նիւթին մէջ րդ դարու գիտութիւնը կու գայ հաստատելու, որ նիւթին մէջ րդ դարու գիտութիւնը կու գայ հաստատելու, որ նիւթին մէջ րդ դարու գիտութիւնը կու գայ հաստատելու, որ նիւթին մէջ 
որոշակի շարժում մը կայորոշակի շարժում մը կայորոշակի շարժում մը կայորոշակի շարժում մը կայ::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսեն, թէ՝ երբ առնենք հիւլէն ըսեն, թէ՝ երբ առնենք հիւլէն ըսեն, թէ՝ երբ առնենք հիւլէն ըսեն, թէ՝ երբ առնենք հիւլէն 
եւ հիւլէին բաղկացութիւնը, կը նշմարենք որ զանոնք բաղկեւ հիւլէին բաղկացութիւնը, կը նշմարենք որ զանոնք բաղկեւ հիւլէին բաղկացութիւնը, կը նշմարենք որ զանոնք բաղկեւ հիւլէին բաղկացութիւնը, կը նշմարենք որ զանոնք բաղկացնող ացնող ացնող ացնող 
տարրերը անդադար իրարու շուրջ կը դառնան, ճիշդ այնպէս՝ տարրերը անդադար իրարու շուրջ կը դառնան, ճիշդ այնպէս՝ տարրերը անդադար իրարու շուրջ կը դառնան, ճիշդ այնպէս՝ տարրերը անդադար իրարու շուրջ կը դառնան, ճիշդ այնպէս՝ 
ինչպէս մեր աշխարհը, անտեսանելի առանցքի շուրջ կը դառնայ ինչպէս մեր աշխարհը, անտեսանելի առանցքի շուրջ կը դառնայ ինչպէս մեր աշխարհը, անտեսանելի առանցքի շուրջ կը դառնայ ինչպէս մեր աշխարհը, անտեսանելի առանցքի շուրջ կը դառնայ 
եւ միաժամանակ կը դառնայ արեգակնային դրութեան մէջեւ միաժամանակ կը դառնայ արեգակնային դրութեան մէջեւ միաժամանակ կը դառնայ արեգակնային դրութեան մէջեւ միաժամանակ կը դառնայ արեգակնային դրութեան մէջ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
ամբողջ տիեզերքը, կամ ամբողջ արեգակնային դրութիւնը, իրենք ամբողջ տիեզերքը, կամ ամբողջ արեգակնային դրութիւնը, իրենք ամբողջ տիեզերքը, կամ ամբողջ արեգակնային դրութիւնը, իրենք ամբողջ տիեզերքը, կամ ամբողջ արեգակնային դրութիւնը, իրենք 
իրենց շուրջ կը դառնանիրենց շուրջ կը դառնանիրենց շուրջ կը դառնանիրենց շուրջ կը դառնան::::    

Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բոլորը գիտնալով, ինքնաբերաբար հարց պէտք է տանք, լորը գիտնալով, ինքնաբերաբար հարց պէտք է տանք, լորը գիտնալով, ինքնաբերաբար հարց պէտք է տանք, լորը գիտնալով, ինքնաբերաբար հարց պէտք է տանք, 
թէ՝ ուրկէ՞ յառաջ եկած է կամ ո՞վ դրած է այս շարժումը թէ՝ ուրկէ՞ յառաջ եկած է կամ ո՞վ դրած է այս շարժումը թէ՝ ուրկէ՞ յառաջ եկած է կամ ո՞վ դրած է այս շարժումը թէ՝ ուրկէ՞ յառաջ եկած է կամ ո՞վ դրած է այս շարժումը 
տիեզերքի մարմիններուն մէջ ու միջեւտիեզերքի մարմիններուն մէջ ու միջեւտիեզերքի մարմիններուն մէջ ու միջեւտիեզերքի մարմիններուն մէջ ու միջեւ::::    Այդ շարժումը ինքնիրմէ՞ Այդ շարժումը ինքնիրմէ՞ Այդ շարժումը ինքնիրմէ՞ Այդ շարժումը ինքնիրմէ՞ 
սկսած է, թէ՝ տիեզերքէն. նիւթէ՞ն սկսած է, թէ՝ նիւթէն դուրսսկսած է, թէ՝ տիեզերքէն. նիւթէ՞ն սկսած է, թէ՝ նիւթէն դուրսսկսած է, թէ՝ տիեզերքէն. նիւթէ՞ն սկսած է, թէ՝ նիւթէն դուրսսկսած է, թէ՝ տիեզերքէն. նիւթէ՞ն սկսած է, թէ՝ նիւթէն դուրս::::    
Նիւթը ինքնին շարժում չունի, շարժում չէ, Նիւթը ինքնին շարժում չունի, շարժում չէ, Նիւթը ինքնին շարժում չունի, շարժում չէ, Նիւթը ինքնին շարժում չունի, շարժում չէ, հետեւաբար, այն հետեւաբար, այն հետեւաբար, այն հետեւաբար, այն 
մղումը կամ այն շարժումը որ մենք կը տեսնենք նիւթեղէն մղումը կամ այն շարժումը որ մենք կը տեսնենք նիւթեղէն մղումը կամ այն շարժումը որ մենք կը տեսնենք նիւթեղէն մղումը կամ այն շարժումը որ մենք կը տեսնենք նիւթեղէն 
աշխարհին եւ նիւթեղէն գոյացութեանց մէջ, դուրսէաշխարհին եւ նիւթեղէն գոյացութեանց մէջ, դուրսէաշխարհին եւ նիւթեղէն գոյացութեանց մէջ, դուրսէաշխարհին եւ նիւթեղէն գոյացութեանց մէջ, դուրսէ´́́́ն եկած կամ ն եկած կամ ն եկած կամ ն եկած կամ 
դուրսէդուրսէդուրսէդուրսէ´́́́ն տրուած մղում մը պէտք է ըլլայն տրուած մղում մը պէտք է ըլլայն տրուած մղում մը պէտք է ըլլայն տրուած մղում մը պէտք է ըլլայ::::    Եւ այդ մղումը, չի Եւ այդ մղումը, չի Եւ այդ մղումը, չի Եւ այդ մղումը, չի 
կրնար յառաջ եկած ըլլալ ուրիշ աղբիւրէ մը եթէ ոչ գերագոյն կրնար յառաջ եկած ըլլալ ուրիշ աղբիւրէ մը եթէ ոչ գերագոյն կրնար յառաջ եկած ըլլալ ուրիշ աղբիւրէ մը եթէ ոչ գերագոյն կրնար յառաջ եկած ըլլալ ուրիշ աղբիւրէ մը եթէ ոչ գերագոյն 
զօրութենէ մը կամ գոզօրութենէ մը կամ գոզօրութենէ մը կամ գոզօրութենէ մը կամ գոյութենէ մըյութենէ մըյութենէ մըյութենէ մը::::    ԱԱԱԱ´́́́յնպիսի գոյութենէ մը՝ որ յնպիսի գոյութենէ մը՝ որ յնպիսի գոյութենէ մը՝ որ յնպիսի գոյութենէ մը՝ որ 
ինքնիր շարժումը կամ շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ ունիինքնիր շարժումը կամ շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ ունիինքնիր շարժումը կամ շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ ունիինքնիր շարժումը կամ շարժումին պատճառը ինքնիր մէջ ունի::::    
Այդպիսի գոյութիւն մը բնականօրէն նիւթեղէն գոյութիւն մը չի Այդպիսի գոյութիւն մը բնականօրէն նիւթեղէն գոյութիւն մը չի Այդպիսի գոյութիւն մը բնականօրէն նիւթեղէն գոյութիւն մը չի Այդպիսի գոյութիւն մը բնականօրէն նիւթեղէն գոյութիւն մը չի 
կրնար ըլլալ, այլ՝ աննիւթեղէն ու յաւիտենական գոյութիւն մը, որ կրնար ըլլալ, այլ՝ աննիւթեղէն ու յաւիտենական գոյութիւն մը, որ կրնար ըլլալ, այլ՝ աննիւթեղէն ու յաւիտենական գոյութիւն մը, որ կրնար ըլլալ, այլ՝ աննիւթեղէն ու յաւիտենական գոյութիւն մը, որ 
ուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուածուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուածուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուածուրիշ մէկը չէ եթէ ոչ Աստուած::::    Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք մինք մինք մինք միայն ունէր եւ այն ունէր եւ այն ունէր եւ այն ունէր եւ 
ունի այդ յաւիտենական շարժումը եւ կատարելութիւնը ինքնիր ունի այդ յաւիտենական շարժումը եւ կատարելութիւնը ինքնիր ունի այդ յաւիտենական շարժումը եւ կատարելութիւնը ինքնիր ունի այդ յաւիտենական շարժումը եւ կատարելութիւնը ինքնիր 
մէջ, եւ ուստի, իմէջ, եւ ուստի, իմէջ, եւ ուստի, իմէջ, եւ ուստի, ի´́́́նք միայն կրնար զանոնք պարգեւել աշխարհիննք միայն կրնար զանոնք պարգեւել աշխարհիննք միայն կրնար զանոնք պարգեւել աշխարհիննք միայն կրնար զանոնք պարգեւել աշխարհին::::    

Աստուածաբանութիւնը կամ կրօնագիտութիւնը որոշ չափով Աստուածաբանութիւնը կամ կրօնագիտութիւնը որոշ չափով Աստուածաբանութիւնը կամ կրօնագիտութիւնը որոշ չափով Աստուածաբանութիւնը կամ կրօնագիտութիւնը որոշ չափով 
մը եւ որոշ տեղ մը կը համաձայնի գիտութեան հետմը եւ որոշ տեղ մը կը համաձայնի գիտութեան հետմը եւ որոշ տեղ մը կը համաձայնի գիտութեան հետմը եւ որոշ տեղ մը կը համաձայնի գիտութեան հետ::::    
Կրօնագիտութեան նման գիտութիւնը ինքԿրօնագիտութեան նման գիտութիւնը ինքԿրօնագիտութեան նման գիտութիւնը ինքԿրօնագիտութեան նման գիտութիւնը ինք    եւս կեւս կեւս կեւս կ’’’’ընդունի որ ընդունի որ ընդունի որ ընդունի որ 
նիւթը սկիզբէն գոյութիւն չունէր, այլ տեղէ մը սկիզբ առած է, բայց նիւթը սկիզբէն գոյութիւն չունէր, այլ տեղէ մը սկիզբ առած է, բայց նիւթը սկիզբէն գոյութիւն չունէր, այլ տեղէ մը սկիզբ առած է, բայց նիւթը սկիզբէն գոյութիւն չունէր, այլ տեղէ մը սկիզբ առած է, բայց 
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անոնց տարբերութիւնը կը կայանայ անոր մէջ՝ որ գիտութիւնը, անոնց տարբերութիւնը կը կայանայ անոր մէջ՝ որ գիտութիւնը, անոնց տարբերութիւնը կը կայանայ անոր մէջ՝ որ գիտութիւնը, անոնց տարբերութիւնը կը կայանայ անոր մէջ՝ որ գիտութիւնը, 
թէպէտ կթէպէտ կթէպէտ կթէպէտ կ’’’’ընդունի որ նիւթը սկիզբէն չկար այլ յետոյ եղաւ, բայց չի ընդունի որ նիւթը սկիզբէն չկար այլ յետոյ եղաւ, բայց չի ընդունի որ նիւթը սկիզբէն չկար այլ յետոյ եղաւ, բայց չի ընդունի որ նիւթը սկիզբէն չկար այլ յետոյ եղաւ, բայց չի 
փորձեր ըսել թէ ո՞վ ըրաւ զանիկա կամ ո՞վ ստեղծեց զանիկա, փորձեր ըսել թէ ո՞վ ըրաւ զանիկա կամ ո՞վ ստեղծեց զանիկա, փորձեր ըսել թէ ո՞վ ըրաւ զանիկա կամ ո՞վ ստեղծեց զանիկա, փորձեր ըսել թէ ո՞վ ըրաւ զանիկա կամ ո՞վ ստեղծեց զանիկա, 
միմիմիմինչդեռ կրօնագիտութիւնը, քայլ մը առջեւ կնչդեռ կրօնագիտութիւնը, քայլ մը առջեւ կնչդեռ կրօնագիտութիւնը, քայլ մը առջեւ կնչդեռ կրօնագիտութիւնը, քայլ մը առջեւ կ’’’’երթայ եւ կը երթայ եւ կը երթայ եւ կը երթայ եւ կը 
հաստատէ թէ Աստուած իհաստատէ թէ Աստուած իհաստատէ թէ Աստուած իհաստատէ թէ Աստուած ի´́́́նք է արարիչը նիւթիննք է արարիչը նիւթիննք է արարիչը նիւթիննք է արարիչը նիւթին::::    Գիտութիւնը կը Գիտութիւնը կը Գիտութիւնը կը Գիտութիւնը կը 
խօսի նիւթին գոյութեան գալուն մասին, բայց չի խօսիր ուրկէ՞ խօսի նիւթին գոյութեան գալուն մասին, բայց չի խօսիր ուրկէ՞ խօսի նիւթին գոյութեան գալուն մասին, բայց չի խօսիր ուրկէ՞ խօսի նիւթին գոյութեան գալուն մասին, բայց չի խօսիր ուրկէ՞ 
գալուն մասինգալուն մասինգալուն մասինգալուն մասին::::    Եւ եթէ չի խօսիր եւ չի հաստատեր թէ նիւթը Եւ եթէ չի խօսիր եւ չի հաստատեր թէ նիւթը Եւ եթէ չի խօսիր եւ չի հաստատեր թէ նիւթը Եւ եթէ չի խօսիր եւ չի հաստատեր թէ նիւթը 
Աստուծոյ ձեռքին գործն է, չի խօսիր անորԱստուծոյ ձեռքին գործն է, չի խօսիր անորԱստուծոյ ձեռքին գործն է, չի խօսիր անորԱստուծոյ ձեռքին գործն է, չի խօսիր անոր    համար որ համար որ համար որ համար որ 
գիտութիւնը աստուածաբանութիւն չէ, կրօնագիտութիւն չէգիտութիւնը աստուածաբանութիւն չէ, կրօնագիտութիւն չէգիտութիւնը աստուածաբանութիւն չէ, կրօնագիտութիւն չէգիտութիւնը աստուածաբանութիւն չէ, կրօնագիտութիւն չէ::::    
Հետեւաբար, իսկական գիտութիւնը, ճշմարտութիւնը փնտռող Հետեւաբար, իսկական գիտութիւնը, ճշմարտութիւնը փնտռող Հետեւաբար, իսկական գիտութիւնը, ճշմարտութիւնը փնտռող Հետեւաբար, իսկական գիտութիւնը, ճշմարտութիւնը փնտռող 
գիտութիւնը, չի հակադրուիր աստուածաբանութեան եւ գիտութիւնը, չի հակադրուիր աստուածաբանութեան եւ գիտութիւնը, չի հակադրուիր աստուածաբանութեան եւ գիտութիւնը, չի հակադրուիր աստուածաբանութեան եւ 
կրօնագիտութեան, բայց միաժամանակ չկրօնագիտութեան, բայց միաժամանակ չկրօնագիտութեան, բայց միաժամանակ չկրօնագիտութեան, բայց միաժամանակ չ’’’’ուզեր կամ չի փորձեր ուզեր կամ չի փորձեր ուզեր կամ չի փորձեր ուզեր կամ չի փորձեր 
անոնց կալուածէն ներս մտնելանոնց կալուածէն ներս մտնելանոնց կալուածէն ներս մտնելանոնց կալուածէն ներս մտնել::::    Խօսիլ նիւթին Խօսիլ նիւթին Խօսիլ նիւթին Խօսիլ նիւթին ստեղծուած ստեղծուած ստեղծուած ստեղծուած 
ըլլալուն մասին՝ աստուածաբանութեան կալուածին մաս կը ըլլալուն մասին՝ աստուածաբանութեան կալուածին մաս կը ըլլալուն մասին՝ աստուածաբանութեան կալուածին մաս կը ըլլալուն մասին՝ աստուածաբանութեան կալուածին մաս կը 
կազմէ եւ ոչ թէ գիտութեանկազմէ եւ ոչ թէ գիտութեանկազմէ եւ ոչ թէ գիտութեանկազմէ եւ ոչ թէ գիտութեան::::    

3.3.3.3.----    Շարժումին հետ սերտ առնչութիւն ունի կեանքըՇարժումին հետ սերտ առնչութիւն ունի կեանքըՇարժումին հետ սերտ առնչութիւն ունի կեանքըՇարժումին հետ սերտ առնչութիւն ունի կեանքը::::    
Աստուծոյ նպատակը միայն նիւթը ստեղծելը չէր, այլեւ աշխարհը Աստուծոյ նպատակը միայն նիւթը ստեղծելը չէր, այլեւ աշխարհը Աստուծոյ նպատակը միայն նիւթը ստեղծելը չէր, այլեւ աշխարհը Աստուծոյ նպատակը միայն նիւթը ստեղծելը չէր, այլեւ աշխարհը 
կեանքով լեցնելն էրկեանքով լեցնելն էրկեանքով լեցնելն էրկեանքով լեցնելն էր::::    Կեանքով լեցնելը կը ներկայանայ երեք Կեանքով լեցնելը կը ներկայանայ երեք Կեանքով լեցնելը կը ներկայանայ երեք Կեանքով լեցնելը կը ներկայանայ երեք 
երեսներով՝երեսներով՝երեսներով՝երեսներով՝    բուսական, կենդանական եւ բանականբուսական, կենդանական եւ բանականբուսական, կենդանական եւ բանականբուսական, կենդանական եւ բանական::::    
Բուսականութիւնը ունի իր կեանքը եւ անիկա շատ լաւ ինքզինք Բուսականութիւնը ունի իր կեանքը եւ անիկա շատ լաւ ինքզինք Բուսականութիւնը ունի իր կեանքը եւ անիկա շատ լաւ ինքզինք Բուսականութիւնը ունի իր կեանքը եւ անիկա շատ լաւ ինքզինք 
կկկկ’’’’արտայայտէարտայայտէարտայայտէարտայայտէ::::    Կենդանական կեանքը որոշ իմաստով մը աւելի Կենդանական կեանքը որոշ իմաստով մը աւելի Կենդանական կեանքը որոշ իմաստով մը աւելի Կենդանական կեանքը որոշ իմաստով մը աւելի 
բարձր մակարդակի կեանք մըն է քան բուսական կեանքը, եւ բարձր մակարդակի կեանք մըն է քան բուսական կեանքը, եւ բարձր մակարդակի կեանք մըն է քան բուսական կեանքը, եւ բարձր մակարդակի կեանք մըն է քան բուսական կեանքը, եւ 
ատիկա կը կոչուի՝ շնչաւոր կեանքատիկա կը կոչուի՝ շնչաւոր կեանքատիկա կը կոչուի՝ շնչաւոր կեանքատիկա կը կոչուի՝ շնչաւոր կեանք::::    Բայց գերագոյն կեանքը կամ Բայց գերագոյն կեանքը կամ Բայց գերագոյն կեանքը կամ Բայց գերագոյն կեանքը կամ 
գոյոգոյոգոյոգոյութիւնը մարդկայինն է, որովհետեւ Աստուած մարդը ւթիւնը մարդկայինն է, որովհետեւ Աստուած մարդը ւթիւնը մարդկայինն է, որովհետեւ Աստուած մարդը ւթիւնը մարդկայինն է, որովհետեւ Աստուած մարդը 
ստեղծեց իր պատկերով ու նմանութեամբ, իր ձեռքով ու Հոգիով, ստեղծեց իր պատկերով ու նմանութեամբ, իր ձեռքով ու Հոգիով, ստեղծեց իր պատկերով ու նմանութեամբ, իր ձեռքով ու Հոգիով, ստեղծեց իր պատկերով ու նմանութեամբ, իր ձեռքով ու Հոգիով, 
իր շունչով ու սիրով, իր փառքով ու իր փառքին համարիր շունչով ու սիրով, իր փառքով ու իր փառքին համարիր շունչով ու սիրով, իր փառքով ու իր փառքին համարիր շունչով ու սիրով, իր փառքով ու իր փառքին համար:::: 

Բայց այս բոլորին կողքին, ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ Բայց այս բոլորին կողքին, ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ Բայց այս բոլորին կողքին, ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ Բայց այս բոլորին կողքին, ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ 
Աստուած շնորհեց մարդուն, որով մարդը կը դառնայ Աստուած շնորհեց մարդուն, որով մարդը կը դառնայ Աստուած շնորհեց մարդուն, որով մարդը կը դառնայ Աստուած շնորհեց մարդուն, որով մարդը կը դառնայ 
ամբողջապէս տարբեր բուսական ու կենդանական կեանքէն, եւ ամբողջապէս տարբեր բուսական ու կենդանական կեանքէն, եւ ամբողջապէս տարբեր բուսական ու կենդանական կեանքէն, եւ ամբողջապէս տարբեր բուսական ու կենդանական կեանքէն, եւ 
ատիկա բանականութիւնն էատիկա բանականութիւնն էատիկա բանականութիւնն էատիկա բանականութիւնն է::::    Աստուած գերագոյն Աստուած գերագոյն Աստուած գերագոյն Աստուած գերագոյն 
բանականութիւնն է, միտքն է. եթէ այդպէս չըլլար, մենք ոբանականութիւնն է, միտքն է. եթէ այդպէս չըլլար, մենք ոբանականութիւնն է, միտքն է. եթէ այդպէս չըլլար, մենք ոբանականութիւնն է, միտքն է. եթէ այդպէս չըլլար, մենք ո´́́́չ չ չ չ 
կարգաւորում եւ ոկարգաւորում եւ ոկարգաւորում եւ ոկարգաւորում եւ ո´́́́չ ալ շարժում պիտի տեսնէինք աշխարհին ու չ ալ շարժում պիտի տեսնէինք աշխարհին ու չ ալ շարժում պիտի տեսնէինք աշխարհին ու չ ալ շարժում պիտի տեսնէինք աշխարհին ու 
տիեզերքին մէջտիեզերքին մէջտիեզերքին մէջտիեզերքին մէջ::::    Առանց այդ գերագոյն ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ կամԱռանց այդ գերագոյն ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ կամԱռանց այդ գերագոյն ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ կամԱռանց այդ գերագոյն ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ կամ    
ՄԻՏՔԻՆ, ոՄԻՏՔԻՆ, ոՄԻՏՔԻՆ, ոՄԻՏՔԻՆ, ո´́́́չ մէկ գոյութիւն կրնար ըլլալչ մէկ գոյութիւն կրնար ըլլալչ մէկ գոյութիւն կրնար ըլլալչ մէկ գոյութիւն կրնար ըլլալ::::    Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր 
բանականութեան պատկերը դրաւ մարդուն մէջ որ միակ բանականութեան պատկերը դրաւ մարդուն մէջ որ միակ բանականութեան պատկերը դրաւ մարդուն մէջ որ միակ բանականութեան պատկերը դրաւ մարդուն մէջ որ միակ 
մտածող արարծն էմտածող արարծն էմտածող արարծն էմտածող արարծն է::::    Աստուածատուր այդ բանականութեան Աստուածատուր այդ բանականութեան Աստուածատուր այդ բանականութեան Աստուածատուր այդ բանականութեան 
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միջոցաւ է որ մարդը կրնայ ճանչնալ եւ հաղորդուիլ ու միջոցաւ է որ մարդը կրնայ ճանչնալ եւ հաղորդուիլ ու միջոցաւ է որ մարդը կրնայ ճանչնալ եւ հաղորդուիլ ու միջոցաւ է որ մարդը կրնայ ճանչնալ եւ հաղորդուիլ ու 
հաղորդակցիլ Աստուծոյ հետհաղորդակցիլ Աստուծոյ հետհաղորդակցիլ Աստուծոյ հետհաղորդակցիլ Աստուծոյ հետ::::    

Այդ բանականութիւնը կԱյդ բանականութիւնը կԱյդ բանականութիւնը կԱյդ բանականութիւնը կ’’’’ենթադրէ նաեւ ենթադրէ նաեւ ենթադրէ նաեւ ենթադրէ նաեւ նկարագրային որոշ նկարագրային որոշ նկարագրային որոշ նկարագրային որոշ 
նմանութիւն մը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւնմանութիւն մը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւնմանութիւն մը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւնմանութիւն մը Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ::::    Եւ մարդը իբրեւ Եւ մարդը իբրեւ Եւ մարդը իբրեւ Եւ մարդը իբրեւ 
բանական արարած կրնայ տէր ըլլալ, կրնայ տիրութիւն ընելբանական արարած կրնայ տէր ըլլալ, կրնայ տիրութիւն ընելբանական արարած կրնայ տէր ըլլալ, կրնայ տիրութիւն ընելբանական արարած կրնայ տէր ըլլալ, կրնայ տիրութիւն ընել::::    
Աստուած ինքն է Տէրը բոլոր տէրերունԱստուած ինքն է Տէրը բոլոր տէրերունԱստուած ինքն է Տէրը բոլոր տէրերունԱստուած ինքն է Տէրը բոլոր տէրերուն::::    Ան գերագոյն Տիրողն է, Ան գերագոյն Տիրողն է, Ան գերագոյն Տիրողն է, Ան գերագոյն Տիրողն է, 
ամբողջ տիեզերքի իշխանն էամբողջ տիեզերքի իշխանն էամբողջ տիեզերքի իշխանն էամբողջ տիեզերքի իշխանն է::::    Եւ ան մարդը դարձուց մասնակից Եւ ան մարդը դարձուց մասնակից Եւ ան մարդը դարձուց մասնակից Եւ ան մարդը դարձուց մասնակից 
ու բաժնեկից իր տու բաժնեկից իր տու բաժնեկից իր տու բաժնեկից իր տիրութեան եւ իշխանութեանիրութեան եւ իշխանութեանիրութեան եւ իշխանութեանիրութեան եւ իշխանութեան::::    Ան պատուիրեց Ան պատուիրեց Ան պատուիրեց Ան պատուիրեց 
մարդուն տէր ու իշխան ըլլալ ստեղծագործութեան վրայ (Ծն մարդուն տէր ու իշխան ըլլալ ստեղծագործութեան վրայ (Ծն մարդուն տէր ու իշխան ըլլալ ստեղծագործութեան վրայ (Ծն մարդուն տէր ու իշխան ըլլալ ստեղծագործութեան վրայ (Ծն 
1.28)1.28)1.28)1.28)::::    

Ամփոփ կերպով խօսելէ ետք երեւելի ստեղծագործութեան Ամփոփ կերպով խօսելէ ետք երեւելի ստեղծագործութեան Ամփոփ կերպով խօսելէ ետք երեւելի ստեղծագործութեան Ամփոփ կերպով խօսելէ ետք երեւելի ստեղծագործութեան 
մասին, հիմա կմասին, հիմա կմասին, հիմա կմասին, հիմա կ’’’’անցնինք խօսելու աներեւոյթ, այսինքն՝ անցնինք խօսելու աներեւոյթ, այսինքն՝ անցնինք խօսելու աներեւոյթ, այսինքն՝ անցնինք խօսելու աներեւոյթ, այսինքն՝ 
անտեսանելի արարածներուն մասինանտեսանելի արարածներուն մասինանտեսանելի արարածներուն մասինանտեսանելի արարածներուն մասին::::    Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք 
անտեսանելի անտեսանելի անտեսանելի անտեսանելի արարած ըսելովարարած ըսելովարարած ըսելովարարած ըսելով::::    Անտեսանելի արարածները Անտեսանելի արարածները Անտեսանելի արարածները Անտեսանելի արարածները 
հոգեղէն էակներն ենհոգեղէն էակներն ենհոգեղէն էակներն ենհոգեղէն էակներն են::::    Ներսէս Շնորհալի իր Ներսէս Շնորհալի իր Ներսէս Շնորհալի իր Ներսէս Շնորհալի իր ««««Հաւատով Հաւատով Հաւատով Հաւատով 
ԽոստովանիմԽոստովանիմԽոստովանիմԽոստովանիմ» » » » աղօթքին երկրորդ տունին մէջ, զԱստուած կը աղօթքին երկրորդ տունին մէջ, զԱստուած կը աղօթքին երկրորդ տունին մէջ, զԱստուած կը աղօթքին երկրորդ տունին մէջ, զԱստուած կը 
կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ ««««Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոցԱրարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոցԱրարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոցԱրարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց»,»,»,»,    
այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ ««««Արարիչը հրեշտակներուն, մարդոց եւ բոլոր Արարիչը հրեշտակներուն, մարդոց եւ բոլոր Արարիչը հրեշտակներուն, մարդոց եւ բոլոր Արարիչը հրեշտակներուն, մարդոց եւ բոլոր 
գոյութիւններունգոյութիւններունգոյութիւններունգոյութիւններուն»»»»::::    Խօսեցանք գոյութիւններու եւ մարդու մասինԽօսեցանք գոյութիւններու եւ մարդու մասինԽօսեցանք գոյութիւններու եւ մարդու մասինԽօսեցանք գոյութիւններու եւ մարդու մասին::::    
Հիմա քանի մը խօսք ըսենք հրեշտակներու մասինՀիմա քանի մը խօսք ըսենք հրեշտակներու մասինՀիմա քանի մը խօսք ըսենք հրեշտակներու մասինՀիմա քանի մը խօսք ըսենք հրեշտակներու մասին::::    

Ե՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակներըԵ՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակներըԵ՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակներըԵ՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակները::::    Անոնք ստեղծուածնե՞ր Անոնք ստեղծուածնե՞ր Անոնք ստեղծուածնե՞ր Անոնք ստեղծուածնե՞ր 
ենենենեն::::    Համաձայն որոշ իմաստասիրական տեսութիւններու եւ Համաձայն որոշ իմաստասիրական տեսութիւններու եւ Համաձայն որոշ իմաստասիրական տեսութիւններու եւ Համաձայն որոշ իմաստասիրական տեսութիւններու եւ 
աղանդներու, հոգեղէն գոյութիւնները սկիզբէն գոյութիւն ունէինաղանդներու, հոգեղէն գոյութիւնները սկիզբէն գոյութիւն ունէինաղանդներու, հոգեղէն գոյութիւնները սկիզբէն գոյութիւն ունէինաղանդներու, հոգեղէն գոյութիւնները սկիզբէն գոյութիւն ունէին::::    
Ըստ իրենցԸստ իրենցԸստ իրենցԸստ իրենց, , , , Աստուած այս աշխարհէն անսահմանօրէն հեռու է եւ Աստուած այս աշխարհէն անսահմանօրէն հեռու է եւ Աստուած այս աշխարհէն անսահմանօրէն հեռու է եւ Աստուած այս աշխարհէն անսահմանօրէն հեռու է եւ 
բնաբնաբնաբնա´́́́ւ չւ չւ չւ չ’’’’ուզեր կապ ունենալ այս աշխարհին հետ, եւ որպէս թէ, ուզեր կապ ունենալ այս աշխարհին հետ, եւ որպէս թէ, ուզեր կապ ունենալ այս աշխարհին հետ, եւ որպէս թէ, ուզեր կապ ունենալ այս աշխարհին հետ, եւ որպէս թէ, 
հրեշտակները միջնորդի դերով կը ներկայանան Աստուծոյ եւ հրեշտակները միջնորդի դերով կը ներկայանան Աստուծոյ եւ հրեշտակները միջնորդի դերով կը ներկայանան Աստուծոյ եւ հրեշտակները միջնորդի դերով կը ներկայանան Աստուծոյ եւ 
նիւթեղէն գոյացութեանց միջեւնիւթեղէն գոյացութեանց միջեւնիւթեղէն գոյացութեանց միջեւնիւթեղէն գոյացութեանց միջեւ::::    Այլ խօսքով, հրեշտակները Այլ խօսքով, հրեշտակները Այլ խօսքով, հրեշտակները Այլ խօսքով, հրեշտակները 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք են որ կապ կը ստեղծեն Աստուծոյ եւ աշխարհնք են որ կապ կը ստեղծեն Աստուծոյ եւ աշխարհնք են որ կապ կը ստեղծեն Աստուծոյ եւ աշխարհնք են որ կապ կը ստեղծեն Աստուծոյ եւ աշխարհին միջեւ, ին միջեւ, ին միջեւ, ին միջեւ, 
ինչպէս նաեւ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւինչպէս նաեւ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւինչպէս նաեւ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւինչպէս նաեւ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ:::: 

««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը այս սխալ տեսակէտին պատասխան մըն է որ ը այս սխալ տեսակէտին պատասխան մըն է որ ը այս սխալ տեսակէտին պատասխան մըն է որ ը այս սխալ տեսակէտին պատասխան մըն է որ 
կու տայ երբ կը հաստատէ թէ հոգեղէն էակները Աստուծոյ կու տայ երբ կը հաստատէ թէ հոգեղէն էակները Աստուծոյ կու տայ երբ կը հաստատէ թէ հոգեղէն էակները Աստուծոյ կու տայ երբ կը հաստատէ թէ հոգեղէն էակները Աստուծոյ 
ստեղծածներն ենստեղծածներն ենստեղծածներն ենստեղծածներն են::::    Կարելի չէ ուրանալ հրեշտակներուն Կարելի չէ ուրանալ հրեշտակներուն Կարելի չէ ուրանալ հրեշտակներուն Կարելի չէ ուրանալ հրեշտակներուն 
գոյութիւնը, որովհետեւ Աստուածաշունչը տարբերգոյութիւնը, որովհետեւ Աստուածաշունչը տարբերգոյութիւնը, որովհետեւ Աստուածաշունչը տարբերգոյութիւնը, որովհետեւ Աստուածաշունչը տարբեր----տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր 
գիրքերուգիրքերուգիրքերուգիրքերու    մէջ կը խօսի հրեշտակներուն եւ անոնց երեւումներուն մէջ կը խօսի հրեշտակներուն եւ անոնց երեւումներուն մէջ կը խօսի հրեշտակներուն եւ անոնց երեւումներուն մէջ կը խօսի հրեշտակներուն եւ անոնց երեւումներուն 
մասինմասինմասինմասին::::    Եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ բազմաթիւ հաստատումներ Եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ բազմաթիւ հաստատումներ Եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ բազմաթիւ հաստատումներ Եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ բազմաթիւ հաստատումներ 
կը ներկայացնէ անոնց ինչութեան, դերին ու պաշտօնին կը ներկայացնէ անոնց ինչութեան, դերին ու պաշտօնին կը ներկայացնէ անոնց ինչութեան, դերին ու պաշտօնին կը ներկայացնէ անոնց ինչութեան, դերին ու պաշտօնին 
վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ::::    Ուստի, հարց կու տանք, թէ՝ ե՞րբ ստեղծուեցան Ուստի, հարց կու տանք, թէ՝ ե՞րբ ստեղծուեցան Ուստի, հարց կու տանք, թէ՝ ե՞րբ ստեղծուեցան Ուստի, հարց կու տանք, թէ՝ ե՞րբ ստեղծուեցան 
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անոնք, եւ թէ՝ ինչո՞ւ ստեղծագործութեան դրուագը աանոնք, եւ թէ՝ ինչո՞ւ ստեղծագործութեան դրուագը աանոնք, եւ թէ՝ ինչո՞ւ ստեղծագործութեան դրուագը աանոնք, եւ թէ՝ ինչո՞ւ ստեղծագործութեան դրուագը այս յս յս յս 
ուղղութեամբ բան մը չուղղութեամբ բան մը չուղղութեամբ բան մը չուղղութեամբ բան մը չ’’’’ըսեր մեզիըսեր մեզիըսեր մեզիըսեր մեզի::::    Ստեղծագործութեան դրուագը Ստեղծագործութեան դրուագը Ստեղծագործութեան դրուագը Ստեղծագործութեան դրուագը 
այս մասին բան մը չայս մասին բան մը չայս մասին բան մը չայս մասին բան մը չ’’’’ըսեր, որովհետեւ Ծննդոց գիրքին նպատակը ըսեր, որովհետեւ Ծննդոց գիրքին նպատակը ըսեր, որովհետեւ Ծննդոց գիրքին նպատակը ըսեր, որովհետեւ Ծննդոց գիրքին նպատակը 
մեզի ցոյց տալն է միայն նիւթեղէն գոյութիւններուն, նիւթեղէն մեզի ցոյց տալն է միայն նիւթեղէն գոյութիւններուն, նիւթեղէն մեզի ցոյց տալն է միայն նիւթեղէն գոյութիւններուն, նիւթեղէն մեզի ցոյց տալն է միայն նիւթեղէն գոյութիւններուն, նիւթեղէն 
աշխարհին ու տիեզերքին սկիզբըաշխարհին ու տիեզերքին սկիզբըաշխարհին ու տիեզերքին սկիզբըաշխարհին ու տիեզերքին սկիզբը::::    

Ե՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակներըԵ՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակներըԵ՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակներըԵ՞րբ ստեղծուեցան հրեշտակները::::    Նիւթեղէն աշխարհի Նիւթեղէն աշխարհի Նիւթեղէն աշխարհի Նիւթեղէն աշխարհի 
ստեղստեղստեղստեղծագործութենէն ե՞տք, թէ՝ անկէ առաջծագործութենէն ե՞տք, թէ՝ անկէ առաջծագործութենէն ե՞տք, թէ՝ անկէ առաջծագործութենէն ե՞տք, թէ՝ անկէ առաջ::::    Անոնք աշխարհի Անոնք աշխարհի Անոնք աշխարհի Անոնք աշխարհի 
ստեղծագործութենէն ետք չեն կրնար ստեղծուած ըլլալ, ստեղծագործութենէն ետք չեն կրնար ստեղծուած ըլլալ, ստեղծագործութենէն ետք չեն կրնար ստեղծուած ըլլալ, ստեղծագործութենէն ետք չեն կրնար ստեղծուած ըլլալ, 
որովհետեւ Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. որովհետեւ Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. որովհետեւ Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. որովհետեւ Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. ««««Անոր հիմերը ինչի՞ Անոր հիմերը ինչի՞ Անոր հիմերը ինչի՞ Անոր հիմերը ինչի՞ 
վրայ հաստատուած են, կամ թէ անոր անկիւնին քարը ո՞վ դրաւ, վրայ հաստատուած են, կամ թէ անոր անկիւնին քարը ո՞վ դրաւ, վրայ հաստատուած են, կամ թէ անոր անկիւնին քարը ո՞վ դրաւ, վրայ հաստատուած են, կամ թէ անոր անկիւնին քարը ո՞վ դրաւ, 
երբ առաւօտեան աստղերը մէկտեղ փառաբանութիւն կերբ առաւօտեան աստղերը մէկտեղ փառաբանութիւն կերբ առաւօտեան աստղերը մէկտեղ փառաբանութիւն կերբ առաւօտեան աստղերը մէկտեղ փառաբանութիւն կ’’’’ընէին ու ընէին ու ընէին ու ընէին ու 
երբ Աստուծոյ բոլոր որդիները ցնծութեամբ կերբ Աստուծոյ բոլոր որդիները ցնծութեամբ կերբ Աստուծոյ բոլոր որդիները ցնծութեամբ կերբ Աստուծոյ բոլոր որդիները ցնծութեամբ կ’’’’աղաղակէինաղաղակէինաղաղակէինաղաղակէին»»»» ( ( ( (Յոբ Յոբ Յոբ Յոբ 
38.638.638.638.6----7)7)7)7)::::    Հոս յիշուած Հոս յիշուած Հոս յիշուած Հոս յիշուած ««««առաւօտեան աստղերըառաւօտեան աստղերըառաւօտեան աստղերըառաւօտեան աստղերը» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
որդիներըորդիներըորդիներըորդիները» » » » ակնարկութիւն են հրեշտակներունակնարկութիւն են հրեշտակներունակնարկութիւն են հրեշտակներունակնարկութիւն են հրեշտակներուն::::    Բնագիրը կը Բնագիրը կը Բնագիրը կը Բնագիրը կը 
վկայէ, որ երբ Աստուած աշխարհը կամ տիեզերքը կը ստեղծէր՝ վկայէ, որ երբ Աստուած աշխարհը կամ տիեզերքը կը ստեղծէր՝ վկայէ, որ երբ Աստուած աշխարհը կամ տիեզերքը կը ստեղծէր՝ վկայէ, որ երբ Աստուած աշխարհը կամ տիեզերքը կը ստեղծէր՝ 
հրեշտակները հրեշտակները հրեշտակները հրեշտակները ««««փառաբանութիւն կփառաբանութիւն կփառաբանութիւն կփառաբանութիւն կ’’’’ընէինընէինընէինընէին» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ցնծութեամբ ցնծութեամբ ցնծութեամբ ցնծութեամբ 
կկկկ’’’’աղաղակէինաղաղակէինաղաղակէինաղաղակէին»»»»::::    Այս համարը յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Այս համարը յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Այս համարը յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Այս համարը յստակօրէն ցոյց կու տայ որ 
հրեշտակները գոյութիւն ունէին աշխարհի ու տիեզերքի հրեշտակները գոյութիւն ունէին աշխարհի ու տիեզերքի հրեշտակները գոյութիւն ունէին աշխարհի ու տիեզերքի հրեշտակները գոյութիւն ունէին աշխարհի ու տիեզերքի 
ստեղծագործութենէն առաջստեղծագործութենէն առաջստեղծագործութենէն առաջստեղծագործութենէն առաջ::::    

Ուստի, դարձեալ հարց կու տանք՝ ե՞րբ ստեղծուեցան Ուստի, դարձեալ հարց կու տանք՝ ե՞րբ ստեղծուեցան Ուստի, դարձեալ հարց կու տանք՝ ե՞րբ ստեղծուեցան Ուստի, դարձեալ հարց կու տանք՝ ե՞րբ ստեղծուեցան 
անոնքանոնքանոնքանոնք::::    Եկեղեցւոյ նշանաւոր աստուածաբանները սոյն Եկեղեցւոյ նշանաւոր աստուածաբանները սոյն Եկեղեցւոյ նշանաւոր աստուածաբանները սոյն Եկեղեցւոյ նշանաւոր աստուածաբանները սոյն 
հարցումին պատասհարցումին պատասհարցումին պատասհարցումին պատասխանը կը գտնեն նոյնինքն խանը կը գտնեն նոյնինքն խանը կը գտնեն նոյնինքն խանը կը գտնեն նոյնինքն 
ստեղծագործութեան դրուագին մէջստեղծագործութեան դրուագին մէջստեղծագործութեան դրուագին մէջստեղծագործութեան դրուագին մէջ::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսեն թէ առաջին ըսեն թէ առաջին ըսեն թէ առաջին ըսեն թէ առաջին 
օրուան մէջ ստեղծուած օրուան մէջ ստեղծուած օրուան մէջ ստեղծուած օրուան մէջ ստեղծուած ««««լոյսըլոյսըլոյսըլոյսը» » » » հրեշտակները իրենք ենհրեշտակները իրենք ենհրեշտակները իրենք ենհրեշտակները իրենք են::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
««««լոյսլոյսլոյսլոյս» » » » կամ կամ կամ կամ ««««լոյսի որդիներլոյսի որդիներլոյսի որդիներլոյսի որդիներ» » » » կոչուած են իրենց լուսեղէն բնութեան կոչուած են իրենց լուսեղէն բնութեան կոչուած են իրենց լուսեղէն բնութեան կոչուած են իրենց լուսեղէն բնութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Չմոռնանք որ մենք նաեւ կոչուած ենք Չմոռնանք որ մենք նաեւ կոչուած ենք Չմոռնանք որ մենք նաեւ կոչուած ենք Չմոռնանք որ մենք նաեւ կոչուած ենք ««««լոյսլոյսլոյսլոյս» » » » (Մտ 5.14) (Մտ 5.14) (Մտ 5.14) (Մտ 5.14) 
կակակակամ մ մ մ ««««լոյսի որդիներլոյսի որդիներլոյսի որդիներլոյսի որդիներ» » » » (Գղ 5.8, Ա.Թս 5.5)(Գղ 5.8, Ա.Թս 5.5)(Գղ 5.8, Ա.Թս 5.5)(Գղ 5.8, Ա.Թս 5.5)::::    Մենք լոյսի որդիներ Մենք լոյսի որդիներ Մենք լոյսի որդիներ Մենք լոյսի որդիներ 
կոչուած ենք մեր հաւատքի բերումով, մինչդեռ անհաւատները եւ կոչուած ենք մեր հաւատքի բերումով, մինչդեռ անհաւատները եւ կոչուած ենք մեր հաւատքի բերումով, մինչդեռ անհաւատները եւ կոչուած ենք մեր հաւատքի բերումով, մինչդեռ անհաւատները եւ 
չարին հետեւորդները, կը ներկայանան որպէս գիշերին կամ չարին հետեւորդները, կը ներկայանան որպէս գիշերին կամ չարին հետեւորդները, կը ներկայանան որպէս գիշերին կամ չարին հետեւորդները, կը ներկայանան որպէս գիշերին կամ 
խաւարին պատկանողներ (Ա.Թս 5.5)խաւարին պատկանողներ (Ա.Թս 5.5)խաւարին պատկանողներ (Ա.Թս 5.5)խաւարին պատկանողներ (Ա.Թս 5.5)::::    

Յիշենք Ներսէս Շնորհալիի այն երգը կամ շարականը որ Յիշենք Ներսէս Շնորհալիի այն երգը կամ շարականը որ Յիշենք Ներսէս Շնորհալիի այն երգը կամ շարականը որ Յիշենք Ներսէս Շնորհալիի այն երգը կամ շարականը որ 
մենք ամէնմենք ամէնմենք ամէնմենք ամէն    Կիրակի առաւօտ կԿիրակի առաւօտ կԿիրակի առաւօտ կԿիրակի առաւօտ կ’’’’երգենք առաւօտեան երգենք առաւօտեան երգենք առաւօտեան երգենք առաւօտեան 
ժամերգութեան աւարտին.ժամերգութեան աւարտին.ժամերգութեան աւարտին.ժամերգութեան աւարտին.----    

««««Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից. Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից. Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից. Նորաստեղծեալ բանն յանէից ի սկըզբանէ զերկինս երկնից. 
եւ զերկնային զօրս անմարմնոց իմանալեացն զըւարթնոց. եւ եւ զերկնային զօրս անմարմնոց իմանալեացն զըւարթնոց. եւ եւ զերկնային զօրս անմարմնոց իմանալեացն զըւարթնոց. եւ եւ զերկնային զօրս անմարմնոց իմանալեացն զըւարթնոց. եւ 
ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից. որով յաւէտ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից. որով յաւէտ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից. որով յաւէտ ըզգալի տարերց քառից հակառակաց միաբանից. որով յաւէտ 
փառաբանի Երրորդութիւն անճառելիփառաբանի Երրորդութիւն անճառելիփառաբանի Երրորդութիւն անճառելիփառաբանի Երրորդութիւն անճառելի»»»»::::    ԹարգմանաբԹարգմանաբԹարգմանաբԹարգմանաբար ար ար ար 
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հետեւեալն է.հետեւեալն է.հետեւեալն է.հետեւեալն է.----    ««««Աստուծոյ խօսքը՝ Բանը, ոչինչէն եւ սկիզբէն նոր Աստուծոյ խօսքը՝ Բանը, ոչինչէն եւ սկիզբէն նոր Աստուծոյ խօսքը՝ Բանը, ոչինչէն եւ սկիզբէն նոր Աստուծոյ խօսքը՝ Բանը, ոչինչէն եւ սկիզբէն նոր 
ստեղծեց երկինքն ու երկիրըստեղծեց երկինքն ու երկիրըստեղծեց երկինքն ու երկիրըստեղծեց երկինքն ու երկիրը::::    Նաեւ գոյացուց երկնային Նաեւ գոյացուց երկնային Նաեւ գոյացուց երկնային Նաեւ գոյացուց երկնային 
անմարմին զօրքերը՝ անմարմին զօրքերը՝ անմարմին զօրքերը՝ անմարմին զօրքերը՝ զուարթուններըզուարթուններըզուարթուններըզուարթունները՝ հրեշտակները՝ հրեշտակները՝ հրեշտակները՝ հրեշտակները:::: ( ( ( (ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս 
ստեղծեց) նաեւ այն չորս տարրերը որոնք թէստեղծեց) նաեւ այն չորս տարրերը որոնք թէստեղծեց) նաեւ այն չորս տարրերը որոնք թէստեղծեց) նաեւ այն չորս տարրերը որոնք թէ´́́́    իրարու հակառակ իրարու հակառակ իրարու հակառակ իրարու հակառակ 
են եւ թէեն եւ թէեն եւ թէեն եւ թէ´́́́    իրարու կը միաբանին (ակնիրարու կը միաբանին (ակնիրարու կը միաբանին (ակնիրարու կը միաբանին (ակնարկութիւնը հողին, ջուրին, արկութիւնը հողին, ջուրին, արկութիւնը հողին, ջուրին, արկութիւնը հողին, ջուրին, 
օդին եւ կրակին է), եւ ասոնցմով՝ (ստեղծագործութեան օդին եւ կրակին է), եւ ասոնցմով՝ (ստեղծագործութեան օդին եւ կրակին է), եւ ասոնցմով՝ (ստեղծագործութեան օդին եւ կրակին է), եւ ասոնցմով՝ (ստեղծագործութեան 
ամբողջութեամբ) կը փառաբանուի Սուրբ Երրորդութիւնը ամբողջութեամբ) կը փառաբանուի Սուրբ Երրորդութիւնը ամբողջութեամբ) կը փառաբանուի Սուրբ Երրորդութիւնը ամբողջութեամբ) կը փառաբանուի Սուրբ Երրորդութիւնը 
անբացատրելի կամ անպատմելի կերպովանբացատրելի կամ անպատմելի կերպովանբացատրելի կամ անպատմելի կերպովանբացատրելի կամ անպատմելի կերպով»»»»::::    

Այս երգը Կիրակի օրուան նուիրուած երգ մըն է, այլ խօսքով՝ Այս երգը Կիրակի օրուան նուիրուած երգ մըն է, այլ խօսքով՝ Այս երգը Կիրակի օրուան նուիրուած երգ մըն է, այլ խօսքով՝ Այս երգը Կիրակի օրուան նուիրուած երգ մըն է, այլ խօսքով՝ 
շաբթուան առաջին օրուանշաբթուան առաջին օրուանշաբթուան առաջին օրուանշաբթուան առաջին օրուան::::    Պատահականութի՞ւնՊատահականութի՞ւնՊատահականութի՞ւնՊատահականութի՞ւն    է արդեօք որ է արդեօք որ է արդեօք որ է արդեօք որ 
հրեշտակներու ստեղծումին մասին խօսող այս երգը, շաբթուան հրեշտակներու ստեղծումին մասին խօսող այս երգը, շաբթուան հրեշտակներու ստեղծումին մասին խօսող այս երգը, շաբթուան հրեշտակներու ստեղծումին մասին խօսող այս երգը, շաբթուան 
առաջին օրը կառաջին օրը կառաջին օրը կառաջին օրը կ’’’’երգուիերգուիերգուիերգուի::::    Այս իրողութիւնը կը պարզէ այն՝ որ Այս իրողութիւնը կը պարզէ այն՝ որ Այս իրողութիւնը կը պարզէ այն՝ որ Այս իրողութիւնը կը պարզէ այն՝ որ 
Ներսէս Շնորհալիի տեսակէտը նաեւ այն է՝ որ առաջին օրը Ներսէս Շնորհալիի տեսակէտը նաեւ այն է՝ որ առաջին օրը Ներսէս Շնորհալիի տեսակէտը նաեւ այն է՝ որ առաջին օրը Ներսէս Շնորհալիի տեսակէտը նաեւ այն է՝ որ առաջին օրը 
ստեղծուած լոյսը՝ հրեշտակները իրենք են, ինչ որ արդէն ստեղծուած լոյսը՝ հրեշտակները իրենք են, ինչ որ արդէն ստեղծուած լոյսը՝ հրեշտակները իրենք են, ինչ որ արդէն ստեղծուած լոյսը՝ հրեշտակները իրենք են, ինչ որ արդէն 
հաստատեցինքհաստատեցինքհաստատեցինքհաստատեցինք::::    

Աստուածաշունչը հրԱստուածաշունչը հրԱստուածաշունչը հրԱստուածաշունչը հրեշտակները կը պատկերացնէ իբրեւ եշտակները կը պատկերացնէ իբրեւ եշտակները կը պատկերացնէ իբրեւ եշտակները կը պատկերացնէ իբրեւ 
««««հոգիհոգիհոգիհոգի» » » » եւ իբրեւ եւ իբրեւ եւ իբրեւ եւ իբրեւ ««««կրակի բոցկրակի բոցկրակի բոցկրակի բոց» » » » (Սղ 104.4)(Սղ 104.4)(Սղ 104.4)(Սղ 104.4):::: « « « «Կրակի բոցԿրակի բոցԿրակի բոցԿրակի բոց» » » » 
բացատրութիւնը տառացիօրէն պէտք չէ հասկնալբացատրութիւնը տառացիօրէն պէտք չէ հասկնալբացատրութիւնը տառացիօրէն պէտք չէ հասկնալբացատրութիւնը տառացիօրէն պէտք չէ հասկնալ::::    Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ 
մենք մարդ արարածը կը բնորոշենք իբրեւ մենք մարդ արարածը կը բնորոշենք իբրեւ մենք մարդ արարածը կը բնորոշենք իբրեւ մենք մարդ արարածը կը բնորոշենք իբրեւ ««««հողեղէն էակհողեղէն էակհողեղէն էակհողեղէն էակ», », », », 
կարծէք իբրեւ հակադրութիւն հրեշտակներուն որոնք հոգեղէն կարծէք իբրեւ հակադրութիւն հրեշտակներուն որոնք հոգեղէն կարծէք իբրեւ հակադրութիւն հրեշտակներուն որոնք հոգեղէն կարծէք իբրեւ հակադրութիւն հրեշտակներուն որոնք հոգեղէն 
են, հոգի են, այեն, հոգի են, այեն, հոգի են, այեն, հոգի են, այլ խօսքով, հողէն չեն ստեղծուածլ խօսքով, հողէն չեն ստեղծուածլ խօսքով, հողէն չեն ստեղծուածլ խօսքով, հողէն չեն ստեղծուած::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
միաժամանակ երբ կը խօսինք անոնց մասին, կը բացատրենք միաժամանակ երբ կը խօսինք անոնց մասին, կը բացատրենք միաժամանակ երբ կը խօսինք անոնց մասին, կը բացատրենք միաժամանակ երբ կը խօսինք անոնց մասին, կը բացատրենք 
նաեւ որ անոնք հոգեղէն ըլլալուն կողքին, նաեւ հրեղէն են, նաեւ որ անոնք հոգեղէն ըլլալուն կողքին, նաեւ հրեղէն են, նաեւ որ անոնք հոգեղէն ըլլալուն կողքին, նաեւ հրեղէն են, նաեւ որ անոնք հոգեղէն ըլլալուն կողքին, նաեւ հրեղէն են, 
այսինքն՝ կրակէ գոյութիւն ենայսինքն՝ կրակէ գոյութիւն ենայսինքն՝ կրակէ գոյութիւն ենայսինքն՝ կրակէ գոյութիւն են::::    

Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը զանոնք կը նմանցնէ կրակիԻնչո՞ւ Աստուածաշունչը զանոնք կը նմանցնէ կրակիԻնչո՞ւ Աստուածաշունչը զանոնք կը նմանցնէ կրակիԻնչո՞ւ Աստուածաշունչը զանոնք կը նմանցնէ կրակի::::    
Մատթէոսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Մատթէոսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Մատթէոսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Մատթէոսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ երբ իւղաբեր երբ իւղաբեր երբ իւղաբեր երբ իւղաբեր 
կիները Յիսուսի գերեզմանը տեսնելու եկան, յանկարծ կիները Յիսուսի գերեզմանը տեսնելու եկան, յանկարծ կիները Յիսուսի գերեզմանը տեսնելու եկան, յանկարծ կիները Յիսուսի գերեզմանը տեսնելու եկան, յանկարծ 
««««Աստուծոյ հրեշտակը երկինքէն իջնելով՝ գլորեց գերեզմանի Աստուծոյ հրեշտակը երկինքէն իջնելով՝ գլորեց գերեզմանի Աստուծոյ հրեշտակը երկինքէն իջնելով՝ գլորեց գերեզմանի Աստուծոյ հրեշտակը երկինքէն իջնելով՝ գլորեց գերեզմանի 
մուտքին դրուած քարը եւ նստաւ անոր վրայմուտքին դրուած քարը եւ նստաւ անոր վրայմուտքին դրուած քարը եւ նստաւ անոր վրայմուտքին դրուած քարը եւ նստաւ անոր վրայ::::    Անոր տեսքը Անոր տեսքը Անոր տեսքը Անոր տեսքը 
փայլակի կը նմանէր, եւ հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ էինփայլակի կը նմանէր, եւ հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ էինփայլակի կը նմանէր, եւ հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ էինփայլակի կը նմանէր, եւ հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ էին»»»»    
((((Մտ 28.2Մտ 28.2Մտ 28.2Մտ 28.2----3)3)3)3)::::    Հրեշտակին համար գործածՀրեշտակին համար գործածՀրեշտակին համար գործածՀրեշտակին համար գործածուած ուած ուած ուած ««««փայլակի կը փայլակի կը փայլակի կը փայլակի կը 
նմանէրնմանէրնմանէրնմանէր» » » » խօսքը, եթէ մէկ կողմէն ցոյց կու տայ անոր լուսեղէն խօսքը, եթէ մէկ կողմէն ցոյց կու տայ անոր լուսեղէն խօսքը, եթէ մէկ կողմէն ցոյց կու տայ անոր լուսեղէն խօսքը, եթէ մէկ կողմէն ցոյց կու տայ անոր լուսեղէն 
էութիւնը, միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ անոր հրեղէն էութիւնը կամ էութիւնը, միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ անոր հրեղէն էութիւնը կամ էութիւնը, միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ անոր հրեղէն էութիւնը կամ էութիւնը, միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ անոր հրեղէն էութիւնը կամ 
պատկերըպատկերըպատկերըպատկերը::::    Փայլակը թէՓայլակը թէՓայլակը թէՓայլակը թէ´́́́    լոյս է եւ թէ կրակ էլոյս է եւ թէ կրակ էլոյս է եւ թէ կրակ էլոյս է եւ թէ կրակ է::::    Հրեշտակները Հրեշտակները Հրեշտակները Հրեշտակները 
այդպէս պատկերացուած են, արտայայտելու համար անոնց այդպէս պատկերացուած են, արտայայտելու համար անոնց այդպէս պատկերացուած են, արտայայտելու համար անոնց այդպէս պատկերացուած են, արտայայտելու համար անոնց 
անպատմելի արագութիանպատմելի արագութիանպատմելի արագութիանպատմելի արագութիւնըւնըւնըւնը::::    Անոնք անբացատրելիօրէն արագ են Անոնք անբացատրելիօրէն արագ են Անոնք անբացատրելիօրէն արագ են Անոնք անբացատրելիօրէն արագ են 
իրենց շարժումներուն եւ տեղափոխութեան մէջիրենց շարժումներուն եւ տեղափոխութեան մէջիրենց շարժումներուն եւ տեղափոխութեան մէջիրենց շարժումներուն եւ տեղափոխութեան մէջ::::    
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Հետաքրքրական է հետեւեալ բաղդատականը կատարելՀետաքրքրական է հետեւեալ բաղդատականը կատարելՀետաքրքրական է հետեւեալ բաղդատականը կատարելՀետաքրքրական է հետեւեալ բաղդատականը կատարել::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կկկկ’’’’ըսենք որ ամենէն արագ բանը լոյսն էըսենք որ ամենէն արագ բանը լոյսն էըսենք որ ամենէն արագ բանը լոյսն էըսենք որ ամենէն արագ բանը լոյսն է::::    Հետեւաբար, եթէ Հետեւաբար, եթէ Հետեւաբար, եթէ Հետեւաբար, եթէ 
հրեշտակները կը նմանցնենք լոյսի կամ կրակի, կարծէք անոնց հրեշտակները կը նմանցնենք լոյսի կամ կրակի, կարծէք անոնց հրեշտակները կը նմանցնենք լոյսի կամ կրակի, կարծէք անոնց հրեշտակները կը նմանցնենք լոյսի կամ կրակի, կարծէք անոնց 
աներեւակայելի արագութեաներեւակայելի արագութեաներեւակայելի արագութեաներեւակայելի արագութեամբ տեղափոխուիլը ամբ տեղափոխուիլը ամբ տեղափոխուիլը ամբ տեղափոխուիլը 
պատկերացնելու համար էպատկերացնելու համար էպատկերացնելու համար էպատկերացնելու համար է::::    

Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տանք.Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տանք.Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տանք.Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տանք.----    
1.1.1.1.----    Եսայի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք սերովբէներու Եսայի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք սերովբէներու Եսայի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք սերովբէներու Եսայի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք սերովբէներու 

մասին, որոնք Աստուծոյ շուրջը կանգնած՝ կը փառաբանեն զայն՝ մասին, որոնք Աստուծոյ շուրջը կանգնած՝ կը փառաբանեն զայն՝ մասին, որոնք Աստուծոյ շուրջը կանգնած՝ կը փառաբանեն զայն՝ մասին, որոնք Աստուծոյ շուրջը կանգնած՝ կը փառաբանեն զայն՝ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Սուրբ, Սուրբ, ՍոՍուրբ, Սուրբ, ՍոՍուրբ, Սուրբ, ՍոՍուրբ, Սուրբ, Սո´́́́ւրբ է զօրքերու Տէրը. բոլոր երկիրը ւրբ է զօրքերու Տէրը. բոլոր երկիրը ւրբ է զօրքերու Տէրը. բոլոր երկիրը ւրբ է զօրքերու Տէրը. բոլոր երկիրը 
անոանոանոանոր փառքով լեցուն էր փառքով լեցուն էր փառքով լեցուն էր փառքով լեցուն է»»»» ( ( ( (Ես 6.3)Ես 6.3)Ես 6.3)Ես 6.3)::::    Հրեշտակները մնայուն կերպով Հրեշտակները մնայուն կերպով Հրեշտակները մնայուն կերպով Հրեշտակները մնայուն կերպով 
այս փառաբանութեան պաշտօնին կարգուած էակներն ենայս փառաբանութեան պաշտօնին կարգուած էակներն ենայս փառաբանութեան պաշտօնին կարգուած էակներն ենայս փառաբանութեան պաշտօնին կարգուած էակներն են::::    
Ինչպէս ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ փառքը կը Ինչպէս ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ փառքը կը Ինչպէս ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ փառքը կը Ինչպէս ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ փառքը կը 
պատմէ, այնպէս ալ, այդ ստեղծագործութեան անդրանիկները պատմէ, այնպէս ալ, այդ ստեղծագործութեան անդրանիկները պատմէ, այնպէս ալ, այդ ստեղծագործութեան անդրանիկները պատմէ, այնպէս ալ, այդ ստեղծագործութեան անդրանիկները 
իրենք՝ հոգեղէն գոյութիւնները, որոնք Աստուծոյ անմիջիրենք՝ հոգեղէն գոյութիւնները, որոնք Աստուծոյ անմիջիրենք՝ հոգեղէն գոյութիւնները, որոնք Աստուծոյ անմիջիրենք՝ հոգեղէն գոյութիւնները, որոնք Աստուծոյ անմիջական ական ական ական 
ներկայութեան կը կանգնին, իրենք այդ փառքը կներկայութեան կը կանգնին, իրենք այդ փառքը կներկայութեան կը կանգնին, իրենք այդ փառքը կներկայութեան կը կանգնին, իրենք այդ փառքը կ’’’’արտացոլացնեն արտացոլացնեն արտացոլացնեն արտացոլացնեն 
իրենց փառաբանութեան ընդմէջէնիրենց փառաբանութեան ընդմէջէնիրենց փառաբանութեան ընդմէջէնիրենց փառաբանութեան ընդմէջէն::::    

2.2.2.2.----    Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ հրեշտակները Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ հրեշտակները Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ հրեշտակները Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ հրեշտակները 
Աստուծոյ կամքը կատարողներ ենԱստուծոյ կամքը կատարողներ ենԱստուծոյ կամքը կատարողներ ենԱստուծոյ կամքը կատարողներ են::::    Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««ՕրհնեցէՕրհնեցէՕրհնեցէՕրհնեցէ´́́́ք Տէրը, ոք Տէրը, ոք Տէրը, ոք Տէրը, ո´́́́վ հրեշտակներ, որ ուժով զօրաւոր վ հրեշտակներ, որ ուժով զօրաւոր վ հրեշտակներ, որ ուժով զօրաւոր վ հրեշտակներ, որ ուժով զօրաւոր 
էք, որ աէք, որ աէք, որ աէք, որ անոր խօսքին ձայնը լսելով՝ իր հրամանը կը կատարէքնոր խօսքին ձայնը լսելով՝ իր հրամանը կը կատարէքնոր խօսքին ձայնը լսելով՝ իր հրամանը կը կատարէքնոր խօսքին ձայնը լսելով՝ իր հրամանը կը կատարէք::::    
ՕրհնեցէՕրհնեցէՕրհնեցէՕրհնեցէ´́́́ք Տէրը, ոք Տէրը, ոք Տէրը, ոք Տէրը, ո´́́́վ անոր բոլոր զօրքեր, անոր կամքը կատարող վ անոր բոլոր զօրքեր, անոր կամքը կատարող վ անոր բոլոր զօրքեր, անոր կամքը կատարող վ անոր բոլոր զօրքեր, անոր կամքը կատարող 
պաշտօնեաներպաշտօնեաներպաշտօնեաներպաշտօնեաներ»»»» ( ( ( (Սղ 103.21Սղ 103.21Սղ 103.21Սղ 103.21----22)22)22)22)::::    Յիշեցէք Տէրունական աղօթքին Յիշեցէք Տէրունական աղօթքին Յիշեցէք Տէրունական աղօթքին Յիշեցէք Տէրունական աղօթքին 
հետեւեալ տողը. հետեւեալ տողը. հետեւեալ տողը. հետեւեալ տողը. ««««Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ 
երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայերկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայերկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայերկինքի մէջ՝ այնպէս ալ երկրի վրայ»»»» ( ( ( (Մտ 6.10)Մտ 6.10)Մտ 6.10)Մտ 6.10)::::    Երկինքի մէջ Երկինքի մէջ Երկինքի մէջ Երկինքի մէջ 
ի՞նչպէս կը կատարուի Աստուծոյ կամքը եւ որո՞նք զայն կը ի՞նչպէս կը կատարուի Աստուծոյ կամքը եւ որո՞նք զայն կը ի՞նչպէս կը կատարուի Աստուծոյ կամքը եւ որո՞նք զայն կը ի՞նչպէս կը կատարուի Աստուծոյ կամքը եւ որո՞նք զայն կը 
կատարենկատարենկատարենկատարեն::::    Զայն կատարողները հրեշտակներն են եւ զայն կը Զայն կատարողները հրեշտակներն են եւ զայն կը Զայն կատարողները հրեշտակներն են եւ զայն կը Զայն կատարողները հրեշտակներն են եւ զայն կը 
կատարեն կատարեալ կերպովկատարեն կատարեալ կերպովկատարեն կատարեալ կերպովկատարեն կատարեալ կերպով::::    

3.3.3.3.---- « « « «ՀրեշտակՀրեշտակՀրեշտակՀրեշտակ», », », », կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ ««««պատգամաւոր հոգիպատգամաւոր հոգիպատգամաւոր հոգիպատգամաւոր հոգի»»»»::::    Գրաբար Գրաբար Գրաբար Գրաբար 
լեզուին մէջ, լեզուին մէջ, լեզուին մէջ, լեզուին մէջ, ««««հրեշտակհրեշտակհրեշտակհրեշտակ» » » » կը նշանակէ՝ դեսպան, կամ նուիրակ, եւ կը նշանակէ՝ դեսպան, կամ նուիրակ, եւ կը նշանակէ՝ դեսպան, կամ նուիրակ, եւ կը նշանակէ՝ դեսպան, կամ նուիրակ, եւ 
հետեւաբար, մէկը՝ որ կը ղրկուէր թագաւորի մը կողմէ յատուկ հետեւաբար, մէկը՝ որ կը ղրկուէր թագաւորի մը կողմէ յատուկ հետեւաբար, մէկը՝ որ կը ղրկուէր թագաւորի մը կողմէ յատուկ հետեւաբար, մէկը՝ որ կը ղրկուէր թագաւորի մը կողմէ յատուկ 
պաշտօնով մը եւ յատուկ առիթով մը, զինք ներկայացնելու պաշտօնով մը եւ յատուկ առիթով մը, զինք ներկայացնելու պաշտօնով մը եւ յատուկ առիթով մը, զինք ներկայացնելու պաշտօնով մը եւ յատուկ առիթով մը, զինք ներկայացնելու 
համարհամարհամարհամար::::    Ինչպէս պատգամաւոր մը երկրէ մը ուրիշ երկիր Ինչպէս պատգամաւոր մը երկրէ մը ուրիշ երկիր Ինչպէս պատգամաւոր մը երկրէ մը ուրիշ երկիր Ինչպէս պատգամաւոր մը երկրէ մը ուրիշ երկիր 
կկկկ’’’’երթայ, ներկայացնելու համար այն անձը կամ այն երթայ, ներկայացնելու համար այն անձը կամ այն երթայ, ներկայացնելու համար այն անձը կամ այն երթայ, ներկայացնելու համար այն անձը կամ այն 
իշխանութիւնը որուն կողմէ ղրկուած է, այնպէս ալ, իշխանութիւնը որուն կողմէ ղրկուած է, այնպէս ալ, իշխանութիւնը որուն կողմէ ղրկուած է, այնպէս ալ, իշխանութիւնը որուն կողմէ ղրկուած է, այնպէս ալ, 
հրեշտահրեշտահրեշտահրեշտակները Աստուծոյ պատգամաւորներն են, եւ կրնան իր կները Աստուծոյ պատգամաւորներն են, եւ կրնան իր կները Աստուծոյ պատգամաւորներն են, եւ կրնան իր կները Աստուծոյ պատգամաւորներն են, եւ կրնան իր 
կողմէ ղրկուիլ ոեւէ ատեն, ոեւէ տեղ եւ ոեւէ անձի՝ յատուկ կողմէ ղրկուիլ ոեւէ ատեն, ոեւէ տեղ եւ ոեւէ անձի՝ յատուկ կողմէ ղրկուիլ ոեւէ ատեն, ոեւէ տեղ եւ ոեւէ անձի՝ յատուկ կողմէ ղրկուիլ ոեւէ ատեն, ոեւէ տեղ եւ ոեւէ անձի՝ յատուկ 
պատգամ մը փոխանցելու համարպատգամ մը փոխանցելու համարպատգամ մը փոխանցելու համարպատգամ մը փոխանցելու համար::::    
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Յիշենք օրինակի համար Գաբրիէլ հրեշտակին երեւումը Յիշենք օրինակի համար Գաբրիէլ հրեշտակին երեւումը Յիշենք օրինակի համար Գաբրիէլ հրեշտակին երեւումը Յիշենք օրինակի համար Գաբրիէլ հրեշտակին երեւումը 
Յովհաննէս Մկրտիչի հօրըՅովհաննէս Մկրտիչի հօրըՅովհաննէս Մկրտիչի հօրըՅովհաննէս Մկրտիչի հօրը::::    Ինչո՞ւ երեւցաւԻնչո՞ւ երեւցաւԻնչո՞ւ երեւցաւԻնչո՞ւ երեւցաւ::::    Երեւցաւ՝ Աստուծմէ Երեւցաւ՝ Աստուծմէ Երեւցաւ՝ Աստուծմէ Երեւցաւ՝ Աստուծմէ 
պատգամ մը բերելու համպատգամ մը բերելու համպատգամ մը բերելու համպատգամ մը բերելու համար անոր, քանի որ պատգամաւոր մըն ար անոր, քանի որ պատգամաւոր մըն ար անոր, քանի որ պատգամաւոր մըն ար անոր, քանի որ պատգամաւոր մըն 
էէէէ::::    Կամ ինչո՞ւ երեւցաւ Սուրբ Կոյս ՄարիամինԿամ ինչո՞ւ երեւցաւ Սուրբ Կոյս ՄարիամինԿամ ինչո՞ւ երեւցաւ Սուրբ Կոյս ՄարիամինԿամ ինչո՞ւ երեւցաւ Սուրբ Կոյս Մարիամին::::    Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, 
Աստուծմէ պատգամ մը բերելու համար անորԱստուծմէ պատգամ մը բերելու համար անորԱստուծմէ պատգամ մը բերելու համար անորԱստուծմէ պատգամ մը բերելու համար անոր::::    Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք 
հրեշտակներուն երեւումները Ղովտին ու Աբրահամինհրեշտակներուն երեւումները Ղովտին ու Աբրահամինհրեշտակներուն երեւումները Ղովտին ու Աբրահամինհրեշտակներուն երեւումները Ղովտին ու Աբրահամին::::    ԱսոԱսոԱսոԱսո´́́́նց նց նց նց 
եւս հրեշտակները յատուկ պատգամներ ունէին փոխանցելիքեւս հրեշտակները յատուկ պատգամներ ունէին փոխանցելիքեւս հրեշտակները յատուկ պատգամներ ունէին փոխանցելիքեւս հրեշտակները յատուկ պատգամներ ունէին փոխանցելիք::::    

Վերոյիշեալ դրուաՎերոյիշեալ դրուաՎերոյիշեալ դրուաՎերոյիշեալ դրուագներուն մէջ, հրեշտակները մարմնաւոր գներուն մէջ, հրեշտակները մարմնաւոր գներուն մէջ, հրեշտակները մարմնաւոր գներուն մէջ, հրեշտակները մարմնաւոր 
կերպարանքով կկերպարանքով կկերպարանքով կկերպարանքով կ’’’’երեւիներեւիներեւիներեւին::::    Հետաքրքրական է որ երբեմն կՀետաքրքրական է որ երբեմն կՀետաքրքրական է որ երբեմն կՀետաքրքրական է որ երբեմն կ’’’’երեւին երեւին երեւին երեւին 
ոմանց, իսկ ուրիշներուն համար՝ անտեսանելի կը մնանոմանց, իսկ ուրիշներուն համար՝ անտեսանելի կը մնանոմանց, իսկ ուրիշներուն համար՝ անտեսանելի կը մնանոմանց, իսկ ուրիշներուն համար՝ անտեսանելի կը մնան::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
այս երեւիլը ինքնին մեզ կը դնէ հետաքրքրական ուրիշ հարցումի այս երեւիլը ինքնին մեզ կը դնէ հետաքրքրական ուրիշ հարցումի այս երեւիլը ինքնին մեզ կը դնէ հետաքրքրական ուրիշ հարցումի այս երեւիլը ինքնին մեզ կը դնէ հետաքրքրական ուրիշ հարցումի 
մը դիմաց՝ եթէ կմը դիմաց՝ եթէ կմը դիմաց՝ եթէ կմը դիմաց՝ եթէ կ’’’’երեւին եւ մարմնաւորապէս կերեւին եւ մարմնաւորապէս կերեւին եւ մարմնաւորապէս կերեւին եւ մարմնաւորապէս կ’’’’երեւին, արերեւին, արերեւին, արերեւին, արդեօք դեօք դեօք դեօք 
ի՞նչպիսի մարմին մըն է այն մարմինը որով կը յայտնուին անոնքի՞նչպիսի մարմին մըն է այն մարմինը որով կը յայտնուին անոնքի՞նչպիսի մարմին մըն է այն մարմինը որով կը յայտնուին անոնքի՞նչպիսի մարմին մըն է այն մարմինը որով կը յայտնուին անոնք::::    

Ծն 18Ծն 18Ծն 18Ծն 18----ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ««««երեք մարդիկերեք մարդիկերեք մարդիկերեք մարդիկ» » » » եկան եկան եկան եկան 
Աբրահամի մօտԱբրահամի մօտԱբրահամի մօտԱբրահամի մօտ::::    Երեքէն մէկը Տէրը ինքն էր, իսկ միւս երկուքը՝ Երեքէն մէկը Տէրը ինքն էր, իսկ միւս երկուքը՝ Երեքէն մէկը Տէրը ինքն էր, իսկ միւս երկուքը՝ Երեքէն մէկը Տէրը ինքն էր, իսկ միւս երկուքը՝ 
հրեշտակներ էին, որոնք Աբրահամէն բաժնուելէ ետք, Սոդոմ ու հրեշտակներ էին, որոնք Աբրահամէն բաժնուելէ ետք, Սոդոմ ու հրեշտակներ էին, որոնք Աբրահամէն բաժնուելէ ետք, Սոդոմ ու հրեշտակներ էին, որոնք Աբրահամէն բաժնուելէ ետք, Սոդոմ ու 
Գոմոր քաղաքները կԳոմոր քաղաքները կԳոմոր քաղաքները կԳոմոր քաղաքները կ’’’’երթան՝ զանոնք երթան՝ զանոնք երթան՝ զանոնք երթան՝ զանոնք հարուածելու համար հարուածելու համար հարուածելու համար հարուածելու համար 
Աստուծոյ կողմէԱստուծոյ կողմէԱստուծոյ կողմէԱստուծոյ կողմէ::::    Այս երեքը ոԱյս երեքը ոԱյս երեքը ոԱյս երեքը ո´́́́չ միայն կչ միայն կչ միայն կչ միայն կ’’’’երեւին Աբրահամին, երեւին Աբրահամին, երեւին Աբրահամին, երեւին Աբրահամին, 
այլեւ քովը կը նստին եւ կը ճաշենայլեւ քովը կը նստին եւ կը ճաշենայլեւ քովը կը նստին եւ կը ճաշենայլեւ քովը կը նստին եւ կը ճաշեն::::    Եթէ երբեք քովը կը նստին եւ Եթէ երբեք քովը կը նստին եւ Եթէ երբեք քովը կը նստին եւ Եթէ երբեք քովը կը նստին եւ 
կը ճաշեն, հարց կու տանք, երեւո՞յթ էին անոնք, այլ խօսքով, կը ճաշեն, հարց կու տանք, երեւո՞յթ էին անոնք, այլ խօսքով, կը ճաշեն, հարց կու տանք, երեւո՞յթ էին անոնք, այլ խօսքով, կը ճաշեն, հարց կու տանք, երեւո՞յթ էին անոնք, այլ խօսքով, 
մարմին ունէի՞ն, թէ՝ ոչմարմին ունէի՞ն, թէ՝ ոչմարմին ունէի՞ն, թէ՝ ոչմարմին ունէի՞ն, թէ՝ ոչ::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ ունէինւշտ ունէինւշտ ունէինւշտ ունէին::::    Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը 
յստակ մէյստակ մէյստակ մէյստակ մէկ բան ցոյց կու տայ, որ հրեշտակները իրենք զիրենք կ բան ցոյց կու տայ, որ հրեշտակները իրենք զիրենք կ բան ցոյց կու տայ, որ հրեշտակները իրենք զիրենք կ բան ցոյց կու տայ, որ հրեշտակները իրենք զիրենք 
թանձրացնելու կամ նիւթեղինացնելու որոշ կարողութիւն մը թանձրացնելու կամ նիւթեղինացնելու որոշ կարողութիւն մը թանձրացնելու կամ նիւթեղինացնելու որոշ կարողութիւն մը թանձրացնելու կամ նիւթեղինացնելու որոշ կարողութիւն մը 
ունինունինունինունին::::    

Հրեշտակները գերազանցօրէն տարբեր են մարդոցմէ իրենց Հրեշտակները գերազանցօրէն տարբեր են մարդոցմէ իրենց Հրեշտակները գերազանցօրէն տարբեր են մարդոցմէ իրենց Հրեշտակները գերազանցօրէն տարբեր են մարդոցմէ իրենց 
հոգեղէն գոյութեան մէջ, իրենց ունեցած կարողութեամբ, հոգեղէն գոյութեան մէջ, իրենց ունեցած կարողութեամբ, հոգեղէն գոյութեան մէջ, իրենց ունեցած կարողութեամբ, հոգեղէն գոյութեան մէջ, իրենց ունեցած կարողութեամբ, 
զօրութեամբ եւ իմաստութեամբզօրութեամբ եւ իմաստութեամբզօրութեամբ եւ իմաստութեամբզօրութեամբ եւ իմաստութեամբ::::    Պէտք է յիշել հրեշտաՊէտք է յիշել հրեշտաՊէտք է յիշել հրեշտաՊէտք է յիշել հրեշտակներուն կներուն կներուն կներուն 
ուրիշ մէկ կարեւոր յատկանիշը նաեւ, այն՝ որ հրեշտակները ուրիշ մէկ կարեւոր յատկանիշը նաեւ, այն՝ որ հրեշտակները ուրիշ մէկ կարեւոր յատկանիշը նաեւ, այն՝ որ հրեշտակները ուրիշ մէկ կարեւոր յատկանիշը նաեւ, այն՝ որ հրեշտակները 
իբրեւ Աստուծոյ ներկայացուցիչները, լաւապէս ծանօթ են այն իբրեւ Աստուծոյ ներկայացուցիչները, լաւապէս ծանօթ են այն իբրեւ Աստուծոյ ներկայացուցիչները, լաւապէս ծանօթ են այն իբրեւ Աստուծոյ ներկայացուցիչները, լաւապէս ծանօթ են այն 
բոլոր իրադարձութիւններուն որոնք յատուկ են մեր աշխարհինբոլոր իրադարձութիւններուն որոնք յատուկ են մեր աշխարհինբոլոր իրադարձութիւններուն որոնք յատուկ են մեր աշխարհինբոլոր իրադարձութիւններուն որոնք յատուկ են մեր աշխարհին::::    
Այս իրողութիւնը Աստուածաշունչի մէջ կԱյս իրողութիւնը Աստուածաշունչի մէջ կԱյս իրողութիւնը Աստուածաշունչի մէջ կԱյս իրողութիւնը Աստուածաշունչի մէջ կ’’’’արտայայտուի յատուկ արտայայտուի յատուկ արտայայտուի յատուկ արտայայտուի յատուկ 
պատկերացումով մըպատկերացումով մըպատկերացումով մըպատկերացումով մը::::    ՀրեշտակնեՀրեշտակնեՀրեշտակնեՀրեշտակներուն համար կրուն համար կրուն համար կրուն համար կ’’’’ըսուի որ ըսուի որ ըսուի որ ըսուի որ ««««ամէն ամէն ամէն ամէն 
կողմէն աչքերով լեցունկողմէն աչքերով լեցունկողմէն աչքերով լեցունկողմէն աչքերով լեցուն»»»»    են (Եզ 1.18)են (Եզ 1.18)են (Եզ 1.18)են (Եզ 1.18)::::    Այս հաստատումը կը Այս հաստատումը կը Այս հաստատումը կը Այս հաստատումը կը 
պարզէ որ հրեշտակները յատուկ տեսողութիւն մը ունին, պարզէ որ հրեշտակները յատուկ տեսողութիւն մը ունին, պարզէ որ հրեշտակները յատուկ տեսողութիւն մը ունին, պարզէ որ հրեշտակները յատուկ տեսողութիւն մը ունին, 
խորաթափանց տեսողութիւն մը, որով կարող են տեսնել խորաթափանց տեսողութիւն մը, որով կարող են տեսնել խորաթափանց տեսողութիւն մը, որով կարող են տեսնել խորաթափանց տեսողութիւն մը, որով կարող են տեսնել 
ճշմարտութիւնը եւ գիտնալ զանիկա այնպէս ինչպէս որ էճշմարտութիւնը եւ գիտնալ զանիկա այնպէս ինչպէս որ էճշմարտութիւնը եւ գիտնալ զանիկա այնպէս ինչպէս որ էճշմարտութիւնը եւ գիտնալ զանիկա այնպէս ինչպէս որ է::::    
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Ի վերջոյ, հրեշտակներուն Ի վերջոյ, հրեշտակներուն Ի վերջոյ, հրեշտակներուն Ի վերջոյ, հրեշտակներուն մեզի ամէնէն ծանօթ երեսը անոնց մեզի ամէնէն ծանօթ երեսը անոնց մեզի ամէնէն ծանօթ երեսը անոնց մեզի ամէնէն ծանօթ երեսը անոնց 
միջնորդ ըլլալու երեսն էմիջնորդ ըլլալու երեսն էմիջնորդ ըլլալու երեսն էմիջնորդ ըլլալու երեսն է::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 
հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը 
ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի 
ժառանգենժառանգենժառանգենժառանգեն»»»» ( ( ( (Եբր 1.14)Եբր 1.14)Եբր 1.14)Եբր 1.14)::::    Անոնք միջնորդ ենԱնոնք միջնորդ ենԱնոնք միջնորդ ենԱնոնք միջնորդ են::::    Միջնորդ՝ ոՄիջնորդ՝ ոՄիջնորդ՝ ոՄիջնորդ՝ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անտեսանելիանտեսանելիանտեսանելիանտեսանելի    կամ անմերձենալի Աստուծոյ եւ աշխարհին միջեւ, կամ անմերձենալի Աստուծոյ եւ աշխարհին միջեւ, կամ անմերձենալի Աստուծոյ եւ աշխարհին միջեւ, կամ անմերձենալի Աստուծոյ եւ աշխարհին միջեւ, 
այլ միջնորդ՝ մեր փրկութեան համարայլ միջնորդ՝ մեր փրկութեան համարայլ միջնորդ՝ մեր փրկութեան համարայլ միջնորդ՝ մեր փրկութեան համար::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’օգնեն բոլոր օգնեն բոլոր օգնեն բոլոր օգնեն բոլոր 
անոնց՝ որոնք կոչուած են փրկութեանանոնց՝ որոնք կոչուած են փրկութեանանոնց՝ որոնք կոչուած են փրկութեանանոնց՝ որոնք կոչուած են փրկութեան::::    

Յիշենք նաեւ որ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, երկու տարբեր Յիշենք նաեւ որ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, երկու տարբեր Յիշենք նաեւ որ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, երկու տարբեր Յիշենք նաեւ որ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, երկու տարբեր 
առիթներով հրեշտակներու ակնարկութիւն ըրաւառիթներով հրեշտակներու ակնարկութիւն ըրաւառիթներով հրեշտակներու ակնարկութիւն ըրաւառիթներով հրեշտակներու ակնարկութիւն ըրաւ::::    Ան Ան Ան Ան 
պատուիրեց չգայթակղեցնել պատուիրեց չգայթակղեցնել պատուիրեց չգայթակղեցնել պատուիրեց չգայթակղեցնել կամ չարհամարհել փոքրիկները, կամ չարհամարհել փոքրիկները, կամ չարհամարհել փոքրիկները, կամ չարհամարհել փոքրիկները, 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ ««««անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնենանոնց հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնենանոնց հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնենանոնց հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն» » » » 
երկնաւոր Հայրը (Մտ 18.10)երկնաւոր Հայրը (Մտ 18.10)երկնաւոր Հայրը (Մտ 18.10)երկնաւոր Հայրը (Մտ 18.10):::: « « « «Անոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակները» » » » բառերը, բառերը, բառերը, բառերը, 
ցոյց կու տան որ իւրաքանչիւր մարդ ունի իր պահապան ցոյց կու տան որ իւրաքանչիւր մարդ ունի իր պահապան ցոյց կու տան որ իւրաքանչիւր մարդ ունի իր պահապան ցոյց կու տան որ իւրաքանչիւր մարդ ունի իր պահապան 
հրեշտակըհրեշտակըհրեշտակըհրեշտակը::::    Եւ երկրորդ, երբ պատմեց կորսուած դրամին առակը Եւ երկրորդ, երբ պատմեց կորսուած դրամին առակը Եւ երկրորդ, երբ պատմեց կորսուած դրամին առակը Եւ երկրորդ, երբ պատմեց կորսուած դրամին առակը 
եւ յիշեց թէ եւ յիշեց թէ եւ յիշեց թէ եւ յիշեց թէ ինչպէս առակին մէջ յիշուած կինը կը գտնէ դրամը, ինչպէս առակին մէջ յիշուած կինը կը գտնէ դրամը, ինչպէս առակին մէջ յիշուած կինը կը գտնէ դրամը, ինչպէս առակին մէջ յիշուած կինը կը գտնէ դրամը, 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ԿԿԿԿ’’’’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի 
ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կ’’’’ապաշխարէապաշխարէապաշխարէապաշխարէ»»»» ( ( ( (Ղկ 15.10)Ղկ 15.10)Ղկ 15.10)Ղկ 15.10)::::    
Այս համարը բացայայտ կը դարձնէ որ հրեշտակները ոԱյս համարը բացայայտ կը դարձնէ որ հրեշտակները ոԱյս համարը բացայայտ կը դարձնէ որ հրեշտակները ոԱյս համարը բացայայտ կը դարձնէ որ հրեշտակները ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
մեր կմեր կմեր կմեր կ’’’’օգնեն մեր փրկութեան, այլ նաեւ կօգնեն մեր փրկութեան, այլ նաեւ կօգնեն մեր փրկութեան, այլ նաեւ կօգնեն մեր փրկութեան, այլ նաեւ կ’’’’ուրաուրաուրաուրախանան մեր խանան մեր խանան մեր խանան մեր 
փրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համար::::    

Խօսեցանք նիւթեղէն եւ հոգեղէն ստեղծագործութեանց Խօսեցանք նիւթեղէն եւ հոգեղէն ստեղծագործութեանց Խօսեցանք նիւթեղէն եւ հոգեղէն ստեղծագործութեանց Խօսեցանք նիւթեղէն եւ հոգեղէն ստեղծագործութեանց 
մասին, Աստուած սակայն, միայն ստեղծիչ չէ, այլ նաեւ՝ մասին, Աստուած սակայն, միայն ստեղծիչ չէ, այլ նաեւ՝ մասին, Աստուած սակայն, միայն ստեղծիչ չէ, այլ նաեւ՝ մասին, Աստուած սակայն, միայն ստեղծիչ չէ, այլ նաեւ՝ 
նախախնամողնախախնամողնախախնամողնախախնամող::::    Կարելի չէ պատկերացնել որ Աստուած մը, եւ Կարելի չէ պատկերացնել որ Աստուած մը, եւ Կարելի չէ պատկերացնել որ Աստուած մը, եւ Կարելի չէ պատկերացնել որ Աստուած մը, եւ 
այն ալ՝ հաայն ալ՝ հաայն ալ՝ հաայն ալ՝ հա´́́́յր եղող Աստուած մը, յր եղող Աստուած մը, յր եղող Աստուած մը, յր եղող Աստուած մը, ----    Հաւատամքին իսկ բառերով՝ Հաւատամքին իսկ բառերով՝ Հաւատամքին իսկ բառերով՝ Հաւատամքին իսկ բառերով՝ 
««««ամենակալ Հայրամենակալ Հայրամենակալ Հայրամենակալ Հայր» » » » մը,մը,մը,մը,----    ոոոոր ստեղծէ եւ այնուհետեւ լքէ իր ր ստեղծէ եւ այնուհետեւ լքէ իր ր ստեղծէ եւ այնուհետեւ լքէ իր ր ստեղծէ եւ այնուհետեւ լքէ իր 
ստեղծածը, եւ բնաւ չզբաղի ու չհետաքրքրուի անովստեղծածը, եւ բնաւ չզբաղի ու չհետաքրքրուի անովստեղծածը, եւ բնաւ չզբաղի ու չհետաքրքրուի անովստեղծածը, եւ բնաւ չզբաղի ու չհետաքրքրուի անով::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
կարելի չէ երեւակայել որ ճշմարիտ ծնող մը ծնունդ տալէ ետք իր կարելի չէ երեւակայել որ ճշմարիտ ծնող մը ծնունդ տալէ ետք իր կարելի չէ երեւակայել որ ճշմարիտ ծնող մը ծնունդ տալէ ետք իր կարելի չէ երեւակայել որ ճշմարիտ ծնող մը ծնունդ տալէ ետք իր 
զաւկին՝ լքէ զայն, այնպէս ալ, կարելի չէ պատկերացնել որ զաւկին՝ լքէ զայն, այնպէս ալ, կարելի չէ պատկերացնել որ զաւկին՝ լքէ զայն, այնպէս ալ, կարելի չէ պատկերացնել որ զաւկին՝ լքէ զայն, այնպէս ալ, կարելի չէ պատկերացնել որ 
ճշմարիտ Աստուածը որ սիրոյ ու սիրող Աստուած է՝ լքէ իր ճշմարիտ Աստուածը որ սիրոյ ու սիրող Աստուած է՝ լքէ իր ճշմարիտ Աստուածը որ սիրոյ ու սիրող Աստուած է՝ լքէ իր ճշմարիտ Աստուածը որ սիրոյ ու սիրող Աստուած է՝ լքէ իր 
ստեղծաստեղծաստեղծաստեղծածները, անոնց ստեղծումէն ետքծները, անոնց ստեղծումէն ետքծները, անոնց ստեղծումէն ետքծները, անոնց ստեղծումէն ետք::::    

Իսկական ծնողը խնամածու ու հոգատար ծնողն էԻսկական ծնողը խնամածու ու հոգատար ծնողն էԻսկական ծնողը խնամածու ու հոգատար ծնողն էԻսկական ծնողը խնամածու ու հոգատար ծնողն է::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
երկնաւոր Հայրը, իսկական ծնողի՝ խնամածու ու հոգատար երկնաւոր Հայրը, իսկական ծնողի՝ խնամածու ու հոգատար երկնաւոր Հայրը, իսկական ծնողի՝ խնամածու ու հոգատար երկնաւոր Հայրը, իսկական ծնողի՝ խնամածու ու հոգատար 
ծնողի պատկերով կը ներկայանայծնողի պատկերով կը ներկայանայծնողի պատկերով կը ներկայանայծնողի պատկերով կը ներկայանայ::::    Բայց Աստուծոյ սէրն ու Բայց Աստուծոյ սէրն ու Բայց Աստուծոյ սէրն ու Բայց Աստուծոյ սէրն ու 
կապուածութիւնը, գուրգուրանքն ու խնամատարութիւնը կապուածութիւնը, գուրգուրանքն ու խնամատարութիւնը կապուածութիւնը, գուրգուրանքն ու խնամատարութիւնը կապուածութիւնը, գուրգուրանքն ու խնամատարութիւնը 
մարդոց հանդէպ, շատ աւելիմարդոց հանդէպ, շատ աւելիմարդոց հանդէպ, շատ աւելիմարդոց հանդէպ, շատ աւելի´́́́ն է ն է ն է ն է քան երկրաւոր ծնողներու սէրն քան երկրաւոր ծնողներու սէրն քան երկրաւոր ծնողներու սէրն քան երկրաւոր ծնողներու սէրն 
ու կապուածութիւնը, որովհետեւ ինքն իսկ կը հաստատէ՝ ըսելով. ու կապուածութիւնը, որովհետեւ ինքն իսկ կը հաստատէ՝ ըսելով. ու կապուածութիւնը, որովհետեւ ինքն իսկ կը հաստատէ՝ ըսելով. ու կապուածութիւնը, որովհետեւ ինքն իսկ կը հաստատէ՝ ըսելով. 
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««««Միթէ կինը իր կաթնկեր մանուկը կրնա՞յ մոռնալ, այնպէս որ իր Միթէ կինը իր կաթնկեր մանուկը կրնա՞յ մոռնալ, այնպէս որ իր Միթէ կինը իր կաթնկեր մանուկը կրնա՞յ մոռնալ, այնպէս որ իր Միթէ կինը իր կաթնկեր մանուկը կրնա՞յ մոռնալ, այնպէս որ իր 
որովայնին ծնունդը եղող մանուկին վրայ չգթայորովայնին ծնունդը եղող մանուկին վրայ չգթայորովայնին ծնունդը եղող մանուկին վրայ չգթայորովայնին ծնունդը եղող մանուկին վրայ չգթայ::::    Թէեւ անոնք Թէեւ անոնք Թէեւ անոնք Թէեւ անոնք 
մոռնան, բայց ես քեզ պիտի չմոռնամմոռնան, բայց ես քեզ պիտի չմոռնամմոռնան, բայց ես քեզ պիտի չմոռնամմոռնան, բայց ես քեզ պիտի չմոռնամ»»»» ( ( ( (Ես 49.15)Ես 49.15)Ես 49.15)Ես 49.15)::::    

Աստուծոյ սէԱստուծոյ սէԱստուծոյ սէԱստուծոյ սէրը մարդուն հանդէպ աւելիրը մարդուն հանդէպ աւելիրը մարդուն հանդէպ աւելիրը մարդուն հանդէպ աւելի´́́́    մեծ է քան մարդուն մեծ է քան մարդուն մեծ է քան մարդուն մեծ է քան մարդուն 
սէրը մարդուն հանդէպսէրը մարդուն հանդէպսէրը մարդուն հանդէպսէրը մարդուն հանդէպ::::    Աստուած վստահութիւն կը ներշնչէ Աստուած վստահութիւն կը ներշնչէ Աստուած վստահութիւն կը ներշնչէ Աստուած վստահութիւն կը ներշնչէ 
մարդ արարածին թէ բնամարդ արարածին թէ բնամարդ արարածին թէ բնամարդ արարածին թէ բնա´́́́ւ զինք պիտի չլքէ ու չմոռնայ, ւ զինք պիտի չլքէ ու չմոռնայ, ւ զինք պիտի չլքէ ու չմոռնայ, ւ զինք պիտի չլքէ ու չմոռնայ, 
հակառակ իր բոլոր թերացումներուն, հակառակ մարդուն հակառակ իր բոլոր թերացումներուն, հակառակ մարդուն հակառակ իր բոլոր թերացումներուն, հակառակ մարդուն հակառակ իր բոլոր թերացումներուն, հակառակ մարդուն 
ամբողջ սահմանափակութեան եւ հակառակ մարդուն չար ամբողջ սահմանափակութեան եւ հակառակ մարդուն չար ամբողջ սահմանափակութեան եւ հակառակ մարդուն չար ամբողջ սահմանափակութեան եւ հակառակ մարդուն չար 
գործերունգործերունգործերունգործերուն::::    ԱստոԱստոԱստոԱստուած ինչպէս հոգածու է մարդուն հանդէպ, ւած ինչպէս հոգածու է մարդուն հանդէպ, ւած ինչպէս հոգածու է մարդուն հանդէպ, ւած ինչպէս հոգածու է մարդուն հանդէպ, 
այնպէս ալ հոգածու է աշխարհի ու տիեզերքի հանդէպայնպէս ալ հոգածու է աշխարհի ու տիեզերքի հանդէպայնպէս ալ հոգածու է աշխարհի ու տիեզերքի հանդէպայնպէս ալ հոգածու է աշխարհի ու տիեզերքի հանդէպ::::    Մարդուն Մարդուն Մարդուն Մարդուն 
նման, աշխարհը ինք եւս Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին նման, աշխարհը ինք եւս Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին նման, աշխարհը ինք եւս Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին նման, աշխարհը ինք եւս Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին 
մաս կը կազմէմաս կը կազմէմաս կը կազմէմաս կը կազմէ::::    

Յաճախ դժբախտաբար երբ փորձութեան կամ չարիքի Յաճախ դժբախտաբար երբ փորձութեան կամ չարիքի Յաճախ դժբախտաբար երբ փորձութեան կամ չարիքի Յաճախ դժբախտաբար երբ փորձութեան կամ չարիքի 
հանդիպինք, կը սկսինք կասկածի տակ առնել Աստուծոյ հանդիպինք, կը սկսինք կասկածի տակ առնել Աստուծոյ հանդիպինք, կը սկսինք կասկածի տակ առնել Աստուծոյ հանդիպինք, կը սկսինք կասկածի տակ առնել Աստուծոյ 
նախախնախախնախախնախախնամութիւնը, գուրգուրանքն ու հոգածութիւնընամութիւնը, գուրգուրանքն ու հոգածութիւնընամութիւնը, գուրգուրանքն ու հոգածութիւնընամութիւնը, գուրգուրանքն ու հոգածութիւնը::::    
Չարչարանքով լեցուն պահերու դիմաց, պահ մը կը զգանք կամ Չարչարանքով լեցուն պահերու դիմաց, պահ մը կը զգանք կամ Չարչարանքով լեցուն պահերու դիմաց, պահ մը կը զգանք կամ Չարչարանքով լեցուն պահերու դիմաց, պահ մը կը զգանք կամ 
կը կարծենք որ Աստուած լքած է մեզկը կարծենք որ Աստուած լքած է մեզկը կարծենք որ Աստուած լքած է մեզկը կարծենք որ Աստուած լքած է մեզ::::    Բայց եւ այնպէս, շուտով եւ Բայց եւ այնպէս, շուտով եւ Բայց եւ այնպէս, շուտով եւ Բայց եւ այնպէս, շուտով եւ 
մեր իսկ փորձառութեամբ, կմեր իսկ փորձառութեամբ, կմեր իսկ փորձառութեամբ, կմեր իսկ փորձառութեամբ, կ’’’’անդրադառնանք թէ որքաանդրադառնանք թէ որքաանդրադառնանք թէ որքաանդրադառնանք թէ որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
խորհրդաւոր կերպով Աստուած կը քալէ մեզի հետ եւ մեզ ուխորհրդաւոր կերպով Աստուած կը քալէ մեզի հետ եւ մեզ ուխորհրդաւոր կերպով Աստուած կը քալէ մեզի հետ եւ մեզ ուխորհրդաւոր կերպով Աստուած կը քալէ մեզի հետ եւ մեզ ունի իր նի իր նի իր նի իր 
ափերուն մէջափերուն մէջափերուն մէջափերուն մէջ::::    

Խօսելէ առաջ չարին գոյութեան մասին, որուն վերաբերեալ Խօսելէ առաջ չարին գոյութեան մասին, որուն վերաբերեալ Խօսելէ առաջ չարին գոյութեան մասին, որուն վերաբերեալ Խօսելէ առաջ չարին գոյութեան մասին, որուն վերաբերեալ 
արդէն հպանցիկ ակնարկութիւն մը ըրինք, նախ անհրաժեշտ է արդէն հպանցիկ ակնարկութիւն մը ըրինք, նախ անհրաժեշտ է արդէն հպանցիկ ակնարկութիւն մը ըրինք, նախ անհրաժեշտ է արդէն հպանցիկ ակնարկութիւն մը ըրինք, նախ անհրաժեշտ է 
հաստատել աշխարհի ու տիեզերքի բարի ըլլալու իրողութիւնըհաստատել աշխարհի ու տիեզերքի բարի ըլլալու իրողութիւնըհաստատել աշխարհի ու տիեզերքի բարի ըլլալու իրողութիւնըհաստատել աշխարհի ու տիեզերքի բարի ըլլալու իրողութիւնը::::    
Երբ կը կարդանք Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը, կը տեսնենք Երբ կը կարդանք Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը, կը տեսնենք Երբ կը կարդանք Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը, կը տեսնենք Երբ կը կարդանք Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը, կը տեսնենք 
որ ստեղծագործութեան իւոր ստեղծագործութեան իւոր ստեղծագործութեան իւոր ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր օրուայ աւարտին, կը րաքանչիւր օրուայ աւարտին, կը րաքանչիւր օրուայ աւարտին, կը րաքանչիւր օրուայ աւարտին, կը 
հաստատուի. հաստատուի. հաստատուի. հաստատուի. ««««Եւ Աստուած տեսաւ որ բարի էԵւ Աստուած տեսաւ որ բարի էԵւ Աստուած տեսաւ որ բարի էԵւ Աստուած տեսաւ որ բարի է»»»»::::    Ինչո՞ւ այս Ինչո՞ւ այս Ինչո՞ւ այս Ինչո՞ւ այս 
հաստատումըհաստատումըհաստատումըհաստատումը::::    Երբ Մովսէս գրի կԵրբ Մովսէս գրի կԵրբ Մովսէս գրի կԵրբ Մովսէս գրի կ’’’’առնէր Ծննդոց գիրքը, իր առնէր Ծննդոց գիրքը, իր առնէր Ծննդոց գիրքը, իր առնէր Ծննդոց գիրքը, իր 
շուրջը չարիքներ չկայի՞ն, աշխարհը չէ՞ր չարացածշուրջը չարիքներ չկայի՞ն, աշխարհը չէ՞ր չարացածշուրջը չարիքներ չկայի՞ն, աշխարհը չէ՞ր չարացածշուրջը չարիքներ չկայի՞ն, աշխարհը չէ՞ր չարացած::::    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
չարութեամբ լեցուն աշխարհը չարութեամբ լեցուն աշխարհը չարութեամբ լեցուն աշխարհը չարութեամբ լեցուն աշխարհը ««««բարիբարիբարիբարի» » » » կկկկ’’’’անուանէ Մովսէսանուանէ Մովսէսանուանէ Մովսէսանուանէ Մովսէս::::    ԿաԿաԿաԿա´́́́մ մ մ մ 
այն է որ Մովսայն է որ Մովսայն է որ Մովսայն է որ Մովսէս կը մոռնար աշխարհը լեցնող չարիքը, կաէս կը մոռնար աշխարհը լեցնող չարիքը, կաէս կը մոռնար աշխարհը լեցնող չարիքը, կաէս կը մոռնար աշխարհը լեցնող չարիքը, կա´́́́մ այն մ այն մ այն մ այն 
է որ կը փորձէր մեզի ներկայացնել կեղծ պատկեր մը, եւ կաէ որ կը փորձէր մեզի ներկայացնել կեղծ պատկեր մը, եւ կաէ որ կը փորձէր մեզի ներկայացնել կեղծ պատկեր մը, եւ կաէ որ կը փորձէր մեզի ներկայացնել կեղծ պատկեր մը, եւ կա´́́́մ մ մ մ 
այն է, որ մեզի կը ներկայացնէ գերագոյն ճշմարտութիւն մը, որ այն է, որ մեզի կը ներկայացնէ գերագոյն ճշմարտութիւն մը, որ այն է, որ մեզի կը ներկայացնէ գերագոյն ճշմարտութիւն մը, որ այն է, որ մեզի կը ներկայացնէ գերագոյն ճշմարտութիւն մը, որ 
մեր անմիջական հասկացողութենէն կը վրիպի ներկայիսմեր անմիջական հասկացողութենէն կը վրիպի ներկայիսմեր անմիջական հասկացողութենէն կը վրիպի ներկայիսմեր անմիջական հասկացողութենէն կը վրիպի ներկայիս::::    Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ Եւ այդ 
գերագոյն ճշմարտութիւնը այն է՝ որ եթէ աշխագերագոյն ճշմարտութիւնը այն է՝ որ եթէ աշխագերագոյն ճշմարտութիւնը այն է՝ որ եթէ աշխագերագոյն ճշմարտութիւնը այն է՝ որ եթէ աշխարհը իր երեւելի եւ րհը իր երեւելի եւ րհը իր երեւելի եւ րհը իր երեւելի եւ 
աներեւոյթ բոլոր արարծներով Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է, աներեւոյթ բոլոր արարծներով Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է, աներեւոյթ բոլոր արարծներով Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է, աներեւոյթ բոլոր արարծներով Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է, 
եւ եթէ Աստուած գերագոյն Բարին է, աշխարհը հետեւաբար, եւ եթէ Աստուած գերագոյն Բարին է, աշխարհը հետեւաբար, եւ եթէ Աստուած գերագոյն Բարին է, աշխարհը հետեւաբար, եւ եթէ Աստուած գերագոյն Բարին է, աշխարհը հետեւաբար, 
ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ բարիուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ բարիուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ բարիուրիշ բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ բարի::::    
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Այստեղ, դարձեալ ստիպուած ենք ակնարկելու այն Այստեղ, դարձեալ ստիպուած ենք ակնարկելու այն Այստեղ, դարձեալ ստիպուած ենք ակնարկելու այն Այստեղ, դարձեալ ստիպուած ենք ակնարկելու այն 
խորհողութեանց եւ մտածողութեանց, որոնք թէխորհողութեանց եւ մտածողութեանց, որոնք թէխորհողութեանց եւ մտածողութեանց, որոնք թէխորհողութեանց եւ մտածողութեանց, որոնք թէ´́́́    անցեաանցեաանցեաանցեալի լի լի լի 
աշխարհին մէջ կային եւ թէաշխարհին մէջ կային եւ թէաշխարհին մէջ կային եւ թէաշխարհին մէջ կային եւ թէ´́́́    այսօրուան աշխարհին մէջ կանայսօրուան աշխարհին մէջ կանայսօրուան աշխարհին մէջ կանայսօրուան աշխարհին մէջ կան::::    
Այդ խորհողութիւնները եւ մտածողութիւնները եԱյդ խորհողութիւնները եւ մտածողութիւնները եԱյդ խորհողութիւնները եւ մտածողութիւնները եԱյդ խորհողութիւնները եւ մտածողութիւնները ե´́́́ւ կրօնական ւ կրօնական ւ կրօնական ւ կրօնական 
եեեե´́́́ւ իմաստասիրական բնոյթ ունինւ իմաստասիրական բնոյթ ունինւ իմաստասիրական բնոյթ ունինւ իմաստասիրական բնոյթ ունին::::    Առնենք օրինակ, Ծայրագոյն Առնենք օրինակ, Ծայրագոյն Առնենք օրինակ, Ծայրագոյն Առնենք օրինակ, Ծայրագոյն 
արեւելքի որոշ կրօնները եւ անոնց ըմբռնումը աշխարհի արեւելքի որոշ կրօնները եւ անոնց ըմբռնումը աշխարհի արեւելքի որոշ կրօնները եւ անոնց ըմբռնումը աշխարհի արեւելքի որոշ կրօնները եւ անոնց ըմբռնումը աշխարհի 
վերաբերեալ եւ Աստուծոյ ու մարդուն վերաբվերաբերեալ եւ Աստուծոյ ու մարդուն վերաբվերաբերեալ եւ Աստուծոյ ու մարդուն վերաբվերաբերեալ եւ Աստուծոյ ու մարդուն վերաբերեալերեալերեալերեալ::::    

Իրենց համար Աստուած անձնաւորեալ Աստուածը չէԻրենց համար Աստուած անձնաւորեալ Աստուածը չէԻրենց համար Աստուած անձնաւորեալ Աստուածը չէԻրենց համար Աստուած անձնաւորեալ Աստուածը չէ::::    Իրենց Իրենց Իրենց Իրենց 
համար Աստուած ոհամար Աստուած ոհամար Աստուած ոհամար Աստուած ո´́́́չ հայր է, ոչ հայր է, ոչ հայր է, ոչ հայր է, ո´́́́չ սիրոյ Աստուած է, եւ ոչ սիրոյ Աստուած է, եւ ոչ սիրոյ Աստուած է, եւ ոչ սիրոյ Աստուած է, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
գերագոյն բարին էգերագոյն բարին էգերագոյն բարին էգերագոյն բարին է::::    Իրենց հասկացողութեամբ, Աստուած եւ Իրենց հասկացողութեամբ, Աստուած եւ Իրենց հասկացողութեամբ, Աստուած եւ Իրենց հասկացողութեամբ, Աստուած եւ 
աշխարհը կը ներկայացնեն բարիին եւ չարին խառնուրդ մըաշխարհը կը ներկայացնեն բարիին եւ չարին խառնուրդ մըաշխարհը կը ներկայացնեն բարիին եւ չարին խառնուրդ մըաշխարհը կը ներկայացնեն բարիին եւ չարին խառնուրդ մը::::    
Անոնք Աստուծոյ մէջ կը տեսնեն թէԱնոնք Աստուծոյ մէջ կը տեսնեն թէԱնոնք Աստուծոյ մէջ կը տեսնեն թէԱնոնք Աստուծոյ մէջ կը տեսնեն թէ´́́́    բարիբարիբարիբարիին եւ թէին եւ թէին եւ թէին եւ թէ´́́́    չարին չարին չարին չարին 
ներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնը::::    Իրենց մտածողութեան համաձայն, բարին եւ Իրենց մտածողութեան համաձայն, բարին եւ Իրենց մտածողութեան համաձայն, բարին եւ Իրենց մտածողութեան համաձայն, բարին եւ 
չարը յատուկ են աշխարհին եւ երկուքն ալ կու գան Աստուծմէչարը յատուկ են աշխարհին եւ երկուքն ալ կու գան Աստուծմէչարը յատուկ են աշխարհին եւ երկուքն ալ կու գան Աստուծմէչարը յատուկ են աշխարհին եւ երկուքն ալ կու գան Աստուծմէ::::    
Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած Աստուծոյ յայտնութիւնը կը Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած Աստուծոյ յայտնութիւնը կը Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած Աստուծոյ յայտնութիւնը կը Աստուածաշունչին վրայ հիմնուած Աստուծոյ յայտնութիւնը կը 
մերժէ այդպիսի տեսութիւն մը, յայտարարելով որ Աստուած մերժէ այդպիսի տեսութիւն մը, յայտարարելով որ Աստուած մերժէ այդպիսի տեսութիւն մը, յայտարարելով որ Աստուած մերժէ այդպիսի տեսութիւն մը, յայտարարելով որ Աստուած 
գերագոյն բարին  է, եւ Ասգերագոյն բարին  է, եւ Ասգերագոյն բարին  է, եւ Ասգերագոյն բարին  է, եւ Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը չի կրնար տուծոյ ստեղծագործութիւնը չի կրնար տուծոյ ստեղծագործութիւնը չի կրնար տուծոյ ստեղծագործութիւնը չի կրնար 
ուրիշ բան ըլլալ եթէ ոչ միայն բարին, ինչպէս քիչ մը վերեւ ըսիուրիշ բան ըլլալ եթէ ոչ միայն բարին, ինչպէս քիչ մը վերեւ ըսիուրիշ բան ըլլալ եթէ ոչ միայն բարին, ինչպէս քիչ մը վերեւ ըսիուրիշ բան ըլլալ եթէ ոչ միայն բարին, ինչպէս քիչ մը վերեւ ըսի::::    

Արդ, եթէ աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ բարին է, հապա Արդ, եթէ աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ բարին է, հապա Արդ, եթէ աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ բարին է, հապա Արդ, եթէ աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ բարին է, հապա 
ուրկէ՞ չարըուրկէ՞ չարըուրկէ՞ չարըուրկէ՞ չարը:::: « « « «ՉարՉարՉարՉար» » » » ըսելով կրնանք հասկնալ չար գոյութիւնը՝ ըսելով կրնանք հասկնալ չար գոյութիւնը՝ ըսելով կրնանք հասկնալ չար գոյութիւնը՝ ըսելով կրնանք հասկնալ չար գոյութիւնը՝ 
Սատանան, Բանսարկուն, առաջին օձըՍատանան, Բանսարկուն, առաջին օձըՍատանան, Բանսարկուն, առաջին օձըՍատանան, Բանսարկուն, առաջին օձը:::: « « « «ՉարՉարՉարՉար» » » » կրնանք կոչել կրնանք կոչել կրնանք կոչել կրնանք կոչել 
մարդկային յարաբերութիւնները որոնք կան եւ որոնց մէջ կը մարդկային յարաբերութիւնները որոնք կան եւ որոնց մէջ կը մարդկային յարաբերութիւնները որոնք կան եւ որոնց մէջ կը մարդկային յարաբերութիւնները որոնք կան եւ որոնց մէջ կը 
տեսնենք բարիին բացակայութիւնըտեսնենք բարիին բացակայութիւնըտեսնենք բարիին բացակայութիւնըտեսնենք բարիին բացակայութիւնը:::: « « « «ՉարՉարՉարՉար» » » » անուանումը կու անուանումը կու անուանումը կու անուանումը կու 
տանք նաեւ այն արարքներուն եւ գործերուն որոնք տանք նաեւ այն արարքներուն եւ գործերուն որոնք տանք նաեւ այն արարքներուն եւ գործերուն որոնք տանք նաեւ այն արարքներուն եւ գործերուն որոնք 
աստուածահաճոյ չեն եւ որոնք մարդոց վնաս կը հասցնենաստուածահաճոյ չեն եւ որոնք մարդոց վնաս կը հասցնենաստուածահաճոյ չեն եւ որոնք մարդոց վնաս կը հասցնենաստուածահաճոյ չեն եւ որոնք մարդոց վնաս կը հասցնեն::::    

Ինչո՞ւ կայ չարըԻնչո՞ւ կայ չարըԻնչո՞ւ կայ չարըԻնչո՞ւ կայ չարը::::    Ինչո՞ւ Աստուած կը թոյլատրէ չարըԻնչո՞ւ Աստուած կը թոյլատրէ չարըԻնչո՞ւ Աստուած կը թոյլատրէ չարըԻնչո՞ւ Աստուած կը թոյլատրէ չարը::::    
ՄարդՄարդՄարդՄարդիկ կրնան մտածել որ եթէ ամբողջ աշխարհը Աստուծոյ իկ կրնան մտածել որ եթէ ամբողջ աշխարհը Աստուծոյ իկ կրնան մտածել որ եթէ ամբողջ աշխարհը Աստուծոյ իկ կրնան մտածել որ եթէ ամբողջ աշխարհը Աստուծոյ 
կամքով է որ կը շարժի, եւ եթէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կամքով է որ կը շարժի, եւ եթէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կամքով է որ կը շարժի, եւ եթէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կամքով է որ կը շարժի, եւ եթէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան 
ու կամքին բան մը չի կրնար պատահիլ, ուրեմն, չարը որ կը ու կամքին բան մը չի կրնար պատահիլ, ուրեմն, չարը որ կը ու կամքին բան մը չի կրնար պատահիլ, ուրեմն, չարը որ կը ու կամքին բան մը չի կրնար պատահիլ, ուրեմն, չարը որ կը 
պատահի, Աստուծոյ կամքով է կամ կամքին թոյլտուութեամբ է պատահի, Աստուծոյ կամքով է կամ կամքին թոյլտուութեամբ է պատահի, Աստուծոյ կամքով է կամ կամքին թոյլտուութեամբ է պատահի, Աստուծոյ կամքով է կամ կամքին թոյլտուութեամբ է 
որ կը պատահիոր կը պատահիոր կը պատահիոր կը պատահի::::    

Չարը իսկապէս կա՞յ, եւ եթէ կայՉարը իսկապէս կա՞յ, եւ եթէ կայՉարը իսկապէս կա՞յ, եւ եթէ կայՉարը իսկապէս կա՞յ, եւ եթէ կայ՝ ի՞նչ է ատիկա՝ ի՞նչ է ատիկա՝ ի՞նչ է ատիկա՝ ի՞նչ է ատիկա::::    Ծայրագոյն Ծայրագոյն Ծայրագոյն Ծայրագոյն 
արեւելքի որոշ կրօններ կարեւելքի որոշ կրօններ կարեւելքի որոշ կրօններ կարեւելքի որոշ կրօններ կ’’’’ըսեն թէ չարը գոյութիւն չունիըսեն թէ չարը գոյութիւն չունիըսեն թէ չարը գոյութիւն չունիըսեն թէ չարը գոյութիւն չունի::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
կը կարծեն որ չարը մարդուն մտքին մէջ է որ կայ եւ ոկը կարծեն որ չարը մարդուն մտքին մէջ է որ կայ եւ ոկը կարծեն որ չարը մարդուն մտքին մէջ է որ կայ եւ ոկը կարծեն որ չարը մարդուն մտքին մէջ է որ կայ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
աշխարհին մէջաշխարհին մէջաշխարհին մէջաշխարհին մէջ::::    Այս մտածողութիւնը մասամբ մը կրնայ շիտակ Այս մտածողութիւնը մասամբ մը կրնայ շիտակ Այս մտածողութիւնը մասամբ մը կրնայ շիտակ Այս մտածողութիւնը մասամբ մը կրնայ շիտակ 
ըլլալ եւ մասամբ մըն ալ՝ ոչ, որովհետեւ չարը իբրեւ արդիւնք ըլլալ եւ մասամբ մըն ալ՝ ոչ, որովհետեւ չարը իբրեւ արդիւնք ըլլալ եւ մասամբ մըն ալ՝ ոչ, որովհետեւ չարը իբրեւ արդիւնք ըլլալ եւ մասամբ մըն ալ՝ ոչ, որովհետեւ չարը իբրեւ արդիւնք 
աշխաաշխաաշխաաշխարհին մէջ կայ եւ իրականութիւն է ատիկարհին մէջ կայ եւ իրականութիւն է ատիկարհին մէջ կայ եւ իրականութիւն է ատիկարհին մէջ կայ եւ իրականութիւն է ատիկա::::    Օրինակ, ցաւ Օրինակ, ցաւ Օրինակ, ցաւ Օրինակ, ցաւ 
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ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ ոչ. ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ ոչ. ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ ոչ. ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ ոչ. 
հիւանդութիւն ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ հիւանդութիւն ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ հիւանդութիւն ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ հիւանդութիւն ըսուածը որ չարիք մըն է, կա՞յ աշխարհի մէջ, թէ 
չկայչկայչկայչկայ::::    Անոնց գոյութիւնը անուրանալի էԱնոնց գոյութիւնը անուրանալի էԱնոնց գոյութիւնը անուրանալի էԱնոնց գոյութիւնը անուրանալի է::::    

Եթէ չարը իսկապէս կայ, այդ պարագային ի՞նչպէս պէտք է Եթէ չարը իսկապէս կայ, այդ պարագային ի՞նչպէս պէտք է Եթէ չարը իսկապէս կայ, այդ պարագային ի՞նչպէս պէտք է Եթէ չարը իսկապէս կայ, այդ պարագային ի՞նչպէս պէտք է 
բացատրել եկբացատրել եկբացատրել եկբացատրել եկեղեցւոյ հայրերուն եւ աստուածաբանութեան եղեցւոյ հայրերուն եւ աստուածաբանութեան եղեցւոյ հայրերուն եւ աստուածաբանութեան եղեցւոյ հայրերուն եւ աստուածաբանութեան 
հաստատումը, թէ՝ հաստատումը, թէ՝ հաստատումը, թէ՝ հաստատումը, թէ՝ ««««Չարը բարիին բացակայութիւնն էՉարը բարիին բացակայութիւնն էՉարը բարիին բացակայութիւնն էՉարը բարիին բացակայութիւնն է»,»,»,»,    կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ 
««««Չարը ըստինքեան (ինքնիրեն) գոյութիւն չունիՉարը ըստինքեան (ինքնիրեն) գոյութիւն չունիՉարը ըստինքեան (ինքնիրեն) գոյութիւն չունիՉարը ըստինքեան (ինքնիրեն) գոյութիւն չունի»,»,»,»,    այլ՝ երբ որ այլ՝ երբ որ այլ՝ երբ որ այլ՝ երբ որ 
բարին պակսի՝ ինքնաբերաբար չարիքը յառաջ կու գայբարին պակսի՝ ինքնաբերաբար չարիքը յառաջ կու գայբարին պակսի՝ ինքնաբերաբար չարիքը յառաջ կու գայբարին պակսի՝ ինքնաբերաբար չարիքը յառաջ կու գայ::::    

Հասկնալու համար այս հաստատումները, դիմենք հետեւեալ Հասկնալու համար այս հաստատումները, դիմենք հետեւեալ Հասկնալու համար այս հաստատումները, դիմենք հետեւեալ Հասկնալու համար այս հաստատումները, դիմենք հետեւեալ 
պատկերացպատկերացպատկերացպատկերացումներուն.ումներուն.ումներուն.ումներուն.----    Խաւարը գոյութիւն ունի՞, թէ չունիԽաւարը գոյութիւն ունի՞, թէ չունիԽաւարը գոյութիւն ունի՞, թէ չունիԽաւարը գոյութիւն ունի՞, թէ չունի::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
եթէ գիշերով դուրս ելլենք, կրնանք տեսնել խաւարը եւ եթէ գիշերով դուրս ելլենք, կրնանք տեսնել խաւարը եւ եթէ գիշերով դուրս ելլենք, կրնանք տեսնել խաւարը եւ եթէ գիշերով դուրս ելլենք, կրնանք տեսնել խաւարը եւ 
հաստատել որ խաւարը գոյութիւն էհաստատել որ խաւարը գոյութիւն էհաստատել որ խաւարը գոյութիւն էհաստատել որ խաւարը գոյութիւն է::::    Բայց ասիկա ամբողջապէս Բայց ասիկա ամբողջապէս Բայց ասիկա ամբողջապէս Բայց ասիկա ամբողջապէս 
ճիշդ չէ, որովհետեւ եթէ երբեք մենք կարենանք վեր բարձրանալ ճիշդ չէ, որովհետեւ եթէ երբեք մենք կարենանք վեր բարձրանալ ճիշդ չէ, որովհետեւ եթէ երբեք մենք կարենանք վեր բարձրանալ ճիշդ չէ, որովհետեւ եթէ երբեք մենք կարենանք վեր բարձրանալ 
մեր աշխարհէն եւ հասնիլ տեղ մը ուր աշխարհի շոմեր աշխարհէն եւ հասնիլ տեղ մը ուր աշխարհի շոմեր աշխարհէն եւ հասնիլ տեղ մը ուր աշխարհի շոմեր աշխարհէն եւ հասնիլ տեղ մը ուր աշխարհի շուքը մեր վրայ ւքը մեր վրայ ւքը մեր վրայ ւքը մեր վրայ 
չիյնար այլեւս, մենք զմեզ լոյսի մէջ պիտի տեսնենք, եւ չիյնար այլեւս, մենք զմեզ լոյսի մէջ պիտի տեսնենք, եւ չիյնար այլեւս, մենք զմեզ լոյսի մէջ պիտի տեսնենք, եւ չիյնար այլեւս, մենք զմեզ լոյսի մէջ պիտի տեսնենք, եւ 
այնուհետեւ խաւարը կամ ստուերը պիտի չկրնան տիրել մեր այնուհետեւ խաւարը կամ ստուերը պիտի չկրնան տիրել մեր այնուհետեւ խաւարը կամ ստուերը պիտի չկրնան տիրել մեր այնուհետեւ խաւարը կամ ստուերը պիտի չկրնան տիրել մեր 
վրայվրայվրայվրայ::::    

Ինչ որ մենք խաւար կը կոչենք, պարզապէս լոյսին Ինչ որ մենք խաւար կը կոչենք, պարզապէս լոյսին Ինչ որ մենք խաւար կը կոչենք, պարզապէս լոյսին Ինչ որ մենք խաւար կը կոչենք, պարզապէս լոյսին 
բացակայութիւնն էբացակայութիւնն էբացակայութիւնն էբացակայութիւնն է::::    Երբ որ մենք գտնուինք երկրի այն երեսը որ Երբ որ մենք գտնուինք երկրի այն երեսը որ Երբ որ մենք գտնուինք երկրի այն երեսը որ Երբ որ մենք գտնուինք երկրի այն երեսը որ 
արեւին հակառակ կողմը կարեւին հակառակ կողմը կարեւին հակառակ կողմը կարեւին հակառակ կողմը կ’’’’ըլլայ՝ ըլլայ՝ ըլլայ՝ ըլլայ՝ ինքնաբերաբար լոյսին ինքնաբերաբար լոյսին ինքնաբերաբար լոյսին ինքնաբերաբար լոյսին 
բացակայութիւնը կը զգանքբացակայութիւնը կը զգանքբացակայութիւնը կը զգանքբացակայութիւնը կը զգանք::::    Երբ որ մենք լոյսին կռնակ կը Երբ որ մենք լոյսին կռնակ կը Երբ որ մենք լոյսին կռնակ կը Երբ որ մենք լոյսին կռնակ կը 
դարձնենք, լոյսը կը դադրի՞ լոյս ըլլալէ, արեւը կը դադրի՞ դարձնենք, լոյսը կը դադրի՞ լոյս ըլլալէ, արեւը կը դադրի՞ դարձնենք, լոյսը կը դադրի՞ լոյս ըլլալէ, արեւը կը դադրի՞ դարձնենք, լոյսը կը դադրի՞ լոյս ըլլալէ, արեւը կը դադրի՞ 
գոյութիւն ունենալէգոյութիւն ունենալէգոյութիւն ունենալէգոյութիւն ունենալէ::::    Բնականաբար ոչԲնականաբար ոչԲնականաբար ոչԲնականաբար ոչ::::    Հետեւաբար, խաւարը Հետեւաբար, խաւարը Հետեւաբար, խաւարը Հետեւաբար, խաւարը 
ինքնին գոյութիւն չունիինքնին գոյութիւն չունիինքնին գոյութիւն չունիինքնին գոյութիւն չունի::::    

Լոյսը որ գայ՝ խաւարը կը մեկնիԼոյսը որ գայ՝ խաւարը կը մեկնիԼոյսը որ գայ՝ խաւարը կը մեկնիԼոյսը որ գայ՝ խաւարը կը մեկնի::::    Օրինակ, եթէ նստեր ենՕրինակ, եթէ նստեր ենՕրինակ, եթէ նստեր ենՕրինակ, եթէ նստեր ենք ք ք ք 
լուսաւոր սրահի մը մէջ, լոյսը որ մարեն՝ խաւար չլուսաւոր սրահի մը մէջ, լոյսը որ մարեն՝ խաւար չլուսաւոր սրահի մը մէջ, լոյսը որ մարեն՝ խաւար չլուսաւոր սրահի մը մէջ, լոյսը որ մարեն՝ խաւար չ’’’’ը՞լլարը՞լլարը՞լլարը՞լլար::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
այն պահուն որ լոյսը վառեն՝ խաւարը ինքնաբերաբար կը ցրուիայն պահուն որ լոյսը վառեն՝ խաւարը ինքնաբերաբար կը ցրուիայն պահուն որ լոյսը վառեն՝ խաւարը ինքնաբերաբար կը ցրուիայն պահուն որ լոյսը վառեն՝ խաւարը ինքնաբերաբար կը ցրուի::::    
Լոյսին մասին կրնանք խօսիլ աւելի առարկայականօրէն, Լոյսին մասին կրնանք խօսիլ աւելի առարկայականօրէն, Լոյսին մասին կրնանք խօսիլ աւելի առարկայականօրէն, Լոյսին մասին կրնանք խօսիլ աւելի առարկայականօրէն, 
մինչդեռ խաւարին մասին՝ չենք կրնարմինչդեռ խաւարին մասին՝ չենք կրնարմինչդեռ խաւարին մասին՝ չենք կրնարմինչդեռ խաւարին մասին՝ չենք կրնար::::    Ըսել ուզածս հետեւեալն Ըսել ուզածս հետեւեալն Ըսել ուզածս հետեւեալն Ըսել ուզածս հետեւեալն 
է.է.է.է.----    Լոյսը կայ բանով մը, օրինակ՝ Լոյսը կայ բանով մը, օրինակ՝ Լոյսը կայ բանով մը, օրինակ՝ Լոյսը կայ բանով մը, օրինակ՝ լամբարովլամբարովլամբարովլամբարով::::    Եթէ լամբը չըլլայ՝ չի Եթէ լամբը չըլլայ՝ չի Եթէ լամբը չըլլայ՝ չի Եթէ լամբը չըլլայ՝ չի 
կրնար լոյս ըլլալկրնար լոյս ըլլալկրնար լոյս ըլլալկրնար լոյս ըլլալ::::    ԱԱԱԱ´́́́յս իմաստով՝ չկայ խաւարյս իմաստով՝ չկայ խաւարյս իմաստով՝ չկայ խաւարյս իմաստով՝ չկայ խաւար::::    Կա՞յ արդեօք Կա՞յ արդեօք Կա՞յ արդեօք Կա՞յ արդեօք 
լամբ մը կամ այլ գործիք մը, որուն կոճակը կոխելով՝ խաւար լամբ մը կամ այլ գործիք մը, որուն կոճակը կոխելով՝ խաւար լամբ մը կամ այլ գործիք մը, որուն կոճակը կոխելով՝ խաւար լամբ մը կամ այլ գործիք մը, որուն կոճակը կոխելով՝ խաւար 
ունենանքունենանքունենանքունենանք::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ այդպիսի բանյ այդպիսի բանյ այդպիսի բանյ այդպիսի բան::::    Հետեւաբար, խաւարը գոյութիւն Հետեւաբար, խաւարը գոյութիւն Հետեւաբար, խաւարը գոյութիւն Հետեւաբար, խաւարը գոյութիւն 
չէչէչէչէ::::    Խաւարը բացակայութիւն մըն է, պակսոԽաւարը բացակայութիւն մըն է, պակսոԽաւարը բացակայութիւն մըն է, պակսոԽաւարը բացակայութիւն մըն է, պակսո´́́́ղ բան մըն էղ բան մըն էղ բան մըն էղ բան մըն է::::    

Նոյնն Նոյնն Նոյնն Նոյնն է օրինակ հիւանդութեան պարագանէ օրինակ հիւանդութեան պարագանէ օրինակ հիւանդութեան պարագանէ օրինակ հիւանդութեան պարագան::::    Որքան ատեն որ Որքան ատեն որ Որքան ատեն որ Որքան ատեն որ 
առողջութիւնը կայ, յստակ է որ հիւանդութիւնը գոյութիւն չունիառողջութիւնը կայ, յստակ է որ հիւանդութիւնը գոյութիւն չունիառողջութիւնը կայ, յստակ է որ հիւանդութիւնը գոյութիւն չունիառողջութիւնը կայ, յստակ է որ հիւանդութիւնը գոյութիւն չունի::::    
Հիւանդութիւնը միայն աՀիւանդութիւնը միայն աՀիւանդութիւնը միայն աՀիւանդութիւնը միայն ա´́́́յն ատեն կրնայ ներկայ ըլլալ՝ երբ յն ատեն կրնայ ներկայ ըլլալ՝ երբ յն ատեն կրնայ ներկայ ըլլալ՝ երբ յն ատեն կրնայ ներկայ ըլլալ՝ երբ 
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առողջութիւնը կը նահանջէառողջութիւնը կը նահանջէառողջութիւնը կը նահանջէառողջութիւնը կը նահանջէ::::    Նոյնպէս մահ եւ կեանք Նոյնպէս մահ եւ կեանք Նոյնպէս մահ եւ կեանք Նոյնպէս մահ եւ կեանք 
հակադրութիւններըհակադրութիւններըհակադրութիւններըհակադրութիւնները::::    Մահը կեանքին բացակայութիւնն էՄահը կեանքին բացակայութիւնն էՄահը կեանքին բացակայութիւնն էՄահը կեանքին բացակայութիւնն է::::    ԵրԵրԵրԵրբ բ բ բ 
կեանքը կը լքէ մեզ՝ այն ատեն է որ մահը կայկեանքը կը լքէ մեզ՝ այն ատեն է որ մահը կայկեանքը կը լքէ մեզ՝ այն ատեն է որ մահը կայկեանքը կը լքէ մեզ՝ այն ատեն է որ մահը կայ::::    Հետեւաբար, մահը Հետեւաբար, մահը Հետեւաբար, մահը Հետեւաբար, մահը 
ինքնին չկայինքնին չկայինքնին չկայինքնին չկայ::::    Ոեւէ տեղ մահ չենք կրնար գտնել, մինչդեռ կեանքը՝ Ոեւէ տեղ մահ չենք կրնար գտնել, մինչդեռ կեանքը՝ Ոեւէ տեղ մահ չենք կրնար գտնել, մինչդեռ կեանքը՝ Ոեւէ տեղ մահ չենք կրնար գտնել, մինչդեռ կեանքը՝ 
ամէն տեղ կը գտնենք, ամէն մէկ ապրող արարածի մէջ կը ամէն տեղ կը գտնենք, ամէն մէկ ապրող արարածի մէջ կը ամէն տեղ կը գտնենք, ամէն մէկ ապրող արարածի մէջ կը ամէն տեղ կը գտնենք, ամէն մէկ ապրող արարածի մէջ կը 
գտնենքգտնենքգտնենքգտնենք::::    

Եթէ չարը ինքնին գոյութիւն չունի՝ հապա ուրկէ՞ յառաջ կու Եթէ չարը ինքնին գոյութիւն չունի՝ հապա ուրկէ՞ յառաջ կու Եթէ չարը ինքնին գոյութիւն չունի՝ հապա ուրկէ՞ յառաջ կու Եթէ չարը ինքնին գոյութիւն չունի՝ հապա ուրկէ՞ յառաջ կու 
գան այս բոլոր չարիքներգան այս բոլոր չարիքներգան այս բոլոր չարիքներգան այս բոլոր չարիքները որ կը տեսնենքը որ կը տեսնենքը որ կը տեսնենքը որ կը տեսնենք::::    Չարին հարցը կապ Չարին հարցը կապ Չարին հարցը կապ Չարին հարցը կապ 
ունի մարդուն ազատ կամքին հետունի մարդուն ազատ կամքին հետունի մարդուն ազատ կամքին հետունի մարդուն ազատ կամքին հետ::::    Եթէ կարենանք հասկնալ Եթէ կարենանք հասկնալ Եթէ կարենանք հասկնալ Եթէ կարենանք հասկնալ 
մարդուն ազատութիւնը՝ ինքնաբերաբար հասկցած կմարդուն ազատութիւնը՝ ինքնաբերաբար հասկցած կմարդուն ազատութիւնը՝ ինքնաբերաբար հասկցած կմարդուն ազատութիւնը՝ ինքնաբերաբար հասկցած կ’’’’ըլլանք ըլլանք ըլլանք ըլլանք 
չարին հարցըչարին հարցըչարին հարցըչարին հարցը::::    Քիչ առաջ ըսինք, որ Աստուած ստեղծեց մարդը եւ Քիչ առաջ ըսինք, որ Աստուած ստեղծեց մարդը եւ Քիչ առաջ ըսինք, որ Աստուած ստեղծեց մարդը եւ Քիչ առաջ ըսինք, որ Աստուած ստեղծեց մարդը եւ 
անոր տուաւ որոշ կարողութիւններ, տուաւ իր պատկերը, իր անոր տուաւ որոշ կարողութիւններ, տուաւ իր պատկերը, իր անոր տուաւ որոշ կարողութիւններ, տուաւ իր պատկերը, իր անոր տուաւ որոշ կարողութիւններ, տուաւ իր պատկերը, իր 
իշխանութիւնիշխանութիւնիշխանութիւնիշխանութիւնը, բանականութիւնը, եւ նաեւ իբրեւ գերագոյն ը, բանականութիւնը, եւ նաեւ իբրեւ գերագոյն ը, բանականութիւնը, եւ նաեւ իբրեւ գերագոյն ը, բանականութիւնը, եւ նաեւ իբրեւ գերագոյն 
պարգեւ՝ անոր տուաւ ազատութիւն, այլ խօսքով՝ ազատ պարգեւ՝ անոր տուաւ ազատութիւն, այլ խօսքով՝ ազատ պարգեւ՝ անոր տուաւ ազատութիւն, այլ խօսքով՝ ազատ պարգեւ՝ անոր տուաւ ազատութիւն, այլ խօսքով՝ ազատ 
կամեցողութիւնկամեցողութիւնկամեցողութիւնկամեցողութիւն::::    

Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած ազատութիւնը թէԱստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած ազատութիւնը թէԱստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած ազատութիւնը թէԱստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած ազատութիւնը թէ´́́́    
պարգեւ մըն է, եւ թէպարգեւ մըն է, եւ թէպարգեւ մըն է, եւ թէպարգեւ մըն է, եւ թէ´́́́    փորձանք մըն է, որովհետեւ փորձանք մըն է, որովհետեւ փորձանք մըն է, որովհետեւ փորձանք մըն է, որովհետեւ 
««««ազատութիւն՝ազատութիւն՝ազատութիւն՝ազատութիւն՝» » » » կկկկ’’’’ենթադրէ ընտրելու կարողութիւնենթադրէ ընտրելու կարողութիւնենթադրէ ընտրելու կարողութիւնենթադրէ ընտրելու կարողութիւն::::    Մարդը Մարդը Մարդը Մարդը 
ամէն օրամէն օրամէն օրամէն օր    ստիպուած է իր ազատ կամքով ընտրութիւն ստիպուած է իր ազատ կամքով ընտրութիւն ստիպուած է իր ազատ կամքով ընտրութիւն ստիպուած է իր ազատ կամքով ընտրութիւն 
կատարելու. եթէ ան ընտրութիւն ընելէ առաջ գիտնար թէ ի՞նչ կատարելու. եթէ ան ընտրութիւն ընելէ առաջ գիտնար թէ ի՞նչ կատարելու. եթէ ան ընտրութիւն ընելէ առաջ գիտնար թէ ի՞նչ կատարելու. եթէ ան ընտրութիւն ընելէ առաջ գիտնար թէ ի՞նչ 
պիտի ըլլար հետեւանքները իր ընտրութեան, շատ մը պիտի ըլլար հետեւանքները իր ընտրութեան, շատ մը պիտի ըլլար հետեւանքները իր ընտրութեան, շատ մը պիտի ըլլար հետեւանքները իր ընտրութեան, շատ մը 
ընտրութիւններ պիտի չկատարէր, բայց որովհետեւ մարդ ընտրութիւններ պիտի չկատարէր, բայց որովհետեւ մարդ ընտրութիւններ պիտի չկատարէր, բայց որովհետեւ մարդ ընտրութիւններ պիտի չկատարէր, բայց որովհետեւ մարդ 
արարածը ամէն ինչ չի գիտեր եւ փորձառութեամբ է որ կը սորվի, արարածը ամէն ինչ չի գիտեր եւ փորձառութեամբ է որ կը սորվի, արարածը ամէն ինչ չի գիտեր եւ փորձառութեամբ է որ կը սորվի, արարածը ամէն ինչ չի գիտեր եւ փորձառութեամբ է որ կը սորվի, 
յախախ կյախախ կյախախ կյախախ կ’’’’ընընընընէ այդ ընտրութիւնները եւ յետոյ կը զղջայէ այդ ընտրութիւնները եւ յետոյ կը զղջայէ այդ ընտրութիւնները եւ յետոյ կը զղջայէ այդ ընտրութիւնները եւ յետոյ կը զղջայ::::    

Արդ, քանի որ մարդը ազատ է ընտրելու, կրնայ առնել Արդ, քանի որ մարդը ազատ է ընտրելու, կրնայ առնել Արդ, քանի որ մարդը ազատ է ընտրելու, կրնայ առնել Արդ, քանի որ մարդը ազատ է ընտրելու, կրնայ առնել 
ամենէն բարի բաները եւ զանոնք ծառայեցնել չարին, ամենէն բարի բաները եւ զանոնք ծառայեցնել չարին, ամենէն բարի բաները եւ զանոնք ծառայեցնել չարին, ամենէն բարի բաները եւ զանոնք ծառայեցնել չարին, 
գիտակցաբար կամ անգիտակցաբարգիտակցաբար կամ անգիտակցաբարգիտակցաբար կամ անգիտակցաբարգիտակցաբար կամ անգիտակցաբար::::    Եզնիկ Կողբացին կը Եզնիկ Կողբացին կը Եզնիկ Կողբացին կը Եզնիկ Կողբացին կը 
բացատրէ թէ մարդը ի՞նչպէս գտաւ դանակըբացատրէ թէ մարդը ի՞նչպէս գտաւ դանակըբացատրէ թէ մարդը ի՞նչպէս գտաւ դանակըբացատրէ թէ մարդը ի՞նչպէս գտաւ դանակը::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    
Հաւանաբար օր մը երբ մարդըՀաւանաբար օր մը երբ մարդըՀաւանաբար օր մը երբ մարդըՀաւանաբար օր մը երբ մարդը    կրակ վառած էր, տեսաւ որ քարէն կրակ վառած էր, տեսաւ որ քարէն կրակ վառած էր, տեսաւ որ քարէն կրակ վառած էր, տեսաւ որ քարէն 
տեսակ մը մետաղ կը հոսի, յետոյ երբ պաղեցաւ այդ մետաղը, տեսակ մը մետաղ կը հոսի, յետոյ երբ պաղեցաւ այդ մետաղը, տեսակ մը մետաղ կը հոսի, յետոյ երբ պաղեցաւ այդ մետաղը, տեսակ մը մետաղ կը հոսի, յետոյ երբ պաղեցաւ այդ մետաղը, 
որոշակի ձեւ մը առաւ եւ մարդը անդրադարձաւ, որ անոր սուր որոշակի ձեւ մը առաւ եւ մարդը անդրադարձաւ, որ անոր սուր որոշակի ձեւ մը առաւ եւ մարդը անդրադարձաւ, որ անոր սուր որոշակի ձեւ մը առաւ եւ մարդը անդրադարձաւ, որ անոր սուր 
շեղբերը կրնան ծառայել բան մը կտրելուշեղբերը կրնան ծառայել բան մը կտրելուշեղբերը կրնան ծառայել բան մը կտրելուշեղբերը կրնան ծառայել բան մը կտրելու::::    Ասկէ ունեցաւ դանակի Ասկէ ունեցաւ դանակի Ասկէ ունեցաւ դանակի Ասկէ ունեցաւ դանակի 
գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը::::    Մարդը սկսաւ անօթներուն, պնակներուն եւ Մարդը սկսաւ անօթներուն, պնակներուն եւ Մարդը սկսաւ անօթներուն, պնակներուն եւ Մարդը սկսաւ անօթներուն, պնակներուն եւ 
կաթսաներուկաթսաներուկաթսաներուկաթսաներուն կողքին դանակն ալ գործածել իբրեւ ամենօրեայ ն կողքին դանակն ալ գործածել իբրեւ ամենօրեայ ն կողքին դանակն ալ գործածել իբրեւ ամենօրեայ ն կողքին դանակն ալ գործածել իբրեւ ամենօրեայ 
կահ կարասիկահ կարասիկահ կարասիկահ կարասի::::    

Հարց կու տանք, դանակը ինքնին չա՞ր էՀարց կու տանք, դանակը ինքնին չա՞ր էՀարց կու տանք, դանակը ինքնին չա՞ր էՀարց կու տանք, դանակը ինքնին չա՞ր է::::    Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, 
շատ բարի բան մըն է, որովհետեւ ամէն օր կը գործածենք զայն եւ շատ բարի բան մըն է, որովհետեւ ամէն օր կը գործածենք զայն եւ շատ բարի բան մըն է, որովհետեւ ամէն օր կը գործածենք զայն եւ շատ բարի բան մըն է, որովհետեւ ամէն օր կը գործածենք զայն եւ 
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մեծ ծառայութիւններ կը մատուցանէ մեզի, բայց,մեծ ծառայութիւններ կը մատուցանէ մեզի, բայց,մեծ ծառայութիւններ կը մատուցանէ մեզի, բայց,մեծ ծառայութիւններ կը մատուցանէ մեզի, բայց,----    կկկկ’’’’ըսէ Եզնիկ, ըսէ Եզնիկ, ըսէ Եզնիկ, ըսէ Եզնիկ, ----    
եթէ նոյն դանակը առնեմ եւ զանիկաեթէ նոյն դանակը առնեմ եւ զանիկաեթէ նոյն դանակը առնեմ եւ զանիկաեթէ նոյն դանակը առնեմ եւ զանիկա    մէկու մը կողը խրեմ՝ մէկու մը կողը խրեմ՝ մէկու մը կողը խրեմ՝ մէկու մը կողը խրեմ՝ 
չարիքի ծառայած կչարիքի ծառայած կչարիքի ծառայած կչարիքի ծառայած կ’’’’ըլլայ ատիկաըլլայ ատիկաըլլայ ատիկաըլլայ ատիկա::::    Հիմա դուք ըսէք, դանակի՞ն Հիմա դուք ըսէք, դանակի՞ն Հիմա դուք ըսէք, դանակի՞ն Հիմա դուք ըսէք, դանակի՞ն 
մէջն է չարիքը, թէ՝ իմ չար կամեցողութեանս ու մտածողութեանս մէջն է չարիքը, թէ՝ իմ չար կամեցողութեանս ու մտածողութեանս մէջն է չարիքը, թէ՝ իմ չար կամեցողութեանս ու մտածողութեանս մէջն է չարիքը, թէ՝ իմ չար կամեցողութեանս ու մտածողութեանս 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ես չարիք կամեցայ եւ այդ սուր գործիքը գործածեցի իմ Ես չարիք կամեցայ եւ այդ սուր գործիքը գործածեցի իմ Ես չարիք կամեցայ եւ այդ սուր գործիքը գործածեցի իմ Ես չարիք կամեցայ եւ այդ սուր գործիքը գործածեցի իմ 
կամեցած չարիքս եւ իմ չար նպատակս կատարելու համարկամեցած չարիքս եւ իմ չար նպատակս կատարելու համարկամեցած չարիքս եւ իմ չար նպատակս կատարելու համարկամեցած չարիքս եւ իմ չար նպատակս կատարելու համար::::    
Նպատակս կամ կամքսՆպատակս կամ կամքսՆպատակս կամ կամքսՆպատակս կամ կամքս    կրնայ չար ըլլալ, բայց այդ չի նշանակեր կրնայ չար ըլլալ, բայց այդ չի նշանակեր կրնայ չար ըլլալ, բայց այդ չի նշանակեր կրնայ չար ըլլալ, բայց այդ չի նշանակեր 
որ առարկաները չար ենոր առարկաները չար ենոր առարկաները չար ենոր առարկաները չար են::::    

Կարելի է տարբեր օրինակներ առնելԿարելի է տարբեր օրինակներ առնելԿարելի է տարբեր օրինակներ առնելԿարելի է տարբեր օրինակներ առնել::::    Առնենք հիւլէական Առնենք հիւլէական Առնենք հիւլէական Առնենք հիւլէական 
ոյժի օրինակըոյժի օրինակըոյժի օրինակըոյժի օրինակը::::    Երբ Այնշթայն 20Երբ Այնշթայն 20Երբ Այնշթայն 20Երբ Այնշթայն 20----րդ դարուն գտաւ հիւլէական րդ դարուն գտաւ հիւլէական րդ դարուն գտաւ հիւլէական րդ դարուն գտաւ հիւլէական 
ոյժը, արդեօք աշխարհին չարիք հասցնելու նպատակո՞վ գտաւ ոյժը, արդեօք աշխարհին չարիք հասցնելու նպատակո՞վ գտաւ ոյժը, արդեօք աշխարհին չարիք հասցնելու նպատակո՞վ գտաւ ոյժը, արդեօք աշխարհին չարիք հասցնելու նպատակո՞վ գտաւ 
զայն, թէ՝ զայն ծառայեցնելու համար մարզայն, թէ՝ զայն ծառայեցնելու համար մարզայն, թէ՝ զայն ծառայեցնելու համար մարզայն, թէ՝ զայն ծառայեցնելու համար մարդոց բարիքինդոց բարիքինդոց բարիքինդոց բարիքին::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մարդիկ սկսան հիւլէական ոյժը օգտագործել եւ ռումբեր կամ այլ մարդիկ սկսան հիւլէական ոյժը օգտագործել եւ ռումբեր կամ այլ մարդիկ սկսան հիւլէական ոյժը օգտագործել եւ ռումբեր կամ այլ մարդիկ սկսան հիւլէական ոյժը օգտագործել եւ ռումբեր կամ այլ 
կործանարար գործիքներ շինել, անոնցմով միլիոնաւոր մարդիկ կործանարար գործիքներ շինել, անոնցմով միլիոնաւոր մարդիկ կործանարար գործիքներ շինել, անոնցմով միլիոնաւոր մարդիկ կործանարար գործիքներ շինել, անոնցմով միլիոնաւոր մարդիկ 
սպաննելու համար, այս չի նշանակեր որ հիւլէական ոյժը չարիք սպաննելու համար, այս չի նշանակեր որ հիւլէական ոյժը չարիք սպաննելու համար, այս չի նշանակեր որ հիւլէական ոյժը չարիք սպաննելու համար, այս չի նշանակեր որ հիւլէական ոյժը չարիք 
մըն էմըն էմըն էմըն է::::    Չարիքին պատճառը հիւլէական ոյժը չէ, այլ՝ մարդուն Չարիքին պատճառը հիւլէական ոյժը չէ, այլ՝ մարդուն Չարիքին պատճառը հիւլէական ոյժը չէ, այլ՝ մարդուն Չարիքին պատճառը հիւլէական ոյժը չէ, այլ՝ մարդուն 
ազատ կամքն էազատ կամքն էազատ կամքն էազատ կամքն է::::    

Անդրադառնանք ուրիշ երեւոյթի մըԱնդրադառնանք ուրիշ երեւոյթի մըԱնդրադառնանք ուրիշ երեւոյթի մըԱնդրադառնանք ուրիշ երեւոյթի մը::::    Եթէ մարդը ձեռքը Եթէ մարդը ձեռքը Եթէ մարդը ձեռքը Եթէ մարդը ձեռքը 
անցածը չարիքի համար կը գործածէ, ինչո՞ւ Աստուած չանցածը չարիքի համար կը գործածէ, ինչո՞ւ Աստուած չանցածը չարիքի համար կը գործածէ, ինչո՞ւ Աստուած չանցածը չարիքի համար կը գործածէ, ինչո՞ւ Աստուած չ’’’’արգիլեր արգիլեր արգիլեր արգիլեր 
անոր չարագործութիւնըանոր չարագործութիւնըանոր չարագործութիւնըանոր չարագործութիւնը::::    Աստուած որ սկիզբէն ամէն բան գիտէ Աստուած որ սկիզբէն ամէն բան գիտէ Աստուած որ սկիզբէն ամէն բան գիտէ Աստուած որ սկիզբէն ամէն բան գիտէ 
եւ գիտէ թէ իեւ գիտէ թէ իեւ գիտէ թէ իեւ գիտէ թէ ի´́́́նչ չարիքներ պիտի գործուին այսինչ կամ այնինչ նչ չարիքներ պիտի գործուին այսինչ կամ այնինչ նչ չարիքներ պիտի գործուին այսինչ կամ այնինչ նչ չարիքներ պիտի գործուին այսինչ կամ այնինչ 
մարդուն ձեռքով, ինչո՞ւ չմարդուն ձեռքով, ինչո՞ւ չմարդուն ձեռքով, ինչո՞ւ չմարդուն ձեռքով, ինչո՞ւ չ’’’’արգիլեր անոնց արգիլեր անոնց արգիլեր անոնց արգիլեր անոնց պատահումըպատահումըպատահումըպատահումը::::    
Աստուած չԱստուած չԱստուած չԱստուած չ’’’’արգիլեր չարին պատահումը հիմնական երկու արգիլեր չարին պատահումը հիմնական երկու արգիլեր չարին պատահումը հիմնական երկու արգիլեր չարին պատահումը հիմնական երկու 
պատճառով.պատճառով.պատճառով.պատճառով.----    Նախ որպէսզի յարգած ըլլայ մարդուն ազատ Նախ որպէսզի յարգած ըլլայ մարդուն ազատ Նախ որպէսզի յարգած ըլլայ մարդուն ազատ Նախ որպէսզի յարգած ըլլայ մարդուն ազատ 
կամեցողութիւնը որ իր իսկ պարգեւն է մարդուն, եւ երկրորդ, կամեցողութիւնը որ իր իսկ պարգեւն է մարդուն, եւ երկրորդ, կամեցողութիւնը որ իր իսկ պարգեւն է մարդուն, եւ երկրորդ, կամեցողութիւնը որ իր իսկ պարգեւն է մարդուն, եւ երկրորդ, 
որպէսզի այդ չարիքէն բարիք մը յառաջ բերէորպէսզի այդ չարիքէն բարիք մը յառաջ բերէորպէսզի այդ չարիքէն բարիք մը յառաջ բերէորպէսզի այդ չարիքէն բարիք մը յառաջ բերէ::::    

Ո՞րքանով գոհացուցիչ է մեզի համար այս պատասխանըՈ՞րքանով գոհացուցիչ է մեզի համար այս պատասխանըՈ՞րքանով գոհացուցիչ է մեզի համար այս պատասխանըՈ՞րքանով գոհացուցիչ է մեզի համար այս պատասխանը::::    
ԵրԵրԵրԵրբեմն առանց մտածելու՝ կբեմն առանց մտածելու՝ կբեմն առանց մտածելու՝ կբեմն առանց մտածելու՝ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««Աստուած կրնար կեցնել Աստուած կրնար կեցնել Աստուած կրնար կեցնել Աստուած կրնար կեցնել 
այսինչ չարիքին պատահումը, ինչո՞ւ չկեցուցայսինչ չարիքին պատահումը, ինչո՞ւ չկեցուցայսինչ չարիքին պատահումը, ինչո՞ւ չկեցուցայսինչ չարիքին պատահումը, ինչո՞ւ չկեցուց»»»»::::    Երբ այսպիսի Երբ այսպիսի Երբ այսպիսի Երբ այսպիսի 
արտայայտութիւն մը կարտայայտութիւն մը կարտայայտութիւն մը կարտայայտութիւն մը կ’’’’ունենանք, կարծէք ազատութիւնը պահ ունենանք, կարծէք ազատութիւնը պահ ունենանք, կարծէք ազատութիւնը պահ ունենանք, կարծէք ազատութիւնը պահ 
մը կը դադրի մեզի համար իր նշանակութիւնը ունենալէմը կը դադրի մեզի համար իր նշանակութիւնը ունենալէմը կը դադրի մեզի համար իր նշանակութիւնը ունենալէմը կը դադրի մեզի համար իր նշանակութիւնը ունենալէ::::    Ոմանք Ոմանք Ոմանք Ոմանք 
նոյնիսկ կը մտածեն որ աւելի լաւ պիտի ըլլանոյնիսկ կը մտածեն որ աւելի լաւ պիտի ըլլանոյնիսկ կը մտածեն որ աւելի լաւ պիտի ըլլանոյնիսկ կը մտածեն որ աւելի լաւ պիտի ըլլար, որ Աստուած ր, որ Աստուած ր, որ Աստուած ր, որ Աստուած 
մարդը այնպէս մը ստեղծէր, որ ան չկարենար չարիք գործել, այլ մարդը այնպէս մը ստեղծէր, որ ան չկարենար չարիք գործել, այլ մարդը այնպէս մը ստեղծէր, որ ան չկարենար չարիք գործել, այլ մարդը այնպէս մը ստեղծէր, որ ան չկարենար չարիք գործել, այլ 
միայն բարիք գործելու ատակ ըլլարմիայն բարիք գործելու ատակ ըլլարմիայն բարիք գործելու ատակ ըլլարմիայն բարիք գործելու ատակ ըլլար::::    Արդե՞օք աւելի լաւ պիտի Արդե՞օք աւելի լաւ պիտի Արդե՞օք աւելի լաւ պիտի Արդե՞օք աւելի լաւ պիտի 
ըլլար սակայնըլլար սակայնըլլար սակայնըլլար սակայն::::    

Եթէ երբեք մարդը Աստուծոյ կողմէ լարուէր իբրեւ մեքենայ Եթէ երբեք մարդը Աստուծոյ կողմէ լարուէր իբրեւ մեքենայ Եթէ երբեք մարդը Աստուծոյ կողմէ լարուէր իբրեւ մեքենայ Եթէ երբեք մարդը Աստուծոյ կողմէ լարուէր իբրեւ մեքենայ 
մը որ միայն մէկ ուղղութեամբ կարենար քալել, կամ եթէ այնպէս մը որ միայն մէկ ուղղութեամբ կարենար քալել, կամ եթէ այնպէս մը որ միայն մէկ ուղղութեամբ կարենար քալել, կամ եթէ այնպէս մը որ միայն մէկ ուղղութեամբ կարենար քալել, կամ եթէ այնպէս 
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մը մը մը մը ստեղծուէր որ կարենար միայն բարիք գործել, ի՞նչ ստեղծուէր որ կարենար միայն բարիք գործել, ի՞նչ ստեղծուէր որ կարենար միայն բարիք գործել, ի՞նչ ստեղծուէր որ կարենար միայն բարիք գործել, ի՞նչ 
տարբերութիւն պիտի ունենար այսօրուան համակարգչային այն տարբերութիւն պիտի ունենար այսօրուան համակարգչային այն տարբերութիւն պիտի ունենար այսօրուան համակարգչային այն տարբերութիւն պիտի ունենար այսօրուան համակարգչային այն 
ծրագիրներէն, որոնք սկիզբէն դրուած են համակարգիչին մէջ եւ ծրագիրներէն, որոնք սկիզբէն դրուած են համակարգիչին մէջ եւ ծրագիրներէն, որոնք սկիզբէն դրուած են համակարգիչին մէջ եւ ծրագիրներէն, որոնք սկիզբէն դրուած են համակարգիչին մէջ եւ 
ճշդուած բանէն զատ ուրիշ ոչինչ կրնան ընելճշդուած բանէն զատ ուրիշ ոչինչ կրնան ընելճշդուած բանէն զատ ուրիշ ոչինչ կրնան ընելճշդուած բանէն զատ ուրիշ ոչինչ կրնան ընել::::    Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած 
սկիզբէն պատրաստէր որոշ ծրագիրներ եւ դնէր մարդսկիզբէն պատրաստէր որոշ ծրագիրներ եւ դնէր մարդսկիզբէն պատրաստէր որոշ ծրագիրներ եւ դնէր մարդսկիզբէն պատրաստէր որոշ ծրագիրներ եւ դնէր մարդուն ուն ուն ուն 
ուղեղին մէջ եւ մարդը անոնցմէ զատ ուրիշ ոչինչ կարենար ընել, ուղեղին մէջ եւ մարդը անոնցմէ զատ ուրիշ ոչինչ կարենար ընել, ուղեղին մէջ եւ մարդը անոնցմէ զատ ուրիշ ոչինչ կարենար ընել, ուղեղին մէջ եւ մարդը անոնցմէ զատ ուրիշ ոչինչ կարենար ընել, 
այդ պարագային, մարդը ոչ մէկ տարբերութիւն պիտի ունենար այդ պարագային, մարդը ոչ մէկ տարբերութիւն պիտի ունենար այդ պարագային, մարդը ոչ մէկ տարբերութիւն պիտի ունենար այդ պարագային, մարդը ոչ մէկ տարբերութիւն պիտի ունենար 
անշունչ համակարգիչէնանշունչ համակարգիչէնանշունչ համակարգիչէնանշունչ համակարգիչէն::::    

Ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Աստուած բանականութիւն Ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Աստուած բանականութիւն Ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Աստուած բանականութիւն Ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Աստուած բանականութիւն 
տուած է մարդունտուած է մարդունտուած է մարդունտուած է մարդուն::::    Բանականութիւնը կԲանականութիւնը կԲանականութիւնը կԲանականութիւնը կ’’’’ենթադրէ նաեւ ազատ ենթադրէ նաեւ ազատ ենթադրէ նաեւ ազատ ենթադրէ նաեւ ազատ 
կամեցողութիւնկամեցողութիւնկամեցողութիւնկամեցողութիւն::::    ՈեւՈեւՈեւՈեւէ մէկը որ բանականութիւն ունի, կրնայ է մէկը որ բանականութիւն ունի, կրնայ է մէկը որ բանականութիւն ունի, կրնայ է մէկը որ բանականութիւն ունի, կրնայ 
մտածել եւ որոշել իմտածել եւ որոշել իմտածել եւ որոշել իմտածել եւ որոշել ի´́́́նչ ընել եւ ինչ ընել եւ ինչ ընել եւ ինչ ընել եւ ի´́́́նչ չընելնչ չընելնչ չընելնչ չընել::::    Բանական մարդուն Բանական մարդուն Բանական մարդուն Բանական մարդուն 
յատուկ է ծրագիրներ մշակել եւ որոշումներ առնելյատուկ է ծրագիրներ մշակել եւ որոշումներ առնելյատուկ է ծրագիրներ մշակել եւ որոշումներ առնելյատուկ է ծրագիրներ մշակել եւ որոշումներ առնել::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
որոշումները կամ ծրագիրները կրնան բարի ըլլալ եւ կրնան չար որոշումները կամ ծրագիրները կրնան բարի ըլլալ եւ կրնան չար որոշումները կամ ծրագիրները կրնան բարի ըլլալ եւ կրնան չար որոշումները կամ ծրագիրները կրնան բարի ըլլալ եւ կրնան չար 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ:::: « « « «ՈրոշելՈրոշելՈրոշելՈրոշել» » » » բառն իսկ արդէն ցոյց կու տայ որ մարդունբառն իսկ արդէն ցոյց կու տայ որ մարդունբառն իսկ արդէն ցոյց կու տայ որ մարդունբառն իսկ արդէն ցոյց կու տայ որ մարդուն    դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց 
դրուած են երկու տարբեր ճամբաներ եւ մարդը ամբողջական դրուած են երկու տարբեր ճամբաներ եւ մարդը ամբողջական դրուած են երկու տարբեր ճամբաներ եւ մարդը ամբողջական դրուած են երկու տարբեր ճամբաներ եւ մարդը ամբողջական 
ազատութիւնը ունի ընտրելու որմէկ ճամբան որ կազատութիւնը ունի ընտրելու որմէկ ճամբան որ կազատութիւնը ունի ընտրելու որմէկ ճամբան որ կազատութիւնը ունի ընտրելու որմէկ ճամբան որ կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Մարդը Մարդը Մարդը Մարդը 
անկարող պիտի ըլլար որոշումներ առնելու եւ ընտրութիւններ անկարող պիտի ըլլար որոշումներ առնելու եւ ընտրութիւններ անկարող պիտի ըլլար որոշումներ առնելու եւ ընտրութիւններ անկարող պիտի ըլլար որոշումներ առնելու եւ ընտրութիւններ 
ընելու եթէ երբեք զուրկ ըլլար բանականութենէընելու եթէ երբեք զուրկ ըլլար բանականութենէընելու եթէ երբեք զուրկ ըլլար բանականութենէընելու եթէ երբեք զուրկ ըլլար բանականութենէ::::    

Մարդը ունի բանականութիւն եւ ազատ կամք, իսկՄարդը ունի բանականութիւն եւ ազատ կամք, իսկՄարդը ունի բանականութիւն եւ ազատ կամք, իսկՄարդը ունի բանականութիւն եւ ազատ կամք, իսկ    
անասունը՝ չունիանասունը՝ չունիանասունը՝ չունիանասունը՝ չունի::::    Ի՞նչ պիտի ըլլար տարբերութիւնը անասունին Ի՞նչ պիտի ըլլար տարբերութիւնը անասունին Ի՞նչ պիտի ըլլար տարբերութիւնը անասունին Ի՞նչ պիտի ըլլար տարբերութիւնը անասունին 
եւ մարդուն, եթէ մարդը ազատ կամք չունենարեւ մարդուն, եթէ մարդը ազատ կամք չունենարեւ մարդուն, եթէ մարդը ազատ կամք չունենարեւ մարդուն, եթէ մարդը ազատ կամք չունենար::::    Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ 
ընտանի անասունը ինք եւս չարիք ընելու անատակ էընտանի անասունը ինք եւս չարիք ընելու անատակ էընտանի անասունը ինք եւս չարիք ընելու անատակ էընտանի անասունը ինք եւս չարիք ընելու անատակ է::::    Ան իր մէջ Ան իր մէջ Ան իր մէջ Ան իր մէջ 
ունի դրուած աունի դրուած աունի դրուած աունի դրուած ա´́́́յնպիսի օրէնքներ եւ այնպիսի օրէնքներ եւ այնպիսի օրէնքներ եւ այնպիսի օրէնքներ եւ ա´́́́յնպիսի բնազդային յնպիսի բնազդային յնպիսի բնազդային յնպիսի բնազդային 
շարժումներ, որոնք զինք կը մղեն որոշաշարժումներ, որոնք զինք կը մղեն որոշաշարժումներ, որոնք զինք կը մղեն որոշաշարժումներ, որոնք զինք կը մղեն որոշակի կերպով մը ապրելուկի կերպով մը ապրելուկի կերպով մը ապրելուկի կերպով մը ապրելու::::    
Եթէ մարդն ալ այդպիսին ըլլար, այսինքն՝ անկարող ըլլար չարիք Եթէ մարդն ալ այդպիսին ըլլար, այսինքն՝ անկարող ըլլար չարիք Եթէ մարդն ալ այդպիսին ըլլար, այսինքն՝ անկարող ըլլար չարիք Եթէ մարդն ալ այդպիսին ըլլար, այսինքն՝ անկարող ըլլար չարիք 
ընելու, ազատ կամքէ զրկուած անասունէն տարբեր պիտի ընելու, ազատ կամքէ զրկուած անասունէն տարբեր պիտի ընելու, ազատ կամքէ զրկուած անասունէն տարբեր պիտի ընելու, ազատ կամքէ զրկուած անասունէն տարբեր պիտի 
չըլլարչըլլարչըլլարչըլլար::::    

Ազատութիւնը թէպէտ չարիքի պատճառ կրնայ ըլլալ Ազատութիւնը թէպէտ չարիքի պատճառ կրնայ ըլլալ Ազատութիւնը թէպէտ չարիքի պատճառ կրնայ ըլլալ Ազատութիւնը թէպէտ չարիքի պատճառ կրնայ ըլլալ 
մարդուն համար, բայց միաժամանակ մարդուն բարձրացման մարդուն համար, բայց միաժամանակ մարդուն բարձրացման մարդուն համար, բայց միաժամանակ մարդուն բարձրացման մարդուն համար, բայց միաժամանակ մարդուն բարձրացման 
ճանապարհն է ատիկա, որովհեճանապարհն է ատիկա, որովհեճանապարհն է ատիկա, որովհեճանապարհն է ատիկա, որովհետեւ ազատութեամբ է որ մարդը տեւ ազատութեամբ է որ մարդը տեւ ազատութեամբ է որ մարդը տեւ ազատութեամբ է որ մարդը 
կեանքի մէջ կրնայ առաքինութիւններու տիրանալկեանքի մէջ կրնայ առաքինութիւններու տիրանալկեանքի մէջ կրնայ առաքինութիւններու տիրանալկեանքի մէջ կրնայ առաքինութիւններու տիրանալ::::    Մարդը Մարդը Մարդը Մարդը 
չարին վրայ յաղթանակ տանելու կարելիութիւնը ունի, բայց չի չարին վրայ յաղթանակ տանելու կարելիութիւնը ունի, բայց չի չարին վրայ յաղթանակ տանելու կարելիութիւնը ունի, բայց չի չարին վրայ յաղթանակ տանելու կարելիութիւնը ունի, բայց չի 
կրնար այդ յաղթանակը ձեռք ձգել առանց իրեն շնորհուած կրնար այդ յաղթանակը ձեռք ձգել առանց իրեն շնորհուած կրնար այդ յաղթանակը ձեռք ձգել առանց իրեն շնորհուած կրնար այդ յաղթանակը ձեռք ձգել առանց իրեն շնորհուած 
ազատութեանազատութեանազատութեանազատութեան::::    Եթէ մարդը չունի ընտրութեան ազատութիւնը, կը Եթէ մարդը չունի ընտրութեան ազատութիւնը, կը Եթէ մարդը չունի ընտրութեան ազատութիւնը, կը Եթէ մարդը չունի ընտրութեան ազատութիւնը, կը 
նշանակէ թէ անոր հնշանակէ թէ անոր հնշանակէ թէ անոր հնշանակէ թէ անոր համար բարձրացում չկայ եւ ստիպուած միշտ ամար բարձրացում չկայ եւ ստիպուած միշտ ամար բարձրացում չկայ եւ ստիպուած միշտ ամար բարձրացում չկայ եւ ստիպուած միշտ 
նոյն մակարդակին վրայ պիտի մնայնոյն մակարդակին վրայ պիտի մնայնոյն մակարդակին վրայ պիտի մնայնոյն մակարդակին վրայ պիտի մնայ::::    Մարդը պէտք է ինքնիր Մարդը պէտք է ինքնիր Մարդը պէտք է ինքնիր Մարդը պէտք է ինքնիր 
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բնութեան վրայ յաղթանակ տանի, որպէսզի բարձրանայբնութեան վրայ յաղթանակ տանի, որպէսզի բարձրանայբնութեան վրայ յաղթանակ տանի, որպէսզի բարձրանայբնութեան վրայ յաղթանակ տանի, որպէսզի բարձրանայ::::    Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ 
յաղթանակը տանելու համար՝ ազատութիւնը անմիջական եւ յաղթանակը տանելու համար՝ ազատութիւնը անմիջական եւ յաղթանակը տանելու համար՝ ազատութիւնը անմիջական եւ յաղթանակը տանելու համար՝ ազատութիւնը անմիջական եւ 
շատ կարեւոր էշատ կարեւոր էշատ կարեւոր էշատ կարեւոր է::::    

Ուրիշ կարեւոր հարց մը կայ որուն պէտք է անդրադՈւրիշ կարեւոր հարց մը կայ որուն պէտք է անդրադՈւրիշ կարեւոր հարց մը կայ որուն պէտք է անդրադՈւրիշ կարեւոր հարց մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալառնալառնալառնալ::::    
Մենք յաճախ կը մերժենք այն ցաւերը կամ չարիքները որոնց կը Մենք յաճախ կը մերժենք այն ցաւերը կամ չարիքները որոնց կը Մենք յաճախ կը մերժենք այն ցաւերը կամ չարիքները որոնց կը Մենք յաճախ կը մերժենք այն ցաւերը կամ չարիքները որոնց կը 
հանդիպինք եւ նոյնիսկ կհանդիպինք եւ նոյնիսկ կհանդիպինք եւ նոյնիսկ կհանդիպինք եւ նոյնիսկ կ’’’’ընդվզինք անոնց դէմ, որովհետեւ ընդվզինք անոնց դէմ, որովհետեւ ընդվզինք անոնց դէմ, որովհետեւ ընդվզինք անոնց դէմ, որովհետեւ 
կկկկ’’’’անգիտանանք անոնց պատճառը եւ հետեւանքըանգիտանանք անոնց պատճառը եւ հետեւանքըանգիտանանք անոնց պատճառը եւ հետեւանքըանգիտանանք անոնց պատճառը եւ հետեւանքը::::    Օրինակ մը Օրինակ մը Օրինակ մը Օրինակ մը 
առնենք ձեր առօրեայ կեանքէնառնենք ձեր առօրեայ կեանքէնառնենք ձեր առօրեայ կեանքէնառնենք ձեր առօրեայ կեանքէն::::    Պատուաստելու համար ձեր Պատուաստելու համար ձեր Պատուաստելու համար ձեր Պատուաստելու համար ձեր 
երեխան հիւանդութեան մը դէմ, երբ զայն տերեխան հիւանդութեան մը դէմ, երբ զայն տերեխան հիւանդութեան մը դէմ, երբ զայն տերեխան հիւանդութեան մը դէմ, երբ զայն տանիք բժիշկի անիք բժիշկի անիք բժիշկի անիք բժիշկի 
որպէսզի ներարկում կատարէ, ժողովրդական բացատրութեամբ, որպէսզի ներարկում կատարէ, ժողովրդական բացատրութեամբ, որպէսզի ներարկում կատարէ, ժողովրդական բացատրութեամբ, որպէսզի ներարկում կատարէ, ժողովրդական բացատրութեամբ, 
որպէսզի ասեղ մը զարնէ անոր, երեխան սիրով կորպէսզի ասեղ մը զարնէ անոր, երեխան սիրով կորպէսզի ասեղ մը զարնէ անոր, երեխան սիրով կորպէսզի ասեղ մը զարնէ անոր, երեխան սիրով կ’’’’ընդունի՞ այդ ընդունի՞ այդ ընդունի՞ այդ ընդունի՞ այդ 
ասեղը, թէ՝ կը ճչայասեղը, թէ՝ կը ճչայասեղը, թէ՝ կը ճչայասեղը, թէ՝ կը ճչայ::::    Երեխան իր պզտիկ տրամաբանութեամբ չի Երեխան իր պզտիկ տրամաբանութեամբ չի Երեխան իր պզտիկ տրամաբանութեամբ չի Երեխան իր պզտիկ տրամաբանութեամբ չի 
կրնար հասկնալ թէ ինչո՞ւ զինք պիտի ցաւցնենկրնար հասկնալ թէ ինչո՞ւ զինք պիտի ցաւցնենկրնար հասկնալ թէ ինչո՞ւ զինք պիտի ցաւցնենկրնար հասկնալ թէ ինչո՞ւ զինք պիտի ցաւցնեն::::    Որքան ալ Որքան ալ Որքան ալ Որքան ալ 
բացատրենք իրեն որ իր օգուտինբացատրենք իրեն որ իր օգուտինբացատրենք իրեն որ իր օգուտինբացատրենք իրեն որ իր օգուտին    համար է ասեղը, ան երբեք համար է ասեղը, ան երբեք համար է ասեղը, ան երբեք համար է ասեղը, ան երբեք 
հասկացողութիւն պիտի չցուցաբերէհասկացողութիւն պիտի չցուցաբերէհասկացողութիւն պիտի չցուցաբերէհասկացողութիւն պիտի չցուցաբերէ::::    Ծնողը սակայն, Ծնողը սակայն, Ծնողը սակայն, Ծնողը սակայն, 
փորձառութեամբ գիտէ որ այդ ասեղը կամ պատուաստը փորձառութեամբ գիտէ որ այդ ասեղը կամ պատուաստը փորձառութեամբ գիտէ որ այդ ասեղը կամ պատուաստը փորձառութեամբ գիտէ որ այդ ասեղը կամ պատուաստը 
ինչպիսի չարիքներէ պիտի փրկէ իր զաւակը հետագայինինչպիսի չարիքներէ պիտի փրկէ իր զաւակը հետագայինինչպիսի չարիքներէ պիտի փրկէ իր զաւակը հետագայինինչպիսի չարիքներէ պիտի փրկէ իր զաւակը հետագային::::    

Ճիշդ նոյնն է մեր պարագանՃիշդ նոյնն է մեր պարագանՃիշդ նոյնն է մեր պարագանՃիշդ նոյնն է մեր պարագան::::    Մենք եթէ անդրադառնանք որ Մենք եթէ անդրադառնանք որ Մենք եթէ անդրադառնանք որ Մենք եթէ անդրադառնանք որ 
Աստուած մեծամեծ բարիքներ եւ օրհնութիւննԱստուած մեծամեծ բարիքներ եւ օրհնութիւննԱստուած մեծամեծ բարիքներ եւ օրհնութիւննԱստուած մեծամեծ բարիքներ եւ օրհնութիւններ կրնայ քաղել եր կրնայ քաղել եր կրնայ քաղել եր կրնայ քաղել 
մեզի պատահող չարիքներէն, վստահաբար մեր վերաբերմունքը մեզի պատահող չարիքներէն, վստահաբար մեր վերաբերմունքը մեզի պատահող չարիքներէն, վստահաբար մեր վերաբերմունքը մեզի պատահող չարիքներէն, վստահաբար մեր վերաբերմունքը 
պիտի փոխուի անոնց նկատմամբպիտի փոխուի անոնց նկատմամբպիտի փոխուի անոնց նկատմամբպիտի փոխուի անոնց նկատմամբ::::    Աստուծոյ թոյլտուութեամբ Աստուծոյ թոյլտուութեամբ Աստուծոյ թոյլտուութեամբ Աստուծոյ թոյլտուութեամբ 
մեզի պատահող փորձութիւնները միշտ իրենց հետ կը բերեն մեզի պատահող փորձութիւնները միշտ իրենց հետ կը բերեն մեզի պատահող փորձութիւնները միշտ իրենց հետ կը բերեն մեզի պատահող փորձութիւնները միշտ իրենց հետ կը բերեն 
աստուածային օրհնութիւններաստուածային օրհնութիւններաստուածային օրհնութիւններաստուածային օրհնութիւններ::::    Եթէ համբերութեամբ տանինք Եթէ համբերութեամբ տանինք Եթէ համբերութեամբ տանինք Եթէ համբերութեամբ տանինք 
մեզի պատահող չարիքները անոնք գերմեզի պատահող չարիքները անոնք գերմեզի պատահող չարիքները անոնք գերմեզի պատահող չարիքները անոնք գերագոյն բարիքի պատճառ ագոյն բարիքի պատճառ ագոյն բարիքի պատճառ ագոյն բարիքի պատճառ 
կը դառնան մեզի համարկը դառնան մեզի համարկը դառնան մեզի համարկը դառնան մեզի համար::::    

Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ պզտիկ նեղութիւններ Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ պզտիկ նեղութիւններ Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ պզտիկ նեղութիւններ Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ պզտիկ նեղութիւններ 
կամ ցաւեր դիմագրաւենք, որպէսզի անոնցմով մեզ արթնութեան կամ ցաւեր դիմագրաւենք, որպէսզի անոնցմով մեզ արթնութեան կամ ցաւեր դիմագրաւենք, որպէսզի անոնցմով մեզ արթնութեան կամ ցաւեր դիմագրաւենք, որպէսզի անոնցմով մեզ արթնութեան 
եւ զգաստութեան բերէեւ զգաստութեան բերէեւ զգաստութեան բերէեւ զգաստութեան բերէ::::    Եթէ մէկը սխալ ու մեղսալից ընթացքի Եթէ մէկը սխալ ու մեղսալից ընթացքի Եթէ մէկը սխալ ու մեղսալից ընթացքի Եթէ մէկը սխալ ու մեղսալից ընթացքի 
մէջ է, դժուար թէ գիտակցութեան եւ զգաստութեան գայ առանցմէջ է, դժուար թէ գիտակցութեան եւ զգաստութեան գայ առանցմէջ է, դժուար թէ գիտակցութեան եւ զգաստութեան գայ առանցմէջ է, դժուար թէ գիտակցութեան եւ զգաստութեան գայ առանց    
ծանր փորձութեան մը կամ չարիքի մը հանդիպելուծանր փորձութեան մը կամ չարիքի մը հանդիպելուծանր փորձութեան մը կամ չարիքի մը հանդիպելուծանր փորձութեան մը կամ չարիքի մը հանդիպելու::::    

Ցաւն ու նեղութիւնը նաեւ մեզ մարզելու կը ծառայենՑաւն ու նեղութիւնը նաեւ մեզ մարզելու կը ծառայենՑաւն ու նեղութիւնը նաեւ մեզ մարզելու կը ծառայենՑաւն ու նեղութիւնը նաեւ մեզ մարզելու կը ծառայեն::::    Մէկը Մէկը Մէկը Մէկը 
որ մնայուն կերպով դիւրին կեանք մը կը վարէ, ընդհանրապէս չի որ մնայուն կերպով դիւրին կեանք մը կը վարէ, ընդհանրապէս չի որ մնայուն կերպով դիւրին կեանք մը կը վարէ, ընդհանրապէս չի որ մնայուն կերպով դիւրին կեանք մը կը վարէ, ընդհանրապէս չի 
տոկար ծանր փորձութիւններու դիմացտոկար ծանր փորձութիւններու դիմացտոկար ծանր փորձութիւններու դիմացտոկար ծանր փորձութիւններու դիմաց::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, ւ, ւ, ւ, 
Աստուած թոյլ կու տայ որ այդպիսիները հանդիպին պզտիԱստուած թոյլ կու տայ որ այդպիսիները հանդիպին պզտիԱստուած թոյլ կու տայ որ այդպիսիները հանդիպին պզտիԱստուած թոյլ կու տայ որ այդպիսիները հանդիպին պզտիկ կ կ կ 
նեղութիւններու, նպատակ ունենալով զանոնք մարզել, զօրացնել նեղութիւններու, նպատակ ունենալով զանոնք մարզել, զօրացնել նեղութիւններու, նպատակ ունենալով զանոնք մարզել, զօրացնել նեղութիւններու, նպատակ ունենալով զանոնք մարզել, զօրացնել 
եւ պնդացնել, որպէսզի կարող ըլլան դիմագրաւել կեանքի մեծ եւ պնդացնել, որպէսզի կարող ըլլան դիմագրաւել կեանքի մեծ եւ պնդացնել, որպէսզի կարող ըլլան դիմագրաւել կեանքի մեծ եւ պնդացնել, որպէսզի կարող ըլլան դիմագրաւել կեանքի մեծ 
նեղութիւններընեղութիւններընեղութիւններընեղութիւնները::::    Մինչդեռ այն մարդը որ պզտիկՄինչդեռ այն մարդը որ պզտիկՄինչդեռ այն մարդը որ պզտիկՄինչդեռ այն մարդը որ պզտիկ----պզտիկ պզտիկ պզտիկ պզտիկ 
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նեղութիւններ կրելու վարժութիւնը ունի, աստիճանաբար կը նեղութիւններ կրելու վարժութիւնը ունի, աստիճանաբար կը նեղութիւններ կրելու վարժութիւնը ունի, աստիճանաբար կը նեղութիւններ կրելու վարժութիւնը ունի, աստիճանաբար կը 
զօրանայ իր հաւատքը եւ իր հոգեւոր կեանքին զօրանայ իր հաւատքը եւ իր հոգեւոր կեանքին զօրանայ իր հաւատքը եւ իր հոգեւոր կեանքին զօրանայ իր հաւատքը եւ իր հոգեւոր կեանքին մէջ նուաճումներ մէջ նուաճումներ մէջ նուաճումներ մէջ նուաճումներ 
ձեռք կը ձգէ, եւ կը հասնի այն փառքին որ Աստուած ձեռք կը ձգէ, եւ կը հասնի այն փառքին որ Աստուած ձեռք կը ձգէ, եւ կը հասնի այն փառքին որ Աստուած ձեռք կը ձգէ, եւ կը հասնի այն փառքին որ Աստուած 
պատրաստած է իրեն համարպատրաստած է իրեն համարպատրաստած է իրեն համարպատրաստած է իրեն համար::::    Այդպիսի մարդիկ որոնք վարժ են Այդպիսի մարդիկ որոնք վարժ են Այդպիսի մարդիկ որոնք վարժ են Այդպիսի մարդիկ որոնք վարժ են 
դիմագրաւելու կեանքի պզտիկ նեղութիւնները եւ անյողդողդ դիմագրաւելու կեանքի պզտիկ նեղութիւնները եւ անյողդողդ դիմագրաւելու կեանքի պզտիկ նեղութիւնները եւ անյողդողդ դիմագրաւելու կեանքի պզտիկ նեղութիւնները եւ անյողդողդ 
մնալու անոնց դիմաց, դիւրաւ կրնան տանիլ կեանքէն եկող մնալու անոնց դիմաց, դիւրաւ կրնան տանիլ կեանքէն եկող մնալու անոնց դիմաց, դիւրաւ կրնան տանիլ կեանքէն եկող մնալու անոնց դիմաց, դիւրաւ կրնան տանիլ կեանքէն եկող 
դժուարին պահերըդժուարին պահերըդժուարին պահերըդժուարին պահերը::::    

Պէտք չէ մոռնանք նաՊէտք չէ մոռնանք նաՊէտք չէ մոռնանք նաՊէտք չէ մոռնանք նաեւ որ երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ եւ որ երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ եւ որ երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ եւ որ երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ 
փորձուինք, որպէսզի ցոյց տայ Սատանային եւ մեր շրջապատին, փորձուինք, որպէսզի ցոյց տայ Սատանային եւ մեր շրջապատին, փորձուինք, որպէսզի ցոյց տայ Սատանային եւ մեր շրջապատին, փորձուինք, որպէսզի ցոյց տայ Սատանային եւ մեր շրջապատին, 
մեր առաքինի ու հաւատքի մարդ ըլլալըմեր առաքինի ու հաւատքի մարդ ըլլալըմեր առաքինի ու հաւատքի մարդ ըլլալըմեր առաքինի ու հաւատքի մարդ ըլլալը::::    Յիշեցէք Յոբի Յիշեցէք Յոբի Յիշեցէք Յոբի Յիշեցէք Յոբի 
պարագանպարագանպարագանպարագան::::    Աստուած թոյլ տուաւ որ ան փորձուի, որպէսզի անոր Աստուած թոյլ տուաւ որ ան փորձուի, որպէսզի անոր Աստուած թոյլ տուաւ որ ան փորձուի, որպէսզի անոր Աստուած թոյլ տուաւ որ ան փորձուի, որպէսզի անոր 
արժանաւորութիւնը, անոր ընտիր ու առաքինի ըլլալը յայտնի արժանաւորութիւնը, անոր ընտիր ու առաքինի ըլլալը յայտնի արժանաւորութիւնը, անոր ընտիր ու առաքինի ըլլալը յայտնի արժանաւորութիւնը, անոր ընտիր ու առաքինի ըլլալը յայտնի 
ըլլաըլլաըլլաըլլայ Չարինյ Չարինյ Չարինյ Չարին::::    

Յաճախ կՅաճախ կՅաճախ կՅաճախ կ’’’’ըսենք եւ Աստուածաշունչը ինքն ալ կըսենք եւ Աստուածաշունչը ինքն ալ կըսենք եւ Աստուածաշունչը ինքն ալ կըսենք եւ Աստուածաշունչը ինքն ալ կ’’’’ըսէ, որ ըսէ, որ ըսէ, որ ըսէ, որ 
նեղութիւնները աւելի բարի եւ Աստուծոյ կամքը կատարող նեղութիւնները աւելի բարի եւ Աստուծոյ կամքը կատարող նեղութիւնները աւելի բարի եւ Աստուծոյ կամքը կատարող նեղութիւնները աւելի բարի եւ Աստուծոյ կամքը կատարող 
մարդոց կը պատահին քան չար եւ Չարին կամքը կատարող մարդոց կը պատահին քան չար եւ Չարին կամքը կատարող մարդոց կը պատահին քան չար եւ Չարին կամքը կատարող մարդոց կը պատահին քան չար եւ Չարին կամքը կատարող 
մարդոց, եւ անոր ամենէն կենդանի օրինակը Յոբի օրինակն էմարդոց, եւ անոր ամենէն կենդանի օրինակը Յոբի օրինակն էմարդոց, եւ անոր ամենէն կենդանի օրինակը Յոբի օրինակն էմարդոց, եւ անոր ամենէն կենդանի օրինակը Յոբի օրինակն է::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ասիկա շատերուն գայթակղութեան պատճառ կասիկա շատերուն գայթակղութեան պատճառ կասիկա շատերուն գայթակղութեան պատճառ կասիկա շատերուն գայթակղութեան պատճառ կ’’’’ըըըըլլայլլայլլայլլայ::::    Երբեմն Երբեմն Երբեմն Երբեմն 
նոյնինքն փորձութեան ենթարկուող հաւատացեալը ինոյնինքն փորձութեան ենթարկուող հաւատացեալը ինոյնինքն փորձութեան ենթարկուող հաւատացեալը ինոյնինքն փորձութեան ենթարկուող հաւատացեալը ի´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
գայթաղի՝ ըսելով. գայթաղի՝ ըսելով. գայթաղի՝ ըսելով. գայթաղի՝ ըսելով. ««««Ես որ կը փորձեմ Աստուծոյ կամքը կատարել Ես որ կը փորձեմ Աստուծոյ կամքը կատարել Ես որ կը փորձեմ Աստուծոյ կամքը կատարել Ես որ կը փորձեմ Աստուծոյ կամքը կատարել 
եւ Աստուծոյ հաւատարիմ ըլլալ, ինչո՞ւ այսքան նեղութիւններու եւ Աստուծոյ հաւատարիմ ըլլալ, ինչո՞ւ այսքան նեղութիւններու եւ Աստուծոյ հաւատարիմ ըլլալ, ինչո՞ւ այսքան նեղութիւններու եւ Աստուծոյ հաւատարիմ ըլլալ, ինչո՞ւ այսքան նեղութիւններու 
կը հանդիպիմկը հանդիպիմկը հանդիպիմկը հանդիպիմ»»»»::::    Շատ մը պարագաներու այդ Շատ մը պարագաներու այդ Շատ մը պարագաներու այդ Շատ մը պարագաներու այդ ««««ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ»»»»ն հասկնալը ն հասկնալը ն հասկնալը ն հասկնալը 
դժուար էդժուար էդժուար էդժուար է::::    Բայց, ինչպէԲայց, ինչպէԲայց, ինչպէԲայց, ինչպէս ըսի, Աստուած թոյլ կու տայ ս ըսի, Աստուած թոյլ կու տայ ս ըսի, Աստուած թոյլ կու տայ ս ըսի, Աստուած թոյլ կու տայ 
փորձութիւնները, որպէսզի ցոյց տայ մարդոց մեր հաւատքի փորձութիւնները, որպէսզի ցոյց տայ մարդոց մեր հաւատքի փորձութիւնները, որպէսզի ցոյց տայ մարդոց մեր հաւատքի փորձութիւնները, որպէսզի ցոյց տայ մարդոց մեր հաւատքի 
օրինակը, մեր կապուածութիօրինակը, մեր կապուածութիօրինակը, մեր կապուածութիօրինակը, մեր կապուածութի´́́́ւնը իրեն, մեր նկարագրային ւնը իրեն, մեր նկարագրային ւնը իրեն, մեր նկարագրային ւնը իրեն, մեր նկարագրային 
ամրութիւնը, մեր յաղթանակը չարին դէմ, եւ մանաւանդ, իր ամրութիւնը, մեր յաղթանակը չարին դէմ, եւ մանաւանդ, իր ամրութիւնը, մեր յաղթանակը չարին դէմ, եւ մանաւանդ, իր ամրութիւնը, մեր յաղթանակը չարին դէմ, եւ մանաւանդ, իր 
սուրբ կամքին մեր հնազանդութիւնըսուրբ կամքին մեր հնազանդութիւնըսուրբ կամքին մեր հնազանդութիւնըսուրբ կամքին մեր հնազանդութիւնը::::    

Ինչպէս հրեշտակները կարգուած են ԱստուծոյԻնչպէս հրեշտակները կարգուած են ԱստուծոյԻնչպէս հրեշտակները կարգուած են ԱստուծոյԻնչպէս հրեշտակները կարգուած են Աստուծոյ    
փառաբանութեան համար եւ կոչուած են անոր կամքը փառաբանութեան համար եւ կոչուած են անոր կամքը փառաբանութեան համար եւ կոչուած են անոր կամքը փառաբանութեան համար եւ կոչուած են անոր կամքը 
կատարելով՝ հնազանդելու անոր, այնպէս ալ, մարդը կոչուած է կատարելով՝ հնազանդելու անոր, այնպէս ալ, մարդը կոչուած է կատարելով՝ հնազանդելու անոր, այնպէս ալ, մարդը կոչուած է կատարելով՝ հնազանդելու անոր, այնպէս ալ, մարդը կոչուած է 
իր կեանքին մէջ եւ իր կեանքով դառնալ փառաբանիչը իր իր կեանքին մէջ եւ իր կեանքով դառնալ փառաբանիչը իր իր կեանքին մէջ եւ իր կեանքով դառնալ փառաբանիչը իր իր կեանքին մէջ եւ իր կեանքով դառնալ փառաբանիչը իր 
արարիչինարարիչինարարիչինարարիչին::::    Մարդը կոչուած է հրեշտակներէն աւելիՄարդը կոչուած է հրեշտակներէն աւելիՄարդը կոչուած է հրեշտակներէն աւելիՄարդը կոչուած է հրեշտակներէն աւելի´́́́ն ընելու եւ ն ընելու եւ ն ընելու եւ ն ընելու եւ 
ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու::::    Ան կոչուած է Աստուծոյ նմանելու, ԱստուծԱն կոչուած է Աստուծոյ նմանելու, ԱստուծԱն կոչուած է Աստուծոյ նմանելու, ԱստուծԱն կոչուած է Աստուծոյ նմանելու, Աստուծոյ կատարեալ ոյ կատարեալ ոյ կատարեալ ոյ կատարեալ 
զաւակը դառնալու, իր ժառանգութիւնը, իր սեփական զաւակը դառնալու, իր ժառանգութիւնը, իր սեփական զաւակը դառնալու, իր ժառանգութիւնը, իր սեփական զաւակը դառնալու, իր ժառանգութիւնը, իր սեփական 
ժողովուրդը, իր սեփական ընտանիքին հարազատ անդամը ժողովուրդը, իր սեփական ընտանիքին հարազատ անդամը ժողովուրդը, իր սեփական ընտանիքին հարազատ անդամը ժողովուրդը, իր սեփական ընտանիքին հարազատ անդամը 
դառնալուդառնալուդառնալուդառնալու::::        
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Եւ Աստուծոյ ընտանիքին հարազատ անդամը կը դառնանք Եւ Աստուծոյ ընտանիքին հարազատ անդամը կը դառնանք Եւ Աստուծոյ ընտանիքին հարազատ անդամը կը դառնանք Եւ Աստուծոյ ընտանիքին հարազատ անդամը կը դառնանք 
երբ սէր ունինք Աստուծոյ հանդէպերբ սէր ունինք Աստուծոյ հանդէպերբ սէր ունինք Աստուծոյ հանդէպերբ սէր ունինք Աստուծոյ հանդէպ::::    Քանի որ Աստուած մեզ կը Քանի որ Աստուած մեզ կը Քանի որ Աստուած մեզ կը Քանի որ Աստուած մեզ կը 
սիրէ, մենք ինչո՞ւ չսիրենք զայնսիրէ, մենք ինչո՞ւ չսիրենք զայնսիրէ, մենք ինչո՞ւ չսիրենք զայնսիրէ, մենք ինչո՞ւ չսիրենք զայն::::    ՓոխաՓոխաՓոխաՓոխադարձ սէր պէտք է ըլլայ դարձ սէր պէտք է ըլլայ դարձ սէր պէտք է ըլլայ դարձ սէր պէտք է ըլլայ 
Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւԱստուծոյ եւ մարդուն միջեւԱստուծոյ եւ մարդուն միջեւԱստուծոյ եւ մարդուն միջեւ::::    Աստուած իր սէրը ցուցաբերեց Աստուած իր սէրը ցուցաբերեց Աստուած իր սէրը ցուցաբերեց Աստուած իր սէրը ցուցաբերեց 
տիեզերքին, աշխարհին եւ մարդուն նկատմամբ իր ազատ տիեզերքին, աշխարհին եւ մարդուն նկատմամբ իր ազատ տիեզերքին, աշխարհին եւ մարդուն նկատմամբ իր ազատ տիեզերքին, աշխարհին եւ մարդուն նկատմամբ իր ազատ 
կամքով, եւ սէրը ինքնին առանց ազատութեան կարելի չէ կամքով, եւ սէրը ինքնին առանց ազատութեան կարելի չէ կամքով, եւ սէրը ինքնին առանց ազատութեան կարելի չէ կամքով, եւ սէրը ինքնին առանց ազատութեան կարելի չէ 
հասկնալհասկնալհասկնալհասկնալ::::    Կրնա՞ք երբեւիցէ պատկերացնել բռնակալութիւն մը Կրնա՞ք երբեւիցէ պատկերացնել բռնակալութիւն մը Կրնա՞ք երբեւիցէ պատկերացնել բռնակալութիւն մը Կրնա՞ք երբեւիցէ պատկերացնել բռնակալութիւն մը 
որ սէր ծնանիոր սէր ծնանիոր սէր ծնանիոր սէր ծնանի::::    Կրնա՞յ մարդը բԿրնա՞յ մարդը բԿրնա՞յ մարդը բԿրնա՞յ մարդը բռնութիւնը սիրելռնութիւնը սիրելռնութիւնը սիրելռնութիւնը սիրել::::    Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ 
բռնակալութիւն սէր չի կրնար պարտադրել եւ ոբռնակալութիւն սէր չի կրնար պարտադրել եւ ոբռնակալութիւն սէր չի կրնար պարտադրել եւ ոբռնակալութիւն սէր չի կրնար պարտադրել եւ ո´́́́չ ալ կրնայ սէր չ ալ կրնայ սէր չ ալ կրնայ սէր չ ալ կրնայ սէր 
յառաջացնել մեր մէջյառաջացնել մեր մէջյառաջացնել մեր մէջյառաջացնել մեր մէջ::::    Սէրը ազատութեան ծնունդն է, ազատ Սէրը ազատութեան ծնունդն է, ազատ Սէրը ազատութեան ծնունդն է, ազատ Սէրը ազատութեան ծնունդն է, ազատ 
կամքի արտայայտութիւնն էկամքի արտայայտութիւնն էկամքի արտայայտութիւնն էկամքի արտայայտութիւնն է::::    

Տիեզերքի, աշխարհի եւ մարդուն ստեղծումը Աստուծոյ Տիեզերքի, աշխարհի եւ մարդուն ստեղծումը Աստուծոյ Տիեզերքի, աշխարհի եւ մարդուն ստեղծումը Աստուծոյ Տիեզերքի, աշխարհի եւ մարդուն ստեղծումը Աստուծոյ 
սիրոյն արտայայտութիւնն էսիրոյն արտայայտութիւնն էսիրոյն արտայայտութիւնն էսիրոյն արտայայտութիւնն է::::    Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Արարիչին սէրը զինք ստիպեց ստեղծելու բոլոր արարածները, Արարիչին սէրը զինք ստիպեց ստեղծելու բոլոր արարածները, Արարիչին սէրը զինք ստիպեց ստեղծելու բոլոր արարածները, Արարիչին սէրը զինք ստիպեց ստեղծելու բոլոր արարածները, 
տեսանելի թէ անտեսանելիտեսանելի թէ անտեսանելիտեսանելի թէ անտեսանելիտեսանելի թէ անտեսանելի»»»»::::    Պատասխանը այդ աստուածային Պատասխանը այդ աստուածային Պատասխանը այդ աստուածային Պատասխանը այդ աստուածային 
սիրոյն, մարդուն սէրը պէտք է ըլլայ, որ չի կրնար կաշկանդուած, սիրոյն, մարդուն սէրը պէտք է ըլլայ, որ չի կրնար կաշկանդուած, սիրոյն, մարդուն սէրը պէտք է ըլլայ, որ չի կրնար կաշկանդուած, սիրոյն, մարդուն սէրը պէտք է ըլլայ, որ չի կրնար կաշկանդուած, 
հարկադրական կամ բռնի սէր ըլլալհարկադրական կամ բռնի սէր ըլլալհարկադրական կամ բռնի սէր ըլլալհարկադրական կամ բռնի սէր ըլլալ::::    Եթէ մարդուն տրուած Եթէ մարդուն տրուած Եթէ մարդուն տրուած Եթէ մարդուն տրուած 
չըլլար ազատ կամք, չէր կրնար իր ազաչըլլար ազատ կամք, չէր կրնար իր ազաչըլլար ազատ կամք, չէր կրնար իր ազաչըլլար ազատ կամք, չէր կրնար իր ազատ կամքով սէր տ կամքով սէր տ կամքով սէր տ կամքով սէր 
ցուցաբերել Աստուծոյ հանդէպցուցաբերել Աստուծոյ հանդէպցուցաբերել Աստուծոյ հանդէպցուցաբերել Աստուծոյ հանդէպ::::    Ինչո՞ւ անասունները չեն կրնար Ինչո՞ւ անասունները չեն կրնար Ինչո՞ւ անասունները չեն կրնար Ինչո՞ւ անասունները չեն կրնար 
սէր արտայայտել Աստուծոյ հանդէպսէր արտայայտել Աստուծոյ հանդէպսէր արտայայտել Աստուծոյ հանդէպսէր արտայայտել Աստուծոյ հանդէպ::::    Չեն կրնար, որովհետեւ Չեն կրնար, որովհետեւ Չեն կրնար, որովհետեւ Չեն կրնար, որովհետեւ 
սէրը բանականութեան պտուղն է, իսկ բանականութիւնը իբրեւ սէրը բանականութեան պտուղն է, իսկ բանականութիւնը իբրեւ սէրը բանականութեան պտուղն է, իսկ բանականութիւնը իբրեւ սէրը բանականութեան պտուղն է, իսկ բանականութիւնը իբրեւ 
պահանջք ունի ազատութիւնըպահանջք ունի ազատութիւնըպահանջք ունի ազատութիւնըպահանջք ունի ազատութիւնը::::    

Աստուած տուած է մարդուն թէԱստուած տուած է մարդուն թէԱստուած տուած է մարդուն թէԱստուած տուած է մարդուն թէ´́́́    բանականութիւնը եւ թէբանականութիւնը եւ թէբանականութիւնը եւ թէբանականութիւնը եւ թէ´́́́    
բանբանբանբանականութեան յատուկ ազատութիւնը, որպէսզի նոյն այդ ականութեան յատուկ ազատութիւնը, որպէսզի նոյն այդ ականութեան յատուկ ազատութիւնը, որպէսզի նոյն այդ ականութեան յատուկ ազատութիւնը, որպէսզի նոյն այդ 
ազատութեամբ, մարդը մղուի դէպի իր արարիչը եւ հաղորդուի ազատութեամբ, մարդը մղուի դէպի իր արարիչը եւ հաղորդուի ազատութեամբ, մարդը մղուի դէպի իր արարիչը եւ հաղորդուի ազատութեամբ, մարդը մղուի դէպի իր արարիչը եւ հաղորդուի 
իր հետ, եւ այդ ձեւով իրագործէ եւ վերականգնէ այն սկզբնական իր հետ, եւ այդ ձեւով իրագործէ եւ վերականգնէ այն սկզբնական իր հետ, եւ այդ ձեւով իրագործէ եւ վերականգնէ այն սկզբնական իր հետ, եւ այդ ձեւով իրագործէ եւ վերականգնէ այն սկզբնական 
միութիւնը, այն սերտ յարաբերութիւնը, այն քաղցրութիւնը, որ միութիւնը, այն սերտ յարաբերութիւնը, այն քաղցրութիւնը, որ միութիւնը, այն սերտ յարաբերութիւնը, այն քաղցրութիւնը, որ միութիւնը, այն սերտ յարաբերութիւնը, այն քաղցրութիւնը, որ 
կար իր եւ իր արարիչին միջեւկար իր եւ իր արարիչին միջեւկար իր եւ իր արարիչին միջեւկար իր եւ իր արարիչին միջեւ::::    

    
ՀարցումնեՀարցումնեՀարցումնեՀարցումներու բաժինրու բաժինրու բաժինրու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Սատանան ա՞նձ է, անձնաւորո՞ւմ էՍատանան ա՞նձ է, անձնաւորո՞ւմ էՍատանան ա՞նձ է, անձնաւորո՞ւմ էՍատանան ա՞նձ է, անձնաւորո՞ւմ է::::    
    
ՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբար::::    Ինչպէս եթէ մէկը իր ազատ կամքով ընտրէ Ինչպէս եթէ մէկը իր ազատ կամքով ընտրէ Ինչպէս եթէ մէկը իր ազատ կամքով ընտրէ Ինչպէս եթէ մէկը իր ազատ կամքով ընտրէ 

չարը, չար ճամբան, չար միջոցը, կը դառնայ չարին հետեւորդ մը, չարը, չար ճամբան, չար միջոցը, կը դառնայ չարին հետեւորդ մը, չարը, չար ճամբան, չար միջոցը, կը դառնայ չարին հետեւորդ մը, չարը, չար ճամբան, չար միջոցը, կը դառնայ չարին հետեւորդ մը, 
եւ եթէ յարատեւէ չարին մէջ՝ կը դառնայ տեսակ մը չարին եւ եթէ յարատեւէ չարին մէջ՝ կը դառնայ տեսակ մը չարին եւ եթէ յարատեւէ չարին մէջ՝ կը դառնայ տեսակ մը չարին եւ եթէ յարատեւէ չարին մէջ՝ կը դառնայ տեսակ մը չարին 
անձնաւորումը, այնպէս նաեւ Արուսեակ հրեշտակը, որ անձնաւորումը, այնպէս նաեւ Արուսեակ հրեշտակը, որ անձնաւորումը, այնպէս նաեւ Արուսեակ հրեշտակը, որ անձնաւորումը, այնպէս նաեւ Արուսեակ հրեշտակը, որ 
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անհնազանդութեան ճամբան բռնեց եւ յարատեւեց այդ ճամբուն անհնազանդութեան ճամբան բռնեց եւ յարատեւեց այդ ճամբուն անհնազանդութեան ճամբան բռնեց եւ յարատեւեց այդ ճամբուն անհնազանդութեան ճամբան բռնեց եւ յարատեւեց այդ ճամբուն 
մէջ՝ դարձաւ անձնաւորումը չարինմէջ՝ դարձաւ անձնաւորումը չարինմէջ՝ դարձաւ անձնաւորումը չարինմէջ՝ դարձաւ անձնաւորումը չարին::::    

    
2.2.2.2.----    Մարդ արարածը մէկ անգամէն չէ որ կը չարանայ, այլ՝ Մարդ արարածը մէկ անգամէն չէ որ կը չարանայ, այլ՝ Մարդ արարածը մէկ անգամէն չէ որ կը չարանայ, այլ՝ Մարդ արարածը մէկ անգամէն չէ որ կը չարանայ, այլ՝ 

աստիճանաբար, նո՞յնն էր պարագան մեղանչող աստիճանաբար, նո՞յնն էր պարագան մեղանչող աստիճանաբար, նո՞յնն էր պարագան մեղանչող աստիճանաբար, նո՞յնն էր պարագան մեղանչող 
հրեշտակներունհրեշտակներունհրեշտակներունհրեշտակներուն::::    

    
Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ թէ իՄեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ թէ իՄեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ թէ իՄեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ թէ ի´́́́նչ է նչ է նչ է նչ է 

տարբերութիւնը մարդտարբերութիւնը մարդտարբերութիւնը մարդտարբերութիւնը մարդոց մեղանչումին եւ հրեշտակներուն ոց մեղանչումին եւ հրեշտակներուն ոց մեղանչումին եւ հրեշտակներուն ոց մեղանչումին եւ հրեշտակներուն 
մեղանչումինմեղանչումինմեղանչումինմեղանչումին::::    Մարդ արարածը փոփոխական ու զարգացող Մարդ արարածը փոփոխական ու զարգացող Մարդ արարածը փոփոխական ու զարգացող Մարդ արարածը փոփոխական ու զարգացող 
արարած մը ըլլալով, բնականաբար իր որոշումներն ու արարած մը ըլլալով, բնականաբար իր որոշումներն ու արարած մը ըլլալով, բնականաբար իր որոշումներն ու արարած մը ըլլալով, բնականաբար իր որոշումներն ու 
կամեցողութիւններն ալ փոփոխական եւ զարգացող կկամեցողութիւններն ալ փոփոխական եւ զարգացող կկամեցողութիւններն ալ փոփոխական եւ զարգացող կկամեցողութիւններն ալ փոփոխական եւ զարգացող կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    
Մարդուն արարքներն ու մտածողութիւնը կրնան Մարդուն արարքներն ու մտածողութիւնը կրնան Մարդուն արարքներն ու մտածողութիւնը կրնան Մարդուն արարքներն ու մտածողութիւնը կրնան 
աստիճանական զարգացում, խորացում եւ աստիճանական զարգացում, խորացում եւ աստիճանական զարգացում, խորացում եւ աստիճանական զարգացում, խորացում եւ փոփոխութիւն փոփոխութիւն փոփոխութիւն փոփոխութիւն 
ունենալունենալունենալունենալ::::    Մարդը կրնայ բան մը որոշել եւ իր որոշումը ետ փոխելՄարդը կրնայ բան մը որոշել եւ իր որոշումը ետ փոխելՄարդը կրնայ բան մը որոշել եւ իր որոշումը ետ փոխելՄարդը կրնայ բան մը որոշել եւ իր որոշումը ետ փոխել::::    
Կրնայ բան մը ծրագրել եւ իր ծրագիրէն հրաժարիլԿրնայ բան մը ծրագրել եւ իր ծրագիրէն հրաժարիլԿրնայ բան մը ծրագրել եւ իր ծրագիրէն հրաժարիլԿրնայ բան մը ծրագրել եւ իր ծրագիրէն հրաժարիլ::::    Կրնայ բան Կրնայ բան Կրնայ բան Կրնայ բան 
մը ընտրել եւ փոխել իր ընտրութիւնըմը ընտրել եւ փոխել իր ընտրութիւնըմը ընտրել եւ փոխել իր ընտրութիւնըմը ընտրել եւ փոխել իր ընտրութիւնը::::    Աստուած գիտէ որ մարդ Աստուած գիտէ որ մարդ Աստուած գիտէ որ մարդ Աստուած գիտէ որ մարդ 
արարածը փոփոխական ու փոփոխամիտ, զարգացող ու մնայուն արարածը փոփոխական ու փոփոխամիտ, զարգացող ու մնայուն արարածը փոփոխական ու փոփոխամիտ, զարգացող ու մնայուն արարածը փոփոխական ու փոփոխամիտ, զարգացող ու մնայուն 
կերպով սորվող էակ մըկերպով սորվող էակ մըկերպով սորվող էակ մըկերպով սորվող էակ մըն է, ահա թէ ինչոն է, ահա թէ ինչոն է, ահա թէ ինչոն է, ահա թէ ինչո´́́́ւ, Աստուած ւ, Աստուած ւ, Աստուած ւ, Աստուած 
յարատեւօրէն կը ճգնի մարդուն փրկութեան համար, կը յորդորէ յարատեւօրէն կը ճգնի մարդուն փրկութեան համար, կը յորդորէ յարատեւօրէն կը ճգնի մարդուն փրկութեան համար, կը յորդորէ յարատեւօրէն կը ճգնի մարդուն փրկութեան համար, կը յորդորէ 
որ ան հրաժարի իր չար ճամբաներէն ու որոշումներէնոր ան հրաժարի իր չար ճամբաներէն ու որոշումներէնոր ան հրաժարի իր չար ճամբաներէն ու որոշումներէնոր ան հրաժարի իր չար ճամբաներէն ու որոշումներէն::::    

Ինչ կը վերաբերի ոգեղէն էակներուն, անոնց պարագային, Ինչ կը վերաբերի ոգեղէն էակներուն, անոնց պարագային, Ինչ կը վերաբերի ոգեղէն էակներուն, անոնց պարագային, Ինչ կը վերաբերի ոգեղէն էակներուն, անոնց պարագային, 
մէկ անգամ կատարուած ընտրութիւնը արդէն վերջնական իր մէկ անգամ կատարուած ընտրութիւնը արդէն վերջնական իր մէկ անգամ կատարուած ընտրութիւնը արդէն վերջնական իր մէկ անգամ կատարուած ընտրութիւնը արդէն վերջնական իր 
արդիւնքը կարդիւնքը կարդիւնքը կարդիւնքը կ’’’’ունենայունենայունենայունենայ::::    ՀՀՀՀրեշտակները իրենց ստեղծումէն ետք, րեշտակները իրենց ստեղծումէն ետք, րեշտակները իրենց ստեղծումէն ետք, րեշտակները իրենց ստեղծումէն ետք, 
իրենց վերջնական ընտրութիւնը կատարեցին, եւ այդ իրենց վերջնական ընտրութիւնը կատարեցին, եւ այդ իրենց վերջնական ընտրութիւնը կատարեցին, եւ այդ իրենց վերջնական ընտրութիւնը կատարեցին, եւ այդ 
ընտրութիւնը յաւիտենական ընտրութիւն մըն էրընտրութիւնը յաւիտենական ընտրութիւն մըն էրընտրութիւնը յաւիտենական ընտրութիւն մըն էրընտրութիւնը յաւիտենական ընտրութիւն մըն էր::::    Ոմանք Ոմանք Ոմանք Ոմանք 
հակեցան չարին կողմը, եւ ոմանք՝ բարիին կողմըհակեցան չարին կողմը, եւ ոմանք՝ բարիին կողմըհակեցան չարին կողմը, եւ ոմանք՝ բարիին կողմըհակեցան չարին կողմը, եւ ոմանք՝ բարիին կողմը::::    Ոմանք Ոմանք Ոմանք Ոմանք 
ընտրեցին անհնազանդութեան ճամբան, իսկ ուրիշներ՝ ընտրեցին անհնազանդութեան ճամբան, իսկ ուրիշներ՝ ընտրեցին անհնազանդութեան ճամբան, իսկ ուրիշներ՝ ընտրեցին անհնազանդութեան ճամբան, իսկ ուրիշներ՝ 
Աստուծոյ կամքին հնազանդելու ճաԱստուծոյ կամքին հնազանդելու ճաԱստուծոյ կամքին հնազանդելու ճաԱստուծոյ կամքին հնազանդելու ճամբանմբանմբանմբան::::    Ընտրութիւնը Ընտրութիւնը Ընտրութիւնը Ընտրութիւնը 
միանգամընդմիշտ կատարեցին եւ այլեւս այն ընտրութիւնը միանգամընդմիշտ կատարեցին եւ այլեւս այն ընտրութիւնը միանգամընդմիշտ կատարեցին եւ այլեւս այն ընտրութիւնը միանգամընդմիշտ կատարեցին եւ այլեւս այն ընտրութիւնը 
անփոփոխելի էանփոփոխելի էանփոփոխելի էանփոփոխելի է::::    Աստուած չի կրնար խրատել անոնց որ դառնան Աստուած չի կրնար խրատել անոնց որ դառնան Աստուած չի կրնար խրատել անոնց որ դառնան Աստուած չի կրնար խրատել անոնց որ դառնան 
իրենց չար ճամբէն ու որոշումներէնիրենց չար ճամբէն ու որոշումներէնիրենց չար ճամբէն ու որոշումներէնիրենց չար ճամբէն ու որոշումներէն::::    

    
3.3.3.3.----    Արուսեակ հրեշտակը եւ միւս մեղանչող հերշտակները Արուսեակ հրեշտակը եւ միւս մեղանչող հերշտակները Արուսեակ հրեշտակը եւ միւս մեղանչող հերշտակները Արուսեակ հրեշտակը եւ միւս մեղանչող հերշտակները 

գիտէի՞ն կամ կը նախատեսէի՞ն որ պիտի մեղանչէինգիտէի՞ն կամ կը նախատեսէի՞ն որ պիտի մեղանչէինգիտէի՞ն կամ կը նախատեսէի՞ն որ պիտի մեղանչէինգիտէի՞ն կամ կը նախատեսէի՞ն որ պիտի մեղանչէին::::    
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ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Մարդը կրնայ այս վայրկեանին մտածել բան մը որ Մարդը կրնայ այս վայրկեանին մտածել բան մը որ Մարդը կրնայ այս վայրկեանին մտածել բան մը որ Մարդը կրնայ այս վայրկեանին մտածել բան մը որ 
նախապէս մտածած չէր, կամ կրնայ այսօր մտածել բան մը նախապէս մտածած չէր, կամ կրնայ այսօր մտածել բան մը նախապէս մտածած չէր, կամ կրնայ այսօր մտածել բան մը նախապէս մտածած չէր, կամ կրնայ այսօր մտածել բան մը 
ընելու մասին եւ քսան տարի վերջ իր մտածածը գործադրելընելու մասին եւ քսան տարի վերջ իր մտածածը գործադրելընելու մասին եւ քսան տարի վերջ իր մտածածը գործադրելընելու մասին եւ քսան տարի վերջ իր մտածածը գործադրել::::    
Նոյնը չէ պարագան հրեշտակներունՆոյնը չէ պարագան հրեշտակներունՆոյնը չէ պարագան հրեշտակներունՆոյնը չէ պարագան հրեշտակներուն::::    Ոգեղէն արարածներուն Ոգեղէն արարածներուն Ոգեղէն արարածներուն Ոգեղէն արարածներուն 
պարագային, անոնց խորհուրդը՝ նոյնինքն իրենց գործն էպարագային, անոնց խորհուրդը՝ նոյնինքն իրենց գործն էպարագային, անոնց խորհուրդը՝ նոյնինքն իրենց գործն էպարագային, անոնց խորհուրդը՝ նոյնինքն իրենց գործն է::::    
Ժխտական խորհուրդ մը ունենալնուն պէս՝ արդէն ինկած կը Ժխտական խորհուրդ մը ունենալնուն պէս՝ արդէն ինկած կը Ժխտական խորհուրդ մը ունենալնուն պէս՝ արդէն ինկած կը Ժխտական խորհուրդ մը ունենալնուն պէս՝ արդէն ինկած կը 
սեպուինսեպուինսեպուինսեպուին::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն 
յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին, այսինքն՝ յէութենէ ՀօրյԱստուծոյ Հօրէ, Միածին, այսինքն՝ յէութենէ ՀօրյԱստուծոյ Հօրէ, Միածին, այսինքն՝ յէութենէ ՀօրյԱստուծոյ Հօրէ, Միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր»»»»::::    
Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ «(«(«(«(Կը հաւատանք) մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, Կը հաւատանք) մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, Կը հաւատանք) մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, Կը հաւատանք) մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, 
Աստուծոյ Որդիին, որ Հօր ԱստուծԱստուծոյ Որդիին, որ Հօր ԱստուծԱստուծոյ Որդիին, որ Հօր ԱստուծԱստուծոյ Որդիին, որ Հօր Աստուծմէ ծնած է որպէս միակ ծնունդ. մէ ծնած է որպէս միակ ծնունդ. մէ ծնած է որպէս միակ ծնունդ. մէ ծնած է որպէս միակ ծնունդ. 
այսինքն՝ Հօրը էութենէն էայսինքն՝ Հօրը էութենէն էայսինքն՝ Հօրը էութենէն էայսինքն՝ Հօրը էութենէն է»»»»::::    

    
Պիտի սկսիմ բառով մը որ զարմանալիօրէն տեղ չէ գտած Պիտի սկսիմ բառով մը որ զարմանալիօրէն տեղ չէ գտած Պիտի սկսիմ բառով մը որ զարմանալիօրէն տեղ չէ գտած Պիտի սկսիմ բառով մը որ զարմանալիօրէն տեղ չէ գտած 

Հաւատամքին մէջ, եւ այդ բառը Հաւատամքին մէջ, եւ այդ բառը Հաւատամքին մէջ, եւ այդ բառը Հաւատամքին մէջ, եւ այդ բառը ««««ԲանԲանԲանԲան» » » » բառն էբառն էբառն էբառն է::::    Մենք Քրիստոսի Մենք Քրիստոսի Մենք Քրիստոսի Մենք Քրիստոսի 
համար յաճախ կը գործածենք համար յաճախ կը գործածենք համար յաճախ կը գործածենք համար յաճախ կը գործածենք ««««Բանն ԱստուածԲանն ԱստուածԲանն ԱստուածԲանն Աստուած» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ԲանըԲանըԲանըԲանը» » » » բացատրութիւնը, որ աստուածաբանական բացատրութիւնը, որ աստուածաբանական բացատրութիւնը, որ աստուածաբանական բացատրութիւնը, որ աստուածաբանական կարեւոր կարեւոր կարեւոր կարեւոր 
հաստատում մըն է եւ որ կը քաղենք Յովհաննէսի Աւետարանին հաստատում մըն է եւ որ կը քաղենք Յովհաննէսի Աւետարանին հաստատում մըն է եւ որ կը քաղենք Յովհաննէսի Աւետարանին հաստատում մըն է եւ որ կը քաղենք Յովհաննէսի Աւետարանին 
առաջին տողերէնառաջին տողերէնառաջին տողերէնառաջին տողերէն::::    

««««ԲանԲանԲանԲան» » » » բառը, լայնօրէն տեղ գտած է մեր բառը, լայնօրէն տեղ գտած է մեր բառը, լայնօրէն տեղ գտած է մեր բառը, լայնօրէն տեղ գտած է մեր 
աստուածաբանական ձեռնարկներուն մէջ եւ բոլոր աղօթքներուն աստուածաբանական ձեռնարկներուն մէջ եւ բոլոր աղօթքներուն աստուածաբանական ձեռնարկներուն մէջ եւ բոլոր աղօթքներուն աստուածաբանական ձեռնարկներուն մէջ եւ բոլոր աղօթքներուն 
մէջմէջմէջմէջ::::    Հակառակ Հակառակ Հակառակ Հակառակ ««««ԲանԲանԲանԲան» » » » բառին աստուածաշնչականութեան, մեր բառին աստուածաշնչականութեան, մեր բառին աստուածաշնչականութեան, մեր բառին աստուածաշնչականութեան, մեր 
հոգեւոր եւ մեկնողական գրականութեանցհոգեւոր եւ մեկնողական գրականութեանցհոգեւոր եւ մեկնողական գրականութեանցհոգեւոր եւ մեկնողական գրականութեանց    մէջ անհաշիւ կերպով մէջ անհաշիւ կերպով մէջ անհաշիւ կերպով մէջ անհաշիւ կերպով 
գործածութեան եւ անչափ կարեւորութեան, ինչո՞ւ անիկա տեղ չէ գործածութեան եւ անչափ կարեւորութեան, ինչո՞ւ անիկա տեղ չէ գործածութեան եւ անչափ կարեւորութեան, ինչո՞ւ անիկա տեղ չէ գործածութեան եւ անչափ կարեւորութեան, ինչո՞ւ անիկա տեղ չէ 
գտած գտած գտած գտած ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին մէջին մէջին մէջին մէջ::::    Հաւանաբար Նիկիոյ 318 Հաւանաբար Նիկիոյ 318 Հաւանաբար Նիկիոյ 318 Հաւանաբար Նիկիոյ 318 
հայրապետները զգուշացան հայրապետները զգուշացան հայրապետները զգուշացան հայրապետները զգուշացան ««««ԲանԲանԲանԲան» » » » բառը գործածելէ բառը գործածելէ բառը գործածելէ բառը գործածելէ 
Հաւատամքին մէջ, առաջքը առած ըլլալու համար ոեւէ շփոթի, Հաւատամքին մէջ, առաջքը առած ըլլալու համար ոեւէ շփոթի, Հաւատամքին մէջ, առաջքը առած ըլլալու համար ոեւէ շփոթի, Հաւատամքին մէջ, առաջքը առած ըլլալու համար ոեւէ շփոթի, 
որովետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին որովետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին որովետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին որովետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին ««««բանբանբանբան» » » » բացատրութիւնը կը բացատրութիւնը կը բացատրութիւնը կը բացատրութիւնը կը 
ծառայեցնէր իր աղանդինծառայեցնէր իր աղանդինծառայեցնէր իր աղանդինծառայեցնէր իր աղանդին::::    

Յովհաննէս կՅովհաննէս կՅովհաննէս կՅովհաննէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ 
գոյութիւն ուէր Բանըգոյութիւն ուէր Բանըգոյութիւն ուէր Բանըգոյութիւն ուէր Բանը::::    Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած 
էրէրէրէր»»»» ( ( ( (Յհ 1.1)Յհ 1.1)Յհ 1.1)Յհ 1.1):::: « « « «ԲանԲանԲանԲան» » » » գրաբար լեզուին մէջ կը նշանակէ՝ գրաբար լեզուին մէջ կը նշանակէ՝ գրաբար լեզուին մէջ կը նշանակէ՝ գրաբար լեզուին մէջ կը նշանակէ՝ ««««խօսքխօսքխօսքխօսք»»»»::::    
««««ԽօսքըԽօսքըԽօսքըԽօսքը» » » » սոսկական խօսքի մասին չէ, այլ նաեւ կրսոսկական խօսքի մասին չէ, այլ նաեւ կրսոսկական խօսքի մասին չէ, այլ նաեւ կրսոսկական խօսքի մասին չէ, այլ նաեւ կրնայ նայ նայ նայ 
ակնարկութիւն ըլլալ միտքին մէջ եղած խորհուրդին, ակնարկութիւն ըլլալ միտքին մէջ եղած խորհուրդին, ակնարկութիւն ըլլալ միտքին մէջ եղած խորհուրդին, ակնարկութիւն ըլլալ միտքին մէջ եղած խորհուրդին, 
մտածումին, եւ հետեւաբար, մտածումին, եւ հետեւաբար, մտածումին, եւ հետեւաբար, մտածումին, եւ հետեւաբար, ««««ԲանԲանԲանԲան» » » » բառը կրնայ նաեւ նշանակել բառը կրնայ նաեւ նշանակել բառը կրնայ նաեւ նշանակել բառը կրնայ նաեւ նշանակել 
իմացականութիւն, բանականութիւն, իմաստութիւնիմացականութիւն, բանականութիւն, իմաստութիւնիմացականութիւն, բանականութիւն, իմաստութիւնիմացականութիւն, բանականութիւն, իմաստութիւն::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ զՔրիստոս կը կոչէ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ զՔրիստոս կը կոչէ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ զՔրիստոս կը կոչէ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ զՔրիստոս կը կոչէ ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
իմաստութիւնըիմաստութիւնըիմաստութիւնըիմաստութիւնը»»»» ( ( ( (Ա.Կր 1.24), եւ կը հաստատէ, թէ՝ Ա.Կր 1.24), եւ կը հաստատէ, թէ՝ Ա.Կր 1.24), եւ կը հաստատէ, թէ՝ Ա.Կր 1.24), եւ կը հաստատէ, թէ՝ ««««ՔրՔրՔրՔրիստոսի իստոսի իստոսի իստոսի 
մէջ ծածկուած կը գտնուի Աստուծոյ իմաստութեան եւ մէջ ծածկուած կը գտնուի Աստուծոյ իմաստութեան եւ մէջ ծածկուած կը գտնուի Աստուծոյ իմաստութեան եւ մէջ ծածկուած կը գտնուի Աստուծոյ իմաստութեան եւ 
գիտութեան ամբողջ գանձարանըգիտութեան ամբողջ գանձարանըգիտութեան ամբողջ գանձարանըգիտութեան ամբողջ գանձարանը»»»» ( ( ( (Կղ 2.3)Կղ 2.3)Կղ 2.3)Կղ 2.3)::::    

Եկեղեցւոյ սկզբնական դարերու հայրերը, հիմնուելով Եկեղեցւոյ սկզբնական դարերու հայրերը, հիմնուելով Եկեղեցւոյ սկզբնական դարերու հայրերը, հիմնուելով Եկեղեցւոյ սկզբնական դարերու հայրերը, հիմնուելով 
Քրիստոսի համար գործածուած իմացականութիւն, Քրիստոսի համար գործածուած իմացականութիւն, Քրիստոսի համար գործածուած իմացականութիւն, Քրիստոսի համար գործածուած իմացականութիւն, 
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բանականութիւն եւ իմաստութիւն բառերուն վրայ, փորձած են բանականութիւն եւ իմաստութիւն բառերուն վրայ, փորձած են բանականութիւն եւ իմաստութիւն բառերուն վրայ, փորձած են բանականութիւն եւ իմաստութիւն բառերուն վրայ, փորձած են 
բացատրել Հօրը եւ Որդբացատրել Հօրը եւ Որդբացատրել Հօրը եւ Որդբացատրել Հօրը եւ Որդիին ներքին յարաբերութիւնը, որ մենք կը իին ներքին յարաբերութիւնը, որ մենք կը իին ներքին յարաբերութիւնը, որ մենք կը իին ներքին յարաբերութիւնը, որ մենք կը 
կոչենք բնութեան յարաբերութիւնկոչենք բնութեան յարաբերութիւնկոչենք բնութեան յարաբերութիւնկոչենք բնութեան յարաբերութիւն::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
մարդկային միտքէն կը ծնի խորհուրդը, այնպէս ալ Հօրմէն ծնած մարդկային միտքէն կը ծնի խորհուրդը, այնպէս ալ Հօրմէն ծնած մարդկային միտքէն կը ծնի խորհուրդը, այնպէս ալ Հօրմէն ծնած մարդկային միտքէն կը ծնի խորհուրդը, այնպէս ալ Հօրմէն ծնած 
է Բանը՝ Որդին, որ Հօրը խօսքն է, միտքն էէ Բանը՝ Որդին, որ Հօրը խօսքն է, միտքն էէ Բանը՝ Որդին, որ Հօրը խօսքն է, միտքն էէ Բանը՝ Որդին, որ Հօրը խօսքն է, միտքն է»»»»::::    

Անցնինք տողին քննութեանԱնցնինք տողին քննութեանԱնցնինք տողին քննութեանԱնցնինք տողին քննութեան::::    ««««Եւ ի մի Տէր Յիսուս ՔրիստոսԵւ ի մի Տէր Յիսուս ՔրիստոսԵւ ի մի Տէր Յիսուս ՔրիստոսԵւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս»»»»::::    
Այս հաստատոԱյս հաստատոԱյս հաստատոԱյս հաստատումը կւմը կւմը կւմը կ’’’’ընդգրկէ չորս մտածումներ, եւ ձեւով մը չորս ընդգրկէ չորս մտածումներ, եւ ձեւով մը չորս ընդգրկէ չորս մտածումներ, եւ ձեւով մը չորս ընդգրկէ չորս մտածումներ, եւ ձեւով մը չորս 
տեսակի պատասխաններ կու տայ բոլոր ժամանակներու, տեսակի պատասխաններ կու տայ բոլոր ժամանակներու, տեսակի պատասխաններ կու տայ բոլոր ժամանակներու, տեսակի պատասխաններ կու տայ բոլոր ժամանակներու, 
մասնաւորաբար մինչեւ չորրորդ դար գոյութիւն ունեցող մասնաւորաբար մինչեւ չորրորդ դար գոյութիւն ունեցող մասնաւորաբար մինչեւ չորրորդ դար գոյութիւն ունեցող մասնաւորաբար մինչեւ չորրորդ դար գոյութիւն ունեցող 
աղանդներուն եւ սխալ մտածողութեանցաղանդներուն եւ սխալ մտածողութեանցաղանդներուն եւ սխալ մտածողութեանցաղանդներուն եւ սխալ մտածողութեանց::::    

1.1.1.1.----    ««««Ի մի Տէր Յիսուս ՔրիստոսԻ մի Տէր Յիսուս ՔրիստոսԻ մի Տէր Յիսուս ՔրիստոսԻ մի Տէր Յիսուս Քրիստոս»»»»    բառերուն առաջին եւ բառերուն առաջին եւ բառերուն առաջին եւ բառերուն առաջին եւ 
հիմնական նպատակը Քրիստոսի ահիմնական նպատակը Քրիստոսի ահիմնական նպատակը Քրիստոսի ահիմնական նպատակը Քրիստոսի աստուածութիւնը ստուածութիւնը ստուածութիւնը ստուածութիւնը 
հաստատելն էհաստատելն էհաստատելն էհաստատելն է::::    Աստուած երեք անձ է, բայց երբ Աստուած երեք անձ է, բայց երբ Աստուած երեք անձ է, բայց երբ Աստուած երեք անձ է, բայց երբ ««««երեք անձերեք անձերեք անձերեք անձ» » » » 
կկկկ’’’’ըսենք, երեք աստուածներու մասին խօսած չենք ըլլարըսենք, երեք աստուածներու մասին խօսած չենք ըլլարըսենք, երեք աստուածներու մասին խօսած չենք ըլլարըսենք, երեք աստուածներու մասին խօսած չենք ըլլար::::    Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է 
որ Հաւատամքը Աստուծոյ բացարձակ միակութիւնը եւ որ Հաւատամքը Աստուծոյ բացարձակ միակութիւնը եւ որ Հաւատամքը Աստուծոյ բացարձակ միակութիւնը եւ որ Հաւատամքը Աստուծոյ բացարձակ միակութիւնը եւ 
մէկութիւնը կը հաստատէ, բայց միւս կողմէն ալ, աստուածային մէկութիւնը կը հաստատէ, բայց միւս կողմէն ալ, աստուածային մէկութիւնը կը հաստատէ, բայց միւս կողմէն ալ, աստուածային մէկութիւնը կը հաստատէ, բայց միւս կողմէն ալ, աստուածային 
անձերէն իւրաքանչիւրին միակութանձերէն իւրաքանչիւրին միակութանձերէն իւրաքանչիւրին միակութանձերէն իւրաքանչիւրին միակութիւնը եւ մէկութիւնը կը իւնը եւ մէկութիւնը կը իւնը եւ մէկութիւնը կը իւնը եւ մէկութիւնը կը 
հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ::::    Այն ինչ որ ընդհանուր կերպով կԱյն ինչ որ ընդհանուր կերպով կԱյն ինչ որ ընդհանուր կերպով կԱյն ինչ որ ընդհանուր կերպով կ’’’’ըսենք Սուրբ ըսենք Սուրբ ըսենք Սուրբ ըսենք Սուրբ 
Երրորդութեան համար, կրնանք նաեւ ըսել Սուրբ Երրորդութեան համար, կրնանք նաեւ ըսել Սուրբ Երրորդութեան համար, կրնանք նաեւ ըսել Սուրբ Երրորդութեան համար, կրնանք նաեւ ըսել Սուրբ 
Երրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին համարԵրրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին համարԵրրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին համարԵրրորդութեան անձերէն իւրաքանչիւրին համար::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
երբ Քրիստոսի համար կը գործածուի երբ Քրիստոսի համար կը գործածուի երբ Քրիստոսի համար կը գործածուի երբ Քրիստոսի համար կը գործածուի ««««մէկ Տէրմէկ Տէրմէկ Տէրմէկ Տէր» » » » բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, 
կը գործածուի, շեշտելու համար ոկը գործածուի, շեշտելու համար ոկը գործածուի, շեշտելու համար ոկը գործածուի, շեշտելու համար ո´́́́չ միայն Քրիստոսի չ միայն Քրիստոսի չ միայն Քրիստոսի չ միայն Քրիստոսի 
մէկութիւնը, այլեւ՝ Երրորդութեան մէկութիւնը եւ բացարձակ մէկութիւնը, այլեւ՝ Երրորդութեան մէկութիւնը եւ բացարձակ մէկութիւնը, այլեւ՝ Երրորդութեան մէկութիւնը եւ բացարձակ մէկութիւնը, այլեւ՝ Երրորդութեան մէկութիւնը եւ բացարձակ 
միութիւնըմիութիւնըմիութիւնըմիութիւնը::::    

2.2.2.2.---- « « « «ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բառը անցեալին մէջ գործածուած է իբրեւ յարգանքի բառը անցեալին մէջ գործածուած է իբրեւ յարգանքի բառը անցեալին մէջ գործածուած է իբրեւ յարգանքի բառը անցեալին մէջ գործածուած է իբրեւ յարգանքի 
տիտղոս մըտիտղոս մըտիտղոս մըտիտղոս մը::::    Օրինակ, ծառայ մը իր մեծաւորը տէր կը կոչէրՕրինակ, ծառայ մը իր մեծաւորը տէր կը կոչէրՕրինակ, ծառայ մը իր մեծաւորը տէր կը կոչէրՕրինակ, ծառայ մը իր մեծաւորը տէր կը կոչէր::::    
Իշխան մը, թագաւոր մը կամ ոեւէ այլ բարձրաստիճան Իշխան մը, թագաւոր մը կամ ոեւէ այլ բարձրաստիճան Իշխան մը, թագաւոր մը կամ ոեւէ այլ բարձրաստիճան Իշխան մը, թագաւոր մը կամ ոեւէ այլ բարձրաստիճան 
պաշտօնեայ մը տէպաշտօնեայ մը տէպաշտօնեայ մը տէպաշտօնեայ մը տէր կը կոչուէրր կը կոչուէրր կը կոչուէրր կը կոչուէր:::: « « « «ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բառին գործածութիւնը բառին գործածութիւնը բառին գործածութիւնը բառին գործածութիւնը 
այսօր ալ ունինքայսօր ալ ունինքայսօր ալ ունինքայսօր ալ ունինք::::    Ատիկա կը գործածուի թէԱտիկա կը գործածուի թէԱտիկա կը գործածուի թէԱտիկա կը գործածուի թէ´́́́    եկեղեցականներուն եկեղեցականներուն եկեղեցականներուն եկեղեցականներուն 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    աշխարհականներուն համարաշխարհականներուն համարաշխարհականներուն համարաշխարհականներուն համար::::    Օրինակ, եկեղեցականին Օրինակ, եկեղեցականին Օրինակ, եկեղեցականին Օրինակ, եկեղեցականին 
դիմելով կդիմելով կդիմելով կդիմելով կ’’’’ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ««««Հոգեշնորհ Տէր այսինչՀոգեշնորհ Տէր այսինչՀոգեշնորհ Տէր այսինչՀոգեշնորհ Տէր այսինչ», », », », կամ աշխարհականին կամ աշխարհականին կամ աշխարհականին կամ աշխարհականին 
համար կհամար կհամար կհամար կ’’’’ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ««««ՏիարՏիարՏիարՏիար», », », », որ խորքին որ խորքին որ խորքին որ խորքին ««««տէրտէրտէրտէր» » » » կը նշանակէկը նշանակէկը նշանակէկը նշանակէ::::    Կնոջ Կնոջ Կնոջ Կնոջ 
համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած ««««տիկինտիկինտիկինտիկին» » » » բառը բառը բառը բառը ««««տէրտէրտէրտէր» » » » բառին բառին բառին բառին 
համապատասխան տիտղոսն է, թէպէտ անոր համապատասխան տիտղոսն է, թէպէտ անոր համապատասխան տիտղոսն է, թէպէտ անոր համապատասխան տիտղոսն է, թէպէտ անոր 
ստուգաբանութիւնը տարբեր ձեւով ալ կարելի է բացատրելստուգաբանութիւնը տարբեր ձեւով ալ կարելի է բացատրելստուգաբանութիւնը տարբեր ձեւով ալ կարելի է բացատրելստուգաբանութիւնը տարբեր ձեւով ալ կարելի է բացատրել::::    

Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, Միւս կողմէ, ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բացատրութիւնը իր բացառիկ յարգանքի բացատրութիւնը իր բացառիկ յարգանքի բացատրութիւնը իր բացառիկ յարգանքի բացատրութիւնը իր բացառիկ յարգանքի 
եւ երկիւղածութեան արտայայտութեամբը, նաեւ Աստուծոյ եւ երկիւղածութեան արտայայտութեամբը, նաեւ Աստուծոյ եւ երկիւղածութեան արտայայտութեամբը, նաեւ Աստուծոյ եւ երկիւղածութեան արտայայտութեամբը, նաեւ Աստուծոյ 
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տրուած տիտղոս մըն տրուած տիտղոս մըն տրուած տիտղոս մըն տրուած տիտղոս մըն էէէէ::::    Եթէ երբեք երկրի վրայ տէրեր կան, Եթէ երբեք երկրի վրայ տէրեր կան, Եթէ երբեք երկրի վրայ տէրեր կան, Եթէ երբեք երկրի վրայ տէրեր կան, 
երկինքի մէջ ալ Տէր կայերկինքի մէջ ալ Տէր կայերկինքի մէջ ալ Տէր կայերկինքի մէջ ալ Տէր կայ::::    Երկինքի մէջ եղող Տէրը՝ տէրն է նաեւ Երկինքի մէջ եղող Տէրը՝ տէրն է նաեւ Երկինքի մէջ եղող Տէրը՝ տէրն է նաեւ Երկինքի մէջ եղող Տէրը՝ տէրն է նաեւ 
ամբողջ աշխարհին ու տիեզերքին, տէրն է բոլոր տէրերունամբողջ աշխարհին ու տիեզերքին, տէրն է բոլոր տէրերունամբողջ աշխարհին ու տիեզերքին, տէրն է բոլոր տէրերունամբողջ աշխարհին ու տիեզերքին, տէրն է բոլոր տէրերուն::::    
Անցեալին ոԱնցեալին ոԱնցեալին ոԱնցեալին ո´́́́չ միայն իշխաններուն, թագաւորներուն եւ չ միայն իշխաններուն, թագաւորներուն եւ չ միայն իշխաններուն, թագաւորներուն եւ չ միայն իշխաններուն, թագաւորներուն եւ 
բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն կը տրուէր բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն կը տրուէր բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն կը տրուէր բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն կը տրուէր ««««տէրտէրտէրտէր» » » » տիտղոսը, տիտղոսը, տիտղոսը, տիտղոսը, 
այլեւ՝ այլեւ՝ այլեւ՝ այլեւ՝ չաստուածներուն. եւ սակայն, քրիստոնէական մեր չաստուածներուն. եւ սակայն, քրիստոնէական մեր չաստուածներուն. եւ սակայն, քրիստոնէական մեր չաստուածներուն. եւ սակայն, քրիստոնէական մեր 
հասկացողութեան մէջ կամ միաստուածեան կրօններու մէջ, հասկացողութեան մէջ կամ միաստուածեան կրօններու մէջ, հասկացողութեան մէջ կամ միաստուածեան կրօններու մէջ, հասկացողութեան մէջ կամ միաստուածեան կրօններու մէջ, 
անիկա կը վերաբերի մի միայն ճշմարիտ Աստուծոյանիկա կը վերաբերի մի միայն ճշմարիտ Աստուծոյանիկա կը վերաբերի մի միայն ճշմարիտ Աստուծոյանիկա կը վերաբերի մի միայն ճշմարիտ Աստուծոյ::::    

Մասնաւորելու համար մեր խօսքը, ըսենք, որ Նոր Մասնաւորելու համար մեր խօսքը, ըսենք, որ Նոր Մասնաւորելու համար մեր խօսքը, ըսենք, որ Նոր Մասնաւորելու համար մեր խօսքը, ըսենք, որ Նոր 
Կտակարանը Կտակարանը Կտակարանը Կտակարանը ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բացատրութիւնը յատուկ կերպով կը բացատրութիւնը յատուկ կերպով կը բացատրութիւնը յատուկ կերպով կը բացատրութիւնը յատուկ կերպով կը 
գործածէ մեր Տիրոջ Յիսուս գործածէ մեր Տիրոջ Յիսուս գործածէ մեր Տիրոջ Յիսուս գործածէ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համար::::    Յաճախ մեր Յաճախ մեր Յաճախ մեր Յաճախ մեր 
գործածած կաղապարուած բացատրութիւնը՝ գործածած կաղապարուած բացատրութիւնը՝ գործածած կաղապարուած բացատրութիւնը՝ գործածած կաղապարուած բացատրութիւնը՝ ««««Տէր Յիսուս Տէր Յիսուս Տէր Յիսուս Տէր Յիսուս 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս», », », », արդէն իսկ ցոյց կու տայ որ մենք Յիսուսը մնայուն արդէն իսկ ցոյց կու տայ որ մենք Յիսուսը մնայուն արդէն իսկ ցոյց կու տայ որ մենք Յիսուսը մնայուն արդէն իսկ ցոյց կու տայ որ մենք Յիսուսը մնայուն 
կերպով Տէր կը կոչենք կամ իբրեւ Տէր կը ճանչնանքկերպով Տէր կը կոչենք կամ իբրեւ Տէր կը ճանչնանքկերպով Տէր կը կոչենք կամ իբրեւ Տէր կը ճանչնանքկերպով Տէր կը կոչենք կամ իբրեւ Տէր կը ճանչնանք::::    

Առաքեալը խօսելով Քրիստոսի աստուածային բնութեան Առաքեալը խօսելով Քրիստոսի աստուածային բնութեան Առաքեալը խօսելով Քրիստոսի աստուածային բնութեան Առաքեալը խօսելով Քրիստոսի աստուածային բնութեան 
մասին՝ կմասին՝ կմասին՝ կմասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Թէպէտ բնութեամբԹէպէտ բնութեամբԹէպէտ բնութեամբԹէպէտ բնութեամբ    Աստուած էր, եւ Աստուծոյ Աստուած էր, եւ Աստուծոյ Աստուած էր, եւ Աստուծոյ Աստուած էր, եւ Աստուծոյ 
հաւասար ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ պատիւը հաւասար ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ պատիւը հաւասար ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ պատիւը հաւասար ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ պատիւը 
յափշտակել չէր նշանակեր, բայց կամաւորաբար ինքզինքը այդ յափշտակել չէր նշանակեր, բայց կամաւորաբար ինքզինքը այդ յափշտակել չէր նշանակեր, բայց կամաւորաբար ինքզինքը այդ յափշտակել չէր նշանակեր, բայց կամաւորաբար ինքզինքը այդ 
պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ 
առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային կերպարանքով առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային կերպարանքով առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային կերպարանքով առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային կերպարանքով 
ճանչցուեցաւճանչցուեցաւճանչցուեցաւճանչցուեցաւ::::    Ինքզինքը Ինքզինքը Ինքզինքը Ինքզինքը խոնարհեցուց եւ Աստուծոյ խոնարհեցուց եւ Աստուծոյ խոնարհեցուց եւ Աստուծոյ խոնարհեցուց եւ Աստուծոյ 
հնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի մահըհնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի մահըհնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի մահըհնազանդեցաւ՝ յանձն առնելով մահը, եւ այն ալ՝ խաչի մահը::::    
Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց եւ Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց եւ Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց եւ Ատոր համար ալ Աստուած զայն շատ աւելի բարձրացուց եւ 
իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի իրեն տուաւ այն անունը, որ վեր է բոլոր անուններէն. որպէսզի 
Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու Յիսուսի անունին ծունկի գան բոլորը, երկնաւորներն ու 
երկրաւորները եւ սերկրաւորները եւ սերկրաւորները եւ սերկրաւորները եւ սանդարամետականները, եւ ամէն լեզու անդարամետականները, եւ ամէն լեզու անդարամետականները, եւ ամէն լեզու անդարամետականները, եւ ամէն լեզու 
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » է, Հայրն Աստուածը է, Հայրն Աստուածը է, Հայրն Աստուածը է, Հայրն Աստուածը 
փառաւորելու համարփառաւորելու համարփառաւորելու համարփառաւորելու համար»»»»6666 ( ( ( (Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6----11)11)11)11)::::    Վերջին համարը Վերջին համարը Վերջին համարը Վերջին համարը 
բացայայտօրէն ցոյց կու տայ, որ բացայայտօրէն ցոյց կու տայ, որ բացայայտօրէն ցոյց կու տայ, որ բացայայտօրէն ցոյց կու տայ, որ ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » տիտղոսը յատուկ կերպով տիտղոսը յատուկ կերպով տիտղոսը յատուկ կերպով տիտղոսը յատուկ կերպով 
կը տրուէր եւ կը տրուի Քրիստոսիկը տրուէր եւ կը տրուի Քրիստոսիկը տրուէր եւ կը տրուի Քրիստոսիկը տրուէր եւ կը տրուի Քրիստոսի::::    

Պօղոս առաքեալ Քրիստոսը կը կոչէ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսը կը կոչէ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսը կը կոչէ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսը կը կոչէ ««««թագաթագաթագաթագաւորներու ւորներու ւորներու ւորներու 
Թագաւոր եւ տէրերու ՏէրԹագաւոր եւ տէրերու ՏէրԹագաւոր եւ տէրերու ՏէրԹագաւոր եւ տէրերու Տէր»»»» ( ( ( (Ա.Տմ 6.15)Ա.Տմ 6.15)Ա.Տմ 6.15)Ա.Տմ 6.15)::::    Նոյնը կՆոյնը կՆոյնը կՆոյնը կ’’’’ընէ Յովհաննէս ընէ Յովհաննէս ընէ Յովհաննէս ընէ Յովհաննէս 
առաքեալ Յայտնութեան գիրքին մէջ (Յյտ 19.16)առաքեալ Յայտնութեան գիրքին մէջ (Յյտ 19.16)առաքեալ Յայտնութեան գիրքին մէջ (Յյտ 19.16)առաքեալ Յայտնութեան գիրքին մէջ (Յյտ 19.16)::::    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ 
««««տէրերտէրերտէրերտէրեր» » » » յոգնակի ձեւով բացատրութիւնը կը վերաբերի յոգնակի ձեւով բացատրութիւնը կը վերաբերի յոգնակի ձեւով բացատրութիւնը կը վերաբերի յոգնակի ձեւով բացատրութիւնը կը վերաբերի 

                                                 
6 Սուրբ Պատարագի ընթացքին մեր երգած՝ «Միայն սուրբ, միայն  Տէր, Յիսուս Քրիստոս, ի 

փառս Աստուծոյ Հօր» բառերը, այս համարին վերջին բառերէն ներշնչուած են: 
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չաստուածներուն, եւ անոնց դիմաց կը հաստատուի Քրիստոսի չաստուածներուն, եւ անոնց դիմաց կը հաստատուի Քրիստոսի չաստուածներուն, եւ անոնց դիմաց կը հաստատուի Քրիստոսի չաստուածներուն, եւ անոնց դիմաց կը հաստատուի Քրիստոսի 
միակ Տէր ըլլալը, ճշմարիտ Աստուած ըլլմիակ Տէր ըլլալը, ճշմարիտ Աստուած ըլլմիակ Տէր ըլլալը, ճշմարիտ Աստուած ըլլմիակ Տէր ըլլալը, ճշմարիտ Աստուած ըլլալըալըալըալը::::    

3.3.3.3.---- « « « «Մէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ Տէր» » » » բացատրութիւնը պատասխան մըն է Արիոս բացատրութիւնը պատասխան մըն է Արիոս բացատրութիւնը պատասխան մըն է Արիոս բացատրութիւնը պատասխան մըն է Արիոս 
Աղեքսանդրացիին եւ անոր համախոհներունԱղեքսանդրացիին եւ անոր համախոհներունԱղեքսանդրացիին եւ անոր համախոհներունԱղեքսանդրացիին եւ անոր համախոհներուն::::    Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ 
հաստատեցինք որ Նիկիոյ հայրապետները Հաւատամքին մէջ հաստատեցինք որ Նիկիոյ հայրապետները Հաւատամքին մէջ հաստատեցինք որ Նիկիոյ հայրապետները Հաւատամքին մէջ հաստատեցինք որ Նիկիոյ հայրապետները Հաւատամքին մէջ 
Բան բառը չգործածեցին, առաջքը առած ըլլալու համար որեւէ Բան բառը չգործածեցին, առաջքը առած ըլլալու համար որեւէ Բան բառը չգործածեցին, առաջքը առած ըլլալու համար որեւէ Բան բառը չգործածեցին, առաջքը առած ըլլալու համար որեւէ 
շփոթի, որովհետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին իր շփոթի, որովհետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին իր շփոթի, որովհետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին իր շփոթի, որովհետեւ Արիոս Աղեքսանդրացին իր 
վարդապետութվարդապետութվարդապետութվարդապետութեան կամ ուսուցումին մէջ զայն կը գործածէրեան կամ ուսուցումին մէջ զայն կը գործածէրեան կամ ուսուցումին մէջ զայն կը գործածէրեան կամ ուսուցումին մէջ զայն կը գործածէր::::    
Արիոսի համաձայն երկու Բաներ կային.Արիոսի համաձայն երկու Բաներ կային.Արիոսի համաձայն երկու Բաներ կային.Արիոսի համաձայն երկու Բաներ կային.---- 

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    Աստուծոյ յաւիտենական Բանը՝ որ Աստուծոյ Աստուծոյ յաւիտենական Բանը՝ որ Աստուծոյ Աստուծոյ յաւիտենական Բանը՝ որ Աստուծոյ Աստուծոյ յաւիտենական Բանը՝ որ Աստուծոյ 
խօսքն է, որ սկիզբէն Աստուծոյ մէջ կը գտնուէր բայց Աստուած խօսքն է, որ սկիզբէն Աստուծոյ մէջ կը գտնուէր բայց Աստուած խօսքն է, որ սկիզբէն Աստուծոյ մէջ կը գտնուէր բայց Աստուած խօսքն է, որ սկիզբէն Աստուծոյ մէջ կը գտնուէր բայց Աստուած 
չէրչէրչէրչէր::::    Արիոս այս Բանը կը հասկնար իբրեւ պարզ խօսք մը եւ ոԱրիոս այս Բանը կը հասկնար իբրեւ պարզ խօսք մը եւ ոԱրիոս այս Բանը կը հասկնար իբրեւ պարզ խօսք մը եւ ոԱրիոս այս Բանը կը հասկնար իբրեւ պարզ խօսք մը եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ անձնաւորեալ Խթէ անձնաւորեալ Խթէ անձնաւորեալ Խթէ անձնաւորեալ Խօսքըօսքըօսքըօսքը::::    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    Աստուծոյ ստեղծած Բանը՝ որ Յիսուս Քրիստոս էԱստուծոյ ստեղծած Բանը՝ որ Յիսուս Քրիստոս էԱստուծոյ ստեղծած Բանը՝ որ Յիսուս Քրիստոս էԱստուծոյ ստեղծած Բանը՝ որ Յիսուս Քրիստոս է::::    
Համաձայն Արիոսի, ՔրիստոսՀամաձայն Արիոսի, ՔրիստոսՀամաձայն Արիոսի, ՔրիստոսՀամաձայն Արիոսի, Քրիստոս----Բանը Աստուած չէր, այլ Աստուծոյ Բանը Աստուած չէր, այլ Աստուծոյ Բանը Աստուած չէր, այլ Աստուծոյ Բանը Աստուած չէր, այլ Աստուծոյ 
կողմէ ստեղծուած Բանն էր, որ մարմնացաւ ու մարդացաւ եւ կողմէ ստեղծուած Բանն էր, որ մարմնացաւ ու մարդացաւ եւ կողմէ ստեղծուած Բանն էր, որ մարմնացաւ ու մարդացաւ եւ կողմէ ստեղծուած Բանն էր, որ մարմնացաւ ու մարդացաւ եւ 
մեզի պէս սովորական մարդ մը եղաւմեզի պէս սովորական մարդ մը եղաւմեզի պէս սովորական մարդ մը եղաւմեզի պէս սովորական մարդ մը եղաւ::::    Եւ եթէ երբեք մենք Բանը Եւ եթէ երբեք մենք Բանը Եւ եթէ երբեք մենք Բանը Եւ եթէ երբեք մենք Բանը 
կը պատուենք ու կը յարգենք, կը յկը պատուենք ու կը յարգենք, կը յկը պատուենք ու կը յարգենք, կը յկը պատուենք ու կը յարգենք, կը յարգենք ոարգենք ոարգենք ոարգենք ո´́́́չ թէ որովհետեւ ան չ թէ որովհետեւ ան չ թէ որովհետեւ ան չ թէ որովհետեւ ան 
Աստուած էր, այլ որովհետեւ երկրի վրայ զԱստուած Աստուած էր, այլ որովհետեւ երկրի վրայ զԱստուած Աստուած էր, այլ որովհետեւ երկրի վրայ զԱստուած Աստուած էր, այլ որովհետեւ երկրի վրայ զԱստուած 
ներկայացուց եւ ինքզինք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրեցներկայացուց եւ ինքզինք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրեցներկայացուց եւ ինքզինք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրեցներկայացուց եւ ինքզինք ամբողջութեամբ Աստուծոյ նուիրեց::::    
Ասիկա սակայն չի նշանակեր որ ան Աստուած էրԱսիկա սակայն չի նշանակեր որ ան Աստուած էրԱսիկա սակայն չի նշանակեր որ ան Աստուած էրԱսիկա սակայն չի նշանակեր որ ան Աստուած էր::::    

Հիմա պարզ կը դառնայ թէ ինչոՀիմա պարզ կը դառնայ թէ ինչոՀիմա պարզ կը դառնայ թէ ինչոՀիմա պարզ կը դառնայ թէ ինչո´́́́ւ Նիկիոյ հայրապետները ւ Նիկիոյ հայրապետները ւ Նիկիոյ հայրապետները ւ Նիկիոյ հայրապետները 
Հաւատամքին մէջ Բան բառը չգործածեցինՀաւատամքին մէջ Բան բառը չգործածեցինՀաւատամքին մէջ Բան բառը չգործածեցինՀաւատամքին մէջ Բան բառը չգործածեցին. . . . բայց անոր փոխարէն բայց անոր փոխարէն բայց անոր փոխարէն բայց անոր փոխարէն 
գործածեցին գործածեցին գործածեցին գործածեցին ««««մէկմէկմէկմէկ» » » » բացատրութիւնը, որ ձեւով մը պատասխան բացատրութիւնը, որ ձեւով մը պատասխան բացատրութիւնը, որ ձեւով մը պատասխան բացատրութիւնը, որ ձեւով մը պատասխան 
մըն էր Արիոսի, թէ՝ երկու Բաներ՝ յաւիտենական ու ստեղծուած մըն էր Արիոսի, թէ՝ երկու Բաներ՝ յաւիտենական ու ստեղծուած մըն էր Արիոսի, թէ՝ երկու Բաներ՝ յաւիտենական ու ստեղծուած մըն էր Արիոսի, թէ՝ երկու Բաներ՝ յաւիտենական ու ստեղծուած 
Բաներ չկային, այլ՝ մէԲաներ չկային, այլ՝ մէԲաներ չկային, այլ՝ մէԲաներ չկային, այլ՝ մէ´́́́կ Բան, որ յաւիտենական Աստուածն էրկ Բան, որ յաւիտենական Աստուածն էրկ Բան, որ յաւիտենական Աստուածն էրկ Բան, որ յաւիտենական Աստուածն էր::::    

4.4.4.4.---- « « « «Մէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ Տէր» » » » բացատրութիւնը, նաեւ պատասխան մըն էր բացատրութիւնը, նաեւ պատասխան մըն էր բացատրութիւնը, նաեւ պատասխան մըն էր բացատրութիւնը, նաեւ պատասխան մըն էր 
բոլոր անոնց՝ որոնք բոլոր անոնց՝ որոնք բոլոր անոնց՝ որոնք բոլոր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկուութիւն կը փորձէին Քրիստոսի մէջ երկուութիւն կը փորձէին Քրիստոսի մէջ երկուութիւն կը փորձէին Քրիստոսի մէջ երկուութիւն կը փորձէին 
տեսնել ու ճանչնալտեսնել ու ճանչնալտեսնել ու ճանչնալտեսնել ու ճանչնալ::::    Նիկիոյ ժողովին ժամանակակից այդպիսի Նիկիոյ ժողովին ժամանակակից այդպիսի Նիկիոյ ժողովին ժամանակակից այդպիսի Նիկիոյ ժողովին ժամանակակից այդպիսի 
մարդիկ եղանմարդիկ եղանմարդիկ եղանմարդիկ եղան::::    Հետագայ դարերուն ալ Քրիստոսի մէջ Հետագայ դարերուն ալ Քրիստոսի մէջ Հետագայ դարերուն ալ Քրիստոսի մէջ Հետագայ դարերուն ալ Քրիստոսի մէջ 
երկուութիւն տեսնել ուզող մարդիկ եղաներկուութիւն տեսնել ուզող մարդիկ եղաներկուութիւն տեսնել ուզող մարդիկ եղաներկուութիւն տեսնել ուզող մարդիկ եղան::::    Օրինակ, 5Օրինակ, 5Օրինակ, 5Օրինակ, 5----րդ դարու րդ դարու րդ դարու րդ դարու 
սկիզբը, Նեստոր անունով անձ մը, սկսաւ քարոզել թէ երկու սկիզբը, Նեստոր անունով անձ մը, սկսաւ քարոզել թէ երկու սկիզբը, Նեստոր անունով անձ մը, սկսաւ քարոզել թէ երկու սկիզբը, Նեստոր անունով անձ մը, սկսաւ քարոզել թէ երկու 
Որդիներ կՈրդիներ կՈրդիներ կՈրդիներ կային, որոնք կարծէք իրարմէ անջատ կը ային, որոնք կարծէք իրարմէ անջատ կը ային, որոնք կարծէք իրարմէ անջատ կը ային, որոնք կարծէք իրարմէ անջատ կը 
ներկայանայիններկայանայիններկայանայիններկայանային::::    Անոնցմէ մէկը, որպէս թէ Աստուծոյ Անոնցմէ մէկը, որպէս թէ Աստուծոյ Անոնցմէ մէկը, որպէս թէ Աստուծոյ Անոնցմէ մէկը, որպէս թէ Աստուծոյ 
յաւիտենական Որդին է, որ սակայն, կապ չունի մարդացած յաւիտենական Որդին է, որ սակայն, կապ չունի մարդացած յաւիտենական Որդին է, որ սակայն, կապ չունի մարդացած յաւիտենական Որդին է, որ սակայն, կապ չունի մարդացած 
Որդիին հետՈրդիին հետՈրդիին հետՈրդիին հետ:::: « « « «Մէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ ՏէրՄէկ Տէր» » » » բացատրութիւնը միաժամանակ բացատրութիւնը միաժամանակ բացատրութիւնը միաժամանակ բացատրութիւնը միաժամանակ 
պատասխան մըն էր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկու տարբեր պատասխան մըն էր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկու տարբեր պատասխան մըն էր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկու տարբեր պատասխան մըն էր անոնց՝ որոնք Քրիստոսի մէջ երկու տարբեր 
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բնութիւններ կը ճանչնայբնութիւններ կը ճանչնայբնութիւններ կը ճանչնայբնութիւններ կը ճանչնայինինինին::::    Հարկաւ մենք եւս Քրիստոսի անձին Հարկաւ մենք եւս Քրիստոսի անձին Հարկաւ մենք եւս Քրիստոսի անձին Հարկաւ մենք եւս Քրիստոսի անձին 
մէջ կը ճանչնանք երկու բնութիւններ՝ աստուածային բնութիւնը մէջ կը ճանչնանք երկու բնութիւններ՝ աստուածային բնութիւնը մէջ կը ճանչնանք երկու բնութիւններ՝ աստուածային բնութիւնը մէջ կը ճանչնանք երկու բնութիւններ՝ աստուածային բնութիւնը 
եւ մարդկային բնութիւնը, բայց ոեւ մարդկային բնութիւնը, բայց ոեւ մարդկային բնութիւնը, բայց ոեւ մարդկային բնութիւնը, բայց ո´́́́չ անջատաբար, այլ՝ անշփոթ չ անջատաբար, այլ՝ անշփոթ չ անջատաբար, այլ՝ անշփոթ չ անջատաբար, այլ՝ անշփոթ 
կերպով միաւորուածկերպով միաւորուածկերպով միաւորուածկերպով միաւորուած::::    

Ոմանք ծայրայեղութեան գացին, ըսելով, թէ՝ Քրիստոսի մէջ Ոմանք ծայրայեղութեան գացին, ըսելով, թէ՝ Քրիստոսի մէջ Ոմանք ծայրայեղութեան գացին, ըսելով, թէ՝ Քրիստոսի մէջ Ոմանք ծայրայեղութեան գացին, ըսելով, թէ՝ Քրիստոսի մէջ 
որոշ արարքներ եւ անոր բերնին մէջ որոորոշ արարքներ եւ անոր բերնին մէջ որոորոշ արարքներ եւ անոր բերնին մէջ որոորոշ արարքներ եւ անոր բերնին մէջ որոշ խօսքեր կան, որոնք կը շ խօսքեր կան, որոնք կը շ խօսքեր կան, որոնք կը շ խօսքեր կան, որոնք կը 
պատշաճին Քրիստոսպատշաճին Քրիստոսպատշաճին Քրիստոսպատշաճին Քրիստոս----մարդուն, եւ որոշ արարքներ ու որոշ մարդուն, եւ որոշ արարքներ ու որոշ մարդուն, եւ որոշ արարքներ ու որոշ մարդուն, եւ որոշ արարքներ ու որոշ 
խօսքեր կան, որոնք կը պատշաճին Քրիստոսխօսքեր կան, որոնք կը պատշաճին Քրիստոսխօսքեր կան, որոնք կը պատշաճին Քրիստոսխօսքեր կան, որոնք կը պատշաճին Քրիստոս----ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    
Օրինակ, կՕրինակ, կՕրինակ, կՕրինակ, կ’’’’ըսեն անոնք, թէ երբ Քրիստոս անօթենար՝ մաըսեն անոնք, թէ երբ Քրիստոս անօթենար՝ մաըսեն անոնք, թէ երբ Քրիստոս անօթենար՝ մաըսեն անոնք, թէ երբ Քրիստոս անօթենար՝ մա´́́́րդն է րդն է րդն է րդն է 
որ իր մէջ կոր իր մէջ կոր իր մէջ կոր իր մէջ կ’’’’անօթենար, երբ ծարաւնար՝ մաանօթենար, երբ ծարաւնար՝ մաանօթենար, երբ ծարաւնար՝ մաանօթենար, երբ ծարաւնար՝ մա´́́́րդն էր որ իր մէջ կը րդն էր որ իր մէջ կը րդն էր որ իր մէջ կը րդն էր որ իր մէջ կը 
ծարաւնար, երբ քնանածարաւնար, երբ քնանածարաւնար, երբ քնանածարաւնար, երբ քնանար՝ մար՝ մար՝ մար՝ մա´́́́րդն էր որ իր մէջ կը քնանար, իսկ րդն էր որ իր մէջ կը քնանար, իսկ րդն էր որ իր մէջ կը քնանար, իսկ րդն էր որ իր մէջ կը քնանար, իսկ 
երբ հրաշագործէր՝ Աստուաերբ հրաշագործէր՝ Աստուաերբ հրաշագործէր՝ Աստուաերբ հրաշագործէր՝ Աստուա´́́́ծ էր որ կը հրաշագործէր, երբ ծ էր որ կը հրաշագործէր, երբ ծ էր որ կը հրաշագործէր, երբ ծ էր որ կը հրաշագործէր, երբ 
մեռելներուն յարութիւն տար՝ Աստուամեռելներուն յարութիւն տար՝ Աստուամեռելներուն յարութիւն տար՝ Աստուամեռելներուն յարութիւն տար՝ Աստուա´́́́ծ էր որ յարութիւն կու ծ էր որ յարութիւն կու ծ էր որ յարութիւն կու ծ էր որ յարութիւն կու 
տարտարտարտար::::    

Համաձայն այս մտածողութեան, Քրիստոսի անձին մէջ Համաձայն այս մտածողութեան, Քրիստոսի անձին մէջ Համաձայն այս մտածողութեան, Քրիստոսի անձին մէջ Համաձայն այս մտածողութեան, Քրիստոսի անձին մէջ 
երբեմն իր աստուածային բնութիւնն էր որ կը գործէր եւ երբեմն երբեմն իր աստուածային բնութիւնն էր որ կը գործէր եւ երբեմն երբեմն իր աստուածային բնութիւնն էր որ կը գործէր եւ երբեմն երբեմն իր աստուածային բնութիւնն էր որ կը գործէր եւ երբեմն 
աաաալ մարդկային բնութիւնըլ մարդկային բնութիւնըլ մարդկային բնութիւնըլ մարդկային բնութիւնը::::    Բայց այս մտածողութիւնը հակառաԲայց այս մտածողութիւնը հակառաԲայց այս մտածողութիւնը հակառաԲայց այս մտածողութիւնը հակառա´́́́կ կ կ կ 
է ողջմտութեան եւ առողջ աստուածաբանութեան, որովհետեւ է ողջմտութեան եւ առողջ աստուածաբանութեան, որովհետեւ է ողջմտութեան եւ առողջ աստուածաբանութեան, որովհետեւ է ողջմտութեան եւ առողջ աստուածաբանութեան, որովհետեւ 
նման մտածողութիւն բաժանում յառաջ կը բերէ մեր Տիրոջ՝ նման մտածողութիւն բաժանում յառաջ կը բերէ մեր Տիրոջ՝ նման մտածողութիւն բաժանում յառաջ կը բերէ մեր Տիրոջ՝ նման մտածողութիւն բաժանում յառաջ կը բերէ մեր Տիրոջ՝ 
Յիսուս Քրիստոսի մէջ, այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ Յիսուս Քրիստոսի մէջ, այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ Յիսուս Քրիստոսի մէջ, այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ Յիսուս Քրիստոսի մէջ, այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ 
Քրիստոսի մէջ աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնըՔրիստոսի մէջ աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնըՔրիստոսի մէջ աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնըՔրիստոսի մէջ աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը    բաժանաբար, բաժանաբար, բաժանաբար, բաժանաբար, 
առանձինառանձինառանձինառանձին----առանձինմ, անջատառանձինմ, անջատառանձինմ, անջատառանձինմ, անջատ----անջատ կը գործէինանջատ կը գործէինանջատ կը գործէինանջատ կը գործէին::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ Քրիստոսի անձին մէջ եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ Քրիստոսի անձին մէջ եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ Քրիստոսի անձին մէջ եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ Քրիստոսի անձին մէջ 
կատարեալ էր աստուածութիւնը եւ կատարեալ էր կատարեալ էր աստուածութիւնը եւ կատարեալ էր կատարեալ էր աստուածութիւնը եւ կատարեալ էր կատարեալ էր աստուածութիւնը եւ կատարեալ էր 
մարդկութիւնը, որոնք սակայն կը դրսեւորուին իբրեւ միաւորեալ մարդկութիւնը, որոնք սակայն կը դրսեւորուին իբրեւ միաւորեալ մարդկութիւնը, որոնք սակայն կը դրսեւորուին իբրեւ միաւորեալ մարդկութիւնը, որոնք սակայն կը դրսեւորուին իբրեւ միաւորեալ 
անբաժանելի մէանբաժանելի մէանբաժանելի մէանբաժանելի մէ´́́́կ բնութիւնկ բնութիւնկ բնութիւնկ բնութիւն::::    

««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » կոչումը ուրիշ յատոկոչումը ուրիշ յատոկոչումը ուրիշ յատոկոչումը ուրիշ յատուկ նշանակութիւն մը ունիւկ նշանակութիւն մը ունիւկ նշանակութիւն մը ունիւկ նշանակութիւն մը ունի::::    Ատիկա Ատիկա Ատիկա Ատիկա 
մեզի կը յիշեցնէ այն բացարձակ իշխանութիւնը որ Քրիստոս մեր մեզի կը յիշեցնէ այն բացարձակ իշխանութիւնը որ Քրիստոս մեր մեզի կը յիշեցնէ այն բացարձակ իշխանութիւնը որ Քրիստոս մեր մեզի կը յիշեցնէ այն բացարձակ իշխանութիւնը որ Քրիստոս մեր 
վրայ ունի իբրեւ Աստուած եւ իբրեւ արարիչվրայ ունի իբրեւ Աստուած եւ իբրեւ արարիչվրայ ունի իբրեւ Աստուած եւ իբրեւ արարիչվրայ ունի իբրեւ Աստուած եւ իբրեւ արարիչ::::    Միւս կողմէն Միւս կողմէն Միւս կողմէն Միւս կողմէն 
սակայն, պէտք է յիշել որ սակայն, պէտք է յիշել որ սակայն, պէտք է յիշել որ սակայն, պէտք է յիշել որ ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » անունը, Հին Կտակարանին մէջ անունը, Հին Կտակարանին մէջ անունը, Հին Կտակարանին մէջ անունը, Հին Կտակարանին մէջ 
այն խորհրդաւոր անունն է, որով Աստուած ինքզինք յայտնեց երբ այն խորհրդաւոր անունն է, որով Աստուած ինքզինք յայտնեց երբ այն խորհրդաւոր անունն է, որով Աստուած ինքզինք յայտնեց երբ այն խորհրդաւոր անունն է, որով Աստուած ինքզինք յայտնեց երբ 
երեւցաւ Մովսէս մարգարէին անապատին մէջերեւցաւ Մովսէս մարգարէին անապատին մէջերեւցաւ Մովսէս մարգարէին անապատին մէջերեւցաւ Մովսէս մարգարէին անապատին մէջ::::    

Ելից գիրքին 3Ելից գիրքին 3Ելից գիրքին 3Ելից գիրքին 3----րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, որ երբ Մովսէս րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, որ երբ Մովսէս րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, որ երբ Մովսէս րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, որ երբ Մովսէս 
անապատ գնաց իր հօտը արածելու համար, տեսաւ մորենի մը անապատ գնաց իր հօտը արածելու համար, տեսաւ մորենի մը անապատ գնաց իր հօտը արածելու համար, տեսաւ մորենի մը անապատ գնաց իր հօտը արածելու համար, տեսաւ մորենի մը 
որ կոր կոր կոր կ’’’’այրէր առանց սպառելուայրէր առանց սպառելուայրէր առանց սպառելուայրէր առանց սպառելու::::    Հետաքրքրութենէ մղուած՝ Հետաքրքրութենէ մղուած՝ Հետաքրքրութենէ մղուած՝ Հետաքրքրութենէ մղուած՝ 
մօտեցաւ մորենիինմօտեցաւ մորենիինմօտեցաւ մորենիինմօտեցաւ մորենիին::::    Երբ մօտեցաւ, Աստուած անոր ըսաւ. Երբ մօտեցաւ, Աստուած անոր ըսաւ. Երբ մօտեցաւ, Աստուած անոր ըսաւ. Երբ մօտեցաւ, Աստուած անոր ըսաւ. 
««««ԿօշիկներդԿօշիկներդԿօշիկներդԿօշիկներդ    հանէ ոտքերէդ, որովհետեւ այն հողը որուն վրայ հանէ ոտքերէդ, որովհետեւ այն հողը որուն վրայ հանէ ոտքերէդ, որովհետեւ այն հողը որուն վրայ հանէ ոտքերէդ, որովհետեւ այն հողը որուն վրայ 
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կանգնած ես՝ սուրբ հող էկանգնած ես՝ սուրբ հող էկանգնած ես՝ սուրբ հող էկանգնած ես՝ սուրբ հող է»»»» ( ( ( (Ել 3.5)Ել 3.5)Ել 3.5)Ել 3.5)::::    Երբ Մովսէս աւելի մօտեցաւ Երբ Մովսէս աւելի մօտեցաւ Երբ Մովսէս աւելի մօտեցաւ Երբ Մովսէս աւելի մօտեցաւ 
Մորենիին, Աստուած անոր յայնեց թէ զինք առաքելութեան մը Մորենիին, Աստուած անոր յայնեց թէ զինք առաքելութեան մը Մորենիին, Աստուած անոր յայնեց թէ զինք առաքելութեան մը Մորենիին, Աստուած անոր յայնեց թէ զինք առաքելութեան մը 
պիտի կանչէր, եւ այդ առաքելութիւնն էր՝ երթալ Եգիպտոս եւ պիտի կանչէր, եւ այդ առաքելութիւնն էր՝ երթալ Եգիպտոս եւ պիտի կանչէր, եւ այդ առաքելութիւնն էր՝ երթալ Եգիպտոս եւ պիտի կանչէր, եւ այդ առաքելութիւնն էր՝ երթալ Եգիպտոս եւ 
այնտեղէն Իսրայէլի ժողովուրդը դուրս բերելայնտեղէն Իսրայէլի ժողովուրդը դուրս բերելայնտեղէն Իսրայէլի ժողովուրդը դուրս բերելայնտեղէն Իսրայէլի ժողովուրդը դուրս բերել::::    Եւ Մովսէս Եւ Մովսէս Եւ Մովսէս Եւ Մովսէս 
Աստուծոյ հարցուց թէ իԱստուծոյ հարցուց թէ իԱստուծոյ հարցուց թէ իԱստուծոյ հարցուց թէ ի´́́́նչ պատասխան պէտք էր տար անոնց՝ նչ պատասխան պէտք էր տար անոնց՝ նչ պատասխան պէտք էր տար անոնց՝ նչ պատասխան պէտք էր տար անոնց՝ 
որոնք հարց պիտի տային իրեն, թէ՝ որո՞ւ կողմէ ղրկուած էր կամ որոնք հարց պիտի տային իրեն, թէ՝ որո՞ւ կողմէ ղրկուած էր կամ որոնք հարց պիտի տային իրեն, թէ՝ որո՞ւ կողմէ ղրկուած էր կամ որոնք հարց պիտի տային իրեն, թէ՝ որո՞ւ կողմէ ղրկուած էր կամ 
ո՞ր Աստուծոյ անունով կը խօսէրո՞ր Աստուծոյ անունով կը խօսէրո՞ր Աստուծոյ անունով կը խօսէրո՞ր Աստուծոյ անունով կը խօսէր::::    

Աստուած առիթէն օգտուելով՝ ըսաւ. Աստուած առիթէն օգտուելով՝ ըսաւ. Աստուած առիթէն օգտուելով՝ ըսաւ. Աստուած առիթէն օգտուելով՝ ըսաւ. ««««ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԷՆԵՍ ԵՄ ՈՐ ԷՆԵՍ ԵՄ ՈՐ ԷՆԵՍ ԵՄ ՈՐ ԷՆ»»»»::::    Ան Ան Ան Ան 
պատուիրեց Մովսէսին, հարցնողներուն ըսել. պատուիրեց Մովսէսին, հարցնողներուն ըսել. պատուիրեց Մովսէսին, հարցնողներուն ըսել. պատուիրեց Մովսէսին, հարցնողներուն ըսել. ««««Զիս ՈՐ ԷՆ ղրԶիս ՈՐ ԷՆ ղրԶիս ՈՐ ԷՆ ղրԶիս ՈՐ ԷՆ ղրկեց կեց կեց կեց 
ձեզիձեզիձեզիձեզի»»»» ( ( ( (Ել 3.14)Ել 3.14)Ել 3.14)Ել 3.14)::::    Համար մը անդին, Աստուած դարձեալ կը Համար մը անդին, Աստուած դարձեալ կը Համար մը անդին, Աստուած դարձեալ կը Համար մը անդին, Աստուած դարձեալ կը 
պատուիրէ Մովսէսին ըսել թէ զինք Եհովա Աստուածը ղրկած է պատուիրէ Մովսէսին ըսել թէ զինք Եհովա Աստուածը ղրկած է պատուիրէ Մովսէսին ըսել թէ զինք Եհովա Աստուածը ղրկած է պատուիրէ Մովսէսին ըսել թէ զինք Եհովա Աստուածը ղրկած է 
((((Ել 3.15)Ել 3.15)Ել 3.15)Ել 3.15):::: « « « «ՈՐ ԷՆՈՐ ԷՆՈՐ ԷՆՈՐ ԷՆ» » » » կը նշանակէ՝ ան որ է, ան որ միշտ եղած էկը նշանակէ՝ ան որ է, ան որ միշտ եղած էկը նշանակէ՝ ան որ է, ան որ միշտ եղած էկը նշանակէ՝ ան որ է, ան որ միշտ եղած է::::    
Երբեմն կարգ մը եկեղեցիներու ճակատին փորագրուած կը Երբեմն կարգ մը եկեղեցիներու ճակատին փորագրուած կը Երբեմն կարգ մը եկեղեցիներու ճակատին փորագրուած կը Երբեմն կարգ մը եկեղեցիներու ճակատին փորագրուած կը 
գտնենք գտնենք գտնենք գտնենք ««««ԷԷԷԷ» » » » գիրը որ խորքին մէջ Աստուծոգիրը որ խորքին մէջ Աստուծոգիրը որ խորքին մէջ Աստուծոգիրը որ խորքին մէջ Աստուծոյ անունն է, Աստուծոյ յ անունն է, Աստուծոյ յ անունն է, Աստուծոյ յ անունն է, Աստուծոյ 
յաւիտենականութիւնը խորհրդանշող գիրն էյաւիտենականութիւնը խորհրդանշող գիրն էյաւիտենականութիւնը խորհրդանշող գիրն էյաւիտենականութիւնը խորհրդանշող գիրն է::::    Գիր մը՝ որ կը յուշէ Գիր մը՝ որ կը յուշէ Գիր մը՝ որ կը յուշէ Գիր մը՝ որ կը յուշէ 
մեզի թէ Աստուած միշտ կայմեզի թէ Աստուած միշտ կայմեզի թէ Աստուած միշտ կայմեզի թէ Աստուած միշտ կայ::::    Հետեւաբար, Աստուծոյ համար Հետեւաբար, Աստուծոյ համար Հետեւաբար, Աստուծոյ համար Հետեւաբար, Աստուծոյ համար 
պէտք չէ ըսել՝ պէտք չէ ըսել՝ պէտք չէ ըսել՝ պէտք չէ ըսել՝ ««««էրէրէրէր», », », », այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««էէէէ», », », », պէտք չէ ըսել՝ պէտք չէ ըսել՝ պէտք չէ ըսել՝ պէտք չէ ըսել՝ ««««կարկարկարկար», », », », այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««կայկայկայկայ»»»»::::    

««««ԿայԿայԿայԿայ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««էէէէ» » » » բառերուն մէջ մենք կը տեսնենք ոբառերուն մէջ մենք կը տեսնենք ոբառերուն մէջ մենք կը տեսնենք ոբառերուն մէջ մենք կը տեսնենք ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    յաւիտենական գոյութիւնը, այլեւ՝ յաւիտենական գոյութիւնը, այլեւ՝ յաւիտենական գոյութիւնը, այլեւ՝ յաւիտենական գոյութիւնը, այլեւ՝ 
անփոփոխելիութիւնըանփոփոխելիութիւնըանփոփոխելիութիւնըանփոփոխելիութիւնը::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս Քրիստոս Յիսուս Քրիստոս Յիսուս Քրիստոս Յիսուս Քրիստոս 
նոնոնոնո´́́́յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ ----    երէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեան»»»» ( ( ( (Եբր 13.8)Եբր 13.8)Եբր 13.8)Եբր 13.8)::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
միշտ նոմիշտ նոմիշտ նոմիշտ նո´́́́յնն էյնն էյնն էյնն է::::    Ան երբեք չի կրնար փոփոխութիւն կրելԱն երբեք չի կրնար փոփոխութիւն կրելԱն երբեք չի կրնար փոփոխութիւն կրելԱն երբեք չի կրնար փոփոխութիւն կրել::::    

Խօսեցանք Խօսեցանք Խօսեցանք Խօսեցանք ««««ՈՐ ԷՆՈՐ ԷՆՈՐ ԷՆՈՐ ԷՆ» » » » բացատրութեան մասին, գանք հիմա բացատրութեան մասին, գանք հիմա բացատրութեան մասին, գանք հիմա բացատրութեան մասին, գանք հիմա 
««««ԵհովաԵհովաԵհովաԵհովա» » » » բբբբառինառինառինառին::::    Երբ աչք մը կը նետենք Հին Կտակարանի Երբ աչք մը կը նետենք Հին Կտակարանի Երբ աչք մը կը նետենք Հին Կտակարանի Երբ աչք մը կը նետենք Հին Կտակարանի 
թարգմանութիւններուն, կը տեսնենք որ թարգմանութիւններուն, կը տեսնենք որ թարգմանութիւններուն, կը տեսնենք որ թարգմանութիւններուն, կը տեսնենք որ ««««ԵհովաԵհովաԵհովաԵհովա» » » » կամ կամ կամ կամ ««««ԵահուէԵահուէԵահուէԵահուէ» » » » 
անունը փոխարինուած է անունը փոխարինուած է անունը փոխարինուած է անունը փոխարինուած է ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր»  »  »  »  կամ կամ կամ կամ ««««Տէր ԱստուածՏէր ԱստուածՏէր ԱստուածՏէր Աստուած» » » » 
բացատրութեամբբացատրութեամբբացատրութեամբբացատրութեամբ:::: « « « «ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » անունին համապատասխան բառը անունին համապատասխան բառը անունին համապատասխան բառը անունին համապատասխան բառը 
««««ԵհովաԵհովաԵհովաԵհովա» » » » անունն էանունն էանունն էանունն է:::: « « « «ԵհովաԵհովաԵհովաԵհովա» » » » անունին գործածութիւնը միայն Հօր անունին գործածութիւնը միայն Հօր անունին գործածութիւնը միայն Հօր անունին գործածութիւնը միայն Հօր 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    չի վերաբերիրչի վերաբերիրչի վերաբերիրչի վերաբերիր::::    Հին Կտակարանը Հօրը մասին չէ որ կը Հին Կտակարանը Հօրը մասին չէ որ կը Հին Կտակարանը Հօրը մասին չէ որ կը Հին Կտակարանը Հօրը մասին չէ որ կը 
խօսի, այլ՝ Եհովա Աստուծոյ մասինխօսի, այլ՝ Եհովա Աստուծոյ մասինխօսի, այլ՝ Եհովա Աստուծոյ մասինխօսի, այլ՝ Եհովա Աստուծոյ մասին::::    Իսկ երբ Իսկ երբ Իսկ երբ Իսկ երբ ««««Եհովա ԱստուածԵհովա ԱստուածԵհովա ԱստուածԵհովա Աստուած» » » » 
կկկկ’’’’ըսենք, միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ՝ Սուրբ Երրորդութիւնըըսենք, միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ՝ Սուրբ Երրորդութիւնըըսենք, միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ՝ Սուրբ Երրորդութիւնըըսենք, միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ՝ Սուրբ Երրորդութիւնը::::    

Եսայի մարգարէն կը պատմէ թէ ինչպէս տեսաւ զԱստուած Եսայի մարգարէն կը պատմէ թէ ինչպէս տեսաւ զԱստուած Եսայի մարգարէն կը պատմէ թէ ինչպէս տեսաւ զԱստուած Եսայի մարգարէն կը պատմէ թէ ինչպէս տեսաւ զԱստուած 
բազմած գահի մը վրայ, շրջապատուած սերովբէբազմած գահի մը վրայ, շրջապատուած սերովբէբազմած գահի մը վրայ, շրջապատուած սերովբէբազմած գահի մը վրայ, շրջապատուած սերովբէներով, որոնք ներով, որոնք ներով, որոնք ներով, որոնք 
կկկկ’’’’օրհնաբանեն իր փառքը՝ ըսելով. օրհնաբանեն իր փառքը՝ ըսելով. օրհնաբանեն իր փառքը՝ ըսելով. օրհնաբանեն իր փառքը՝ ըսելով. ««««Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, լի են Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, լի են Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, լի են Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, լի են 
երկինք եւ երկիր փառօք քոերկինք եւ երկիր փառօք քոերկինք եւ երկիր փառօք քոերկինք եւ երկիր փառօք քո»»»»::::    Տեսիլքէն ետք, սերովբէ մը ունելիով Տեսիլքէն ետք, սերովբէ մը ունելիով Տեսիլքէն ետք, սերովբէ մը ունելիով Տեսիլքէն ետք, սերովբէ մը ունելիով 
կրակի կայծ մը առաւ եւ Եսայիին շրթունքներուն դպցուց եւ զայն կրակի կայծ մը առաւ եւ Եսայիին շրթունքներուն դպցուց եւ զայն կրակի կայծ մը առաւ եւ Եսայիին շրթունքներուն դպցուց եւ զայն կրակի կայծ մը առաւ եւ Եսայիին շրթունքներուն դպցուց եւ զայն 
մաքրեցմաքրեցմաքրեցմաքրեց::::    Ապա Աստուած զայն առաքելութեան ղրկեց՝ ըսելով. Ապա Աստուած զայն առաքելութեան ղրկեց՝ ըսելով. Ապա Աստուած զայն առաքելութեան ղրկեց՝ ըսելով. Ապա Աստուած զայն առաքելութեան ղրկեց՝ ըսելով. 
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««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́    այս ժայս ժայս ժայս ժողովուրդին սիրտը թանձրացուր եւ ականջները ողովուրդին սիրտը թանձրացուր եւ ականջները ողովուրդին սիրտը թանձրացուր եւ ականջները ողովուրդին սիրտը թանձրացուր եւ ականջները 
ծանրացուր ու անոր աչքերը գոցէ, որպէսզի չըլլայ թէ աչքերովը ծանրացուր ու անոր աչքերը գոցէ, որպէսզի չըլլայ թէ աչքերովը ծանրացուր ու անոր աչքերը գոցէ, որպէսզի չըլլայ թէ աչքերովը ծանրացուր ու անոր աչքերը գոցէ, որպէսզի չըլլայ թէ աչքերովը 
տեսնէ ու ականջներովը լսէ եւ սրտովը իմանայ եւ դարձի գայ ու տեսնէ ու ականջներովը լսէ եւ սրտովը իմանայ եւ դարձի գայ ու տեսնէ ու ականջներովը լսէ եւ սրտովը իմանայ եւ դարձի գայ ու տեսնէ ու ականջներովը լսէ եւ սրտովը իմանայ եւ դարձի գայ ու 
բժշկուիբժշկուիբժշկուիբժշկուի»»»» ( ( ( (Ես 6.10)Ես 6.10)Ես 6.10)Ես 6.10)::::    

Այս խօսքը Նոր Կտակարանին մէջ կրկնուած կը գտնենք Այս խօսքը Նոր Կտակարանին մէջ կրկնուած կը գտնենք Այս խօսքը Նոր Կտակարանին մէջ կրկնուած կը գտնենք Այս խօսքը Նոր Կտակարանին մէջ կրկնուած կը գտնենք 
երկու անգամերկու անգամերկու անգամերկու անգամ::::    Առաջինը կը գտնենք Առաջինը կը գտնենք Առաջինը կը գտնենք Առաջինը կը գտնենք Յովհաննէսի Աւետարանին Յովհաննէսի Աւետարանին Յովհաննէսի Աւետարանին Յովհաննէսի Աւետարանին 
12121212----րդ գլուխին մէջրդ գլուխին մէջրդ գլուխին մէջրդ գլուխին մէջ::::    Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս Եսայի Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս Եսայի Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս Եսայի Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս Եսայի 
մարգարէին այս խօսքը յիշելէ անմիջապէս ետք՝ կմարգարէին այս խօսքը յիշելէ անմիջապէս ետք՝ կմարգարէին այս խօսքը յիշելէ անմիջապէս ետք՝ կմարգարէին այս խօսքը յիշելէ անմիջապէս ետք՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եսայի Եսայի Եսայի Եսայի 
այս խօսքերը ըսաւ, որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ այս խօսքերը ըսաւ, որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ այս խօսքերը ըսաւ, որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ այս խօսքերը ըսաւ, որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ 
խօսեցաւ անոր մասինխօսեցաւ անոր մասինխօսեցաւ անոր մասինխօսեցաւ անոր մասին»»»» ( ( ( (Յհ 12.41)Յհ 12.41)Յհ 12.41)Յհ 12.41)::::    Այս հաստատումը յստակօրէն Այս հաստատումը յստակօրէն Այս հաստատումը յստակօրէն Այս հաստատումը յստակօրէն 
ցոյց կու տայ, որցոյց կու տայ, որցոյց կու տայ, որցոյց կու տայ, որ    մարգարէն Յիսուսի ներկայութիւնն է որ տեսաւ մարգարէն Յիսուսի ներկայութիւնն է որ տեսաւ մարգարէն Յիսուսի ներկայութիւնն է որ տեսաւ մարգարէն Յիսուսի ներկայութիւնն է որ տեսաւ 
յայտնուած տեսիլքին մէջյայտնուած տեսիլքին մէջյայտնուած տեսիլքին մէջյայտնուած տեսիլքին մէջ::::    Հետեւաբար, Յիսուս իՀետեւաբար, Յիսուս իՀետեւաբար, Յիսուս իՀետեւաբար, Յիսուս ի´́́́նքն էր տեսիլքի նքն էր տեսիլքի նքն էր տեսիլքի նքն էր տեսիլքի 
մէջ Եսայի մարգարէին յայտնուողը եւ զայն առաքելութեան մէջ Եսայի մարգարէին յայտնուողը եւ զայն առաքելութեան մէջ Եսայի մարգարէին յայտնուողը եւ զայն առաքելութեան մէջ Եսայի մարգարէին յայտնուողը եւ զայն առաքելութեան 
ղրկողըղրկողըղրկողըղրկողը::::    Այս իմաստով, Քրիստոս կատարելապէս կը նոյնանայ Այս իմաստով, Քրիստոս կատարելապէս կը նոյնանայ Այս իմաստով, Քրիստոս կատարելապէս կը նոյնանայ Այս իմաստով, Քրիստոս կատարելապէս կը նոյնանայ 
Եհովա Աստուծոյն հետԵհովա Աստուծոյն հետԵհովա Աստուծոյն հետԵհովա Աստուծոյն հետ::::    Եսայի մարգարէին այս խօսքը կըԵսայի մարգարէին այս խօսքը կըԵսայի մարգարէին այս խօսքը կըԵսայի մարգարէին այս խօսքը կը    
կրկնուի նաեւ Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, բայց այս անգամ կրկնուի նաեւ Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, բայց այս անգամ կրկնուի նաեւ Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, բայց այս անգամ կրկնուի նաեւ Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, բայց այս անգամ 
ատիկա կը վերագրուի Սուրբ Հոգիին (Գրծ 28.25ատիկա կը վերագրուի Սուրբ Հոգիին (Գրծ 28.25ատիկա կը վերագրուի Սուրբ Հոգիին (Գրծ 28.25ատիկա կը վերագրուի Սուրբ Հոգիին (Գրծ 28.25----27)27)27)27)::::    Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը 
նշանակէ թէ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մէկ եւ նոյն Եհովա նշանակէ թէ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մէկ եւ նոյն Եհովա նշանակէ թէ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մէկ եւ նոյն Եհովա նշանակէ թէ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մէկ եւ նոյն Եհովա 
Աստուածն էԱստուածն էԱստուածն էԱստուածն է::::    

Գանք հիմա Գանք հիմա Գանք հիմա Գանք հիմա ««««Յիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս Քրիստոս» » » » անունինանունինանունինանունին:::: « « « «ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » անունին անունին անունին անունին 
ճշդումը կատարուեցաւ Գճշդումը կատարուեցաւ Գճշդումը կատարուեցաւ Գճշդումը կատարուեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակին կողմէաբրիէլ հրեշտակին կողմէաբրիէլ հրեշտակին կողմէաբրիէլ հրեշտակին կողմէ::::    Ան Ան Ան Ան 
Յովսէփին երեւնալով՝ ըսաւ. Յովսէփին երեւնալով՝ ըսաւ. Յովսէփին երեւնալով՝ ըսաւ. Յովսէփին երեւնալով՝ ըսաւ. ««««ՅովսէՅովսէՅովսէՅովսէ´́́́փ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթի´́́́    որդի, միորդի, միորդի, միորդի, մի´́́́    
վախնար ամուսնանալու նշանածիդ՝ Մարիամի հետ, որովհետեւ վախնար ամուսնանալու նշանածիդ՝ Մարիամի հետ, որովհետեւ վախնար ամուսնանալու նշանածիդ՝ Մարիամի հետ, որովհետեւ վախնար ամուսնանալու նշանածիդ՝ Մարիամի հետ, որովհետեւ 
իր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էիր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էիր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էիր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է::::    Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն 
պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց 
մեղքերէն մեղքերէն մեղքերէն մեղքերէն պիտի փրկէպիտի փրկէպիտի փրկէպիտի փրկէ»»»» ( ( ( (Մտ 1.21)Մտ 1.21)Մտ 1.21)Մտ 1.21):::: « « « «ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » անունը կը նշանակէ՝ անունը կը նշանակէ՝ անունը կը նշանակէ՝ անունը կը նշանակէ՝ 
««««Տէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէ»»»»::::    Այս անունը Յունարէն ձեւն է Եբրայեցերէն Այս անունը Յունարէն ձեւն է Եբրայեցերէն Այս անունը Յունարէն ձեւն է Եբրայեցերէն Այս անունը Յունարէն ձեւն է Եբրայեցերէն 
««««ԵհոշուահԵհոշուահԵհոշուահԵհոշուահ» » » » անունին, որ դարձեալ կը նշանակէ՝ անունին, որ դարձեալ կը նշանակէ՝ անունին, որ դարձեալ կը նշանակէ՝ անունին, որ դարձեալ կը նշանակէ՝ ««««Տէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէ»,»,»,»,    
կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««Տէր (Եհովան) փրկութիւն էՏէր (Եհովան) փրկութիւն էՏէր (Եհովան) փրկութիւն էՏէր (Եհովան) փրկութիւն է»»»»::::    

Իր անունով իսկ, Յիսուս կԻր անունով իսկ, Յիսուս կԻր անունով իսկ, Յիսուս կԻր անունով իսկ, Յիսուս կ’’’’արտայայտէր այն առաքելութիւնը արտայայտէր այն առաքելութիւնը արտայայտէր այն առաքելութիւնը արտայայտէր այն առաքելութիւնը 
որունորունորունորուն    համար աշխարհ ղրկուեցաւհամար աշխարհ ղրկուեցաւհամար աշխարհ ղրկուեցաւհամար աշխարհ ղրկուեցաւ::::    Ան աշխարհ ղրկուեցաւ Ան աշխարհ ղրկուեցաւ Ան աշխարհ ղրկուեցաւ Ան աշխարհ ղրկուեցաւ 
փրկելու համար մարդը եւ ազատագրելու համար զանիկա փրկելու համար մարդը եւ ազատագրելու համար զանիկա փրկելու համար մարդը եւ ազատագրելու համար զանիկա փրկելու համար մարդը եւ ազատագրելու համար զանիկա 
Չարին ծառայութենէնՉարին ծառայութենէնՉարին ծառայութենէնՉարին ծառայութենէն::::    Այդ փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը, Այդ փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը, Այդ փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը, Այդ փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը, 
Քրիստոս իր արիւնով իրագործեցՔրիստոս իր արիւնով իրագործեցՔրիստոս իր արիւնով իրագործեցՔրիստոս իր արիւնով իրագործեց::::    Ան ինքզինք իբրեւ փրկանք Ան ինքզինք իբրեւ փրկանք Ան ինքզինք իբրեւ փրկանք Ան ինքզինք իբրեւ փրկանք 
տուաւ մարդոց փոխարէնտուաւ մարդոց փոխարէնտուաւ մարդոց փոխարէնտուաւ մարդոց փոխարէն::::    Այսինքն՝ ան ոԱյսինքն՝ ան ոԱյսինքն՝ ան ոԱյսինքն՝ ան ո´́́́չ միայն մեռաւ մարդոչ միայն մեռաւ մարդոչ միայն մեռաւ մարդոչ միայն մեռաւ մարդոց ց ց ց 
համար, այլեւ՝ մարդոց տեղ ու մարդոց փոխարէնհամար, այլեւ՝ մարդոց տեղ ու մարդոց փոխարէնհամար, այլեւ՝ մարդոց տեղ ու մարդոց փոխարէնհամար, այլեւ՝ մարդոց տեղ ու մարդոց փոխարէն::::    
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Գանք Գանք Գանք Գանք ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » անունինանունինանունինանունին::::    Մենք սովոր ենք Մենք սովոր ենք Մենք սովոր ենք Մենք սովոր ենք ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » բառերը միասնաբար գործածելուբառերը միասնաբար գործածելուբառերը միասնաբար գործածելուբառերը միասնաբար գործածելու::::7777 « « « «ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » բառը բառը բառը բառը 
անուն մը չէ, այլ՝ տիտղոս մըանուն մը չէ, այլ՝ տիտղոս մըանուն մը չէ, այլ՝ տիտղոս մըանուն մը չէ, այլ՝ տիտղոս մը::::    Նոր Կտակարանի մէջ բազմաթիւ Նոր Կտակարանի մէջ բազմաթիւ Նոր Կտակարանի մէջ բազմաթիւ Նոր Կտակարանի մէջ բազմաթիւ 
տեղեր նախ տեղեր նախ տեղեր նախ տեղեր նախ ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » տիտղոսը դրուած է եւ յետոյ տիտղոսը դրուած է եւ յետոյ տիտղոսը դրուած է եւ յետոյ տիտղոսը դրուած է եւ յետոյ ««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » 
անունըանունըանունըանունը::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք ըսենք ըսենք ըսենք ««««Քրիստոս ՅիսուսՔրիստոս ՅիսուսՔրիստոս ՅիսուսՔրիստոս Յիսուս», », », », կարծէք կարծէք կարծէք կարծէք ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » 
բառը կը դադրի անուն մը ըլլալէ եւ կը դառնայ տիտղոս մըբառը կը դադրի անուն մը ըլլալէ եւ կը դառնայ տիտղոս մըբառը կը դադրի անուն մը ըլլալէ եւ կը դառնայ տիտղոս մըբառը կը դադրի անուն մը ըլլալէ եւ կը դառնայ տիտղոս մը::::    

Արդ, ի՞նչ կը նշանակէ Արդ, ի՞նչ կը նշանակէ Արդ, ի՞նչ կը նշանակէ Արդ, ի՞նչ կը նշանակէ ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս»»»»:::: « « « «ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » Յունարէն Յունարէն Յունարէն Յունարէն 
բառ մըն է որ կը նշանակէ՝ բառ մըն է որ կը նշանակէ՝ բառ մըն է որ կը նշանակէ՝ բառ մըն է որ կը նշանակէ՝ ««««օծեալօծեալօծեալօծեալ»»»»::::    Անցեալին, ինչպէս նաեւ Անցեալին, ինչպէս նաեւ Անցեալին, ինչպէս նաեւ Անցեալին, ինչպէս նաեւ 
այսօր, օծումը ընդհանրապէս իւղով կը կատայսօր, օծումը ընդհանրապէս իւղով կը կատայսօր, օծումը ընդհանրապէս իւղով կը կատայսօր, օծումը ընդհանրապէս իւղով կը կատարուիարուիարուիարուի::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ««««օծեալօծեալօծեալօծեալ» » » » 
բառը կը գործածենք Յիսուսի համար, բնականօրէն տարբեր բառը կը գործածենք Յիսուսի համար, բնականօրէն տարբեր բառը կը գործածենք Յիսուսի համար, բնականօրէն տարբեր բառը կը գործածենք Յիսուսի համար, բնականօրէն տարբեր 
իմաստով մը կը գործածենքիմաստով մը կը գործածենքիմաստով մը կը գործածենքիմաստով մը կը գործածենք:::: « « « «ՕծումըՕծումըՕծումըՕծումը» » » » առաջին հերթին առաջին հերթին առաջին հերթին առաջին հերթին 
կկկկ’’’’արտայայտէ այն բացարձակ հաւանութիւնը եւ հաճութիւնը որ արտայայտէ այն բացարձակ հաւանութիւնը եւ հաճութիւնը որ արտայայտէ այն բացարձակ հաւանութիւնը եւ հաճութիւնը որ արտայայտէ այն բացարձակ հաւանութիւնը եւ հաճութիւնը որ 
Հայր Աստուած տուաւ իր Որդիին առաքելութեանՀայր Աստուած տուաւ իր Որդիին առաքելութեանՀայր Աստուած տուաւ իր Որդիին առաքելութեանՀայր Աստուած տուաւ իր Որդիին առաքելութեան::::    

Յիսուսի համար գործածուած Յիսուսի համար գործածուած Յիսուսի համար գործածուած Յիսուսի համար գործածուած ««««ՕծեալՕծեալՕծեալՕծեալ» » » » բառը Նոբառը Նոբառը Նոբառը Նոր ր ր ր 
Կտակարանէն չէ որ կու գայ, այլ՝ Հին ԿտակարանէնԿտակարանէն չէ որ կու գայ, այլ՝ Հին ԿտակարանէնԿտակարանէն չէ որ կու գայ, այլ՝ Հին ԿտակարանէնԿտակարանէն չէ որ կու գայ, այլ՝ Հին Կտակարանէն::::    Հոն կը Հոն կը Հոն կը Հոն կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««Տէր Եհովային Հոգին իմ վրաս է, վասնզի Տէրը զիս Տէր Եհովային Հոգին իմ վրաս է, վասնզի Տէրը զիս Տէր Եհովային Հոգին իմ վրաս է, վասնզի Տէրը զիս Տէր Եհովային Հոգին իմ վրաս է, վասնզի Տէրը զիս 
օծեց ու ղրկեց աղքատներուն աւետիս տալու, կոտրած սիրտ օծեց ու ղրկեց աղքատներուն աւետիս տալու, կոտրած սիրտ օծեց ու ղրկեց աղքատներուն աւետիս տալու, կոտրած սիրտ օծեց ու ղրկեց աղքատներուն աւետիս տալու, կոտրած սիրտ 
ունեցողները բժշկելու, գերիներուն՝ ազատութիւն եւ ունեցողները բժշկելու, գերիներուն՝ ազատութիւն եւ ունեցողները բժշկելու, գերիներուն՝ ազատութիւն եւ ունեցողները բժշկելու, գերիներուն՝ ազատութիւն եւ 
բանտարկեալներուն բանտին բացուիլը հրտարակելուբանտարկեալներուն բանտին բացուիլը հրտարակելուբանտարկեալներուն բանտին բացուիլը հրտարակելուբանտարկեալներուն բանտին բացուիլը հրտարակելու»»»» ( ( ( (Ես 61.1)Ես 61.1)Ես 61.1)Ես 61.1)::::    
Այս բոլորը ՔրիստոսոԱյս բոլորը ՔրիստոսոԱյս բոլորը ՔրիստոսոԱյս բոլորը Քրիստոսո´́́́վ պիտի իրականանայինվ պիտի իրականանայինվ պիտի իրականանայինվ պիտի իրականանային::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
երբ Քրիստոս Նազարէթի ժողովարանին մէջ կարդաց այս երբ Քրիստոս Նազարէթի ժողովարանին մէջ կարդաց այս երբ Քրիստոս Նազարէթի ժողովարանին մէջ կարդաց այս երբ Քրիստոս Նազարէթի ժողովարանին մէջ կարդաց այս 
բառերը (Ղկ 4.18), անմիջապէս աւելցուց՝ ըսելով. բառերը (Ղկ 4.18), անմիջապէս աւելցուց՝ ըսելով. բառերը (Ղկ 4.18), անմիջապէս աւելցուց՝ ըսելով. բառերը (Ղկ 4.18), անմիջապէս աւելցուց՝ ըսելով. ««««Այս Այս Այս Այս 
մարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւմարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւմարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւմարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
4.21)4.21)4.21)4.21)::::    

Երկու խօսք ըսենք Երկու խօսք ըսենք Երկու խօսք ըսենք Երկու խօսք ըսենք ««««Տիրոջ ՀՏիրոջ ՀՏիրոջ ՀՏիրոջ Հոգին վրաս էոգին վրաս էոգին վրաս էոգին վրաս է»»»»    բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 
վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ::::    Երբ կը նայինք Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին, կը Երբ կը նայինք Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին, կը Երբ կը նայինք Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին, կը Երբ կը նայինք Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին, կը 
տեսնենք որ ան մնայուն կերպով կը վայելէր Սուրբ Հոգիին տեսնենք որ ան մնայուն կերպով կը վայելէր Սուրբ Հոգիին տեսնենք որ ան մնայուն կերպով կը վայելէր Սուրբ Հոգիին տեսնենք որ ան մնայուն կերպով կը վայելէր Սուրբ Հոգիին 
առաջնորդութիւնն ու գործակցութիւնըառաջնորդութիւնն ու գործակցութիւնըառաջնորդութիւնն ու գործակցութիւնըառաջնորդութիւնն ու գործակցութիւնը::::    Օրինակ, Սուրբ Հոգիով Օրինակ, Սուրբ Հոգիով Օրինակ, Սուրբ Հոգիով Օրինակ, Սուրբ Հոգիով 
էր որ Յիսուս յղացուեցաւ (Մտ 1.20), մկրտութեան պահուն Սուրբ էր որ Յիսուս յղացուեցաւ (Մտ 1.20), մկրտութեան պահուն Սուրբ էր որ Յիսուս յղացուեցաւ (Մտ 1.20), մկրտութեան պահուն Սուրբ էր որ Յիսուս յղացուեցաւ (Մտ 1.20), մկրտութեան պահուն Սուրբ 
Հոգին ՔրիսՀոգին ՔրիսՀոգին ՔրիսՀոգին Քրիստոսի վրայ իջաւ աղաւնիի կերպարաքնով (Մտ 3.16), տոսի վրայ իջաւ աղաւնիի կերպարաքնով (Մտ 3.16), տոսի վրայ իջաւ աղաւնիի կերպարաքնով (Մտ 3.16), տոսի վրայ իջաւ աղաւնիի կերպարաքնով (Մտ 3.16), 
Սուրբ Հոգին էր որ զինք առաջնորդեց փորձութեան անապատը Սուրբ Հոգին էր որ զինք առաջնորդեց փորձութեան անապատը Սուրբ Հոգին էր որ զինք առաջնորդեց փորձութեան անապատը Սուրբ Հոգին էր որ զինք առաջնորդեց փորձութեան անապատը 
((((Մտ 4.1), Սուրբ Հոգիով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս կը Մտ 4.1), Սուրբ Հոգիով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս կը Մտ 4.1), Սուրբ Հոգիով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս կը Մտ 4.1), Սուրբ Հոգիով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս կը 
շպրտէր (Մտ 12.28)շպրտէր (Մտ 12.28)շպրտէր (Մտ 12.28)շպրտէր (Մտ 12.28)::::    

                                                 
7
 Բողոքական աւանդութեան հետեւող եկեղեցիները առհասարակ լոկ «Յիսուս» կը 

գործածեն, իսկ մենք կը նախընտրենք ըսել. «Տէր Յիսուս», կամ՝ «Տէր Յիսուս Քրիստոս», եւ 
կամ՝ «Յիսուս Քրիստոս»: 
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Քրիստոսի կեանքին մէջ Սուրբ Հոգիին մնայուն Քրիստոսի կեանքին մէջ Սուրբ Հոգիին մնայուն Քրիստոսի կեանքին մէջ Սուրբ Հոգիին մնայուն Քրիստոսի կեանքին մէջ Սուրբ Հոգիին մնայուն 
առաջնորդութիւնը, պատճառ եղած է, որ ոմառաջնորդութիւնը, պատճառ եղած է, որ ոմառաջնորդութիւնը, պատճառ եղած է, որ ոմառաջնորդութիւնը, պատճառ եղած է, որ ոմանք մտածեն, որ եթէ անք մտածեն, որ եթէ անք մտածեն, որ եթէ անք մտածեն, որ եթէ 
Քրիստոս Աստուած է, պէտք ունէ՞ր Սուրբ Հոգիին Քրիստոս Աստուած է, պէտք ունէ՞ր Սուրբ Հոգիին Քրիստոս Աստուած է, պէտք ունէ՞ր Սուրբ Հոգիին Քրիստոս Աստուած է, պէտք ունէ՞ր Սուրբ Հոգիին 
առաջնորդութեան եւ գործակցութեանառաջնորդութեան եւ գործակցութեանառաջնորդութեան եւ գործակցութեանառաջնորդութեան եւ գործակցութեան::::    Այս ձեւով մտածելը սխալ Այս ձեւով մտածելը սխալ Այս ձեւով մտածելը սխալ Այս ձեւով մտածելը սխալ 
էէէէ::::    Եթէ Սուրբ Հոգին յարատեւօրէն Քրիստոսի հետ էր, Քրիստոսի Եթէ Սուրբ Հոգին յարատեւօրէն Քրիստոսի հետ էր, Քրիստոսի Եթէ Սուրբ Հոգին յարատեւօրէն Քրիստոսի հետ էր, Քրիստոսի Եթէ Սուրբ Հոգին յարատեւօրէն Քրիստոսի հետ էր, Քրիստոսի 
հետ էր ոհետ էր ոհետ էր ոհետ էր ո´́́́չ թէ որովհետեւ Քրիստոս պէտք ունէր իրեն, այլ չ թէ որովհետեւ Քրիստոս պէտք ունէր իրեն, այլ չ թէ որովհետեւ Քրիստոս պէտք ունէր իրեն, այլ չ թէ որովհետեւ Քրիստոս պէտք ունէր իրեն, այլ 
որովհետեւ ան չէր կրնար Քրիսորովհետեւ ան չէր կրնար Քրիսորովհետեւ ան չէր կրնար Քրիսորովհետեւ ան չէր կրնար Քրիստոսէ բաժնուիլ կամ բաժնուած տոսէ բաժնուիլ կամ բաժնուած տոսէ բաժնուիլ կամ բաժնուած տոսէ բաժնուիլ կամ բաժնուած 
ներկայացուիլներկայացուիլներկայացուիլներկայացուիլ::::    Ան Քրիստոսի հետ մէկ էր եւ Քրիստոսէ Ան Քրիստոսի հետ մէկ էր եւ Քրիստոսէ Ան Քրիստոսի հետ մէկ էր եւ Քրիստոսէ Ան Քրիստոսի հետ մէկ էր եւ Քրիստոսէ 
անբաժանանբաժանանբաժանանբաժան::::    Հետեւաբար, Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իրարու հետ Հետեւաբար, Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իրարու հետ Հետեւաբար, Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իրարու հետ Հետեւաբար, Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իրարու հետ 
ըլլալը եւ իրարու հետ գործակցիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ ըլլալը եւ իրարու հետ գործակցիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ ըլլալը եւ իրարու հետ գործակցիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ ըլլալը եւ իրարու հետ գործակցիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ 
անոնց մէկ ու անբաժանելի Աստուած ըլլալըանոնց մէկ ու անբաժանելի Աստուած ըլլալըանոնց մէկ ու անբաժանելի Աստուած ըլլալըանոնց մէկ ու անբաժանելի Աստուած ըլլալը::::    

Նոյնն է պարագան Հօր ԱստՆոյնն է պարագան Հօր ԱստՆոյնն է պարագան Հօր ԱստՆոյնն է պարագան Հօր Աստուծոյ եւ Քրիստոսիուծոյ եւ Քրիստոսիուծոյ եւ Քրիստոսիուծոյ եւ Քրիստոսի::::    Քրիստոս կը Քրիստոս կը Քրիստոս կը Քրիստոս կը 
հաստատէ թէ ինչ որ կը խօսի՝ իր Հօրը խօսքերն են, իր Հօրը հաստատէ թէ ինչ որ կը խօսի՝ իր Հօրը խօսքերն են, իր Հօրը հաստատէ թէ ինչ որ կը խօսի՝ իր Հօրը խօսքերն են, իր Հօրը հաստատէ թէ ինչ որ կը խօսի՝ իր Հօրը խօսքերն են, իր Հօրը 
կողմէ սորված է, կամ իր մէջ բնակող Հայրն է որ կը խօսի եւ կը կողմէ սորված է, կամ իր մէջ բնակող Հայրն է որ կը խօսի եւ կը կողմէ սորված է, կամ իր մէջ բնակող Հայրն է որ կը խօսի եւ կը կողմէ սորված է, կամ իր մէջ բնակող Հայրն է որ կը խօսի եւ կը 
գործէ (Յհ 8.28, 38, 14.10, 17.8)գործէ (Յհ 8.28, 38, 14.10, 17.8)գործէ (Յհ 8.28, 38, 14.10, 17.8)գործէ (Յհ 8.28, 38, 14.10, 17.8)::::    Քրիստոս յաճախ իր խօսած Քրիստոս յաճախ իր խօսած Քրիստոս յաճախ իր խօսած Քրիստոս յաճախ իր խօսած 
խօսքը՝ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ (Յհ 12.48, 7.17)խօսքը՝ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ (Յհ 12.48, 7.17)խօսքը՝ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ (Յհ 12.48, 7.17)խօսքը՝ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ (Յհ 12.48, 7.17)::::    Այս բոլԱյս բոլԱյս բոլԱյս բոլոր որ որ որ 
վկայութիւնները երբեք չեն նշանակեր որ Քրիստոս երկինքի մէջ վկայութիւնները երբեք չեն նշանակեր որ Քրիստոս երկինքի մէջ վկայութիւնները երբեք չեն նշանակեր որ Քրիստոս երկինքի մէջ վկայութիւնները երբեք չեն նշանակեր որ Քրիստոս երկինքի մէջ 
պէտք եղածը սորվեցաւ իր Հօրմէն եւ ապա աշխարհ եկաւ եւ պէտք եղածը սորվեցաւ իր Հօրմէն եւ ապա աշխարհ եկաւ եւ պէտք եղածը սորվեցաւ իր Հօրմէն եւ ապա աշխարհ եկաւ եւ պէտք եղածը սորվեցաւ իր Հօրմէն եւ ապա աշխարհ եկաւ եւ 
զայն մեզի փոխանցեցզայն մեզի փոխանցեցզայն մեզի փոխանցեցզայն մեզի փոխանցեց::::    Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր 
խօսքերը՝ Աստուծոյ խօսքերն են, կամ ինչ որ կը լսէ Հօրմէն՝ խօսքերը՝ Աստուծոյ խօսքերն են, կամ ինչ որ կը լսէ Հօրմէն՝ խօսքերը՝ Աստուծոյ խօսքերն են, կամ ինչ որ կը լսէ Հօրմէն՝ խօսքերը՝ Աստուծոյ խօսքերն են, կամ ինչ որ կը լսէ Հօրմէն՝ 
միայն ամիայն ամիայն ամիայն ա´́́́յն կը խօսի, ըսել կյն կը խօսի, ըսել կյն կը խօսի, ըսել կյն կը խօսի, ըսել կ’’’’ուզէ, թէ իր ուզէ, թէ իր ուզէ, թէ իր ուզէ, թէ իր Հօրը խօսքերը եւ իր Հօրը խօսքերը եւ իր Հօրը խօսքերը եւ իր Հօրը խօսքերը եւ իր 
խօսքերը նոյնն ենխօսքերը նոյնն ենխօսքերը նոյնն ենխօսքերը նոյնն են::::    Տուեալ իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Հօրը, Տուեալ իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Հօրը, Տուեալ իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Հօրը, Տուեալ իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Հօրը, 
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին խօսքն ու գործը, կամքն ու Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին խօսքն ու գործը, կամքն ու Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին խօսքն ու գործը, կամքն ու Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին խօսքն ու գործը, կամքն ու 
իշխանութիւնը՝ մէիշխանութիւնը՝ մէիշխանութիւնը՝ մէիշխանութիւնը՝ մէ´́́́կ էկ էկ էկ է::::    

Վերջին բան մը Վերջին բան մը Վերջին բան մը Վերջին բան մը ««««Յիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս Քրիստոս» » » » անունին վերաբերեալանունին վերաբերեալանունին վերաբերեալանունին վերաբերեալ::::    
Կարեւոր է այս անունը ճանչնալ եւ խոստովանիլԿարեւոր է այս անունը ճանչնալ եւ խոստովանիլԿարեւոր է այս անունը ճանչնալ եւ խոստովանիլԿարեւոր է այս անունը ճանչնալ եւ խոստովանիլ::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
կրնարկրնարկրնարկրնար    առաջին իսկ օրէն յայտարարել թէ ինքն էր խոստացուած առաջին իսկ օրէն յայտարարել թէ ինքն էր խոստացուած առաջին իսկ օրէն յայտարարել թէ ինքն էր խոստացուած առաջին իսկ օրէն յայտարարել թէ ինքն էր խոստացուած 
եւ սպասուած Մեսիան որ աշխարհ պիտի գար, բայց չուզեց եւ սպասուած Մեսիան որ աշխարհ պիտի գար, բայց չուզեց եւ սպասուած Մեսիան որ աշխարհ պիտի գար, բայց չուզեց եւ սպասուած Մեսիան որ աշխարհ պիտի գար, բայց չուզեց 
այդպիսի բան ընել, ընդհակառակը, ան ուզեց որ մարդիկ իրեայդպիսի բան ընել, ընդհակառակը, ան ուզեց որ մարդիկ իրեայդպիսի բան ընել, ընդհակառակը, ան ուզեց որ մարդիկ իրեայդպիսի բան ընել, ընդհակառակը, ան ուզեց որ մարդիկ իրե´́́́նք նք նք նք 
գտնեն այդ ճշմարտութիւնըգտնեն այդ ճշմարտութիւնըգտնեն այդ ճշմարտութիւնըգտնեն այդ ճշմարտութիւնը::::    Ան ուզեց որ մարդիկ դիտեն իր Ան ուզեց որ մարդիկ դիտեն իր Ան ուզեց որ մարդիկ դիտեն իր Ան ուզեց որ մարդիկ դիտեն իր 
կեանքը, լսեն իր խօսքերը եւ տեսնեն իր կատարած կեանքը, լսեն իր խօսքերը եւ տեսնեն իր կատարած կեանքը, լսեն իր խօսքերը եւ տեսնեն իր կատարած կեանքը, լսեն իր խօսքերը եւ տեսնեն իր կատարած գործերը, եւ գործերը, եւ գործերը, եւ գործերը, եւ 
յանգին այն եզրակացութեան, թէ՝ ինքն էր աշխարհի Փրկիչըյանգին այն եզրակացութեան, թէ՝ ինքն էր աշխարհի Փրկիչըյանգին այն եզրակացութեան, թէ՝ ինքն էր աշխարհի Փրկիչըյանգին այն եզրակացութեան, թէ՝ ինքն էր աշխարհի Փրկիչը::::    

Եւ այդպէս ալ եղաւԵւ այդպէս ալ եղաւԵւ այդպէս ալ եղաւԵւ այդպէս ալ եղաւ::::    Օրինակ, երբ իր երկրաւոր կեանքի Օրինակ, երբ իր երկրաւոր կեանքի Օրինակ, երբ իր երկրաւոր կեանքի Օրինակ, երբ իր երկրաւոր կեանքի 
առաքելութիւնը սկսած էր իր աւարտին հասնիլ, հարցուց իր առաքելութիւնը սկսած էր իր աւարտին հասնիլ, հարցուց իր առաքելութիւնը սկսած էր իր աւարտին հասնիլ, հարցուց իր առաքելութիւնը սկսած էր իր աւարտին հասնիլ, հարցուց իր 
աշակերտներուն թէ մարդիկ իաշակերտներուն թէ մարդիկ իաշակերտներուն թէ մարդիկ իաշակերտներուն թէ մարդիկ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսեն իր ինքնութեան մասինըսեն իր ինքնութեան մասինըսեն իր ինքնութեան մասինըսեն իր ինքնութեան մասին::::    
Լսելէ ետք մարդոց կարծիքները իրԼսելէ ետք մարդոց կարծիքները իրԼսելէ ետք մարդոց կարծիքները իրԼսելէ ետք մարդոց կարծիքները իր    մասին, այս անգամ ուզեց իր մասին, այս անգամ ուզեց իր մասին, այս անգամ ուզեց իր մասին, այս անգամ ուզեց իր 
աշակերտներուն կարծիքը գիտնալ իր անձին վերաբերեալաշակերտներուն կարծիքը գիտնալ իր անձին վերաբերեալաշակերտներուն կարծիքը գիտնալ իր անձին վերաբերեալաշակերտներուն կարծիքը գիտնալ իր անձին վերաբերեալ::::    
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Պետրոս առաքեալ վկայեց՝ ըսելով. Պետրոս առաքեալ վկայեց՝ ըսելով. Պետրոս առաքեալ վկայեց՝ ըսելով. Պետրոս առաքեալ վկայեց՝ ըսելով. ««««Դուն Քրիստոսն ես, Դուն Քրիստոսն ես, Դուն Քրիստոսն ես, Դուն Քրիստոսն ես, 
կենդանի Աստուծոյ Որդինկենդանի Աստուծոյ Որդինկենդանի Աստուծոյ Որդինկենդանի Աստուծոյ Որդին»»»» ( ( ( (Մտ 16.16)Մտ 16.16)Մտ 16.16)Մտ 16.16)::::    

Յիշենք նաեւ հինգ հազարին կերակրումին դրուագըՅիշենք նաեւ հինգ հազարին կերակրումին դրուագըՅիշենք նաեւ հինգ հազարին կերակրումին դրուագըՅիշենք նաեւ հինգ հազարին կերակրումին դրուագը::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Քրիստոս առիթէն օգտուելով հրեաներուն բացատրեՔրիստոս առիթէն օգտուելով հրեաներուն բացատրեՔրիստոս առիթէն օգտուելով հրեաներուն բացատրեՔրիստոս առիթէն օգտուելով հրեաներուն բացատրեց թէ ց թէ ց թէ ց թէ 
իսկական հացը՝ այն հացն է իսկական հացը՝ այն հացն է իսկական հացը՝ այն հացն է իսկական հացը՝ այն հացն է ««««որ երկինքէն կոր երկինքէն կոր երկինքէն կոր երկինքէն կ’’’’իջնէ եւ կեանք կու իջնէ եւ կեանք կու իջնէ եւ կեանք կու իջնէ եւ կեանք կու 
տայ աշխարհինտայ աշխարհինտայ աշխարհինտայ աշխարհին»,»,»,»,    եւ թէ՝ իեւ թէ՝ իեւ թէ՝ իեւ թէ՝ ի´́́́նքն է այդ հացը, որ ինքզինք պիտի նքն է այդ հացը, որ ինքզինք պիտի նքն է այդ հացը, որ ինքզինք պիտի նքն է այդ հացը, որ ինքզինք պիտի 
տար իբրեւ կերակուր աշխարհին, շատեր գայթակղեցան եւ տար իբրեւ կերակուր աշխարհին, շատեր գայթակղեցան եւ տար իբրեւ կերակուր աշխարհին, շատեր գայթակղեցան եւ տար իբրեւ կերակուր աշխարհին, շատեր գայթակղեցան եւ 
դադրեցան իրեն հետեւելէդադրեցան իրեն հետեւելէդադրեցան իրեն հետեւելէդադրեցան իրեն հետեւելէ::::    Ան դարձաւ իր աշակերտներուն եւ Ան դարձաւ իր աշակերտներուն եւ Ան դարձաւ իր աշակերտներուն եւ Ան դարձաւ իր աշակերտներուն եւ 
հարցուց. հարցուց. հարցուց. հարցուց. ««««Դո՞ւք ալ կԴո՞ւք ալ կԴո՞ւք ալ կԴո՞ւք ալ կ’’’’ուզէք երթալուզէք երթալուզէք երթալուզէք երթալ»»»»::::    Պետրոս առաքեալ Պետրոս առաքեալ Պետրոս առաքեալ Պետրոս առաքեալ 
պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, որո՞ւն պիտի երթանք. յաւիտենական ր, որո՞ւն պիտի երթանք. յաւիտենական ր, որո՞ւն պիտի երթանք. յաւիտենական ր, որո՞ւն պիտի երթանք. յաւիտենական 
կեանք տուող խօսքերը դոկեանք տուող խօսքերը դոկեանք տուող խօսքերը դոկեանք տուող խօսքերը դո´́́́ւն ունիսւն ունիսւն ունիսւն ունիս»»»» ( ( ( (Յհ 6.67Յհ 6.67Յհ 6.67Յհ 6.67----68)68)68)68)::::    Պետրոսի այս Պետրոսի այս Պետրոսի այս Պետրոսի այս 
յայտարարութիւնը, ցոյց կու տայ որ աշակերտները յայտարարութիւնը, ցոյց կու տայ որ աշակերտները յայտարարութիւնը, ցոյց կու տայ որ աշակերտները յայտարարութիւնը, ցոյց կու տայ որ աշակերտները 
բաւականաչափ ճանչցած էին Քրիստոսի ինքնութիւնըբաւականաչափ ճանչցած էին Քրիստոսի ինքնութիւնըբաւականաչափ ճանչցած էին Քրիստոսի ինքնութիւնըբաւականաչափ ճանչցած էին Քրիստոսի ինքնութիւնը::::    

Յովհաննէսի Աւետարանին աւարտին ուրիշ Յովհաննէսի Աւետարանին աւարտին ուրիշ Յովհաննէսի Աւետարանին աւարտին ուրիշ Յովհաննէսի Աւետարանին աւարտին ուրիշ 
հեհեհեհետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք, թէ՝ Յիսուս իտաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք, թէ՝ Յիսուս իտաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք, թէ՝ Յիսուս իտաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք, թէ՝ Յիսուս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
Քրիստոսը կամ ՕծեալըՔրիստոսը կամ ՕծեալըՔրիստոսը կամ ՕծեալըՔրիստոսը կամ Օծեալը::::    Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այսքանը գրուեցաւ, Այսքանը գրուեցաւ, Այսքանը գրուեցաւ, Այսքանը գրուեցաւ, 
որպէսզի հաւատաք թէ Յիսուսն է Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, որպէսզի հաւատաք թէ Յիսուսն է Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, որպէսզի հաւատաք թէ Յիսուսն է Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, որպէսզի հաւատաք թէ Յիսուսն է Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, 
եւ իրեն հանդէպ ձեր ունեցած հաւատքին միջոցաւ եւ իրեն հանդէպ ձեր ունեցած հաւատքին միջոցաւ եւ իրեն հանդէպ ձեր ունեցած հաւատքին միջոցաւ եւ իրեն հանդէպ ձեր ունեցած հաւատքին միջոցաւ 
յաւիտենական կեանք ունենաքյաւիտենական կեանք ունենաքյաւիտենական կեանք ունենաքյաւիտենական կեանք ունենաք»»»» ( ( ( (Յհ 20.31)Յհ 20.31)Յհ 20.31)Յհ 20.31)::::    ԱւետարաԱւետարաԱւետարաԱւետարանիչին նիչին նիչին նիչին 
ամբողջ նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ Յիսուս իամբողջ նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ Յիսուս իամբողջ նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ Յիսուս իամբողջ նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
Քրիստոսը, այլ խօսքով՝ Օծեալը, աշխարհի ՓրկիչըՔրիստոսը, այլ խօսքով՝ Օծեալը, աշխարհի ՓրկիչըՔրիստոսը, այլ խօսքով՝ Օծեալը, աշխարհի ՓրկիչըՔրիստոսը, այլ խօսքով՝ Օծեալը, աշխարհի Փրկիչը::::    

Յիշենք նաեւ Պետրոս առաքեալի այն յատկանշական եւ Յիշենք նաեւ Պետրոս առաքեալի այն յատկանշական եւ Յիշենք նաեւ Պետրոս առաքեալի այն յատկանշական եւ Յիշենք նաեւ Պետրոս առաքեալի այն յատկանշական եւ 
կարեւոր յայտարարութիւնը որ ան կատարեց Պենտէկոստէի կարեւոր յայտարարութիւնը որ ան կատարեց Պենտէկոստէի կարեւոր յայտարարութիւնը որ ան կատարեց Պենտէկոստէի կարեւոր յայտարարութիւնը որ ան կատարեց Պենտէկոստէի 
առիթով իր տուած պատգամին աւարտին. առիթով իր տուած պատգամին աւարտին. առիթով իր տուած պատգամին աւարտին. առիթով իր տուած պատգամին աւարտին. ««««Վստահ եղէք բոլորդ, Վստահ եղէք բոլորդ, Վստահ եղէք բոլորդ, Վստահ եղէք բոլորդ, 
ոոոո՜՜՜՜վ Իսրայէլացիներ, Աստուած Տէր եւ Օծեալ կարգեց այն վ Իսրայէլացիներ, Աստուած Տէր եւ Օծեալ կարգեց այն վ Իսրայէլացիներ, Աստուած Տէր եւ Օծեալ կարգեց այն վ Իսրայէլացիներ, Աստուած Տէր եւ Օծեալ կարգեց այն 
Յիսուսը, որ դուք խաչեցիքՅիսուսը, որ դուք խաչեցիքՅիսուսը, որ դուք խաչեցիքՅիսուսը, որ դուք խաչեցիք»»»» ( ( ( (Գրծ 2.36)Գրծ 2.36)Գրծ 2.36)Գրծ 2.36)::::    Առաքեալը Քրիտոսի Առաքեալը Քրիտոսի Առաքեալը Քրիտոսի Առաքեալը Քրիտոսի 
ինքնութեան վերաբերեալ իր ունեցած հաւատքն ու ինքնութեան վերաբերեալ իր ունեցած հաւատքն ու ինքնութեան վերաբերեալ իր ունեցած հաւատքն ու ինքնութեան վերաբերեալ իր ունեցած հաւատքն ու 
վստահութիւնը կը ջանար փոխանցել իր ազգակիցներունվստահութիւնը կը ջանար փոխանցել իր ազգակիցներունվստահութիւնը կը ջանար փոխանցել իր ազգակիցներունվստահութիւնը կը ջանար փոխանցել իր ազգակիցներուն::::    

Հիմա անդրադառնանք Հիմա անդրադառնանք Հիմա անդրադառնանք Հիմա անդրադառնանք ««««Աստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ Որդի» » » » բացատրութեանբացատրութեանբացատրութեանբացատրութեան::::    
4444----րդ դարունրդ դարունրդ դարունրդ դարուն    արծարծուած Քրիստոսաբանական վէճերուն եւ արծարծուած Քրիստոսաբանական վէճերուն եւ արծարծուած Քրիստոսաբանական վէճերուն եւ արծարծուած Քրիստոսաբանական վէճերուն եւ 
խնդիրներուն մէջ կարեւորագոյն պատասխան մըն էր խնդիրներուն մէջ կարեւորագոյն պատասխան մըն էր խնդիրներուն մէջ կարեւորագոյն պատասխան մըն էր խնդիրներուն մէջ կարեւորագոյն պատասխան մըն էր ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » բացատրութիւնը, որ կը ճշդէր առաջին հերթին Նիկիոյ բացատրութիւնը, որ կը ճշդէր առաջին հերթին Նիկիոյ բացատրութիւնը, որ կը ճշդէր առաջին հերթին Նիկիոյ բացատրութիւնը, որ կը ճշդէր առաջին հերթին Նիկիոյ 
հայրապետներուն մտքին մէջ Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ հայրապետներուն մտքին մէջ Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ հայրապետներուն մտքին մէջ Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ հայրապետներուն մտքին մէջ Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ 
յարաբերաբարյարաբերաբարյարաբերաբարյարաբերաբար::::    Յիսուս Քրիստոս ի՞նչ տեղ կը գրաւէ Յիսուս Քրիստոս ի՞նչ տեղ կը գրաւէ Յիսուս Քրիստոս ի՞նչ տեղ կը գրաւէ Յիսուս Քրիստոս ի՞նչ տեղ կը գրաւէ 
աստուածոաստուածոաստուածոաստուածութեան մէջւթեան մէջւթեան մէջւթեան մէջ::::    

Նոր Կտակարանը պարզ ու յստակ կերպով մեզի կը յայտնէ Նոր Կտակարանը պարզ ու յստակ կերպով մեզի կը յայտնէ Նոր Կտակարանը պարզ ու յստակ կերպով մեզի կը յայտնէ Նոր Կտակարանը պարզ ու յստակ կերպով մեզի կը յայտնէ 
թէ անիկա Աստուծոյ Որդին էթէ անիկա Աստուծոյ Որդին էթէ անիկա Աստուծոյ Որդին էթէ անիկա Աստուծոյ Որդին է::::    Մարկոս իր Աւետարանը այս Մարկոս իր Աւետարանը այս Մարկոս իր Աւետարանը այս Մարկոս իր Աւետարանը այս 
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վկայութեամբ է որ կը սկսի (Մր 1.1)վկայութեամբ է որ կը սկսի (Մր 1.1)վկայութեամբ է որ կը սկսի (Մր 1.1)վկայութեամբ է որ կը սկսի (Մր 1.1)::::    Նոյնինքն Հայրն Աստուած Նոյնինքն Հայրն Աստուած Նոյնինքն Հայրն Աստուած Նոյնինքն Հայրն Աստուած 
վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի Որդին է (Մտ 3.17, 17.5)վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի Որդին է (Մտ 3.17, 17.5)վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի Որդին է (Մտ 3.17, 17.5)վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի Որդին է (Մտ 3.17, 17.5)::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք եւս յայտարարեցնք եւս յայտարարեցնք եւս յայտարարեցնք եւս յայտարարեց    թէ ինք Աստուծոյ Որդին է (Յհ թէ ինք Աստուծոյ Որդին է (Յհ թէ ինք Աստուծոյ Որդին է (Յհ թէ ինք Աստուծոյ Որդին է (Յհ 
10.36)10.36)10.36)10.36)::::    Մտաբերեցէք Յիսուսի հարցումը ուղղուած բժշկուած ի Մտաբերեցէք Յիսուսի հարցումը ուղղուած բժշկուած ի Մտաբերեցէք Յիսուսի հարցումը ուղղուած բժշկուած ի Մտաբերեցէք Յիսուսի հարցումը ուղղուած բժշկուած ի 
ծնէ կոյրին. ծնէ կոյրին. ծնէ կոյրին. ծնէ կոյրին. ««««Կը հաւատա՞ս Աստուծոյ ՈրդիինԿը հաւատա՞ս Աստուծոյ ՈրդիինԿը հաւատա՞ս Աստուծոյ ՈրդիինԿը հաւատա՞ս Աստուծոյ Որդիին»»»» ( ( ( (Յհ 9.35)Յհ 9.35)Յհ 9.35)Յհ 9.35)::::    ՀոՀոՀոՀո´́́́ս ս ս ս 
եւս Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէեւս Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէեւս Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէեւս Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ::::    Պէտք չէ մոռնալ որ Պէտք չէ մոռնալ որ Պէտք չէ մոռնալ որ Պէտք չէ մոռնալ որ 
ամէն անգամ երբ Յիսուս ամէն անգամ երբ Յիսուս ամէն անգամ երբ Յիսուս ամէն անգամ երբ Յիսուս ««««իմ Հայրսիմ Հայրսիմ Հայրսիմ Հայրս» » » » կամ կամ կամ կամ ««««ՀայրսՀայրսՀայրսՀայրս» » » » 
բացատրուբացատրուբացատրուբացատրութիւնը կը գործածէր (Յհ 8.49, 14.21, 15.1, 16.32, 20.17), թիւնը կը գործածէր (Յհ 8.49, 14.21, 15.1, 16.32, 20.17), թիւնը կը գործածէր (Յհ 8.49, 14.21, 15.1, 16.32, 20.17), թիւնը կը գործածէր (Յհ 8.49, 14.21, 15.1, 16.32, 20.17), 
խորքին մէջ, լռելեայն կերպով իր աստուածորդիութիւնն է որ խորքին մէջ, լռելեայն կերպով իր աստուածորդիութիւնն է որ խորքին մէջ, լռելեայն կերպով իր աստուածորդիութիւնն է որ խորքին մէջ, լռելեայն կերպով իր աստուածորդիութիւնն է որ 
հաստատած կհաստատած կհաստատած կհաստատած կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Իր մահուան պատճառն ալ իր Աստուծոյ Իր մահուան պատճառն ալ իր Աստուծոյ Իր մահուան պատճառն ալ իր Աստուծոյ Իր մահուան պատճառն ալ իր Աստուծոյ 
Որդի ըլլալը ընդունիլն էր (Մտ 26.63Որդի ըլլալը ընդունիլն էր (Մտ 26.63Որդի ըլլալը ընդունիլն էր (Մտ 26.63Որդի ըլլալը ընդունիլն էր (Մտ 26.63----64)64)64)64)::::    

Տեսնելէ ետք որ աւետարանները կը հաստատեն թէ Տեսնելէ ետք որ աւետարանները կը հաստատեն թէ Տեսնելէ ետք որ աւետարանները կը հաստատեն թէ Տեսնելէ ետք որ աւետարանները կը հաստատեն թէ 
Քրիստոս ԱսՔրիստոս ԱսՔրիստոս ԱսՔրիստոս Աստուծոյ Որդին է, հիմա հարց կու տանք, թէ ի՞նչպէս տուծոյ Որդին է, հիմա հարց կու տանք, թէ ի՞նչպէս տուծոյ Որդին է, հիմա հարց կու տանք, թէ ի՞նչպէս տուծոյ Որդին է, հիմա հարց կու տանք, թէ ի՞նչպէս 
պէտք է հասկնալ որդիութիւնըպէտք է հասկնալ որդիութիւնըպէտք է հասկնալ որդիութիւնըպէտք է հասկնալ որդիութիւնը::::    Գայթակղողը եւ Գայթակղողը եւ Գայթակղողը եւ Գայթակղողը եւ 
գայթակղեցնողները եղան Արիոս Աղեքսանդրացին եւ կարգ մը գայթակղեցնողները եղան Արիոս Աղեքսանդրացին եւ կարգ մը գայթակղեցնողները եղան Արիոս Աղեքսանդրացին եւ կարգ մը գայթակղեցնողները եղան Արիոս Աղեքսանդրացին եւ կարգ մը 
ուրիշ աղանդաւորական հոսանքներ, որոնք կը հաստատէին, թէ ուրիշ աղանդաւորական հոսանքներ, որոնք կը հաստատէին, թէ ուրիշ աղանդաւորական հոսանքներ, որոնք կը հաստատէին, թէ ուրիշ աղանդաւորական հոսանքներ, որոնք կը հաստատէին, թէ 
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է այոՔրիստոս Աստուծոյ Որդին է այոՔրիստոս Աստուծոյ Որդին է այոՔրիստոս Աստուծոյ Որդին է այո´́́́, , , , բայց ան Աստուծոյ հարազատ բայց ան Աստուծոյ հարազատ բայց ան Աստուծոյ հարազատ բայց ան Աստուծոյ հարազատ 
եւ իեւ իեւ իեւ իսկական Որդին չէ, այլ պարզապէս որդեգիր մըն է, ճիշդ մեզի սկական Որդին չէ, այլ պարզապէս որդեգիր մըն է, ճիշդ մեզի սկական Որդին չէ, այլ պարզապէս որդեգիր մըն է, ճիշդ մեզի սկական Որդին չէ, այլ պարզապէս որդեգիր մըն է, ճիշդ մեզի 
պէսպէսպէսպէս::::    Այս մտածողութիւնը չի կրնար ուղիղ ըլլալ, որովհետեւ, Այս մտածողութիւնը չի կրնար ուղիղ ըլլալ, որովհետեւ, Այս մտածողութիւնը չի կրնար ուղիղ ըլլալ, որովհետեւ, Այս մտածողութիւնը չի կրնար ուղիղ ըլլալ, որովհետեւ, 
ինչպէս մենք հարազատ որդի կը կոչենք ան՝ որ մեզմէ ծնած է, ինչպէս մենք հարազատ որդի կը կոչենք ան՝ որ մեզմէ ծնած է, ինչպէս մենք հարազատ որդի կը կոչենք ան՝ որ մեզմէ ծնած է, ինչպէս մենք հարազատ որդի կը կոչենք ան՝ որ մեզմէ ծնած է, 
մեր բնութենէն է, այնպէս ալ, Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ մեր բնութենէն է, այնպէս ալ, Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ մեր բնութենէն է, այնպէս ալ, Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ մեր բնութենէն է, այնպէս ալ, Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ 
հարազատ Որդին է, որովհետեւ ան Աստուծոհարազատ Որդին է, որովհետեւ ան Աստուծոհարազատ Որդին է, որովհետեւ ան Աստուծոհարազատ Որդին է, որովհետեւ ան Աստուծոյ բնութենէն ծնած էյ բնութենէն ծնած էյ բնութենէն ծնած էյ բնութենէն ծնած է::::    
Աղանդաւորներուն համաձայն, Քրիստոս պարզ արարած մըն էր, Աղանդաւորներուն համաձայն, Քրիստոս պարզ արարած մըն էր, Աղանդաւորներուն համաձայն, Քրիստոս պարզ արարած մըն էր, Աղանդաւորներուն համաձայն, Քրիստոս պարզ արարած մըն էր, 
որուն Աստուած պատիւ ըրաւ, զայն իր Որդին դարձնելովորուն Աստուած պատիւ ըրաւ, զայն իր Որդին դարձնելովորուն Աստուած պատիւ ըրաւ, զայն իր Որդին դարձնելովորուն Աստուած պատիւ ըրաւ, զայն իր Որդին դարձնելով::::    Նման Նման Նման Նման 
հաստատում հակառակ է Նոր Նտակարանի ուսուցումինհաստատում հակառակ է Նոր Նտակարանի ուսուցումինհաստատում հակառակ է Նոր Նտակարանի ուսուցումինհաստատում հակառակ է Նոր Նտակարանի ուսուցումին::::    

Նիկիոյ հայրապետները իմաստութիւնը ունեցան Նիկիոյ հայրապետները իմաստութիւնը ունեցան Նիկիոյ հայրապետները իմաստութիւնը ունեցան Նիկիոյ հայրապետները իմաստութիւնը ունեցան ««««յէութենէ յէութենէ յէութենէ յէութենէ 
ՀօրՀօրՀօրՀօր» » » » բացատրութիւնը գործածելոբացատրութիւնը գործածելոբացատրութիւնը գործածելոբացատրութիւնը գործածելու Քրիստոսի համար, որ ցոյց կու ւ Քրիստոսի համար, որ ցոյց կու ւ Քրիստոսի համար, որ ցոյց կու ւ Քրիստոսի համար, որ ցոյց կու 
տայ թէ Քրիստոս ամբողջապէս Հօրը էութիւնը, բնութիւնը, տայ թէ Քրիստոս ամբողջապէս Հօրը էութիւնը, բնութիւնը, տայ թէ Քրիստոս ամբողջապէս Հօրը էութիւնը, բնութիւնը, տայ թէ Քրիստոս ամբողջապէս Հօրը էութիւնը, բնութիւնը, 
զօրութիւնը եւ կարողութիւնը ունիզօրութիւնը եւ կարողութիւնը ունիզօրութիւնը եւ կարողութիւնը ունիզօրութիւնը եւ կարողութիւնը ունի::::    Որդին Հօրը բնութենակից ու Որդին Հօրը բնութենակից ու Որդին Հօրը բնութենակից ու Որդին Հօրը բնութենակից ու 
գոյակից է, եւ ուստի, անոր հետ մէգոյակից է, եւ ուստի, անոր հետ մէգոյակից է, եւ ուստի, անոր հետ մէգոյակից է, եւ ուստի, անոր հետ մէ´́́́կ է, եւ ինքն իսկ հաստատեց կ է, եւ ինքն իսկ հաստատեց կ է, եւ ինքն իսկ հաստատեց կ է, եւ ինքն իսկ հաստատեց 
այս իրողութիւնը՝ ըսելով. այս իրողութիւնը՝ ըսելով. այս իրողութիւնը՝ ըսելով. այս իրողութիւնը՝ ըսելով. ««««Ես եւ Հայրս մէկ ենքԵս եւ Հայրս մէկ ենքԵս եւ Հայրս մէկ ենքԵս եւ Հայրս մէկ ենք»»»» ( ( ( (Յհ 10.30Յհ 10.30Յհ 10.30Յհ 10.30))))::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Հայրն ու Որդին մէկ չըլլային, Որդին պիտի չկարենար ըսել. Հայրն ու Որդին մէկ չըլլային, Որդին պիտի չկարենար ըսել. Հայրն ու Որդին մէկ չըլլային, Որդին պիտի չկարենար ըսել. Հայրն ու Որդին մէկ չըլլային, Որդին պիտի չկարենար ըսել. ««««Ով Ով Ով Ով 
որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղածոր զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղածոր զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղածոր զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղած»»»» ( ( ( (Յհ 14.9)Յհ 14.9)Յհ 14.9)Յհ 14.9)::::    Կամ՝ Կամ՝ Կամ՝ Կամ՝ ««««Ինչ որ իմս է՝ Ինչ որ իմս է՝ Ինչ որ իմս է՝ Ինչ որ իմս է՝ 
այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ քուկդ է՝ ատիկա իմս էայդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ քուկդ է՝ ատիկա իմս էայդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ քուկդ է՝ ատիկա իմս էայդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ քուկդ է՝ ատիկա իմս է»»»» ( ( ( (Յհ 17.10)Յհ 17.10)Յհ 17.10)Յհ 17.10)::::    

Կարեւո՞ր է խօսիլ Քրիստոսի աստուածութեան մասինԿարեւո՞ր է խօսիլ Քրիստոսի աստուածութեան մասինԿարեւո՞ր է խօսիլ Քրիստոսի աստուածութեան մասինԿարեւո՞ր է խօսիլ Քրիստոսի աստուածութեան մասին::::    
Կարեւոր է երկու Կարեւոր է երկու Կարեւոր է երկու Կարեւոր է երկու առումով.առումով.առումով.առումով.----    
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Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    Քրիստոսի աստուածութիւնը մեր Քրիստոսի աստուածութիւնը մեր Քրիստոսի աստուածութիւնը մեր Քրիստոսի աստուածութիւնը մեր 
փրկագործութեան հիմն էփրկագործութեան հիմն էփրկագործութեան հիմն էփրկագործութեան հիմն է::::    Եթէ երբեք Քրիստոսի Եթէ երբեք Քրիստոսի Եթէ երբեք Քրիստոսի Եթէ երբեք Քրիստոսի 
աստուածութիւնը մերժենք, կը նշանակէ որ մերժած կաստուածութիւնը մերժենք, կը նշանակէ որ մերժած կաստուածութիւնը մերժենք, կը նշանակէ որ մերժած կաստուածութիւնը մերժենք, կը նշանակէ որ մերժած կ’’’’ըլլանք մեր ըլլանք մեր ըլլանք մեր ըլլանք մեր 
փրկութիւնն ու փրկութեան կարելիութիւնըփրկութիւնն ու փրկութեան կարելիութիւնըփրկութիւնն ու փրկութեան կարելիութիւնըփրկութիւնն ու փրկութեան կարելիութիւնը::::    Եւ մարդը չունի Եւ մարդը չունի Եւ մարդը չունի Եւ մարդը չունի 
ինքզինք փրկելու կարելիութիւնը կամ կարողութիւնը, ինքզինք փրկելու կարելիութիւնը կամ կարողութիւնը, ինքզինք փրկելու կարելիութիւնը կամ կարողութիւնը, ինքզինք փրկելու կարելիութիւնը կամ կարողութիւնը, 
որովհետորովհետորովհետորովհետեւ մարդկային բնութիւնը ենթակայ է տկարութեանց, եւ եւ մարդկային բնութիւնը ենթակայ է տկարութեանց, եւ եւ մարդկային բնութիւնը ենթակայ է տկարութեանց, եւ եւ մարդկային բնութիւնը ենթակայ է տկարութեանց, եւ 
այդ տկարութիւնները յառաջ եկած են մարդուն մէջ իր գործած այդ տկարութիւնները յառաջ եկած են մարդուն մէջ իր գործած այդ տկարութիւնները յառաջ եկած են մարդուն մէջ իր գործած այդ տկարութիւնները յառաջ եկած են մարդուն մէջ իր գործած 
մեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառով::::    Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիներուն եւ Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիներուն եւ Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիներուն եւ Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիներուն եւ 
Գաղատացիներուն նամակին մէջ անդադար կը կրկնէ որ մարդը Գաղատացիներուն նամակին մէջ անդադար կը կրկնէ որ մարդը Գաղատացիներուն նամակին մէջ անդադար կը կրկնէ որ մարդը Գաղատացիներուն նամակին մէջ անդադար կը կրկնէ որ մարդը 
օրէնքներու գործադրութեամբ չի կրնար փրկուիլ (Գղօրէնքներու գործադրութեամբ չի կրնար փրկուիլ (Գղօրէնքներու գործադրութեամբ չի կրնար փրկուիլ (Գղօրէնքներու գործադրութեամբ չի կրնար փրկուիլ (Գղ 2.15, 3.18,  2.15, 3.18,  2.15, 3.18,  2.15, 3.18, 
5.4, 5.4, 5.4, 5.4, Հռ 3.20, 9.31)Հռ 3.20, 9.31)Հռ 3.20, 9.31)Հռ 3.20, 9.31)::::    

Միւս կողմէն, առաքեալը կը հաստատէ որ եթէ կարելի ըլլար Միւս կողմէն, առաքեալը կը հաստատէ որ եթէ կարելի ըլլար Միւս կողմէն, առաքեալը կը հաստատէ որ եթէ կարելի ըլլար Միւս կողմէն, առաքեալը կը հաստատէ որ եթէ կարելի ըլլար 
օրէնքներու գործադրութեամն փրկուիլ՝ Քրիստոս զուր տեղ օրէնքներու գործադրութեամն փրկուիլ՝ Քրիստոս զուր տեղ օրէնքներու գործադրութեամն փրկուիլ՝ Քրիստոս զուր տեղ օրէնքներու գործադրութեամն փրկուիլ՝ Քրիստոս զուր տեղ 
մեռած պիտի ըլլար (Գղ 2.21)մեռած պիտի ըլլար (Գղ 2.21)մեռած պիտի ըլլար (Գղ 2.21)մեռած պիտի ըլլար (Գղ 2.21)::::    Հետեւաբար, քանի որ կարելի չէ Հետեւաբար, քանի որ կարելի չէ Հետեւաբար, քանի որ կարելի չէ Հետեւաբար, քանի որ կարելի չէ 
օրէնքներու գործադրութեամբ, այլ խօսքով՝ մեր սեփական ճիգով օրէնքներու գործադրութեամբ, այլ խօսքով՝ մեր սեփական ճիգով օրէնքներու գործադրութեամբ, այլ խօսքով՝ մեր սեփական ճիգով օրէնքներու գործադրութեամբ, այլ խօսքով՝ մեր սեփական ճիգով 
ու ու ու ու աշխատանքով փրկուիլ, Աստուած իր Որդին ղրկեց ու տուաւ աշխատանքով փրկուիլ, Աստուած իր Որդին ղրկեց ու տուաւ աշխատանքով փրկուիլ, Աստուած իր Որդին ղրկեց ու տուաւ աշխատանքով փրկուիլ, Աստուած իր Որդին ղրկեց ու տուաւ 
աշխարհի փրկութեան համարաշխարհի փրկութեան համարաշխարհի փրկութեան համարաշխարհի փրկութեան համար::::    Ուստի Քրիստոսի Ուստի Քրիստոսի Ուստի Քրիստոսի Ուստի Քրիստոսի 
աստուածութիւնը խարիսխն է մեր փրկութեանաստուածութիւնը խարիսխն է մեր փրկութեանաստուածութիւնը խարիսխն է մեր փրկութեանաստուածութիւնը խարիսխն է մեր փրկութեան::::    Եթէ ան Եթէ ան Եթէ ան Եթէ ան 
Աստուած չըլլար, անկարող պիտի ըլլար իր զոհագործական Աստուած չըլլար, անկարող պիտի ըլլար իր զոհագործական Աստուած չըլլար, անկարող պիտի ըլլար իր զոհագործական Աստուած չըլլար, անկարող պիտի ըլլար իր զոհագործական 
մահուամբ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերըմահուամբ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերըմահուամբ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերըմահուամբ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերը::::    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
արիարիարիարի´́́́ւնը միաւնը միաւնը միաւնը միայն կրնայ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերըյն կրնայ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերըյն կրնայ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերըյն կրնայ ջնջել Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքերը::::    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    Օտար թէ Հայ Եկեղեցւոյ հայրապետներուն մօտ, Օտար թէ Հայ Եկեղեցւոյ հայրապետներուն մօտ, Օտար թէ Հայ Եկեղեցւոյ հայրապետներուն մօտ, Օտար թէ Հայ Եկեղեցւոյ հայրապետներուն մօտ, 
մենք յաճախ կը գտնենք հետեւեալ ասութիւնը. մենք յաճախ կը գտնենք հետեւեալ ասութիւնը. մենք յաճախ կը գտնենք հետեւեալ ասութիւնը. մենք յաճախ կը գտնենք հետեւեալ ասութիւնը. ««««Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
մարդացաւ որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայմարդացաւ որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայմարդացաւ որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայմարդացաւ որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայ»»»»::::    Այս խօսքը Այս խօսքը Այս խօսքը Այս խօսքը 
հարկաւ չի նշանակեր թէ մարդ արարածը ոեւէ ատեն կրնայ հարկաւ չի նշանակեր թէ մարդ արարածը ոեւէ ատեն կրնայ հարկաւ չի նշանակեր թէ մարդ արարածը ոեւէ ատեն կրնայ հարկաւ չի նշանակեր թէ մարդ արարածը ոեւէ ատեն կրնայ 
ԱստոԱստոԱստոԱստուծոյ բնութիւնը ունենալւծոյ բնութիւնը ունենալւծոյ բնութիւնը ունենալւծոյ բնութիւնը ունենալ::::    Ճիշդ է որ մենք չունինք եւ չենք Ճիշդ է որ մենք չունինք եւ չենք Ճիշդ է որ մենք չունինք եւ չենք Ճիշդ է որ մենք չունինք եւ չենք 
կրնար ունենալ Աստուծոյ բնութիւնը, եւ սակայն, ունինք կրնար ունենալ Աստուծոյ բնութիւնը, եւ սակայն, ունինք կրնար ունենալ Աստուծոյ բնութիւնը, եւ սակայն, ունինք կրնար ունենալ Աստուծոյ բնութիւնը, եւ սակայն, ունինք 
Աստուծոյ պատկերն ու նմանութիւնըԱստուծոյ պատկերն ու նմանութիւնըԱստուծոյ պատկերն ու նմանութիւնըԱստուծոյ պատկերն ու նմանութիւնը::::    Եւ Աստուածորդին կը Եւ Աստուածորդին կը Եւ Աստուածորդին կը Եւ Աստուածորդին կը 
հաստատէ թէ մեզ ստեղծած է իր պատկերով եւ նմանութեամբ  հաստատէ թէ մեզ ստեղծած է իր պատկերով եւ նմանութեամբ  հաստատէ թէ մեզ ստեղծած է իր պատկերով եւ նմանութեամբ  հաստատէ թէ մեզ ստեղծած է իր պատկերով եւ նմանութեամբ  
((((Ծն 1.26Ծն 1.26Ծն 1.26Ծն 1.26----27)27)27)27):::: « « « «Պատկեր եւ նմանութիւնՊատկեր եւ նմանութիւնՊատկեր եւ նմանութիւնՊատկեր եւ նմանութիւն» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը ցոյց կու տան որ ցոյց կու տան որ ցոյց կու տան որ ցոյց կու տան որ 
նմանութիւն մը կայ Որդիին եւ մեր միջեւ, եւ այդ նմանութիւնը օր նմանութիւն մը կայ Որդիին եւ մեր միջեւ, եւ այդ նմանութիւնը օր նմանութիւն մը կայ Որդիին եւ մեր միջեւ, եւ այդ նմանութիւնը օր նմանութիւն մը կայ Որդիին եւ մեր միջեւ, եւ այդ նմանութիւնը օր 
մը կատարեալ պիտի դառնայ, որովհետեւ Յովհաննէս մը կատարեալ պիտի դառնայ, որովհետեւ Յովհաննէս մը կատարեալ պիտի դառնայ, որովհետեւ Յովհաննէս մը կատարեալ պիտի դառնայ, որովհետեւ Յովհաննէս 
Աւետարանիչ կԱւետարանիչ կԱւետարանիչ կԱւետարանիչ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի Երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի Երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի Երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի 
ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)::::    Քրիստոսի նման ըլլալ, կը նշանակէ՝ ըլլալ Քրիստոսի նման ըլլալ, կը նշանակէ՝ ըլլալ Քրիստոսի նման ըլլալ, կը նշանակէ՝ ըլլալ Քրիստոսի նման ըլլալ, կը նշանակէ՝ ըլլալ 
առաջին մարդուն՝ Ադաառաջին մարդուն՝ Ադաառաջին մարդուն՝ Ադաառաջին մարդուն՝ Ադամին պէս, երբ տակաւին նոր ստեղծուած մին պէս, երբ տակաւին նոր ստեղծուած մին պէս, երբ տակաւին նոր ստեղծուած մին պէս, երբ տակաւին նոր ստեղծուած 
էր, ամբողջովին աստուածանման էր, կատարելապէս անմեղ ու էր, ամբողջովին աստուածանման էր, կատարելապէս անմեղ ու էր, ամբողջովին աստուածանման էր, կատարելապէս անմեղ ու էր, ամբողջովին աստուածանման էր, կատարելապէս անմեղ ու 
մաքուրմաքուրմաքուրմաքուր::::    
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Հետեւաբար, մեր հայրերուն խօսքը՝ Հետեւաբար, մեր հայրերուն խօսքը՝ Հետեւաբար, մեր հայրերուն խօսքը՝ Հետեւաբար, մեր հայրերուն խօսքը՝ ««««Քրիստոս մարդացաւ Քրիստոս մարդացաւ Քրիստոս մարդացաւ Քրիստոս մարդացաւ 
որպէսզի իրմով մարդը աստուածանայորպէսզի իրմով մարդը աստուածանայորպէսզի իրմով մարդը աստուածանայորպէսզի իրմով մարդը աստուածանայ»,»,»,»,    պարզապէս կը պարզապէս կը պարզապէս կը պարզապէս կը 
նշանակէ, որ Աստուած մարդացաւ եւ երկիր խոնարհեցաւ, նշանակէ, որ Աստուած մարդացաւ եւ երկիր խոնարհեցաւ, նշանակէ, որ Աստուած մարդացաւ եւ երկիր խոնարհեցաւ, նշանակէ, որ Աստուած մարդացաւ եւ երկիր խոնարհեցաւ, 
որպէսզի մեզ այորպէսզի մեզ այորպէսզի մեզ այորպէսզի մեզ այս մեր ինկած վիճակէն վերստին բարձրացնէ իր ս մեր ինկած վիճակէն վերստին բարձրացնէ իր ս մեր ինկած վիճակէն վերստին բարձրացնէ իր ս մեր ինկած վիճակէն վերստին բարձրացնէ իր 
հետ, մինչեւ աստուածային բարձունքը, մինչեւ նորաստեղծ հետ, մինչեւ աստուածային բարձունքը, մինչեւ նորաստեղծ հետ, մինչեւ աստուածային բարձունքը, մինչեւ նորաստեղծ հետ, մինչեւ աստուածային բարձունքը, մինչեւ նորաստեղծ 
Ադամական անմեղութիւն եւ սրբութիւնԱդամական անմեղութիւն եւ սրբութիւնԱդամական անմեղութիւն եւ սրբութիւնԱդամական անմեղութիւն եւ սրբութիւն::::    Ներսէս Շնորհալի կը Ներսէս Շնորհալի կը Ներսէս Շնորհալի կը Ներսէս Շնորհալի կը 
հաստատէ, թէ՝ Աստուած խոնարհեցաւ իր գերակայ փառքէն հաստատէ, թէ՝ Աստուած խոնարհեցաւ իր գերակայ փառքէն հաստատէ, թէ՝ Աստուած խոնարհեցաւ իր գերակայ փառքէն հաստատէ, թէ՝ Աստուած խոնարհեցաւ իր գերակայ փառքէն 
դէպի աշխարհ, որպէսզի մենք բարձրանանք ստորակայ դէպի աշխարհ, որպէսզի մենք բարձրանանք ստորակայ դէպի աշխարհ, որպէսզի մենք բարձրանանք ստորակայ դէպի աշխարհ, որպէսզի մենք բարձրանանք ստորակայ 
աշխարհէնաշխարհէնաշխարհէնաշխարհէն::::    Եւ Եւ Եւ Եւ անոնք որոնք բարձրացան, նմանեցան Քրիստոսի, անոնք որոնք բարձրացան, նմանեցան Քրիստոսի, անոնք որոնք բարձրացան, նմանեցան Քրիստոսի, անոնք որոնք բարձրացան, նմանեցան Քրիստոսի, 
անոր նկարագիրը առնելով իրենց վրայանոր նկարագիրը առնելով իրենց վրայանոր նկարագիրը առնելով իրենց վրայանոր նկարագիրը առնելով իրենց վրայ::::    

Կու գանք Կու գանք Կու գանք Կու գանք ««««միածինմիածինմիածինմիածին» » » » բնորոշումին որ դարձեալ բնորոշումին որ դարձեալ բնորոշումին որ դարձեալ բնորոշումին որ դարձեալ 
Աստուածաշունչէն էԱստուածաշունչէն էԱստուածաշունչէն էԱստուածաշունչէն է::::    Հաւատամքին մէջ առնուած Հաւատամքին մէջ առնուած Հաւատամքին մէջ առնուած Հաւատամքին մէջ առնուած ««««միածինմիածինմիածինմիածին» » » » 
բառը եւս նպատակ ունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը շեշտելբառը եւս նպատակ ունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը շեշտելբառը եւս նպատակ ունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը շեշտելբառը եւս նպատակ ունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը շեշտել::::    
««««ՄիածինՄիածինՄիածինՄիածին» » » » բառը ցոյց կու տայ որ Քրիբառը ցոյց կու տայ որ Քրիբառը ցոյց կու տայ որ Քրիբառը ցոյց կու տայ որ Քրիստոս Հօրմէն միակ ծնունդն ստոս Հօրմէն միակ ծնունդն ստոս Հօրմէն միակ ծնունդն ստոս Հօրմէն միակ ծնունդն 
է, կամ Հօրը միակ ծնունդն էէ, կամ Հօրը միակ ծնունդն էէ, կամ Հօրը միակ ծնունդն էէ, կամ Հօրը միակ ծնունդն է::::    Ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ Ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ Ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ Ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ 
««««միածինմիածինմիածինմիածին» » » » բառը կը գործածէ Յիսուսի համար (Յհ 1.14, 18, 3.16, բառը կը գործածէ Յիսուսի համար (Յհ 1.14, 18, 3.16, բառը կը գործածէ Յիսուսի համար (Յհ 1.14, 18, 3.16, բառը կը գործածէ Յիսուսի համար (Յհ 1.14, 18, 3.16, 
18)18)18)18)::::    Ան ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կ’’’’ուզէ որ Որդին ինք ուզէ որ Որդին ինք ուզէ որ Որդին ինք ուզէ որ Որդին ինք ««««միածինմիածինմիածինմիածին» » » » է, այսինքն՝ Հօրը է, այսինքն՝ Հօրը է, այսինքն՝ Հօրը է, այսինքն՝ Հօրը 
բնութեան միակ ծնածն էբնութեան միակ ծնածն էբնութեան միակ ծնածն էբնութեան միակ ծնածն է::::    Արդարեւ, չկաԱրդարեւ, չկաԱրդարեւ, չկաԱրդարեւ, չկա´́́́յ ուրիշ մէկը որ Հօրը յ ուրիշ մէկը որ Հօրը յ ուրիշ մէկը որ Հօրը յ ուրիշ մէկը որ Հօրը 
բնութեամբ ու Հօրը բնութենէն ծնած ըլլայբնութեամբ ու Հօրը բնութենէն ծնած ըլլայբնութեամբ ու Հօրը բնութենէն ծնած ըլլայբնութեամբ ու Հօրը բնութենէն ծնած ըլլայ::::    Հարկաւ Սուրբ Հոգին Հարկաւ Սուրբ Հոգին Հարկաւ Սուրբ Հոգին Հարկաւ Սուրբ Հոգին 
ալ Հօրը բնութիւնը ունի, բայց Սուրբ Հոգիին համար մենք ալ Հօրը բնութիւնը ունի, բայց Սուրբ Հոգիին համար մենք ալ Հօրը բնութիւնը ունի, բայց Սուրբ Հոգիին համար մենք ալ Հօրը բնութիւնը ունի, բայց Սուրբ Հոգիին համար մենք 
««««ծնունդծնունդծնունդծնունդ» » » » բառը չենք գործածեր, այլ՝ բղխումբառը չենք գործածեր, այլ՝ բղխումբառը չենք գործածեր, այլ՝ բղխումբառը չենք գործածեր, այլ՝ բղխում::::    

Առանձին կԱռանձին կԱռանձին կԱռանձին կ’’’’ուզեմ անդրադառնալ հետեւեալ համարին. ուզեմ անդրադառնալ հետեւեալ համարին. ուզեմ անդրադառնալ հետեւեալ համարին. ուզեմ անդրադառնալ հետեւեալ համարին. 
««««Ոեւէ մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած, բացի Միածինէն, որ Ոեւէ մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած, բացի Միածինէն, որ Ոեւէ մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած, բացի Միածինէն, որ Ոեւէ մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած, բացի Միածինէն, որ 
ԱսԱսԱսԱստուած է եւ Հօրմէն անբաժան. եւ Որդին էր որ մեզի ճանչցուց տուած է եւ Հօրմէն անբաժան. եւ Որդին էր որ մեզի ճանչցուց տուած է եւ Հօրմէն անբաժան. եւ Որդին էր որ մեզի ճանչցուց տուած է եւ Հօրմէն անբաժան. եւ Որդին էր որ մեզի ճանչցուց 
զայնզայնզայնզայն»»»» ( ( ( (Յհ 1.18)Յհ 1.18)Յհ 1.18)Յհ 1.18)::::    Կարգ մը բնագիրներու մէջ Կարգ մը բնագիրներու մէջ Կարգ մը բնագիրներու մէջ Կարգ մը բնագիրներու մէջ ««««որ Աստուած էոր Աստուած էոր Աստուած էոր Աստուած է»»»»    
բառերը չկանբառերը չկանբառերը չկանբառերը չկան::::    Բայց յունարէն հնագոյն ձեռագիրները ունին Բայց յունարէն հնագոյն ձեռագիրները ունին Բայց յունարէն հնագոյն ձեռագիրները ունին Բայց յունարէն հնագոյն ձեռագիրները ունին 
««««բացի Միածինէն, որ Աստուած էբացի Միածինէն, որ Աստուած էբացի Միածինէն, որ Աստուած էբացի Միածինէն, որ Աստուած է»»»»    բառերը, որ նաեւ կրնայ բառերը, որ նաեւ կրնայ բառերը, որ նաեւ կրնայ բառերը, որ նաեւ կրնայ 
թարգմանուիլ՝ թարգմանուիլ՝ թարգմանուիլ՝ թարգմանուիլ՝ ««««բացի Միածին Աստուծմէբացի Միածին Աստուծմէբացի Միածին Աստուծմէբացի Միածին Աստուծմէ»»»»    ձեւձեւձեւձեւովովովով::::    

Ուրիշ բառ մը եւս կայ այս համարին մէջ որուն պէտք է Ուրիշ բառ մը եւս կայ այս համարին մէջ որուն պէտք է Ուրիշ բառ մը եւս կայ այս համարին մէջ որուն պէտք է Ուրիշ բառ մը եւս կայ այս համարին մէջ որուն պէտք է 
ուշադրութիւն դարձնել. այդ բառը կամ այդ բառերը՝ ուշադրութիւն դարձնել. այդ բառը կամ այդ բառերը՝ ուշադրութիւն դարձնել. այդ բառը կամ այդ բառերը՝ ուշադրութիւն դարձնել. այդ բառը կամ այդ բառերը՝ ««««Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն 
անբաժանանբաժանանբաժանանբաժան»»»»    բառերն ենբառերն ենբառերն ենբառերն են::::    Բառացիօրէն կԲառացիօրէն կԲառացիօրէն կԲառացիօրէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««որ Հօրը ծոցն էոր Հօրը ծոցն էոր Հօրը ծոցն էոր Հօրը ծոցն է»»»»::::    
Հօրը ծոցին մէջ ըլլալը ցոյց կու տայ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը Հօրը ծոցին մէջ ըլլալը ցոյց կու տայ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը Հօրը ծոցին մէջ ըլլալը ցոյց կու տայ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը Հօրը ծոցին մէջ ըլլալը ցոյց կու տայ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը 
ունենալըունենալըունենալըունենալը::::    Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է ««««էէէէ» » » » գիրըգիրըգիրըգիրը::::    ԲԲԲԲնագիրը նագիրը նագիրը նագիրը ««««էէէէ» » » » կկկկ’’’’ըսէ եւ ոըսէ եւ ոըսէ եւ ոըսէ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
««««էրէրէրէր»»»»:::: « « « «ԷրԷրԷրԷր»»»»ը անցեալ ժամանակ է, իսկ ը անցեալ ժամանակ է, իսկ ը անցեալ ժամանակ է, իսկ ը անցեալ ժամանակ է, իսկ ««««էէէէ»»»»ն ներկայ ժամանակն ներկայ ժամանակն ներկայ ժամանակն ներկայ ժամանակ:::: « « « «ԷԷԷԷ» » » » 
գիրին ներկայ ժամանակով գործածութիւնը, ցոյց կու տայ որ գիրին ներկայ ժամանակով գործածութիւնը, ցոյց կու տայ որ գիրին ներկայ ժամանակով գործածութիւնը, ցոյց կու տայ որ գիրին ներկայ ժամանակով գործածութիւնը, ցոյց կու տայ որ 
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Քրիստոս երկրի վրայ եղած ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ Քրիստոս երկրի վրայ եղած ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ Քրիստոս երկրի վրայ եղած ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ Քրիստոս երկրի վրայ եղած ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ 
էր, Հօրմէն եւ Սուրբ Հոգիէն անբաժան եւ անբաժանելիէր, Հօրմէն եւ Սուրբ Հոգիէն անբաժան եւ անբաժանելիէր, Հօրմէն եւ Սուրբ Հոգիէն անբաժան եւ անբաժանելիէր, Հօրմէն եւ Սուրբ Հոգիէն անբաժան եւ անբաժանելի::::8    

Վերջին մտածոՎերջին մտածոՎերջին մտածոՎերջին մտածում մըւմ մըւմ մըւմ մը::::    Քրիստոսի համար գործածուած Որդի Քրիստոսի համար գործածուած Որդի Քրիստոսի համար գործածուած Որդի Քրիստոսի համար գործածուած Որդի 
բառը թելադրականութիւն մը ունի նաեւ եկեղեցիին համարբառը թելադրականութիւն մը ունի նաեւ եկեղեցիին համարբառը թելադրականութիւն մը ունի նաեւ եկեղեցիին համարբառը թելադրականութիւն մը ունի նաեւ եկեղեցիին համար::::    
Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ է որ մենք կԱստուծոյ Որդիին միջոցաւ է որ մենք կԱստուծոյ Որդիին միջոցաւ է որ մենք կԱստուծոյ Որդիին միջոցաւ է որ մենք կ’’’’որդեգրուինքորդեգրուինքորդեգրուինքորդեգրուինք::::    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Որդին դարձաւ Մարդու Որդի որպէսզի մարդոց որդիներուն Որդին դարձաւ Մարդու Որդի որպէսզի մարդոց որդիներուն Որդին դարձաւ Մարդու Որդի որպէսզի մարդոց որդիներուն Որդին դարձաւ Մարդու Որդի որպէսզի մարդոց որդիներուն 
առջեւ՝ Աստուծոյ որդիներն ու դուստրերը դառնալու ճամբան առջեւ՝ Աստուծոյ որդիներն ու դուստրերը դառնալու ճամբան առջեւ՝ Աստուծոյ որդիներն ու դուստրերը դառնալու ճամբան առջեւ՝ Աստուծոյ որդիներն ու դուստրերը դառնալու ճամբան 
բանբանբանբանայայայայ::::    Առանց Աստուծոյ Որդիին՝ չկաԱռանց Աստուծոյ Որդիին՝ չկաԱռանց Աստուծոյ Որդիին՝ չկաԱռանց Աստուծոյ Որդիին՝ չկա´́́́յ որդեգրութիւնյ որդեգրութիւնյ որդեգրութիւնյ որդեգրութիւն::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
որդեգրութիւնը տեղի կորդեգրութիւնը տեղի կորդեգրութիւնը տեղի կորդեգրութիւնը տեղի կ’’’’ունենայ հաւատքի միջոցաւ. ունենայ հաւատքի միջոցաւ. ունենայ հաւատքի միջոցաւ. ունենայ հաւատքի միջոցաւ. 
««««Հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ Հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ Հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ Հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ 
ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու»»»» ( ( ( (Յհ 1.12, տեՅհ 1.12, տեՅհ 1.12, տեՅհ 1.12, տե´́́́ս նաեւ Գղ 3.26)ս նաեւ Գղ 3.26)ս նաեւ Գղ 3.26)ս նաեւ Գղ 3.26)::::    Աստուծոյ որդիներ ըլլալը Աստուծոյ որդիներ ըլլալը Աստուծոյ որդիներ ըլլալը Աստուծոյ որդիներ ըլլալը 
նաեւ աստուածային սիրոյ արտայայտութիւն է. նաեւ աստուածային սիրոյ արտայայտութիւն է. նաեւ աստուածային սիրոյ արտայայտութիւն է. նաեւ աստուածային սիրոյ արտայայտութիւն է. ««««ՏեՏեՏեՏեսէք թէ սէք թէ սէք թէ սէք թէ 
ինչպիսիինչպիսիինչպիսիինչպիսի՜՜՜՜    սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ 
կոչուինք եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներ ենքկոչուինք եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներ ենքկոչուինք եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներ ենքկոչուինք եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներ ենք»»»» ( ( ( (Յհ 3.1)Յհ 3.1)Յհ 3.1)Յհ 3.1):::: 

Բայց ոԲայց ոԲայց ոԲայց ո´́́́չ միայն Աստուծոյ որդիներ ենք, այլեւ եղբայրներ՝ չ միայն Աստուծոյ որդիներ ենք, այլեւ եղբայրներ՝ չ միայն Աստուծոյ որդիներ ենք, այլեւ եղբայրներ՝ չ միայն Աստուծոյ որդիներ ենք, այլեւ եղբայրներ՝ 
Աստուծոյ ՈրդիինԱստուծոյ ՈրդիինԱստուծոյ ՈրդիինԱստուծոյ Որդիին::::    Առաքեալը խօսելով փրկութեան կանչուած Առաքեալը խօսելով փրկութեան կանչուած Առաքեալը խօսելով փրկութեան կանչուած Առաքեալը խօսելով փրկութեան կանչուած 
մարդոց մասին՝ կը հաստատէ. մարդոց մասին՝ կը հաստատէ. մարդոց մասին՝ կը հաստատէ. մարդոց մասին՝ կը հաստատէ. ««««ԱստԱստԱստԱստուած զանոնք սկիզբէն կը ուած զանոնք սկիզբէն կը ուած զանոնք սկիզբէն կը ուած զանոնք սկիզբէն կը 
ճանչնար եւ սկիզբէն ալ սահմանեց որ իր Որդիին հարազատ ճանչնար եւ սկիզբէն ալ սահմանեց որ իր Որդիին հարազատ ճանչնար եւ սկիզբէն ալ սահմանեց որ իր Որդիին հարազատ ճանչնար եւ սկիզբէն ալ սահմանեց որ իր Որդիին հարազատ 
պատկերը ըլլան, որպէսզի Յիսուս բազմաթիւ եղբայրներու մէջ պատկերը ըլլան, որպէսզի Յիսուս բազմաթիւ եղբայրներու մէջ պատկերը ըլլան, որպէսզի Յիսուս բազմաթիւ եղբայրներու մէջ պատկերը ըլլան, որպէսզի Յիսուս բազմաթիւ եղբայրներու մէջ 
անդրանիկը ըլլայանդրանիկը ըլլայանդրանիկը ըլլայանդրանիկը ըլլայ»»»» ( ( ( (Հռ 8.29)Հռ 8.29)Հռ 8.29)Հռ 8.29)::::    ««««Եղբայրներու մէջ անդրանիկը Եղբայրներու մէջ անդրանիկը Եղբայրներու մէջ անդրանիկը Եղբայրներու մէջ անդրանիկը 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ»»»»    բառերը, յստակօրէն կը պարզեն որ Քրիստոս աշխարհ բառերը, յստակօրէն կը պարզեն որ Քրիստոս աշխարհ բառերը, յստակօրէն կը պարզեն որ Քրիստոս աշխարհ բառերը, յստակօրէն կը պարզեն որ Քրիստոս աշխարհ 
չեկաւ պարզապէս մեզչեկաւ պարզապէս մեզչեկաւ պարզապէս մեզչեկաւ պարզապէս մեզի հետ ապրելու, մեր մէջ եւ մեզի համար ի հետ ապրելու, մեր մէջ եւ մեզի համար ի հետ ապրելու, մեր մէջ եւ մեզի համար ի հետ ապրելու, մեր մէջ եւ մեզի համար 
գործելու, մեզի համար մեռնելու եւ յարութիւն առնելու, այլ եկաւ, գործելու, մեզի համար մեռնելու եւ յարութիւն առնելու, այլ եկաւ, գործելու, մեզի համար մեռնելու եւ յարութիւն առնելու, այլ եկաւ, գործելու, մեզի համար մեռնելու եւ յարութիւն առնելու, այլ եկաւ, 
որպէսզի մեզ իրեն եղբայր դարձնէորպէսզի մեզ իրեն եղբայր դարձնէորպէսզի մեզ իրեն եղբայր դարձնէորպէսզի մեզ իրեն եղբայր դարձնէ::::    

Հետաքրքրական է նկատի առնել այն աստիճանական Հետաքրքրական է նկատի առնել այն աստիճանական Հետաքրքրական է նկատի առնել այն աստիճանական Հետաքրքրական է նկատի առնել այն աստիճանական 
մտերմութիւնը որ հետզհետէ յառաջ կու գար Քրիստոսի եւ իր մտերմութիւնը որ հետզհետէ յառաջ կու գար Քրիստոսի եւ իր մտերմութիւնը որ հետզհետէ յառաջ կու գար Քրիստոսի եւ իր մտերմութիւնը որ հետզհետէ յառաջ կու գար Քրիստոսի եւ իր 
հետեւորդներուն միջեւհետեւորդներուն միջեւհետեւորդներուն միջեւհետեւորդներուն միջեւ::::    ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ, , , , իր խաչելութենէն քանի մը օր իր խաչելութենէն քանի մը օր իր խաչելութենէն քանի մը օր իր խաչելութենէն քանի մը օր 
առաջ, Քրիստոս Վերնատան մէջ իր աշակերտները բարեկամ առաջ, Քրիստոս Վերնատան մէջ իր աշակերտները բարեկամ առաջ, Քրիստոս Վերնատան մէջ իր աշակերտները բարեկամ առաջ, Քրիստոս Վերնատան մէջ իր աշակերտները բարեկամ 
կոչեց (Յհ 15.15), իսկ իր յարութենէն ետք զանոնք եղբայր կոչեց կոչեց (Յհ 15.15), իսկ իր յարութենէն ետք զանոնք եղբայր կոչեց կոչեց (Յհ 15.15), իսկ իր յարութենէն ետք զանոնք եղբայր կոչեց կոչեց (Յհ 15.15), իսկ իր յարութենէն ետք զանոնք եղբայր կոչեց 
((((Յհ 20.17, տեՅհ 20.17, տեՅհ 20.17, տեՅհ 20.17, տե´́́́ս նաեւ Եբր 2.11ս նաեւ Եբր 2.11ս նաեւ Եբր 2.11ս նաեւ Եբր 2.11----12)12)12)12)::::    

««««ԵղբայրԵղբայրԵղբայրԵղբայր» » » » բառը կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ Ընտանիքին բառը կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ Ընտանիքին բառը կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ Ընտանիքին բառը կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ Ընտանիքին 
անդամ դառնալու մեր կոչումըանդամ դառնալու մեր կոչումըանդամ դառնալու մեր կոչումըանդամ դառնալու մեր կոչումը::::    ՀարկաՀարկաՀարկաՀարկաւ Աստուծոյ Ընտանիքին ւ Աստուծոյ Ընտանիքին ւ Աստուծոյ Ընտանիքին ւ Աստուծոյ Ընտանիքին 
անդամ դառնալը եւ Քրիստոսի եղբայր ըլլալը, երբեանդամ դառնալը եւ Քրիստոսի եղբայր ըլլալը, երբեանդամ դառնալը եւ Քրիստոսի եղբայր ըլլալը, երբեանդամ դառնալը եւ Քրիստոսի եղբայր ըլլալը, երբե´́́́ք մեզ պիտի ք մեզ պիտի ք մեզ պիտի ք մեզ պիտի 
չդադրեցնէ զայն ճանչնալէ իբրեւ Տէր ու Աստուած եւ ըստ այնմ չդադրեցնէ զայն ճանչնալէ իբրեւ Տէր ու Աստուած եւ ըստ այնմ չդադրեցնէ զայն ճանչնալէ իբրեւ Տէր ու Աստուած եւ ըստ այնմ չդադրեցնէ զայն ճանչնալէ իբրեւ Տէր ու Աստուած եւ ըստ այնմ 

                                                 
8 Ըսենք, որ ներկայիս մեր գործածած «Հաւատքի Հանգանակ»ին մէջ «համագոյակից» բառը 

չկայ, բայց Նիկիական բուն Հաւատամքին մէջ կայ: Որդիին համար գործածուած 

«համագոյակից» բառը, «միածին» բառին նման, որոշապէս ցոյց կու տայ որ Որդին Հօրը 

գոյութենէն, բնութենէն, էութենէն է: 



 

www.hygradaran.weebly.com 162

ալ պաշտելէալ պաշտելէալ պաշտելէալ պաշտելէ::::    Խորքին մէջ Քրիստոսի եղբայր կոչուիլը մեզ Խորքին մէջ Քրիստոսի եղբայր կոչուիլը մեզ Խորքին մէջ Քրիստոսի եղբայր կոչուիլը մեզ Խորքին մէջ Քրիստոսի եղբայր կոչուիլը մեզ 
մասնակից կը դարձնէ այն փառքին որ Քրիստոս ունիմասնակից կը դարձնէ այն փառքին որ Քրիստոս ունիմասնակից կը դարձնէ այն փառքին որ Քրիստոս ունիմասնակից կը դարձնէ այն փառքին որ Քրիստոս ունի::::    Փառք մը՝ Փառք մը՝ Փառք մը՝ Փառք մը՝ 
որ Աստուած պիոր Աստուած պիոր Աստուած պիոր Աստուած պիտի շնորհէ իր Որդիին հաւատացողներուն եւ տի շնորհէ իր Որդիին հաւատացողներուն եւ տի շնորհէ իր Որդիին հաւատացողներուն եւ տի շնորհէ իր Որդիին հաւատացողներուն եւ 
հետեւորդներունհետեւորդներունհետեւորդներունհետեւորդներուն::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին    
    
1.1.1.1.----    Յհ 1.18Յհ 1.18Յհ 1.18Յհ 1.18----ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ««««ոեւէ մէկը երբեք ոեւէ մէկը երբեք ոեւէ մէկը երբեք ոեւէ մէկը երբեք 

զԱստուած չէ տեսածզԱստուած չէ տեսածզԱստուած չէ տեսածզԱստուած չէ տեսած»,»,»,»,    բայց գիտենք որ Քրիստոսի բայց գիտենք որ Քրիստոսի բայց գիտենք որ Քրիստոսի բայց գիտենք որ Քրիստոսի 
ժամանակակիցները տեսան Քրիստոսը, ի՞նչպէս կարելի է ժամանակակիցները տեսան Քրիստոսը, ի՞նչպէս կարելի է ժամանակակիցները տեսան Քրիստոսը, ի՞նչպէս կարելի է ժամանակակիցները տեսան Քրիստոսը, ի՞նչպէս կարելի է 
հաշտեցնել այս երկու կէտերը իրարու հետհաշտեցնել այս երկու կէտերը իրարու հետհաշտեցնել այս երկու կէտերը իրարու հետհաշտեցնել այս երկու կէտերը իրարու հետ::::    

    
Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ոեւէ մէկը զԱստուած չէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ոեւէ մէկը զԱստուած չէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ոեւէ մէկը զԱստուած չէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ոեւէ մէկը զԱստուած չէ 

տեսած, իր ըսել ուզածը այն է՝ որ մէկը չէ կրցած ու չի կրնար տեսած, իր ըսել ուզածը այն է՝ որ մէկը չէ կրցած ու չի կրնար տեսած, իր ըսել ուզածը այն է՝ որ մէկը չէ կրցած ու չի կրնար տեսած, իր ըսել ուզածը այն է՝ որ մէկը չէ կրցած ու չի կրնար 
զԱստուած տեսնել իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան մէջզԱստուած տեսնել իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան մէջզԱստուած տեսնել իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան մէջզԱստուած տեսնել իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան մէջ::::    
Աստուծոյ բնութիւնը անտեսանելի է նոյնիսկ հրեշտակներուն Աստուծոյ բնութիւնը անտեսանելի է նոյնիսկ հրեշտակներուն Աստուծոյ բնութիւնը անտեսանելի է նոյնիսկ հրեշտակներուն Աստուծոյ բնութիւնը անտեսանելի է նոյնիսկ հրեշտակներուն 
համարհամարհամարհամար::::    Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ համաՊօղոս առաքեալ Աստուծոյ համաՊօղոս առաքեալ Աստուծոյ համաՊօղոս առաքեալ Աստուծոյ համար կր կր կր կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ 
««««անմատչելի լոյսին մէջ կը բնակի. զոր մարդոցմէ ոանմատչելի լոյսին մէջ կը բնակի. զոր մարդոցմէ ոանմատչելի լոյսին մէջ կը բնակի. զոր մարդոցմէ ոանմատչելի լոյսին մէջ կը բնակի. զոր մարդոցմէ ո´́́́չ ոք տեսած է չ ոք տեսած է չ ոք տեսած է չ ոք տեսած է 
եւ ոչ ոք կրնայ տեսնելեւ ոչ ոք կրնայ տեսնելեւ ոչ ոք կրնայ տեսնելեւ ոչ ոք կրնայ տեսնել»»»» ( ( ( (Ա.Տմ 6.16)Ա.Տմ 6.16)Ա.Տմ 6.16)Ա.Տմ 6.16):::: « « « «Անմատչելի լոյսԱնմատչելի լոյսԱնմատչելի լոյսԱնմատչելի լոյս» » » » 
բացատրութիւնը, կը նշանակէ լոյս մը՝ որուն չենք կրնար բացատրութիւնը, կը նշանակէ լոյս մը՝ որուն չենք կրնար բացատրութիւնը, կը նշանակէ լոյս մը՝ որուն չենք կրնար բացատրութիւնը, կը նշանակէ լոյս մը՝ որուն չենք կրնար 
մօտենալ, որուն մեր հայեացքը չի կրնար թափանցելմօտենալ, որուն մեր հայեացքը չի կրնար թափանցելմօտենալ, որուն մեր հայեացքը չի կրնար թափանցելմօտենալ, որուն մեր հայեացքը չի կրնար թափանցել::::    Առնենք Առնենք Առնենք Առնենք 
արեւին օրինակըարեւին օրինակըարեւին օրինակըարեւին օրինակը::::    Կրնա՞նք ճաԿրնա՞նք ճաԿրնա՞նք ճաԿրնա՞նք ճառագայթող արեւին նայիլռագայթող արեւին նայիլռագայթող արեւին նայիլռագայթող արեւին նայիլ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
հողեղէն մեր աչքերով ստեղծուած արեւին չենք կրնար նայիլ, հողեղէն մեր աչքերով ստեղծուած արեւին չենք կրնար նայիլ, հողեղէն մեր աչքերով ստեղծուած արեւին չենք կրնար նայիլ, հողեղէն մեր աչքերով ստեղծուած արեւին չենք կրնար նայիլ, 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն աւելի չենք կրնար նայիլ, ոն աւելի չենք կրնար նայիլ, ոն աւելի չենք կրնար նայիլ, ոն աւելի չենք կրնար նայիլ, ո´́́́չ մեր նիւթեղէն աչքերով եւ չ մեր նիւթեղէն աչքերով եւ չ մեր նիւթեղէն աչքերով եւ չ մեր նիւթեղէն աչքերով եւ 
ոոոո´́́́չ ալ մեր հոգեղէն աչքերով Աստուծոյ բնութեան, որ չ ալ մեր հոգեղէն աչքերով Աստուծոյ բնութեան, որ չ ալ մեր հոգեղէն աչքերով Աստուծոյ բնութեան, որ չ ալ մեր հոգեղէն աչքերով Աստուծոյ բնութեան, որ 
ամբողջութեամբ լոամբողջութեամբ լոամբողջութեամբ լոամբողջութեամբ լո´́́́յս է, կրայս է, կրայս է, կրայս է, կրա´́́́կ էկ էկ էկ է::::    

Եւ սակայն, ինչպէս արեւի լոյսին ճառԵւ սակայն, ինչպէս արեւի լոյսին ճառԵւ սակայն, ինչպէս արեւի լոյսին ճառԵւ սակայն, ինչպէս արեւի լոյսին ճառագայթումը կը ագայթումը կը ագայթումը կը ագայթումը կը 
տեսնենք առանց բուն արեւը տեսնելու եւ անոր ներսիդին տեսնենք առանց բուն արեւը տեսնելու եւ անոր ներսիդին տեսնենք առանց բուն արեւը տեսնելու եւ անոր ներսիդին տեսնենք առանց բուն արեւը տեսնելու եւ անոր ներսիդին 
թափանցելու, այնպէս ալ կրնանք զԱստուած տեսնել որոշ թափանցելու, այնպէս ալ կրնանք զԱստուած տեսնել որոշ թափանցելու, այնպէս ալ կրնանք զԱստուած տեսնել որոշ թափանցելու, այնպէս ալ կրնանք զԱստուած տեսնել որոշ 
չափով մը, այնքան՝ որքան ինքզինք կը յայտնէ եւ այն ձեւերուն չափով մը, այնքան՝ որքան ինքզինք կը յայտնէ եւ այն ձեւերուն չափով մը, այնքան՝ որքան ինքզինք կը յայտնէ եւ այն ձեւերուն չափով մը, այնքան՝ որքան ինքզինք կը յայտնէ եւ այն ձեւերուն 
տակ՝ որով հանդէս կու գայտակ՝ որով հանդէս կու գայտակ՝ որով հանդէս կու գայտակ՝ որով հանդէս կու գայ::::    Աստուած միշտ նոյն ձեւով չԱստուած միշտ նոյն ձեւով չԱստուած միշտ նոյն ձեւով չԱստուած միշտ նոյն ձեւով չ’’’’երեւիրերեւիրերեւիրերեւիր::::    
Ան դիտումնաւոր կերպով կԱն դիտումնաւոր կերպով կԱն դիտումնաւոր կերպով կԱն դիտումնաւոր կերպով կ’’’’երեւի տարբերերեւի տարբերերեւի տարբերերեւի տարբեր----տարբեր ձեւերովտարբեր ձեւերովտարբեր ձեւերովտարբեր ձեւերով::::    
Երբեմն կԵրբեմն կԵրբեմն կԵրբեմն կ’’’’երեւի ամպի կերպարանքով, երբեմն թանկագին երեւի ամպի կերպարանքով, երբեմն թանկագին երեւի ամպի կերպարանքով, երբեմն թանկագին երեւի ամպի կերպարանքով, երբեմն թանկագին 
քարերու կերպարանքով, երբեմն քերովբէներու վրայ դրուած քարերու կերպարանքով, երբեմն քերովբէներու վրայ դրուած քարերու կերպարանքով, երբեմն քերովբէներու վրայ դրուած քարերու կերպարանքով, երբեմն քերովբէներու վրայ դրուած 
աթոռ մը իբրեւ, եւ այլ կերպարանքներովաթոռ մը իբրեւ, եւ այլ կերպարանքներովաթոռ մը իբրեւ, եւ այլ կերպարանքներովաթոռ մը իբրեւ, եւ այլ կերպարանքներով::::    Նման Նման Նման Նման 
կերպարանքներով զԱստուած տեսած մարդը՝ զԱստուած տեսած կերպարանքներով զԱստուած տեսած մարդը՝ զԱստուած տեսած կերպարանքներով զԱստուած տեսած մարդը՝ զԱստուած տեսած կերպարանքներով զԱստուած տեսած մարդը՝ զԱստուած տեսած 
կը նկատուի՞կը նկատուի՞կը նկատուի՞կը նկատուի՞::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Նման պարագայՆման պարագայՆման պարագայՆման պարագայի, կարելի է ըսել որ մարդիկ ի, կարելի է ըսել որ մարդիկ ի, կարելի է ըսել որ մարդիկ ի, կարելի է ըսել որ մարդիկ 
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Աստուծոյ փառքն է կամ Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ կը Աստուծոյ փառքն է կամ Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ կը Աստուծոյ փառքն է կամ Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ կը Աստուծոյ փառքն է կամ Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ կը 
տեսնեն, բայց զԱստուած չեն տեսներտեսնեն, բայց զԱստուած չեն տեսներտեսնեն, բայց զԱստուած չեն տեսներտեսնեն, բայց զԱստուած չեն տեսներ::::    Աստուած թէպէտ Աստուած թէպէտ Աստուած թէպէտ Աստուած թէպէտ 
տեսանելի կերպարանքներով ինքզինք կը ճանչցնէ, բայց միշտ տեսանելի կերպարանքներով ինքզինք կը ճանչցնէ, բայց միշտ տեսանելի կերպարանքներով ինքզինք կը ճանչցնէ, բայց միշտ տեսանելի կերպարանքներով ինքզինք կը ճանչցնէ, բայց միշտ 
անտեսանելի եւ անճանաչելի կը մնայանտեսանելի եւ անճանաչելի կը մնայանտեսանելի եւ անճանաչելի կը մնայանտեսանելի եւ անճանաչելի կը մնայ::::    

Գալով Քրիստոսի, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ՓիլիպԳալով Քրիստոսի, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ՓիլիպԳալով Քրիստոսի, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ՓիլիպԳալով Քրիստոսի, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ Փիլիպպոս պոս պոս պոս 
առաքեալին ըսաւ. առաքեալին ըսաւ. առաքեալին ըսաւ. առաքեալին ըսաւ. ««««Ով որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղաւՈվ որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղաւՈվ որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղաւՈվ որ զիս տեսաւ՝ Հայրը տեսած եղաւ»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
14.9)14.9)14.9)14.9)::::    Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած ««««տեսնելտեսնելտեսնելտեսնել» » » » բառըբառըբառըբառը::::    
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««ով որ զիս տեսաւով որ զիս տեսաւով որ զիս տեսաւով որ զիս տեսաւ»»»»    բառերով, ըսել կբառերով, ըսել կբառերով, ըսել կբառերով, ըսել կ’’’’ուզէ՝ ով որ զիս ուզէ՝ ով որ զիս ուզէ՝ ով որ զիս ուզէ՝ ով որ զիս 
ճանչնցաւ իբրեւ Աստուած, ով որ գիտցաւ թէ ոճանչնցաւ իբրեւ Աստուած, ով որ գիտցաւ թէ ոճանչնցաւ իբրեւ Աստուած, ով որ գիտցաւ թէ ոճանչնցաւ իբրեւ Աստուած, ով որ գիտցաւ թէ ո´́́́վ եմ ես եւ թէ՝ վ եմ ես եւ թէ՝ վ եմ ես եւ թէ՝ վ եմ ես եւ թէ՝ 
Հօրմէս եկած եմ, ան որոՀօրմէս եկած եմ, ան որոՀօրմէս եկած եմ, ան որոՀօրմէս եկած եմ, ան որոշապէս տեսած կը նկատուի Հայրսշապէս տեսած կը նկատուի Հայրսշապէս տեսած կը նկատուի Հայրսշապէս տեսած կը նկատուի Հայրս::::    
Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին նպատակը մարդիկը Հօր Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին նպատակը մարդիկը Հօր Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին նպատակը մարդիկը Հօր Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին նպատակը մարդիկը Հօր 
Աստուծոյ ճանաչողութեան առաջնորդելն էրԱստուծոյ ճանաչողութեան առաջնորդելն էրԱստուծոյ ճանաչողութեան առաջնորդելն էրԱստուծոյ ճանաչողութեան առաջնորդելն էր::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
յաջողեցան Քրիստոսի անձին մէջ տեսնել աստուածութեան յաջողեցան Քրիստոսի անձին մէջ տեսնել աստուածութեան յաջողեցան Քրիստոսի անձին մէջ տեսնել աստուածութեան յաջողեցան Քրիստոսի անձին մէջ տեսնել աստուածութեան 
ներկայութիւնը, Աստուծոյ մարդեղացումը, անոնք բնականօրէն ներկայութիւնը, Աստուծոյ մարդեղացումը, անոնք բնականօրէն ներկայութիւնը, Աստուծոյ մարդեղացումը, անոնք բնականօրէն ներկայութիւնը, Աստուծոյ մարդեղացումը, անոնք բնականօրէն 
որոշ հասկացողութեամբ մը որոշ հասկացողութեամբ մը որոշ հասկացողութեամբ մը որոշ հասկացողութեամբ մը զԱստուած տեսած կը նկատուինզԱստուած տեսած կը նկատուինզԱստուած տեսած կը նկատուինզԱստուած տեսած կը նկատուին::::    

    
2.2.2.2.----    Երբ Որդիին համար Երբ Որդիին համար Երբ Որդիին համար Երբ Որդիին համար ««««Հօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուած» » » » բառերը կը բառերը կը բառերը կը բառերը կը 

գործածենք, այն տպաւորութիւնը չե՞նք ունենար որ Որդին սկիզբ գործածենք, այն տպաւորութիւնը չե՞նք ունենար որ Որդին սկիզբ գործածենք, այն տպաւորութիւնը չե՞նք ունենար որ Որդին սկիզբ գործածենք, այն տպաւորութիւնը չե՞նք ունենար որ Որդին սկիզբ 
մը ունիմը ունիմը ունիմը ունի::::    

    
««««ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » բառը կամ Որդիին համար բառը կամ Որդիին համար բառը կամ Որդիին համար բառը կամ Որդիին համար ««««Հօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուած» » » » 

բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ Որդին բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ Որդին բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ Որդին բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ Որդին 
սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբանութեան եւ սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբանութեան եւ սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբանութեան եւ սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբանութեան եւ 
հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախակիօրէն հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախակիօրէն հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախակիօրէն հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախակիօրէն 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««անսկիզբանսկիզբանսկիզբանսկիզբ» » » » բառը, յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Հայրը բառը, յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Հայրը բառը, յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Հայրը բառը, յստակօրէն ցոյց կու տայ որ Հայրը 
սկիզբ չունիսկիզբ չունիսկիզբ չունիսկիզբ չունի::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին 
սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալսկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալսկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալսկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ::::    ԱրդեԱրդեԱրդեԱրդե՞օք ՞օք ՞օք ՞օք 
ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք չկային եւ ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք չկային եւ ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք չկային եւ ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք չկային եւ 
յետոյ եղանյետոյ եղանյետոյ եղանյետոյ եղան::::    Անշուշտ ոչԱնշուշտ ոչԱնշուշտ ոչԱնշուշտ ոչ::::    Երբ կը հաստատենք թէ Որդին եւ Սուրբ Երբ կը հաստատենք թէ Որդին եւ Սուրբ Երբ կը հաստատենք թէ Որդին եւ Սուրբ Երբ կը հաստատենք թէ Որդին եւ Սուրբ 
Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին մէջ ըսած կՀոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին մէջ ըսած կՀոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին մէջ ըսած կՀոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին մէջ ըսած կ’’’’ըլլանք ըլլանք ըլլանք ըլլանք 
որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ Որդին եւ Սուրբ Հոգին որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ Որդին եւ Սուրբ Հոգին որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ Որդին եւ Սուրբ Հոգին որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ Որդին եւ Սուրբ Հոգին 
իրենց սկիզբը ունին անսկիզիրենց սկիզբը ունին անսկիզիրենց սկիզբը ունին անսկիզիրենց սկիզբը ունին անսկիզբ Հօրը մէջ՝ բնականօրէն իրեբ Հօրը մէջ՝ բնականօրէն իրեբ Հօրը մէջ՝ բնականօրէն իրեբ Հօրը մէջ՝ բնականօրէն իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
անսկիզբ կը դառնանանսկիզբ կը դառնանանսկիզբ կը դառնանանսկիզբ կը դառնան::::    

ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ պէտք է ըլլանք երբ կը գործածենք յշ պէտք է ըլլանք երբ կը գործածենք յշ պէտք է ըլլանք երբ կը գործածենք յշ պէտք է ըլլանք երբ կը գործածենք ««««անսկիզբանսկիզբանսկիզբանսկիզբ» » » » բառը, բառը, բառը, բառը, 
որովհետեւ երբ անսկիզբ բառը կը գործածենք թէորովհետեւ երբ անսկիզբ բառը կը գործածենք թէորովհետեւ երբ անսկիզբ բառը կը գործածենք թէորովհետեւ երբ անսկիզբ բառը կը գործածենք թէ´́́́    Հօրը, թէՀօրը, թէՀօրը, թէՀօրը, թէ´́́́    
Որդիին եւ թէՈրդիին եւ թէՈրդիին եւ թէՈրդիին եւ թէ´́́́    Սուրբ Հոգիին համար, ըսած կՍուրբ Հոգիին համար, ըսած կՍուրբ Հոգիին համար, ըսած կՍուրբ Հոգիին համար, ըսած կ’’’’ըլլանք որ երեք ըլլանք որ երեք ըլլանք որ երեք ըլլանք որ երեք 
իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարիրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարիրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարիրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու հետ կապ ու հետ կապ ու հետ կապ ու հետ կապ 
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չունինչունինչունինչունին::::    Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի 
վիճակի չենք ըլլար ըսելու թէ մէվիճակի չենք ըլլար ըսելու թէ մէվիճակի չենք ըլլար ըսելու թէ մէվիճակի չենք 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 կանըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կանըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կանըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան::::    Բայց Աստուծոյ Բայց Աստուծոյ Բայց Աստուծոյ Բայց Աստուծոյ 
միակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ Հօրմով միակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ Հօրմով միակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ Հօրմով միակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ Հօրմով 
կայկայկայկայ::::    

Որդին եւ Սուրբ ՀոգՈրդին եւ Սուրբ ՀոգՈրդին եւ Սուրբ ՀոգՈրդին եւ Սուրբ Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կանին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կանին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կանին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան::::    
Մէկը միւսէն առաջ չէՄէկը միւսէն առաջ չէՄէկը միւսէն առաջ չէՄէկը միւսէն առաջ չէ::::    Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կԻնչպէս տաքութիւնը կրակէն կԻնչպէս տաքութիւնը կրակէն կԻնչպէս տաքութիւնը կրակէն կ’’’’ելլէ բայց ելլէ բայց ելլէ բայց ելլէ բայց 
կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի ու Հոգին կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի ու Հոգին կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի ու Հոգին կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի ու Հոգին 
Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէՀօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէՀօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէՀօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէ::::    Եւ դարձեալ, Եւ դարձեալ, Եւ դարձեալ, Եւ դարձեալ, 
ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու մէջինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու մէջինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու մէջինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու մէջ    կան, կան, կան, կան, 
միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին եւ Սուրբ միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին եւ Սուրբ միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին եւ Սուրբ միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին եւ Սուրբ 
Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ 
միաժամանակ ու միատեղ կանմիաժամանակ ու միատեղ կանմիաժամանակ ու միատեղ կանմիաժամանակ 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, մեզմէ առնէ կրակէն, մեզմէ առնէ կրակէն, մեզմէ առնէ կրակէն, մեզմէ 
ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ ո՞վ կը ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ ո՞վ կը ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ ո՞վ կը ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ ո՞վ կը 
մտածէ որ կար ժամմտածէ որ կար ժամմտածէ որ կար ժամմտածէ որ կար ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքութիւնը չկարանակ երբ կրակը կար ու տաքութիւնը չկարանակ երբ կրակը կար ու տաքութիւնը չկարանակ երբ կրակը կար ու տաքութիւնը չկար::::    
Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւնը գոյութեան կու Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւնը գոյութեան կու Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւնը գոյութեան կու Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւնը գոյութեան կու 
գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու գանգայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու գանգայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու գանգայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու գան::::    Ահա նոյն ձեւով Ահա նոյն ձեւով Ահա նոյն ձեւով Ահա նոյն ձեւով 
պէտք է հասկնալ Որդիին համար գործածուած պէտք է հասկնալ Որդիին համար գործածուած պէտք է հասկնալ Որդիին համար գործածուած պէտք է հասկնալ Որդիին համար գործածուած ««««Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն 
սկզբնաւորուածսկզբնաւորուածսկզբնաւորուածսկզբնաւորուած» » » » բառերըբառերըբառերըբառերը::::    Որդին Հօրը հետ միասին կար ու կՈրդին Հօրը հետ միասին կար ու կՈրդին Հօրը հետ միասին կար ու կՈրդին Հօրը հետ միասին կար ու կայ այ այ այ 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ անկէ ետք եղաւչ թէ անկէ ետք եղաւչ թէ անկէ ետք եղաւչ թէ անկէ ետք եղաւ::::    Քանի որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին Քանի որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին Քանի որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին Քանի որ Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին 
նոնոնոնո´́́́յն այն բնութիւնը որ Հայրը ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն յն այն բնութիւնը որ Հայրը ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն յն այն բնութիւնը որ Հայրը ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն յն այն բնութիւնը որ Հայրը ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն 
կրնար Հօրմէն ետք եղած ըլլալ եւ ոկրնար Հօրմէն ետք եղած ըլլալ եւ ոկրնար Հօրմէն ետք եղած ըլլալ եւ ոկրնար Հօրմէն ետք եղած ըլլալ եւ ո´́́́չ ալ կրնան իրարու մէջ չ ալ կրնան իրարու մէջ չ ալ կրնան իրարու մէջ չ ալ կրնան իրարու մէջ 
չըլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. չըլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. չըլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. չըլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. ««««Ես Հօրս մէջ եմ եւ Ես Հօրս մէջ եմ եւ Ես Հօրս մէջ եմ եւ Ես Հօրս մէջ եմ եւ 
Հայրս իմ մէջս Հայրս իմ մէջս Հայրս իմ մէջս Հայրս իմ մէջս էէէէ»»»» ( ( ( (Յհ 14.10)Յհ 14.10)Յհ 14.10)Յհ 14.10)::::    

 
3.3.3.3.----    Սուրբ Հոգին կրնա՞յ մարմնանալ ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգին կրնա՞յ մարմնանալ ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգին կրնա՞յ մարմնանալ ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգին կրնա՞յ մարմնանալ ինչպէս Որդին 

մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ::::    
    
Մարդեղութիւնը միայն Որդիին տրուած էՄարդեղութիւնը միայն Որդիին տրուած էՄարդեղութիւնը միայն Որդիին տրուած էՄարդեղութիւնը միայն Որդիին տրուած է::::    Որդին ինքն էր որ Որդին ինքն էր որ Որդին ինքն էր որ Որդին ինքն էր որ 

մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանութեամբ, մարդուն մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանութեամբ, մարդուն մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանութեամբ, մարդուն մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանութեամբ, մարդուն 
մեղանչումէն եւ իյնալէն ետք, միայն Որդին կրնար մարմնանալ մեղանչումէն եւ իյնալէն ետք, միայն Որդին կրնար մարմնանալ մեղանչումէն եւ իյնալէն ետք, միայն Որդին կրնար մարմնանալ մեղանչումէն եւ իյնալէն ետք, միայն Որդին կրնար մարմնանալ 
ու մարդեղանալ, վերականու մարդեղանալ, վերականու մարդեղանալ, վերականու մարդեղանալ, վերականգնելու համար մարդուն մէջ իր գնելու համար մարդուն մէջ իր գնելու համար մարդուն մէջ իր գնելու համար մարդուն մէջ իր 
աստուածային պատկերն ու նմանութիւնըաստուածային պատկերն ու նմանութիւնըաստուածային պատկերն ու նմանութիւնըաստուածային պատկերն ու նմանութիւնը::::    Պէտք չէ ըսել. Պէտք չէ ըսել. Պէտք չէ ըսել. Պէտք չէ ըսել. ««««Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
Հոգին չի կրնար մարմնանալՀոգին չի կրնար մարմնանալՀոգին չի կրնար մարմնանալՀոգին չի կրնար մարմնանալ»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««չի մարմնանարչի մարմնանարչի մարմնանարչի մարմնանար»»»»    կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ 
««««չչչչ’’’’ուզեր մարմնանալուզեր մարմնանալուզեր մարմնանալուզեր մարմնանալ»»»»::::    Ուրիշ բան է ըսել՝ Ուրիշ բան է ըսել՝ Ուրիշ բան է ըսել՝ Ուրիշ բան է ըսել՝ ««««չչչչ’’’’ուզեր մարմնանալուզեր մարմնանալուզեր մարմնանալուզեր մարմնանալ»,»,»,»,    
եւ ուրիշ բան՝ եւ ուրիշ բան՝ եւ ուրիշ բան՝ եւ ուրիշ բան՝ ««««չի կրնար մարմնանալչի կրնար մարմնանալչի կրնար մարմնանալչի կրնար մարմնանալ»»»»::::    Կարելիութեան հարց Կարելիութեան հարց Կարելիութեան հարց Կարելիութեան հարց 
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պէտք պէտք պէտք պէտք չէ մէջտեղ դնելչէ մէջտեղ դնելչէ մէջտեղ դնելչէ մէջտեղ դնել::::    Օրինակ, կրնա՞նք ըսել, թէ՝ Օրինակ, կրնա՞նք ըսել, թէ՝ Օրինակ, կրնա՞նք ըսել, թէ՝ Օրինակ, կրնա՞նք ըսել, թէ՝ ««««Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին 
չի կրնար քանդել աշխարհըչի կրնար քանդել աշխարհըչի կրնար քանդել աշխարհըչի կրնար քանդել աշխարհը»»»»::::    Իսկապէ՞ս չի կրնարԻսկապէ՞ս չի կրնարԻսկապէ՞ս չի կրնարԻսկապէ՞ս չի կրնար::::    Խորքին մէջ Խորքին մէջ Խորքին մէջ Խորքին մէջ 
ոոոո´́́́չ թէ չի կրնար քանդել, այլ՝ չչ թէ չի կրնար քանդել, այլ՝ չչ թէ չի կրնար քանդել, այլ՝ չչ թէ չի կրնար քանդել, այլ՝ չ’’’’ուզերուզերուզերուզեր::::    

 
4.4.4.4.----    Ինչո՞ւ Քրիստոս յաճախ ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէԻնչո՞ւ Քրիստոս յաճախ ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէԻնչո՞ւ Քրիստոս յաճախ ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէԻնչո՞ւ Քրիստոս յաճախ ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ::::    
    
Քրիստոս ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ ինքզինք Քրիստոս ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ ինքզինք Քրիստոս ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ ինքզինք Քրիստոս ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ ինքզինք 

նոյնացննոյնացննոյնացննոյնացնելու մարդկութեան հետ որոնց փրկութեան համար ելու մարդկութեան հետ որոնց փրկութեան համար ելու մարդկութեան հետ որոնց փրկութեան համար ելու մարդկութեան հետ որոնց փրկութեան համար 
աշխարհ եկած էրաշխարհ եկած էրաշխարհ եկած էրաշխարհ եկած էր::::    Մարդու Որդի բացատրութիւնը Մարդու Որդի բացատրութիւնը Մարդու Որդի բացատրութիւնը Մարդու Որդի բացատրութիւնը 
միաժամանակ մեսիական տիտղոս մըն է (Դն 7.13)միաժամանակ մեսիական տիտղոս մըն է (Դն 7.13)միաժամանակ մեսիական տիտղոս մըն է (Դն 7.13)միաժամանակ մեսիական տիտղոս մըն է (Դն 7.13)::::    Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս 
ինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ, կը կոչէ՝ ըսելու համար որ իինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ, կը կոչէ՝ ըսելու համար որ իինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ, կը կոչէ՝ ըսելու համար որ իինքզինք Մարդու Որդի կը կոչէ, կը կոչէ՝ ըսելու համար որ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է սպասուած խոստացեալ Մեսիանէ սպասուած խոստացեալ Մեսիանէ սպասուած խոստացեալ Մեսիանէ սպասուած խոստացեալ Մեսիան::::    Տակաւին, Քրիստոսի Տակաւին, Քրիստոսի Տակաւին, Քրիստոսի Տակաւին, Քրիստոսի 
բնորոշուբնորոշուբնորոշուբնորոշուիլը իբրեւ Մարդու Որդի, ցոյց կու տայ անոր կատարեալ իլը իբրեւ Մարդու Որդի, ցոյց կու տայ անոր կատարեալ իլը իբրեւ Մարդու Որդի, ցոյց կու տայ անոր կատարեալ իլը իբրեւ Մարդու Որդի, ցոյց կու տայ անոր կատարեալ 
մարդեղութիւնը, անոր մարդկային բնութիւնըմարդեղութիւնը, անոր մարդկային բնութիւնըմարդեղութիւնը, անոր մարդկային բնութիւնըմարդեղութիւնը, անոր մարդկային բնութիւնը::::    Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը 
շեշտելը կարեւոր է, որովհետեւ հետագային հանդէս պիտի շեշտելը կարեւոր է, որովհետեւ հետագային հանդէս պիտի շեշտելը կարեւոր է, որովհետեւ հետագային հանդէս պիտի շեշտելը կարեւոր է, որովհետեւ հետագային հանդէս պիտի 
գային աղանդաւորներ որոնք պիտի ուրանային Քրիստոսի գային աղանդաւորներ որոնք պիտի ուրանային Քրիստոսի գային աղանդաւորներ որոնք պիտի ուրանային Քրիստոսի գային աղանդաւորներ որոնք պիտի ուրանային Քրիստոսի 
մարմնացումին ու մարդեղութեան իրողութիւնըմարմնացումին ու մարդեղութեան իրողութիւնըմարմնացումին ու մարդեղութեան իրողութիւնըմարմնացումին ու մարդեղութեան իրողութիւնը::::    ԱյսպիսիԱյսպիսիԱյսպիսիԱյսպիսի    
մարդոց համար է, որ Յովհաննէս առաքեալ կմարդոց համար է, որ Յովհաննէս առաքեալ կմարդոց համար է, որ Յովհաննէս առաքեալ կմարդոց համար է, որ Յովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ չի Ով որ չի Ով որ չի Ով որ չի 
խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ 
անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէանիկա Աստուծոյ Հոգիով չէանիկա Աստուծոյ Հոգիով չէանիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ´́́́    որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի 
հակառակորդին դրդումովըհակառակորդին դրդումովըհակառակորդին դրդումովըհակառակորդին դրդումովը»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 4.3)Ա.Յհ 4.3)Ա.Յհ 4.3)Ա.Յհ 4.3)::::    

 
5.5.5.5.----    Քրիստոսի քառասուն օր կարենալ ծոմ պահելը, իր Քրիստոսի քառասուն օր կարենալ ծոմ պահելը, իր Քրիստոսի քառասուն օր կարենալ ծոմ պահելը, իր Քրիստոսի քառասուն օր կարենալ ծոմ պահելը, իր 

աստուաաստուաաստուաաստուածային բնութեա՞ն հետեւանքն էրծային բնութեա՞ն հետեւանքն էրծային բնութեա՞ն հետեւանքն էրծային բնութեա՞ն հետեւանքն էր::::    
    
ՈՈՈՈ´́́́չ անպայմանչ անպայմանչ անպայմանչ անպայման::::    Մարդկօրէն ալ կարելի է քառասուն օր ծոմ Մարդկօրէն ալ կարելի է քառասուն օր ծոմ Մարդկօրէն ալ կարելի է քառասուն օր ծոմ Մարդկօրէն ալ կարելի է քառասուն օր ծոմ 

պահել, մարմինը աստիճանաբար վարժեցնելովպահել, մարմինը աստիճանաբար վարժեցնելովպահել, մարմինը աստիճանաբար վարժեցնելովպահել, մարմինը աստիճանաբար վարժեցնելով::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
Հնդկաստանի նշանաւոր ղեկավարներէն՝ Մահադմա Կանտի, Հնդկաստանի նշանաւոր ղեկավարներէն՝ Մահադմա Կանտի, Հնդկաստանի նշանաւոր ղեկավարներէն՝ Մահադմա Կանտի, Հնդկաստանի նշանաւոր ղեկավարներէն՝ Մահադմա Կանտի, 
ուզելով իր երկիրը ազատագրել թշնամիներուն ձեռքէն, ուզելով իր երկիրը ազատագրել թշնամիներուն ձեռքէն, ուզելով իր երկիրը ազատագրել թշնամիներուն ձեռքէն, ուզելով իր երկիրը ազատագրել թշնամիներուն ձեռքէն, 
ընդդիմութեան դիմելու փոխարէընդդիմութեան դիմելու փոխարէընդդիմութեան դիմելու փոխարէընդդիմութեան դիմելու փոխարէն, քառասնօրեայ ն, քառասնօրեայ ն, քառասնօրեայ ն, քառասնօրեայ 
ծամոպահութեան կեանք մը ապրեցաւծամոպահութեան կեանք մը ապրեցաւծամոպահութեան կեանք մը ապրեցաւծամոպահութեան կեանք մը ապրեցաւ::::    Հետեւաբար, Քրիստոսի Հետեւաբար, Քրիստոսի Հետեւաբար, Քրիստոսի Հետեւաբար, Քրիստոսի 
քառասնօրեայ ծոմապահութիւնը իր աստուածային բնութեան քառասնօրեայ ծոմապահութիւնը իր աստուածային բնութեան քառասնօրեայ ծոմապահութիւնը իր աստուածային բնութեան քառասնօրեայ ծոմապահութիւնը իր աստուածային բնութեան 
արդիւնքը չէր, որովհետեւ, Ղուկաս Աւետարանիչ կը հաստատէ արդիւնքը չէր, որովհետեւ, Ղուկաս Աւետարանիչ կը հաստատէ արդիւնքը չէր, որովհետեւ, Ղուկաս Աւետարանիչ կը հաստատէ արդիւնքը չէր, որովհետեւ, Ղուկաս Աւետարանիչ կը հաստատէ 
թէ թէ թէ թէ ««««երբ քառասուն օրերը ամբողջացան, Յիսուս անօթեցաւերբ քառասուն օրերը ամբողջացան, Յիսուս անօթեցաւերբ քառասուն օրերը ամբողջացան, Յիսուս անօթեցաւերբ քառասուն օրերը ամբողջացան, Յիսուս անօթեցաւ»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
4.2)4.2)4.2)4.2)::::    Եթէ Քրիստոս իբրեւ ԱստոԵթէ Քրիստոս իբրեւ ԱստոԵթէ Քրիստոս իբրեւ ԱստոԵթէ Քրիստոս իբրեւ Աստուած ծոմ կը պահէր, պէտք չէր ւած ծոմ կը պահէր, պէտք չէր ւած ծոմ կը պահէր, պէտք չէր ւած ծոմ կը պահէր, պէտք չէր 
անօթութիւն զգար, բայց քանի Ղուկաս կը հաստատէ թէ անօթութիւն զգար, բայց քանի Ղուկաս կը հաստատէ թէ անօթութիւն զգար, բայց քանի Ղուկաս կը հաստատէ թէ անօթութիւն զգար, բայց քանի Ղուկաս կը հաստատէ թէ ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
անօթեցաւանօթեցաւանօթեցաւանօթեցաւ», », », », յստակ է ուրեմն, որ ան իբրեւ մարդ ծոմ պահած էրյստակ է ուրեմն, որ ան իբրեւ մարդ ծոմ պահած էրյստակ է ուրեմն, որ ան իբրեւ մարդ ծոմ պահած էրյստակ է ուրեմն, որ ան իբրեւ մարդ ծոմ պահած էր::::    
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Ան իբրեւ մաԱն իբրեւ մաԱն իբրեւ մաԱն իբրեւ մա´́́́րդ ծոմապահութիւն պէտք էր ըներ, որովհետեւ րդ ծոմապահութիւն պէտք էր ըներ, որովհետեւ րդ ծոմապահութիւն պէտք էր ըներ, որովհետեւ րդ ծոմապահութիւն պէտք էր ըներ, որովհետեւ 
մարդկութեան փոխարէն էր որ պիտի ընէրմարդկութեան փոխարէն էր որ պիտի ընէրմարդկութեան փոխարէն էր որ պիտի ընէրմարդկութեան փոխարէն էր որ պիտի ընէր::::    

    
6.6.6.6.----    Բացատրեցիք որ ՔրիստոԲացատրեցիք որ ՔրիստոԲացատրեցիք որ ՔրիստոԲացատրեցիք որ Քրիստոս բառը կը նշանակէ օծեալ. ս բառը կը նշանակէ օծեալ. ս բառը կը նշանակէ օծեալ. ս բառը կը նշանակէ օծեալ. 

ատիկա արդեօք իր դիրքին, պաշտօնին կամ առաքելութեան հետ ատիկա արդեօք իր դիրքին, պաշտօնին կամ առաքելութեան հետ ատիկա արդեօք իր դիրքին, պաշտօնին կամ առաքելութեան հետ ատիկա արդեօք իր դիրքին, պաշտօնին կամ առաքելութեան հետ 
կապ ունի՞կապ ունի՞կապ ունի՞կապ ունի՞::::    

    
ՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբար::::    Օծումը անցեալին յատուկ էր՝ Օծումը անցեալին յատուկ էր՝ Օծումը անցեալին յատուկ էր՝ Օծումը անցեալին յատուկ էր՝ 

թագաւորներուն, մարգարէներուն եւ քահանաներունթագաւորներուն, մարգարէներուն եւ քահանաներունթագաւորներուն, մարգարէներուն եւ քահանաներունթագաւորներուն, մարգարէներուն եւ քահանաներուն::::    Անոնց Անոնց Անոնց Անոնց 
տրուած օծումը Աստուծոյ հաւանութեան նշանն էր եւ տրուած օծումը Աստուծոյ հաւանութեան նշանն էր եւ տրուած օծումը Աստուծոյ հաւանութեան նշանն էր եւ տրուած օծումը Աստուծոյ հաւանութեան նշանն էր եւ 
միաժամանակ Աստուծոյ Հոգիին նմիաժամանակ Աստուծոյ Հոգիին նմիաժամանակ Աստուծոյ Հոգիին նմիաժամանակ Աստուծոյ Հոգիին ներկայութեան խորհրդանիշըերկայութեան խորհրդանիշըերկայութեան խորհրդանիշըերկայութեան խորհրդանիշը::::    
Քրիստոս իր մարդեղութեամբ այս երեք պաշտօնները առաւ իր Քրիստոս իր մարդեղութեամբ այս երեք պաշտօնները առաւ իր Քրիստոս իր մարդեղութեամբ այս երեք պաշտօնները առաւ իր Քրիստոս իր մարդեղութեամբ այս երեք պաշտօնները առաւ իր 
վրայվրայվրայվրայ::::    Քրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէ´́́́    թագաւոր էր, թէթագաւոր էր, թէթագաւոր էր, թէթագաւոր էր, թէ´́́́    մարգարէ էր եւ թէմարգարէ էր եւ թէմարգարէ էր եւ թէմարգարէ էր եւ թէ´́́́    
քահանայապետ էր, ինչպէս Նոր Կտակարանը բազմաթիւ քահանայապետ էր, ինչպէս Նոր Կտակարանը բազմաթիւ քահանայապետ էր, ինչպէս Նոր Կտակարանը բազմաթիւ քահանայապետ էր, ինչպէս Նոր Կտակարանը բազմաթիւ 
կերպերով այդ մասին կը վկայէկերպերով այդ մասին կը վկայէկերպերով այդ մասին կը վկայէկերպերով այդ մասին կը վկայէ::::    

    
7.7.7.7.----    Ինչո՞ւ Հաւատամքին մէջ տեղ չէ գտած Յիսուսի համաԻնչո՞ւ Հաւատամքին մէջ տեղ չէ գտած Յիսուսի համաԻնչո՞ւ Հաւատամքին մէջ տեղ չէ գտած Յիսուսի համաԻնչո՞ւ Հաւատամքին մէջ տեղ չէ գտած Յիսուսի համար ր ր ր 

գործածուած Էմմանուէլ բառը (Մտ 1.23)գործածուած Էմմանուէլ բառը (Մտ 1.23)գործածուած Էմմանուէլ բառը (Մտ 1.23)գործածուած Էմմանուէլ բառը (Մտ 1.23)::::    
    
Եկեղեցւոյ հայրերուն նպատակը չէ եղած Յիսուս Քրիստոսի Եկեղեցւոյ հայրերուն նպատակը չէ եղած Յիսուս Քրիստոսի Եկեղեցւոյ հայրերուն նպատակը չէ եղած Յիսուս Քրիստոսի Եկեղեցւոյ հայրերուն նպատակը չէ եղած Յիսուս Քրիստոսի 

համար գործածուած բոլոր բառերը ներառնել Հաւատամքին մէջհամար գործածուած բոլոր բառերը ներառնել Հաւատամքին մէջհամար գործածուած բոլոր բառերը ներառնել Հաւատամքին մէջհամար գործածուած բոլոր բառերը ներառնել Հաւատամքին մէջ::::    
Օրինակ, Բան բառը Էմմանուէլ բառէն աւելիՕրինակ, Բան բառը Էմմանուէլ բառէն աւելիՕրինակ, Բան բառը Էմմանուէլ բառէն աւելիՕրինակ, Բան բառը Էմմանուէլ բառէն աւելի´́́́    կարեւոր բառ մըն է կարեւոր բառ մըն է կարեւոր բառ մըն է կարեւոր բառ մըն է 
որ սակայն տեղ չէ գտած Հաւատամքին մէջոր սակայն տեղ չէ գտած Հաւատամքին մէջոր սակայն տեղ չէ գտած Հաւատամքին մէջոր սակայն տեղ չէ գտած Հաւատամքին մէջ::::    

Պէտք չէ մոռնաՊէտք չէ մոռնաՊէտք չէ մոռնաՊէտք չէ մոռնանք որ Նիկիոյ հայրապետները հաւատքի նոր նք որ Նիկիոյ հայրապետները հաւատքի նոր նք որ Նիկիոյ հայրապետները հաւատքի նոր նք որ Նիկիոյ հայրապետները հաւատքի նոր 
հանգանակ մը չէ որ խմբագրեցին, այլ պարզապէս առին հանգանակ մը չէ որ խմբագրեցին, այլ պարզապէս առին հանգանակ մը չէ որ խմբագրեցին, այլ պարզապէս առին հանգանակ մը չէ որ խմբագրեցին, այլ պարզապէս առին 
առաքելական հանգանակը, կամ արեւելքի մէջ արդէն ծանօթ եւ առաքելական հանգանակը, կամ արեւելքի մէջ արդէն ծանօթ եւ առաքելական հանգանակը, կամ արեւելքի մէջ արդէն ծանօթ եւ առաքելական հանգանակը, կամ արեւելքի մէջ արդէն ծանօթ եւ 
ընդունուած հանգանակը, Կապաթովկիոյ Կեսարիայի մէջ կամ ընդունուած հանգանակը, Կապաթովկիոյ Կեսարիայի մէջ կամ ընդունուած հանգանակը, Կապաթովկիոյ Կեսարիայի մէջ կամ ընդունուած հանգանակը, Կապաթովկիոյ Կեսարիայի մէջ կամ 
Պաղեստինի մէջ որդեգրուած հանգանակը, Աղեքսանդրիոյ մէջ Պաղեստինի մէջ որդեգրուած հանգանակը, Աղեքսանդրիոյ մէջ Պաղեստինի մէջ որդեգրուած հանգանակը, Աղեքսանդրիոյ մէջ Պաղեստինի մէջ որդեգրուած հանգանակը, Աղեքսանդրիոյ մէջ 
որդեգրուած որդեգրուած որդեգրուած որդեգրուած Հաւատամքի բանաձեւը, եւ մէկՀաւատամքի բանաձեւը, եւ մէկՀաւատամքի բանաձեւը, եւ մէկՀաւատամքի բանաձեւը, եւ մէկ----երկու պզտիկ երկու պզտիկ երկու պզտիկ երկու պզտիկ 
լրացումներ ըրինլրացումներ ըրինլրացումներ ըրինլրացումներ ըրին::::    

Նիկիոյ հայրապետները զգուշացան շատ յաւելումներ ընելէՆիկիոյ հայրապետները զգուշացան շատ յաւելումներ ընելէՆիկիոյ հայրապետները զգուշացան շատ յաւելումներ ընելէՆիկիոյ հայրապետները զգուշացան շատ յաւելումներ ընելէ::::    
Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’անդրադառնային որ հանգանակի մը նոյնինքն բնոյթը անդրադառնային որ հանգանակի մը նոյնինքն բնոյթը անդրադառնային որ հանգանակի մը նոյնինքն բնոյթը անդրադառնային որ հանգանակի մը նոյնինքն բնոյթը 
կը պահանջէր որ կարելի եղածին չափ խիտ ըլլար անիկակը պահանջէր որ կարելի եղածին չափ խիտ ըլլար անիկակը պահանջէր որ կարելի եղածին չափ խիտ ըլլար անիկակը պահանջէր որ կարելի եղածին չափ խիտ ըլլար անիկա::::    

    
8.8.8.8.----    Կը կարծէ՞ք որ եկեղեցին օր մը կրնայ յաւԿը կարծէ՞ք որ եկեղեցին օր մը կրնայ յաւԿը կարծէ՞ք որ եկեղեցին օր մը կրնայ յաւԿը կարծէ՞ք որ եկեղեցին օր մը կրնայ յաւելում մը ընել ելում մը ընել ելում մը ընել ելում մը ընել 

մեր մեր մեր մեր ««««Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին վրային վրային վրային վրայ::::    
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ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Եկեղեցին ոեւէ յաւելում պիտի չընէ եւ պէտք ալ չունի Եկեղեցին ոեւէ յաւելում պիտի չընէ եւ պէտք ալ չունի Եկեղեցին ոեւէ յաւելում պիտի չընէ եւ պէտք ալ չունի Եկեղեցին ոեւէ յաւելում պիտի չընէ եւ պէտք ալ չունի 
ընելուընելուընելուընելու:::: « « « «Հաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի ՀանգանակՀաւատքի Հանգանակ»»»»ին վրայ կատարուած ոեւէ ին վրայ կատարուած ոեւէ ին վրայ կատարուած ոեւէ ին վրայ կատարուած ոեւէ 
յաւելում, կրնայ առաջնորդել նորանոր բաժանումներու յաւելում, կրնայ առաջնորդել նորանոր բաժանումներու յաւելում, կրնայ առաջնորդել նորանոր բաժանումներու յաւելում, կրնայ առաջնորդել նորանոր բաժանումներու 
եկեղեցիներուն միջեւ, եւ կամ, արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող եկեղեցիներուն միջեւ, եւ կամ, արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող եկեղեցիներուն միջեւ, եւ կամ, արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող եկեղեցիներուն միջեւ, եւ կամ, արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող 
բաժանումները կրնայ առաւել եւս խորացնելբաժանումները կրնայ առաւել եւս խորացնելբաժանումները կրնայ առաւել եւս խորացնելբաժանումները կրնայ առաւել եւս խորացնել::::    Յիշեցէք օրինակ, Յիշեցէք օրինակ, Յիշեցէք օրինակ, Յիշեցէք օրինակ, 
երբ Լատին Եկեղեցին Միջին դարերուն Հաւատմքին վրայ երբ Լատին Եկեղեցին Միջին դարերուն Հաւատմքին վրայ երբ Լատին Եկեղեցին Միջին դարերուն Հաւատմքին վրայ երբ Լատին Եկեղեցին Միջին դարերուն Հաւատմքին վրայ 
պզտիկ յաւելում մը ըրաւ Սուրբ Հոգիին բղխումին պզտիկ յաւելում մը ըրաւ Սուրբ Հոգիին բղխումին պզտիկ յաւելում մը ըրաւ Սուրբ Հոգիին բղխումին պզտիկ յաւելում մը ըրաւ Սուրբ Հոգիին բղխումին 
կապակցութեամբ, ատիկա մեծ վէճերու դուռ բացաւ եւ պատճառ կապակցութեամբ, ատիկա մեծ վէճերու դուռ բացաւ եւ պատճառ կապակցութեամբ, ատիկա մեծ վէճերու դուռ բացաւ եւ պատճառ կապակցութեամբ, ատիկա մեծ վէճերու դուռ բացաւ եւ պատճառ 
եղաւ արեւելքի եւ արեւմուտքի եկեղեցիներուն բաժանումինեղաւ արեւելքի եւ արեւմուտքի եկեղեցիներուն բաժանումինեղաւ արեւելքի եւ արեւմուտքի եկեղեցիներուն բաժանումինեղաւ արեւելքի եւ արեւմուտքի եկեղեցիներուն բաժանումին::::    

 
9.9.9.9.----    Երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, այն Երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, այն Երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, այն Երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, այն 

տպաւորութիւնը կտպաւորութիւնը կտպաւորութիւնը կտպաւորութիւնը կ’’’’ունենանք որ աստուածային անձերէն ունենանք որ աստուածային անձերէն ունենանք որ աստուածային անձերէն ունենանք որ աստուածային անձերէն 
իւրաքանչիւրը ունի իրեն յատուկ պաշտօն մը. ճի՞շդ է ասիկաիւրաքանչիւրը ունի իրեն յատուկ պաշտօն մը. ճի՞շդ է ասիկաիւրաքանչիւրը ունի իրեն յատուկ պաշտօն մը. ճի՞շդ է ասիկաիւրաքանչիւրը ունի իրեն յատուկ պաշտօն մը. ճի՞շդ է ասիկա::::    

    
Այս հարցումին պատասխանը կարելի է շատ ընդարձակ Այս հարցումին պատասխանը կարելի է շատ ընդարձակ Այս հարցումին պատասխանը կարելի է շատ ընդարձակ Այս հարցումին պատասխանը կարելի է շատ ընդարձակ 

կերպով տալ, բայց թոյլ տուէք հակիրճ կերպով հետեւեալը կերպով տալ, բայց թոյլ տուէք հակիրճ կերպով հետեւեալը կերպով տալ, բայց թոյլ տուէք հակիրճ կերպով հետեւեալը կերպով տալ, բայց թոյլ տուէք հակիրճ կերպով հետեւեալը 
ըսելուըսելուըսելուըսելու::::    ՃիշդՃիշդՃիշդՃիշդ    է որ երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, հոն կը է որ երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, հոն կը է որ երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, հոն կը է որ երբ կը կարդանք Նոր Կտակարանը, հոն կը 
տեսնենք որ աստուածային երեք անձերուն միջեւ պաշտօններու տեսնենք որ աստուածային երեք անձերուն միջեւ պաշտօններու տեսնենք որ աստուածային երեք անձերուն միջեւ պաշտօններու տեսնենք որ աստուածային երեք անձերուն միջեւ պաշտօններու 
բաշխում մը կամ զանազանութիւն մը կայ, բայց խորքին մէջ, այդ բաշխում մը կամ զանազանութիւն մը կայ, բայց խորքին մէջ, այդ բաշխում մը կամ զանազանութիւն մը կայ, բայց խորքին մէջ, այդ բաշխում մը կամ զանազանութիւն մը կայ, բայց խորքին մէջ, այդ 
զանազանութիւնը երեւութական կամ ձեւական զանազանութիւն զանազանութիւնը երեւութական կամ ձեւական զանազանութիւն զանազանութիւնը երեւութական կամ ձեւական զանազանութիւն զանազանութիւնը երեւութական կամ ձեւական զանազանութիւն 
մըն է, որովհետեւ եթէ փորձենք վերլուծել, պիտի տեմըն է, որովհետեւ եթէ փորձենք վերլուծել, պիտի տեմըն է, որովհետեւ եթէ փորձենք վերլուծել, պիտի տեմըն է, որովհետեւ եթէ փորձենք վերլուծել, պիտի տեսնենք որ սնենք որ սնենք որ սնենք որ 
չկայ պաշտօն մը կամ չկայ գործ մը որ անկախ ըլլայ միւս չկայ պաշտօն մը կամ չկայ գործ մը որ անկախ ըլլայ միւս չկայ պաշտօն մը կամ չկայ գործ մը որ անկախ ըլլայ միւս չկայ պաշտօն մը կամ չկայ գործ մը որ անկախ ըլլայ միւս 
պաշտօնէն կամ գործէնպաշտօնէն կամ գործէնպաշտօնէն կամ գործէնպաշտօնէն կամ գործէն::::    Բոլոր գործերուն եւ բոլոր Բոլոր գործերուն եւ բոլոր Բոլոր գործերուն եւ բոլոր Բոլոր գործերուն եւ բոլոր 
պաշտօններուն ետին ալ կը կանգնի թէպաշտօններուն ետին ալ կը կանգնի թէպաշտօններուն ետին ալ կը կանգնի թէպաշտօններուն ետին ալ կը կանգնի թէ´́́́    Հայրը, թէՀայրը, թէՀայրը, թէՀայրը, թէ´́́́    Որդին եւ թէՈրդին եւ թէՈրդին եւ թէՈրդին եւ թէ´́́́    
Սուրբ Հոգին, եւ ճիշդ ատոր համար ալ, մենք այս երեքին Սուրբ Հոգին, եւ ճիշդ ատոր համար ալ, մենք այս երեքին Սուրբ Հոգին, եւ ճիշդ ատոր համար ալ, մենք այս երեքին Սուրբ Հոգին, եւ ճիշդ ատոր համար ալ, մենք այս երեքին 
գործունէութիւնը կը ճանչնանք իբրեւ մէկ գործունէութիւնը կը ճանչնանք իբրեւ մէկ գործունէութիւնը կը ճանչնանք իբրեւ մէկ գործունէութիւնը կը ճանչնանք իբրեւ մէկ կամքի, մէկ կամքի, մէկ կամքի, մէկ կամքի, մէկ 
ներգործութեան, մէկ իշխանութեան, մէկ զօրութեան ներգործութեան, մէկ իշխանութեան, մէկ զօրութեան ներգործութեան, մէկ իշխանութեան, մէկ զօրութեան ներգործութեան, մէկ իշխանութեան, մէկ զօրութեան 
արտայայտութիւնարտայայտութիւնարտայայտութիւնարտայայտութիւն::::    

Բաւարարուինք միակ օրինակով մըԲաւարարուինք միակ օրինակով մըԲաւարարուինք միակ օրինակով մըԲաւարարուինք միակ օրինակով մը::::    Ո՞վ է որ պարգեւներ կը Ո՞վ է որ պարգեւներ կը Ո՞վ է որ պարգեւներ կը Ո՞վ է որ պարգեւներ կը 
բաշխէ. Հա՞յրը, Որդի՞ն, թէ՝ Սուրբ Հոգինբաշխէ. Հա՞յրը, Որդի՞ն, թէ՝ Սուրբ Հոգինբաշխէ. Հա՞յրը, Որդի՞ն, թէ՝ Սուրբ Հոգինբաշխէ. Հա՞յրը, Որդի՞ն, թէ՝ Սուրբ Հոգին::::    Յակոբոս առաքեալ Յակոբոս առաքեալ Յակոբոս առաքեալ Յակոբոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ թէ կատարեալ պարգեւները ըսէ թէ կատարեալ պարգեւները ըսէ թէ կատարեալ պարգեւները ըսէ թէ կատարեալ պարգեւները ««««կու գան երկինքէն, Հօր կու գան երկինքէն, Հօր կու գան երկինքէն, Հօր կու գան երկինքէն, Հօր 
ԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէ»»»» ( ( ( (Յկ 1.17)Յկ 1.17)Յկ 1.17)Յկ 1.17)::::    ԻԻԻԻսկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ սկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ սկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ սկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ 
««««Քրիստոսն էր որ պարգեւներ բաշխեց մարդոցՔրիստոսն էր որ պարգեւներ բաշխեց մարդոցՔրիստոսն էր որ պարգեւներ բաշխեց մարդոցՔրիստոսն էր որ պարգեւներ բաշխեց մարդոց»»»» ( ( ( (Եփ 4.11)Եփ 4.11)Եփ 4.11)Եփ 4.11)::::    Նոյն Նոյն Նոյն Նոյն 
առաքեալը, միաժամանակ ընդարձակ երկու գլուխներով Սուրբ առաքեալը, միաժամանակ ընդարձակ երկու գլուխներով Սուրբ առաքեալը, միաժամանակ ընդարձակ երկու գլուխներով Սուրբ առաքեալը, միաժամանակ ընդարձակ երկու գլուխներով Սուրբ 
Հոգին կը ներկայացնէ իբրեւ պարգեւներու ու շնորհքներու Հոգին կը ներկայացնէ իբրեւ պարգեւներու ու շնորհքներու Հոգին կը ներկայացնէ իբրեւ պարգեւներու ու շնորհքներու Հոգին կը ներկայացնէ իբրեւ պարգեւներու ու շնորհքներու 
բաշխիչ (Ա.Կր 12 եւ 14 գլուխներ)բաշխիչ (Ա.Կր 12 եւ 14 գլուխներ)բաշխիչ (Ա.Կր 12 եւ 14 գլուխներ)բաշխիչ (Ա.Կր 12 եւ 14 գլուխներ)::::    Այս օրինակը մեզի յստակօրէն Այս օրինակը մեզի յստակօրէն Այս օրինակը մեզի յստակօրէն Այս օրինակը մեզի յստակօրէն 
ցոցոցոցոյց կու տայ որ նոյն գործին ետին կը կանգնի թէյց կու տայ որ նոյն գործին ետին կը կանգնի թէյց կու տայ որ նոյն գործին ետին կը կանգնի թէյց կու տայ որ նոյն գործին ետին կը կանգնի թէ´́́́    Հայրը, թէՀայրը, թէՀայրը, թէՀայրը, թէ´́́́    
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Որդին եւ թէՈրդին եւ թէՈրդին եւ թէՈրդին եւ թէ´́́́    Սուրբ ՀոգինՍուրբ ՀոգինՍուրբ ՀոգինՍուրբ Հոգին::::    Մէկուն ըրածը միւսն ալ կրնայ ընելՄէկուն ըրածը միւսն ալ կրնայ ընելՄէկուն ըրածը միւսն ալ կրնայ ընելՄէկուն ըրածը միւսն ալ կրնայ ընել::::    
Երբ Հայրը բան մը ընէ՝ Որդին ու Հոգին անոր հետ նոյն բանը Երբ Հայրը բան մը ընէ՝ Որդին ու Հոգին անոր հետ նոյն բանը Երբ Հայրը բան մը ընէ՝ Որդին ու Հոգին անոր հետ նոյն բանը Երբ Հայրը բան մը ընէ՝ Որդին ու Հոգին անոր հետ նոյն բանը 
կկկկ’’’’ընեն, եւ փոխադարձաբարընեն, եւ փոխադարձաբարընեն, եւ փոխադարձաբարընեն, եւ փոխադարձաբար::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    
««««Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարԱստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարԱստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարԱստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ իտ՝ իտ՝ իտ՝ 

յԱստուծոյ ճշմարտէ. ծնունդ եւ ոյԱստուծոյ ճշմարտէ. ծնունդ եւ ոյԱստուծոյ ճշմարտէ. ծնունդ եւ ոյԱստուծոյ ճշմարտէ. ծնունդ եւ ո´́́́չ արարածչ արարածչ արարածչ արարած::::    Նոյն ինքն ի Նոյն ինքն ի Նոյն ինքն ի Նոյն ինքն ի 
բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, 
երեւելիք եւ աներեւոյթքերեւելիք եւ աներեւոյթքերեւելիք եւ աներեւոյթքերեւելիք եւ աներեւոյթք»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Աստուած է՝ Աստուած է՝ Աստուած է՝ Աստուած է՝ 
Աստուծմէ ծնած, լոյս է՝ լոյսէն յառաջ եկածԱստուծմէ ծնած, լոյս է՝ լոյսէն յառաջ եկածԱստուծմէ ծնած, լոյս է՝ լոյսէն յառաջ եկածԱստուծմէ ծնած, լոյս է՝ լոյսէն յառաջ եկած::::    Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ 
Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է, եւ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է, եւ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է, եւ Աստուծմէն ծնած ճշմարիտ Աստուած է, եւ ոոոո´́́́չ՝ արարածչ՝ արարածչ՝ արարածչ՝ արարած::::    Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
Հօրը բնութենէն էՀօրը բնութենէն էՀօրը բնութենէն էՀօրը բնութենէն է::::    Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի 
մէջ եւ երկրի վրայ, երեւելի թէ աներեւոյթմէջ եւ երկրի վրայ, երեւելի թէ աներեւոյթմէջ եւ երկրի վրայ, երեւելի թէ աներեւոյթմէջ եւ երկրի վրայ, երեւելի թէ աներեւոյթ»»»»::::    

    
1.1.1.1.----    Սկսինք առաջին երկու բառերէն՝ Սկսինք առաջին երկու բառերէն՝ Սկսինք առաջին երկու բառերէն՝ Սկսինք առաջին երկու բառերէն՝ ««««Աստուած է՝ Աստուծմէ Աստուած է՝ Աստուծմէ Աստուած է՝ Աստուծմէ Աստուած է՝ Աստուծմէ 

ծնածծնածծնածծնած»»»»::::    Այս բառերը Նիկիական Հաւատամքին սիրտն են, Այս բառերը Նիկիական Հաւատամքին սիրտն են, Այս բառերը Նիկիական Հաւատամքին սիրտն են, Այս բառերը Նիկիական Հաւատամքին սիրտն են, 
որովհետեւ կը շեշտեն Քրիստոսի աստորովհետեւ կը շեշտեն Քրիստոսի աստորովհետեւ կը շեշտեն Քրիստոսի աստորովհետեւ կը շեշտեն Քրիստոսի աստուածութիւնը, եւ ուածութիւնը, եւ ուածութիւնը, եւ ուածութիւնը, եւ 
հետեւաբար, պատասխան մըն են անոնց՝ որոնք կը մերժէին ու հետեւաբար, պատասխան մըն են անոնց՝ որոնք կը մերժէին ու հետեւաբար, պատասխան մըն են անոնց՝ որոնք կը մերժէին ու հետեւաբար, պատասխան մըն են անոնց՝ որոնք կը մերժէին ու 
կը մերժեն մեր Տիրոջ աստուածութիւնըկը մերժեն մեր Տիրոջ աստուածութիւնըկը մերժեն մեր Տիրոջ աստուածութիւնըկը մերժեն մեր Տիրոջ աստուածութիւնը::::    

Քրիստոսի աստուածութիւնը ապացուցանելու համար պէտք Քրիստոսի աստուածութիւնը ապացուցանելու համար պէտք Քրիստոսի աստուածութիւնը ապացուցանելու համար պէտք Քրիստոսի աստուածութիւնը ապացուցանելու համար պէտք 
է դիմենք Աստուածաշունչին եւ հոնկէ կատարենք մեր է դիմենք Աստուածաշունչին եւ հոնկէ կատարենք մեր է դիմենք Աստուածաշունչին եւ հոնկէ կատարենք մեր է դիմենք Աստուածաշունչին եւ հոնկէ կատարենք մեր 
վկայութիւններըվկայութիւններըվկայութիւններըվկայութիւնները::::    Աստուածաշունչի վկայութիւնները կը Աստուածաշունչի վկայութիւնները կը Աստուածաշունչի վկայութիւնները կը Աստուածաշունչի վկայութիւնները կը 
բաժնոբաժնոբաժնոբաժնուին երկու մասի.ւին երկու մասի.ւին երկու մասի.ւին երկու մասի.---- 1)  1)  1)  1) առաջին մասը կը կոչենք ուղղակի առաջին մասը կը կոչենք ուղղակի առաջին մասը կը կոչենք ուղղակի առաջին մասը կը կոչենք ուղղակի 
վկայութիւններվկայութիւններվկայութիւններվկայութիւններ::::    Այս մասին մէջ կԱյս մասին մէջ կԱյս մասին մէջ կԱյս մասին մէջ կ’’’’իյնան այն համարները, որոնք իյնան այն համարները, որոնք իյնան այն համարները, որոնք իյնան այն համարները, որոնք 
բացայայտօրէն եւ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատեն ու կը բացայայտօրէն եւ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատեն ու կը բացայայտօրէն եւ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատեն ու կը բացայայտօրէն եւ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատեն ու կը 
յայտարարեն Քրիստոսի Աստուած ըլլալու իրողութիւնըյայտարարեն Քրիստոսի Աստուած ըլլալու իրողութիւնըյայտարարեն Քրիստոսի Աստուած ըլլալու իրողութիւնըյայտարարեն Քրիստոսի Աստուած ըլլալու իրողութիւնը:::: 2)  2)  2)  2) 
Երկրորդ մասը կը կոչենք անուղղակի վկայութիԵրկրորդ մասը կը կոչենք անուղղակի վկայութիԵրկրորդ մասը կը կոչենք անուղղակի վկայութիԵրկրորդ մասը կը կոչենք անուղղակի վկայութիւններւններւններւններ::::    Այս Այս Այս Այս 
մասին մէջ կմասին մէջ կմասին մէջ կմասին մէջ կ’’’’իյնան այն համարները որոնք թէպէտ Քրիստոսի իյնան այն համարները որոնք թէպէտ Քրիստոսի իյնան այն համարները որոնք թէպէտ Քրիստոսի իյնան այն համարները որոնք թէպէտ Քրիստոսի 
համար ուղղակիօրէն Աստուած բառը չեն գործածեր, բայց եւ համար ուղղակիօրէն Աստուած բառը չեն գործածեր, բայց եւ համար ուղղակիօրէն Աստուած բառը չեն գործածեր, բայց եւ համար ուղղակիօրէն Աստուած բառը չեն գործածեր, բայց եւ 
այնպէս, անոր աստուածութիւնը զօրեղապէս կը հաստատենայնպէս, անոր աստուածութիւնը զօրեղապէս կը հաստատենայնպէս, անոր աստուածութիւնը զօրեղապէս կը հաստատենայնպէս, անոր աստուածութիւնը զօրեղապէս կը հաստատեն::::    

Յիշենք քանի մը ուղղակի վկայութիւններՅիշենք քանի մը ուղղակի վկայութիւններՅիշենք քանի մը ուղղակի վկայութիւններՅիշենք քանի մը ուղղակի վկայութիւններ::::    ««««Սկիզբէն էր Սկիզբէն էր Սկիզբէն էր Սկիզբէն էր 
Բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը ԱստԲանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը ԱստԲանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը ԱստԲանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած էրուած էրուած էրուած էր» » » » ((((Յհ 1.1)Յհ 1.1)Յհ 1.1)Յհ 1.1)::::    
Այս համարը աներկբայելի ձեւով կը հաստատէ թէ Քրիստոս Այս համարը աներկբայելի ձեւով կը հաստատէ թէ Քրիստոս Այս համարը աներկբայելի ձեւով կը հաստատէ թէ Քրիստոս Այս համարը աներկբայելի ձեւով կը հաստատէ թէ Քրիստոս 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    Մտաբերենք Քրիստոսի աստուածութեան Մտաբերենք Քրիստոսի աստուածութեան Մտաբերենք Քրիստոսի աստուածութեան Մտաբերենք Քրիստոսի աստուածութեան 
վերաբերեալ Թովմաս առաքեալին անհերքելի վկայութիւնը. վերաբերեալ Թովմաս առաքեալին անհերքելի վկայութիւնը. վերաբերեալ Թովմաս առաքեալին անհերքելի վկայութիւնը. վերաբերեալ Թովմաս առաքեալին անհերքելի վկայութիւնը. 
««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜րս եւ Աստուարս եւ Աստուարս եւ Աստուարս եւ Աստուա՜՜՜՜ծսծսծսծս»»»» ( ( ( (Յհ 20.28)Յհ 20.28)Յհ 20.28)Յհ 20.28)::::    Պօղոս առաքեալ Յիսուսը կը Պօղոս առաքեալ Յիսուսը կը Պօղոս առաքեալ Յիսուսը կը Պօղոս առաքեալ Յիսուսը կը 
կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ ««««բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնբոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնբոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնբոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուածեալ Աստուածեալ Աստուածեալ Աստուած»»»» ( ( ( (Հռ 9.5)Հռ 9.5)Հռ 9.5)Հռ 9.5)::::    
Պետրոս եւ Պօղոս առաքեալներ Յիսուսը կՊետրոս եւ Պօղոս առաքեալներ Յիսուսը կՊետրոս եւ Պօղոս առաքեալներ Յիսուսը կՊետրոս եւ Պօղոս առաքեալներ Յիսուսը կ’’’’անուանեն մեր մեծ անուանեն մեր մեծ անուանեն մեր մեծ անուանեն մեր մեծ 
Աստուածն ու Փրկիչը (Բ.Պտ 1.1, Տիտ 2.13)Աստուածն ու Փրկիչը (Բ.Պտ 1.1, Տիտ 2.13)Աստուածն ու Փրկիչը (Բ.Պտ 1.1, Տիտ 2.13)Աստուածն ու Փրկիչը (Բ.Պտ 1.1, Տիտ 2.13)::::    Յովհաննէս առաքեալ Յովհաննէս առաքեալ Յովհաննէս առաքեալ Յովհաննէս առաքեալ 
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իր առաջին նամակին մէջ Յիսուսի համար կիր առաջին նամակին մէջ Յիսուսի համար կիր առաջին նամակին մէջ Յիսուսի համար կիր առաջին նամակին մէջ Յիսուսի համար կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ««««ԱԱԱԱ´́́́ն է ն է ն է ն է 
ճշմարիտ Աստւածը եւ յաւիտենական կեանքըճշմարիտ Աստւածը եւ յաւիտենական կեանքըճշմարիտ Աստւածը եւ յաւիտենական կեանքըճշմարիտ Աստւածը եւ յաւիտենական կեանքը»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)::::        

Գանք հիմա անուղԳանք հիմա անուղԳանք հիմա անուղԳանք հիմա անուղղակի վկայութիւններուղակի վկայութիւններուղակի վկայութիւններուղակի վկայութիւններու::::    Մէկ քանին Մէկ քանին Մէկ քանին Մէկ քանին 
միայն պիտի յիշեմ, որովհետեւ անկարելի է Քրիստոսի միայն պիտի յիշեմ, որովհետեւ անկարելի է Քրիստոսի միայն պիտի յիշեմ, որովհետեւ անկարելի է Քրիստոսի միայն պիտի յիշեմ, որովհետեւ անկարելի է Քրիստոսի 
աստուածութիւնը փաստող անուղղակի բոլոր համարները յիշել, աստուածութիւնը փաստող անուղղակի բոլոր համարները յիշել, աստուածութիւնը փաստող անուղղակի բոլոր համարները յիշել, աստուածութիւնը փաստող անուղղակի բոլոր համարները յիշել, 
քանի որ Նոր Կտակարանի ամբողջ էջերը մեզ կքանի որ Նոր Կտակարանի ամբողջ էջերը մեզ կքանի որ Նոր Կտակարանի ամբողջ էջերը մեզ կքանի որ Նոր Կտակարանի ամբողջ էջերը մեզ կ’’’’առաջնորդեն առաջնորդեն առաջնորդեն առաջնորդեն 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի աստուածութիւնը հաստատելուՏէր Յիսուս Քրիստոսի աստուածութիւնը հաստատելուՏէր Յիսուս Քրիստոսի աստուածութիւնը հաստատելուՏէր Յիսուս Քրիստոսի աստուածութիւնը հաստատելու::::    

Առաջին օրինակ իբրեւ առԱռաջին օրինակ իբրեւ առԱռաջին օրինակ իբրեւ առԱռաջին օրինակ իբրեւ առնենք Յիսուսի ծննդեան դրուագընենք Յիսուսի ծննդեան դրուագընենք Յիսուսի ծննդեան դրուագընենք Յիսուսի ծննդեան դրուագը::::    
Մատթէոս աւետարանիչ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ որոշ Մատթէոս աւետարանիչ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ որոշ Մատթէոս աւետարանիչ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ որոշ Մատթէոս աւետարանիչ Յիսուսի ծննդեան վերաբերեալ որոշ 
մանրամասնութիւններ յիշելէ ետք՝ կմանրամասնութիւններ յիշելէ ետք՝ կմանրամասնութիւններ յիշելէ ետք՝ կմանրամասնութիւններ յիշելէ ետք՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս բոլորը Այս բոլորը Այս բոլորը Այս բոլորը 
պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի 
մարգարէին միջոցաւ.մարգարէին միջոցաւ.մարգարէին միջոցաւ.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 պիտեւ զայն պիտեւ զայն պիտեւ զայն պիտի կոչեն Էմմանուէլ", որ կը նշանակէ՝ Աստուած մեզի ի կոչեն Էմմանուէլ", որ կը նշանակէ՝ Աստուած մեզի ի կոչեն Էմմանուէլ", որ կը նշանակէ՝ Աստուած մեզի ի կոչեն Էմմանուէլ", որ կը նշանակէ՝ Աստուած մեզի 
հետհետհետհետ»»»» ( ( ( (Մտ 1.22Մտ 1.22Մտ 1.22Մտ 1.22----23)23)23)23)::::    Աւետարանիչը որոշապէս կը պարզէ որ Աւետարանիչը որոշապէս կը պարզէ որ Աւետարանիչը որոշապէս կը պարզէ որ Աւետարանիչը որոշապէս կը պարզէ որ 
ծնելիք Մանուկին միջոցաւ Աստուած պիտի գայ իր ժողովուրդին ծնելիք Մանուկին միջոցաւ Աստուած պիտի գայ իր ժողովուրդին ծնելիք Մանուկին միջոցաւ Աստուած պիտի գայ իր ժողովուրդին ծնելիք Մանուկին միջոցաւ Աստուած պիտի գայ իր ժողովուրդին 
հետ ըլլալուհետ ըլլալուհետ ըլլալուհետ ըլլալու::::    Այլ խօսքով, Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ՝ Այլ խօսքով, Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ՝ Այլ խօսքով, Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ՝ Այլ խօսքով, Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ՝ 
նոյնինքն Աստուծոյ ներկայութիւնն էնոյնինքն Աստուծոյ ներկայութիւնն էնոյնինքն Աստուծոյ ներկայութիւնն էնոյնինքն Աստուծոյ ներկայութիւնն է::::    Այդպէս պԱյդպէս պԱյդպէս պԱյդպէս պիտի չըլլար եթէ իտի չըլլար եթէ իտի չըլլար եթէ իտի չըլլար եթէ 
Քրիստոս Աստուած չըլլարՔրիստոս Աստուած չըլլարՔրիստոս Աստուած չըլլարՔրիստոս Աստուած չըլլար::::    

Երկրորդ անուղղակի վկայութիւն մըԵրկրորդ անուղղակի վկայութիւն մըԵրկրորդ անուղղակի վկայութիւն մըԵրկրորդ անուղղակի վկայութիւն մը::::    Մտ 28.19Մտ 28.19Մտ 28.19Մտ 28.19----ին մէջ կը ին մէջ կը ին մէջ կը ին մէջ կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ 
դարձուցէքդարձուցէքդարձուցէքդարձուցէք::::    Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին, եւ Սուրբ Հոգիին Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին, եւ Սուրբ Հոգիին Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին, եւ Սուրբ Հոգիին Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին, եւ Սուրբ Հոգիին 
անունովանունովանունովանունով»»»»::::    Եթէ Աստուած Երրորդութիւն է եւ եթէ Քրիստոս Եթէ Աստուած Երրորդութիւն է եւ եթէ Քրիստոս Եթէ Աստուած Երրորդութիւն է եւ եթէ Քրիստոս Եթէ Աստուած Երրորդութիւն է եւ եթէ Քրիստոս 
ինքզինքզինքզինքզինք Երրորդութեան շարքին մէջ կը դնէ, ատիկա ցոյց չի՞ ինք Երրորդութեան շարքին մէջ կը դնէ, ատիկա ցոյց չի՞ ինք Երրորդութեան շարքին մէջ կը դնէ, ատիկա ցոյց չի՞ ինք Երրորդութեան շարքին մէջ կը դնէ, ատիկա ցոյց չի՞ 
տար որ ինք Աստուած էտար որ ինք Աստուած էտար որ ինք Աստուած էտար որ ինք Աստուած է::::    

Երրորդ օրինակ մըԵրրորդ օրինակ մըԵրրորդ օրինակ մըԵրրորդ օրինակ մը::::    Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը 
կարդանք թէ Տիրոջ հրեշտակը կկարդանք թէ Տիրոջ հրեշտակը կկարդանք թէ Տիրոջ հրեշտակը կկարդանք թէ Տիրոջ հրեշտակը կ’’’’երեւի Զաքարիային եւ խօսելով երեւի Զաքարիային եւ խօսելով երեւի Զաքարիային եւ խօսելով երեւի Զաքարիային եւ խօսելով 
Յովհաննէս Մկրտիչին մասին՝ կՅովհաննէս Մկրտիչին մասին՝ կՅովհաննէս Մկրտիչին մասին՝ կՅովհաննէս Մկրտիչին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անիկա տակաւին չծնած՝ Անիկա տակաւին չծնած՝ Անիկա տակաւին չծնած՝ Անիկա տակաւին չծնած՝ 
Սուրբ Հոգիով պիտի լեցուի եւ Սուրբ Հոգիով պիտի լեցուի եւ Սուրբ Հոգիով պիտի լեցուի եւ Սուրբ Հոգիով պիտի լեցուի եւ Իսրայէլի ժողովուրդէն շատեր Իսրայէլի ժողովուրդէն շատեր Իսրայէլի ժողովուրդէն շատեր Իսրայէլի ժողովուրդէն շատեր 
իրենց Տէր Աստուծոյն պիտի դարձնէիրենց Տէր Աստուծոյն պիտի դարձնէիրենց Տէր Աստուծոյն պիտի դարձնէիրենց Տէր Աստուծոյն պիտի դարձնէ::::    Անիկա Տիրոջ առջեւէն Անիկա Տիրոջ առջեւէն Անիկա Տիրոջ առջեւէն Անիկա Տիրոջ առջեւէն 
պիտի քալէ՝ Եղիայի հոգիով եւ զօրութեամբ լեցուած, որպէսզի պիտի քալէ՝ Եղիայի հոգիով եւ զօրութեամբ լեցուած, որպէսզի պիտի քալէ՝ Եղիայի հոգիով եւ զօրութեամբ լեցուած, որպէսզի պիտի քալէ՝ Եղիայի հոգիով եւ զօրութեամբ լեցուած, որպէսզի 
հայրերը իրենց որդիներուն հետ հաշտեցնէ եւ անհնազանդները հայրերը իրենց որդիներուն հետ հաշտեցնէ եւ անհնազանդները հայրերը իրենց որդիներուն հետ հաշտեցնէ եւ անհնազանդները հայրերը իրենց որդիներուն հետ հաշտեցնէ եւ անհնազանդները 
առաջնորդէ արդարներու իմաստութեան, եւ այսպիսով Տիրոջ առաջնորդէ արդարներու իմաստութեան, եւ այսպիսով Տիրոջ առաջնորդէ արդարներու իմաստութեան, եւ այսպիսով Տիրոջ առաջնորդէ արդարներու իմաստութեան, եւ այսպիսով Տիրոջ 
գալուստին նախգալուստին նախգալուստին նախգալուստին նախապատրաստուած ժողովուրդ մը պատրաստէապատրաստուած ժողովուրդ մը պատրաստէապատրաստուած ժողովուրդ մը պատրաստէապատրաստուած ժողովուրդ մը պատրաստէ»»»»    
((((Ղկ 1.15Ղկ 1.15Ղկ 1.15Ղկ 1.15----17)17)17)17)::::    Որոշ է որ այս համարներուն մէջ Որոշ է որ այս համարներուն մէջ Որոշ է որ այս համարներուն մէջ Որոշ է որ այս համարներուն մէջ ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բառերը կը վերաբերին Քրիստոսիբառերը կը վերաբերին Քրիստոսիբառերը կը վերաբերին Քրիստոսիբառերը կը վերաբերին Քրիստոսի::::    

Չորրորդ օրինակ մըՉորրորդ օրինակ մըՉորրորդ օրինակ մըՉորրորդ օրինակ մը::::    Մտաբերենք որ երբ Յիսուս Մտաբերենք որ երբ Յիսուս Մտաբերենք որ երբ Յիսուս Մտաբերենք որ երբ Յիսուս 
անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, հոն գտնուող Օրէնքի անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, հոն գտնուող Օրէնքի անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, հոն գտնուող Օրէնքի անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, հոն գտնուող Օրէնքի 
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ուսուցիչները քննադատեցին զայն՝ ըսելուսուցիչները քննադատեցին զայն՝ ըսելուսուցիչները քննադատեցին զայն՝ ըսելուսուցիչները քննադատեցին զայն՝ ըսելով. ով. ով. ով. ««««Աստուծմէ զատ ո՞վ Աստուծմէ զատ ո՞վ Աստուծմէ զատ ո՞վ Աստուծմէ զատ ո՞վ 
կրնայ մեղքերը ներելկրնայ մեղքերը ներելկրնայ մեղքերը ներելկրնայ մեղքերը ներել»»»» ( ( ( (Մր 2.7)Մր 2.7)Մր 2.7)Մր 2.7)::::    Եթէ Աստուծմէ զատ ուրիշ մէկը Եթէ Աստուծմէ զատ ուրիշ մէկը Եթէ Աստուծմէ զատ ուրիշ մէկը Եթէ Աստուծմէ զատ ուրիշ մէկը 
չի կրնար մեղքերը ներել եւ եթէ Քրիստոս ներեց, ուրեմն ան չի կրնար մեղքերը ներել եւ եթէ Քրիստոս ներեց, ուրեմն ան չի կրնար մեղքերը ներել եւ եթէ Քրիստոս ներեց, ուրեմն ան չի կրնար մեղքերը ներել եւ եթէ Քրիստոս ներեց, ուրեմն ան 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    

Հինգերորդ օրինակ մըՀինգերորդ օրինակ մըՀինգերորդ օրինակ մըՀինգերորդ օրինակ մը::::    Երբ Յիսուս ըսաւ՝ Երբ Յիսուս ըսաւ՝ Երբ Յիսուս ըսաւ՝ Երբ Յիսուս ըսաւ՝ ««««Հայրս մինչեւ Հայրս մինչեւ Հայրս մինչեւ Հայրս մինչեւ 
հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմհիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմհիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմհիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմ»,»,»,»,    հրեաները ուզեցին սպաննելհրեաները ուզեցին սպաննելհրեաները ուզեցին սպաննելհրեաները ուզեցին սպաննել    
զայն, զայն, զայն, զայն, ««««որովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ո´́́́չ միայն Շաբաթ օրը չէր պահեր, այլ նաեւ չ միայն Շաբաթ օրը չէր պահեր, այլ նաեւ չ միայն Շաբաթ օրը չէր պահեր, այլ նաեւ չ միայն Շաբաթ օրը չէր պահեր, այլ նաեւ 
զԱստուած իր Հայրը կը կոչէր՝ ինքզինք Աստուծոյ հաւասար զԱստուած իր Հայրը կը կոչէր՝ ինքզինք Աստուծոյ հաւասար զԱստուած իր Հայրը կը կոչէր՝ ինքզինք Աստուծոյ հաւասար զԱստուած իր Հայրը կը կոչէր՝ ինքզինք Աստուծոյ հաւասար 
ընելովընելովընելովընելով»»»» ( ( ( (Յհ 5.17Յհ 5.17Յհ 5.17Յհ 5.17----18)18)18)18)::::    Վերջին չորս բառերը որոնք աւետարանիչին Վերջին չորս բառերը որոնք աւետարանիչին Վերջին չորս բառերը որոնք աւետարանիչին Վերջին չորս բառերը որոնք աւետարանիչին 
բառերն են, բացորոշ կերպով ցոյց կու տան որ Քրիստոս Հօր բառերն են, բացորոշ կերպով ցոյց կու տան որ Քրիստոս Հօր բառերն են, բացորոշ կերպով ցոյց կու տան որ Քրիստոս Հօր բառերն են, բացորոշ կերպով ցոյց կու տան որ Քրիստոս Հօր 
Աստուծոյ հաւասար է, եւ ուստի, ԱԱստուծոյ հաւասար է, եւ ուստի, ԱԱստուծոյ հաւասար է, եւ ուստի, ԱԱստուծոյ հաւասար է, եւ ուստի, Աստուած էստուած էստուած էստուած է::::    

Վեցերորդ օրինակ մըՎեցերորդ օրինակ մըՎեցերորդ օրինակ մըՎեցերորդ օրինակ մը::::    Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6----    ին մէջ կը հաստատուի թէ ին մէջ կը հաստատուի թէ ին մէջ կը հաստատուի թէ ին մէջ կը հաստատուի թէ 
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««բնութեամբ Աստուած էրբնութեամբ Աստուած էրբնութեամբ Աստուած էրբնութեամբ Աստուած էր»»»»::::    Բնագիրը տառացիօրէն Բնագիրը տառացիօրէն Բնագիրը տառացիօրէն Բնագիրը տառացիօրէն 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ան որ ի կերպարանս Աստուծոյ էրԱն որ ի կերպարանս Աստուծոյ էրԱն որ ի կերպարանս Աստուծոյ էրԱն որ ի կերպարանս Աստուծոյ էր»»»»::::    Ի՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կ’’’’ուզուի ուզուի ուզուի ուզուի 
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ըսուի թէ Քրիստոս Աստուծոյ կերպարանքով էրըսուի թէ Քրիստոս Աստուծոյ կերպարանքով էրըսուի թէ Քրիստոս Աստուծոյ կերպարանքով էրըսուի թէ Քրիստոս Աստուծոյ կերպարանքով էր::::    Խորքին Խորքին Խորքին Խորքին 
մէջ, Աստուծոյ կերպարանքով ըլլմէջ, Աստուծոյ կերպարանքով ըլլմէջ, Աստուծոյ կերպարանքով ըլլմէջ, Աստուծոյ կերպարանքով ըլլալ, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ալ, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ալ, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ալ, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ 
բնութեամբ ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոսի ժամանակակից բնութեամբ ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոսի ժամանակակից բնութեամբ ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոսի ժամանակակից բնութեամբ ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոսի ժամանակակից 
Յունարէնին մէջ Յունարէնին մէջ Յունարէնին մէջ Յունարէնին մէջ ««««կերպարանքկերպարանքկերպարանքկերպարանք» » » » բառը արտաքին կերպարանք չէր բառը արտաքին կերպարանք չէր բառը արտաքին կերպարանք չէր բառը արտաքին կերպարանք չէր 
նշանակեր, այլ՝ նկարագիր, բնութիւն, էութեաննշանակեր, այլ՝ նկարագիր, բնութիւն, էութեաննշանակեր, այլ՝ նկարագիր, բնութիւն, էութեաննշանակեր, այլ՝ նկարագիր, բնութիւն, էութեան::::    

Եօթներորդ օրինակ մըԵօթներորդ օրինակ մըԵօթներորդ օրինակ մըԵօթներորդ օրինակ մը::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդացած Մարդացած Մարդացած Մարդացած 
Քրիստոսի մէջ կը բնակի աստուածայինՔրիստոսի մէջ կը բնակի աստուածայինՔրիստոսի մէջ կը բնակի աստուածայինՔրիստոսի մէջ կը բնակի աստուածային    բնութեան ամբողջ բնութեան ամբողջ բնութեան ամբողջ բնութեան ամբողջ 
լիութիւնըլիութիւնըլիութիւնըլիութիւնը»»»» ( ( ( (Կղ 2.9)Կղ 2.9)Կղ 2.9)Կղ 2.9)::::    Եթէ Աստուծոյ բնութեան ամբողջ լիութիւնը Եթէ Աստուծոյ բնութեան ամբողջ լիութիւնը Եթէ Աստուծոյ բնութեան ամբողջ լիութիւնը Եթէ Աստուծոյ բնութեան ամբողջ լիութիւնը 
Քրիստոսի մէջ կը բնակի, պարզ է որ Քրիստոս ուրիշ բան չի Քրիստոսի մէջ կը բնակի, պարզ է որ Քրիստոս ուրիշ բան չի Քրիստոսի մէջ կը բնակի, պարզ է որ Քրիստոս ուրիշ բան չի Քրիստոսի մէջ կը բնակի, պարզ է որ Քրիստոս ուրիշ բան չի 
կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուածկրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուածկրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուածկրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած::::    

Ութերորդ օրինակ մըՈւթերորդ օրինակ մըՈւթերորդ օրինակ մըՈւթերորդ օրինակ մը::::    Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Յովհաննէս առաքեալ խօսելով 
Յիսուսի մասին՝ կՅիսուսի մասին՝ կՅիսուսի մասին՝ կՅիսուսի մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ահա անիկա կու գայ ամպերու վրԱհա անիկա կու գայ ամպերու վրԱհա անիկա կու գայ ամպերու վրԱհա անիկա կու գայ ամպերու վրայ, այ, այ, այ, 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , թող այդպէս ըլլայթող այդպէս ըլլայթող այդպէս ըլլայթող այդպէս ըլլայ»»»»::::    Այս խօսքէն ետք, կարծէք Յիսուս իրեն Այս խօսքէն ետք, կարծէք Յիսուս իրեն Այս խօսքէն ետք, կարծէք Յիսուս իրեն Այս խօսքէն ետք, կարծէք Յիսուս իրեն 
կը պատասխանէ՝ ըսելով. կը պատասխանէ՝ ըսելով. կը պատասխանէ՝ ըսելով. կը պատասխանէ՝ ըսելով. ««««Ես եմ Այբը եւ ես ՖէնԵս եմ Այբը եւ ես ՖէնԵս եմ Այբը եւ ես ՖէնԵս եմ Այբը եւ ես Ֆէն»»»»::::    Յովհաննէս կը Յովհաննէս կը Յովհաննէս կը Յովհաննէս կը 
բացատրէ թէ այս Այբը եւ Ֆէն Ամենակալ Տէր Աստուածը՝ բացատրէ թէ այս Այբը եւ Ֆէն Ամենակալ Տէր Աստուածը՝ բացատրէ թէ այս Այբը եւ Ֆէն Ամենակալ Տէր Աստուածը՝ բացատրէ թէ այս Այբը եւ Ֆէն Ամենակալ Տէր Աստուածը՝ 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է, որ Սկիզբն ու Վախճանն է ամէն բանի, նքն է, որ Սկիզբն ու Վախճանն է ամէն բանի, նքն է, որ Սկիզբն ու Վախճանն է ամէն բանի, նքն է, որ Սկիզբն ու Վախճանն է ամէն բանի, ««««որ է, որ է, որ է, որ է, 
որ էր եւ որ պիտի գայոր էր եւ որ պիտի գայոր էր եւ որ պիտի գայոր էր եւ որ պիտի գայ»»»» ( ( ( (ՅյՅյՅյՅյտ 1.8)տ 1.8)տ 1.8)տ 1.8)::::    Այս համարը Քրիստոսի Այս համարը Քրիստոսի Այս համարը Քրիստոսի Այս համարը Քրիստոսի 
աստուածութիւնը ապացուցանող անհերքելի համար մըն էաստուածութիւնը ապացուցանող անհերքելի համար մըն էաստուածութիւնը ապացուցանող անհերքելի համար մըն էաստուածութիւնը ապացուցանող անհերքելի համար մըն է::::    Հոս Հոս Հոս Հոս 
Քրիստոսի համար գործածուած Քրիստոսի համար գործածուած Քրիստոսի համար գործածուած Քրիստոսի համար գործածուած ««««ամենակալամենակալամենակալամենակալ» » » » տիտղոսը նաեւ կը տիտղոսը նաեւ կը տիտղոսը նաեւ կը տիտղոսը նաեւ կը 
պարզէ իր Աստուած ըլլալուն իրողութիւնըպարզէ իր Աստուած ըլլալուն իրողութիւնըպարզէ իր Աստուած ըլլալուն իրողութիւնըպարզէ իր Աստուած ըլլալուն իրողութիւնը::::        

Իններորդ օրինակ մըԻններորդ օրինակ մըԻններորդ օրինակ մըԻններորդ օրինակ մը::::    Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը 
կարդանք թէ կեանքը Քրիստոսով սկիզկարդանք թէ կեանքը Քրիստոսով սկիզկարդանք թէ կեանքը Քրիստոսով սկիզկարդանք թէ կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ (Յհ 1.4), բ առաւ (Յհ 1.4), բ առաւ (Յհ 1.4), բ առաւ (Յհ 1.4), եւ թէ՝ եւ թէ՝ եւ թէ՝ եւ թէ՝ 
Քրիստոսի հաւատացողը պիտի չկորսուի, այլ՝ յաւիտենական Քրիստոսի հաւատացողը պիտի չկորսուի, այլ՝ յաւիտենական Քրիստոսի հաւատացողը պիտի չկորսուի, այլ՝ յաւիտենական Քրիստոսի հաւատացողը պիտի չկորսուի, այլ՝ յաւիտենական 
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կեանք պիտի ունենայ (Յհ 3.16), եւ թէ՝ Մարդու Որդին կեանք պիտի ունենայ (Յհ 3.16), եւ թէ՝ Մարդու Որդին կեանք պիտի ունենայ (Յհ 3.16), եւ թէ՝ Մարդու Որդին կեանք պիտի ունենայ (Յհ 3.16), եւ թէ՝ Մարդու Որդին 
իշխանութիւն ունի դատելու եւ մեռելներուն յարութիւն տալու իշխանութիւն ունի դատելու եւ մեռելներուն յարութիւն տալու իշխանութիւն ունի դատելու եւ մեռելներուն յարութիւն տալու իշխանութիւն ունի դատելու եւ մեռելներուն յարութիւն տալու 
((((Յհ 25Յհ 25Յհ 25Յհ 25----29), 29), 29), 29), եւ թէ՝ ով որ Յիսուսէն եւ թէ՝ ով որ Յիսուսէն եւ թէ՝ ով որ Յիսուսէն եւ թէ՝ ով որ Յիսուսէն ««««անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի 
փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի»»»» ( ( ( (Յհ 10Յհ 10Յհ 10Յհ 10.9), .9), .9), .9), եւ թէ՝ Յիսուս Քրիստոսը տեսնողը՝ Հայրը եւ թէ՝ Յիսուս Քրիստոսը տեսնողը՝ Հայրը եւ թէ՝ Յիսուս Քրիստոսը տեսնողը՝ Հայրը եւ թէ՝ Յիսուս Քրիստոսը տեսնողը՝ Հայրը 
տեսած կտեսած կտեսած կտեսած կ’’’’ըլլայ (Յհ 14.9), եւ թէ՝ Հայրը Որդիին մէջ կը բնակի եւ ըլլայ (Յհ 14.9), եւ թէ՝ Հայրը Որդիին մէջ կը բնակի եւ ըլլայ (Յհ 14.9), եւ թէ՝ Հայրը Որդիին մէջ կը բնակի եւ ըլլայ (Յհ 14.9), եւ թէ՝ Հայրը Որդիին մէջ կը բնակի եւ 
Որդին՝ Հօրը մէջ (Յհ 14.10), եւ թէ՝ Հայրը եւ Որդին մէկ են (Յհ Որդին՝ Հօրը մէջ (Յհ 14.10), եւ թէ՝ Հայրը եւ Որդին մէկ են (Յհ Որդին՝ Հօրը մէջ (Յհ 14.10), եւ թէ՝ Հայրը եւ Որդին մէկ են (Յհ Որդին՝ Հօրը մէջ (Յհ 14.10), եւ թէ՝ Հայրը եւ Որդին մէկ են (Յհ 
10.30), 10.30), 10.30), 10.30), եւ թէ՝ եւ թէ՝ եւ թէ՝ եւ թէ՝ ««««ճշմարտապէս իճշմարտապէս իճշմարտապէս իճշմարտապէս ի´́́́նքն է աշխարհի Փրկիչընքն է աշխարհի Փրկիչընքն է աշխարհի Փրկիչընքն է աշխարհի Փրկիչը»»»» ( ( ( (Յհ 4.42), Յհ 4.42), Յհ 4.42), Յհ 4.42), 
եւ թէ՝ ինչ որ Հօրը կը պատկանիեւ թէ՝ ինչ որ Հօրը կը պատկանիեւ թէ՝ ինչ որ Հօրը կը պատկանիեւ թէ՝ ինչ որ Հօրը կը պատկանի՝ նաեւ Որդիին կը պատկանի, եւ ՝ նաեւ Որդիին կը պատկանի, եւ ՝ նաեւ Որդիին կը պատկանի, եւ ՝ նաեւ Որդիին կը պատկանի, եւ 
ինչ որ Որդիին կը պատկանի՝ նաեւ Հօրը կը պատկանի (Յհ ինչ որ Որդիին կը պատկանի՝ նաեւ Հօրը կը պատկանի (Յհ ինչ որ Որդիին կը պատկանի՝ նաեւ Հօրը կը պատկանի (Յհ ինչ որ Որդիին կը պատկանի՝ նաեւ Հօրը կը պատկանի (Յհ 
17.10), 17.10), 17.10), 17.10), եւ թէ՝ եթէ Որդին մեզ ազատէ՝ իրապէս ազատ պիտի եւ թէ՝ եթէ Որդին մեզ ազատէ՝ իրապէս ազատ պիտի եւ թէ՝ եթէ Որդին մեզ ազատէ՝ իրապէս ազատ պիտի եւ թէ՝ եթէ Որդին մեզ ազատէ՝ իրապէս ազատ պիտի 
ըլլանք (Յհ 8.36)ըլլանք (Յհ 8.36)ըլլանք (Յհ 8.36)ըլլանք (Յհ 8.36)::::    Այս եւ նման խօսքեր կը վկայեն որ Տէր Յիսուս Այս եւ նման խօսքեր կը վկայեն որ Տէր Յիսուս Այս եւ նման խօսքեր կը վկայեն որ Տէր Յիսուս Այս եւ նման խօսքեր կը վկայեն որ Տէր Յիսուս 
Քրիստոս Աստուած էՔրիստոս Աստուած էՔրիստոս Աստուած էՔրիստոս Աստուած է::::    

Տասներորդ օրինակ մըՏասներորդ օրինակ մըՏասներորդ օրինակ մըՏասներորդ օրինակ մը::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
Քրիստոս նոՔրիստոս նոՔրիստոս նոՔրիստոս նո´́́́յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ ----    երէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեան»»»» ( ( ( (Եբր 13.8)Եբր 13.8)Եբր 13.8)Եբր 13.8)::::    
Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի անփոփոխելիութիւնը, Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի անփոփոխելիութիւնը, Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի անփոփոխելիութիւնը, Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի անփոփոխելիութիւնը, 
յաւիտեան ժամանակներէն ի վեր նոյնը ըլլալն ու մնալըյաւիտեան ժամանակներէն ի վեր նոյնը ըլլալն ու մնալըյաւիտեան ժամանակներէն ի վեր նոյնը ըլլալն ու մնալըյաւիտեան ժամանակներէն ի վեր նոյնը ըլլալն ու մնալը::::    
Անփոփոխելիութիւնը Աստուծոյ յատուկ էԱնփոփոխելիութիւնը Աստուծոյ յատուկ էԱնփոփոխելիութիւնը Աստուծոյ յատուկ էԱնփոփոխելիութիւնը Աստուծոյ յատուկ է::::    Այդպիսին եղողը Այդպիսին եղողը Այդպիսին եղողը Այդպիսին եղողը 
ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    

Տասնըմէկերորդ օրինակ մըՏասնըմէկերորդ օրինակ մըՏասնըմէկերորդ օրինակ մըՏասնըմէկերորդ օրինակ մը::::    Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք, Մենք, Մենք, Մենք, 
սակայն, երկինքի քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէսակայն, երկինքի քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէսակայն, երկինքի քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէսակայն, երկինքի քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէ´́́́    կը սպասենք որ կը սպասենք որ կը սպասենք որ կը սպասենք որ 
գայ մեր Փրկիչը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մեր մահկանացու գայ մեր Փրկիչը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մեր մահկանացու գայ մեր Փրկիչը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մեր մահկանացու գայ մեր Փրկիչը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մեր մահկանացու 
մարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս մարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս մարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս մարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս 
փառաւոր դարձնէ իր զօրութեամբը, որով կրնափառաւոր դարձնէ իր զօրութեամբը, որով կրնափառաւոր դարձնէ իր զօրութեամբը, որով կրնափառաւոր դարձնէ իր զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ իր յ ամէն ինչ իր յ ամէն ինչ իր յ ամէն ինչ իր 
իշխանութեան ենթարկելիշխանութեան ենթարկելիշխանութեան ենթարկելիշխանութեան ենթարկել»»»» ( ( ( (Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20----21)21)21)21)::::    Այս տողերը, Քրիստոսի Այս տողերը, Քրիստոսի Այս տողերը, Քրիստոսի Այս տողերը, Քրիստոսի 
ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, ամէն ինչի վրայ իր ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, ամէն ինչի վրայ իր ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, ամէն ինչի վրայ իր ամենազօրութեան, եւ միաժամանակ, ամէն ինչի վրայ իր 
ունեցած իշխանութեան վկայութիւն ենունեցած իշխանութեան վկայութիւն ենունեցած իշխանութեան վկայութիւն ենունեցած իշխանութեան վկայութիւն են::::    Մէկը որ ամենազօր է եւ Մէկը որ ամենազօր է եւ Մէկը որ ամենազօր է եւ Մէկը որ ամենազօր է եւ 
ամէն բանի վրայ իշխանութիւն ունի, ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ ամէն բանի վրայ իշխանութիւն ունի, ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ ամէն բանի վրայ իշխանութիւն ունի, ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ ամէն բանի վրայ իշխանութիւն ունի, ուրիշ բան չի կրնար ըլլալ 
եթէ ոչ Աստուածեթէ ոչ Աստուածեթէ ոչ Աստուածեթէ ոչ Աստուած::::    

ՏասնՏասնՏասնՏասնըերկրորդ օրինակ մըըերկրորդ օրինակ մըըերկրորդ օրինակ մըըերկրորդ օրինակ մը::::    Աստուծոյ յատուկ է ամենուրեք, Աստուծոյ յատուկ է ամենուրեք, Աստուծոյ յատուկ է ամենուրեք, Աստուծոյ յատուկ է ամենուրեք, 
այսինքն՝ ամէն տեղ ըլլալըայսինքն՝ ամէն տեղ ըլլալըայսինքն՝ ամէն տեղ ըլլալըայսինքն՝ ամէն տեղ ըլլալը::::    Յիսուս իր ամենուրեք ըլլալն է որ Յիսուս իր ամենուրեք ըլլալն է որ Յիսուս իր ամենուրեք ըլլալն է որ Յիսուս իր ամենուրեք ըլլալն է որ 
յայտարարած եղաւ երբ ըսաւ. յայտարարած եղաւ երբ ըսաւ. յայտարարած եղաւ երբ ըսաւ. յայտարարած եղաւ երբ ըսաւ. ««««Ուր որ երկու կամ երեք հոգի Ուր որ երկու կամ երեք հոգի Ուր որ երկու կամ երեք հոգի Ուր որ երկու կամ երեք հոգի 
հաւաքուին իմ անունովս, ես հոն եմ՝ անոնց միջեւհաւաքուին իմ անունովս, ես հոն եմ՝ անոնց միջեւհաւաքուին իմ անունովս, ես հոն եմ՝ անոնց միջեւհաւաքուին իմ անունովս, ես հոն եմ՝ անոնց միջեւ»»»» ( ( ( (Մտ 18.20)Մտ 18.20)Մտ 18.20)Մտ 18.20)::::    

Տասնըերրորդ օրինակ մըՏասնըերրորդ օրինակ մըՏասնըերրորդ օրինակ մըՏասնըերրորդ օրինակ մը::::    Քրիստոսի նախաՔրիստոսի նախաՔրիստոսի նախաՔրիստոսի նախագոյութիւնը գոյութիւնը գոյութիւնը գոյութիւնը 
փաստ մըն է որ ինք Աստուած էփաստ մըն է որ ինք Աստուած էփաստ մըն է որ ինք Աստուած էփաստ մըն է որ ինք Աստուած է::::    Յովհաննէս աւետարանիչ կը Յովհաննէս աւետարանիչ կը Յովհաննէս աւետարանիչ կը Յովհաննէս աւետարանիչ կը 
հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ ««««սկիզբէն էր Բանըսկիզբէն էր Բանըսկիզբէն էր Բանըսկիզբէն էր Բանը»»»» ( ( ( (Յհ 1.1)Յհ 1.1)Յհ 1.1)Յհ 1.1)::::    Ան ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կ’’’’ուզէ, թէ՝ ուզէ, թէ՝ ուզէ, թէ՝ ուզէ, թէ՝ 
Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ, այլ գոյութիւն Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ, այլ գոյութիւն Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ, այլ գոյութիւն Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ, այլ գոյութիւն 
ունէր իր ծնունդէն առաջունէր իր ծնունդէն առաջունէր իր ծնունդէն առաջունէր իր ծնունդէն առաջ::::    Յիսուս ինքն իսկ վկայեց իր Յիսուս ինքն իսկ վկայեց իր Յիսուս ինքն իսկ վկայեց իր Յիսուս ինքն իսկ վկայեց իր 
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նախագոյութեան մասին երբ ըսնախագոյութեան մասին երբ ըսնախագոյութեան մասին երբ ըսնախագոյութեան մասին երբ ըսաւ. աւ. աւ. աւ. ««««Լաւ գիտցէք, Աբրահամի Լաւ գիտցէք, Աբրահամի Լաւ գիտցէք, Աբրահամի Լաւ գիտցէք, Աբրահամի 
ծնունդէն առաջ եմ եսծնունդէն առաջ եմ եսծնունդէն առաջ եմ եսծնունդէն առաջ եմ ես»»»» ( ( ( (Յհ 8.58)Յհ 8.58)Յհ 8.58)Յհ 8.58)::::    

Տասնըչորրորդ օրինակ մըՏասնըչորրորդ օրինակ մըՏասնըչորրորդ օրինակ մըՏասնըչորրորդ օրինակ մը::::    Միաժամանակ թէՄիաժամանակ թէՄիաժամանակ թէՄիաժամանակ թէ´́́́    երկրի եւ թէերկրի եւ թէերկրի եւ թէերկրի եւ թէ´́́́    
երկինքի մէջ ըլլալը, փաստ մըն է որ Քրիստոս Աստուած էերկինքի մէջ ըլլալը, փաստ մըն է որ Քրիստոս Աստուած էերկինքի մէջ ըլլալը, փաստ մըն է որ Քրիստոս Աստուած էերկինքի մէջ ըլլալը, փաստ մըն է որ Քրիստոս Աստուած է::::    
Յովհաննէս կՅովհաննէս կՅովհաննէս կՅովհաննէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, 
որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջոր երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջոր երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջոր երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ    էէէէ»»»» ( ( ( (Յհ 3.13)Յհ 3.13)Յհ 3.13)Յհ 3.13):::: « « « «Երկինքի մէջ Երկինքի մէջ Երկինքի մէջ Երկինքի մէջ 
էէէէ» » » » բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Յիսուս երկրի վրայ եղած բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Յիսուս երկրի վրայ եղած բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Յիսուս երկրի վրայ եղած բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Յիսուս երկրի վրայ եղած 
ատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ էրատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ էրատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ էրատեն, միաժամանակ երկինքի մէջ էր::::    

Տասնըհինգերորդ օրինակ մըՏասնըհինգերորդ օրինակ մըՏասնըհինգերորդ օրինակ մըՏասնըհինգերորդ օրինակ մը::::    Տէր Յիսուսի խօսքերուն Տէր Յիսուսի խօսքերուն Տէր Յիսուսի խօսքերուն Տէր Յիսուսի խօսքերուն 
զօրութիւնը ապացոյց մըն է որ ան Աստուած էզօրութիւնը ապացոյց մըն է որ ան Աստուած էզօրութիւնը ապացոյց մըն է որ ան Աստուած էզօրութիւնը ապացոյց մըն է որ ան Աստուած է::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երկինքն ու երկիրը անհետանան, խերկինքն ու երկիրը անհետանան, խերկինքն ու երկիրը անհետանան, խերկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանանօսքերս պիտի չանհետանանօսքերս պիտի չանհետանանօսքերս պիտի չանհետանան»»»»    
((((Մտ 24.35)Մտ 24.35)Մտ 24.35)Մտ 24.35)::::    ՄիՄիՄիՄի´́́́այն Աստուած կրնայ այսպիսի խօսք մը ըսելայն Աստուած կրնայ այսպիսի խօսք մը ըսելայն Աստուած կրնայ այսպիսի խօսք մը ըսելայն Աստուած կրնայ այսպիսի խօսք մը ըսել::::    
Յիշեցէք Յիսուսի ուրիշ մէկ կարեւոր արտայայտութիւնը. Յիշեցէք Յիսուսի ուրիշ մէկ կարեւոր արտայայտութիւնը. Յիշեցէք Յիսուսի ուրիշ մէկ կարեւոր արտայայտութիւնը. Յիշեցէք Յիսուսի ուրիշ մէկ կարեւոր արտայայտութիւնը. ««««Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
իմ խօսքերս գործադրէ՝ յաւիտեան պիտի չմեռնիիմ խօսքերս գործադրէ՝ յաւիտեան պիտի չմեռնիիմ խօսքերս գործադրէ՝ յաւիտեան պիտի չմեռնիիմ խօսքերս գործադրէ՝ յաւիտեան պիտի չմեռնի»»»» ( ( ( (Յհ 8.51)Յհ 8.51)Յհ 8.51)Յհ 8.51)::::    
Աստուծմէ զատ ուրիշ ոԱստուծմէ զատ ուրիշ ոԱստուծմէ զատ ուրիշ ոԱստուծմէ զատ ուրիշ ո´́́́չ ոք կրնայ նման բան ըսել. սա ինքնին չ ոք կրնայ նման բան ըսել. սա ինքնին չ ոք կրնայ նման բան ըսել. սա ինքնին չ ոք կրնայ նման բան ըսել. սա ինքնին 
ապացոյց ապացոյց ապացոյց ապացոյց մըն է որ Քրիստոս Աստուած էմըն է որ Քրիստոս Աստուած էմըն է որ Քրիստոս Աստուած էմըն է որ Քրիստոս Աստուած է::::    

Տասնըվեցերորդ օրինակ մըՏասնըվեցերորդ օրինակ մըՏասնըվեցերորդ օրինակ մըՏասնըվեցերորդ օրինակ մը::::    Հօրը եւ Որդիին միջեւ Հօրը եւ Որդիին միջեւ Հօրը եւ Որդիին միջեւ Հօրը եւ Որդիին միջեւ 
գոյութիւն ունեցող սերտ միութիւնը, միասնականութիւնը եւ գոյութիւն ունեցող սերտ միութիւնը, միասնականութիւնը եւ գոյութիւն ունեցող սերտ միութիւնը, միասնականութիւնը եւ գոյութիւն ունեցող սերտ միութիւնը, միասնականութիւնը եւ 
մէկութիւնը եւս փաստ մըն է որ Որդին Աստուած էմէկութիւնը եւս փաստ մըն է որ Որդին Աստուած էմէկութիւնը եւս փաստ մըն է որ Որդին Աստուած էմէկութիւնը եւս փաստ մըն է որ Որդին Աստուած է::::    Որդին Որդին Որդին Որդին 
հաստատեց թէ ինք Հօրը հետ մէկ է (Յհ 10.30), եւ թէ՝ ինք Հօրը հաստատեց թէ ինք Հօրը հետ մէկ է (Յհ 10.30), եւ թէ՝ ինք Հօրը հաստատեց թէ ինք Հօրը հետ մէկ է (Յհ 10.30), եւ թէ՝ ինք Հօրը հաստատեց թէ ինք Հօրը հետ մէկ է (Յհ 10.30), եւ թէ՝ ինք Հօրը 
մէջն է եւ Հայրը՝ մէջն է եւ Հայրը՝ մէջն է եւ Հայրը՝ մէջն է եւ Հայրը՝ իր մէջ (Յհ 14.10)իր մէջ (Յհ 14.10)իր մէջ (Յհ 14.10)իր մէջ (Յհ 14.10)::::    Յիսուս կողքՅիսուս կողքՅիսուս կողքՅիսուս կողք----կողքի գտնուելու կողքի գտնուելու կողքի գտնուելու կողքի գտնուելու 
մասին չէ որ կը խօսի, այլ՝ իրարու մէջ գտնուելու մասինմասին չէ որ կը խօսի, այլ՝ իրարու մէջ գտնուելու մասինմասին չէ որ կը խօսի, այլ՝ իրարու մէջ գտնուելու մասինմասին չէ որ կը խօսի, այլ՝ իրարու մէջ գտնուելու մասին::::    

2.2.2.2.----    Գանք երկրորդ հաստատումին՝ Գանք երկրորդ հաստատումին՝ Գանք երկրորդ հաստատումին՝ Գանք երկրորդ հաստատումին՝ ««««Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ 
եկածեկածեկածեկած»»»»::::    Երեւութապէս այն տպաւորութիւնը կրնանք ունենալ, որ Երեւութապէս այն տպաւորութիւնը կրնանք ունենալ, որ Երեւութապէս այն տպաւորութիւնը կրնանք ունենալ, որ Երեւութապէս այն տպաւորութիւնը կրնանք ունենալ, որ 
ասիկա պարզապէս օրինակ մըն է. թէ օրինակ մըն է, կասիկա պարզապէս օրինակ մըն է. թէ օրինակ մըն է, կասիկա պարզապէս օրինակ մըն է. թէ օրինակ մըն է, կասիկա պարզապէս օրինակ մըն է. թէ օրինակ մըն է, կարելի է արելի է արելի է արելի է 
որպէս այդպիսին դիտել, բայց միւս կողմէն յիշենք նաեւ որ որպէս այդպիսին դիտել, բայց միւս կողմէն յիշենք նաեւ որ որպէս այդպիսին դիտել, բայց միւս կողմէն յիշենք նաեւ որ որպէս այդպիսին դիտել, բայց միւս կողմէն յիշենք նաեւ որ 
ասիկա խորունկ ճշմարտութիւն մըն ալ ունի իր մէջ, որ դարձեալ ասիկա խորունկ ճշմարտութիւն մըն ալ ունի իր մէջ, որ դարձեալ ասիկա խորունկ ճշմարտութիւն մըն ալ ունի իր մէջ, որ դարձեալ ասիկա խորունկ ճշմարտութիւն մըն ալ ունի իր մէջ, որ դարձեալ 
Աստուծոյ բնութեան մասին վկայութիւն մըն էԱստուծոյ բնութեան մասին վկայութիւն մըն էԱստուծոյ բնութեան մասին վկայութիւն մըն էԱստուծոյ բնութեան մասին վկայութիւն մըն է::::    

Չմոռնանք որ Աստուած թէՉմոռնանք որ Աստուած թէՉմոռնանք որ Աստուած թէՉմոռնանք որ Աստուած թէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարաններուն մէջ կոչուած է լոյս կամ կրակԿտակարաններուն մէջ կոչուած է լոյս կամ կրակԿտակարաններուն մէջ կոչուած է լոյս կամ կրակԿտակարաններուն մէջ կոչուած է լոյս կամ կրակ::::    Յիշեմ քանի Յիշեմ քանի Յիշեմ քանի Յիշեմ քանի մը մը մը մը 
օրինակներ պարզապէսօրինակներ պարզապէսօրինակներ պարզապէսօրինակներ պարզապէս::::    Մովսէս Աստուծոյ համար կՄովսէս Աստուծոյ համար կՄովսէս Աստուծոյ համար կՄովսէս Աստուծոյ համար կ’’’’ըսէ թէ ան ըսէ թէ ան ըսէ թէ ան ըսէ թէ ան 
««««մաշող կարկ էմաշող կարկ էմաշող կարկ էմաշող կարկ է»»»» ( ( ( (Բ.Օր 4.24, Եբր 12.29)Բ.Օր 4.24, Եբր 12.29)Բ.Օր 4.24, Եբր 12.29)Բ.Օր 4.24, Եբր 12.29)::::    Դաւիթ կը յայտարարէ՝ Դաւիթ կը յայտարարէ՝ Դաւիթ կը յայտարարէ՝ Դաւիթ կը յայտարարէ՝ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Տէրը իմ լոյսս եւ փրկութիւնս էՏէրը իմ լոյսս եւ փրկութիւնս էՏէրը իմ լոյսս եւ փրկութիւնս էՏէրը իմ լոյսս եւ փրկութիւնս է»»»» ( ( ( (Սղ 27.1)Սղ 27.1)Սղ 27.1)Սղ 27.1)::::    Եգիպտոսէն Եգիպտոսէն Եգիպտոսէն Եգիպտոսէն 
ելլելէ ետք, անապատին մէջ Տէրը Իսրայէլացիներուն ելլելէ ետք, անապատին մէջ Տէրը Իսրայէլացիներուն ելլելէ ետք, անապատին մէջ Տէրը Իսրայէլացիներուն ելլելէ ետք, անապատին մէջ Տէրը Իսրայէլացիներուն ««««առջեւէն առջեւէն առջեւէն առջեւէն 
կկկկ’’’’երթար ցերեկը ամպի սիւերթար ցերեկը ամպի սիւերթար ցերեկը ամպի սիւերթար ցերեկը ամպի սիւնով՝ անոնց ճամբայ ցուցնելու համար նով՝ անոնց ճամբայ ցուցնելու համար նով՝ անոնց ճամբայ ցուցնելու համար նով՝ անոնց ճամբայ ցուցնելու համար 
ու գիշերը կրակի սիւնով՝ անոնց լոյս տալու համարու գիշերը կրակի սիւնով՝ անոնց լոյս տալու համարու գիշերը կրակի սիւնով՝ անոնց լոյս տալու համարու գիշերը կրակի սիւնով՝ անոնց լոյս տալու համար»»»» ( ( ( (Ել 13.21)Ել 13.21)Ել 13.21)Ել 13.21)::::    
Բացայայտ է որ հոս Տիրոջ ներկայութիւնը որ ամպի եւ կրակի Բացայայտ է որ հոս Տիրոջ ներկայութիւնը որ ամպի եւ կրակի Բացայայտ է որ հոս Տիրոջ ներկայութիւնը որ ամպի եւ կրակի Բացայայտ է որ հոս Տիրոջ ներկայութիւնը որ ամպի եւ կրակի 
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սիւներով յականշուած է՝ լուսարար եւ լուսասփիւռ սիւներով յականշուած է՝ լուսարար եւ լուսասփիւռ սիւներով յականշուած է՝ լուսարար եւ լուսասփիւռ սիւներով յականշուած է՝ լուսարար եւ լուսասփիւռ 
ներկայութիւն էներկայութիւն էներկայութիւն էներկայութիւն է::::    Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ ««««թէ Աստուած թէ Աստուած թէ Աստուած թէ Աստուած 
լոյս էլոյս էլոյս էլոյս է, , , , բնաւ խաւար չկայ անոր մէջբնաւ խաւար չկայ անոր մէջբնաւ խաւար չկայ անոր մէջբնաւ խաւար չկայ անոր մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 1.5)Ա.Յհ 1.5)Ա.Յհ 1.5)Ա.Յհ 1.5)::::    

Եթէ մինչեւ հիմա յիշուած համարները մեզի կը պարզեն կամ Եթէ մինչեւ հիմա յիշուած համարները մեզի կը պարզեն կամ Եթէ մինչեւ հիմա յիշուած համարները մեզի կը պարզեն կամ Եթէ մինչեւ հիմա յիշուած համարները մեզի կը պարզեն կամ 
մեզի այն տպաւորութիւնը կու տան որ Հայրն Աստուած իմեզի այն տպաւորութիւնը կու տան որ Հայրն Աստուած իմեզի այն տպաւորութիւնը կու տան որ Հայրն Աստուած իմեզի այն տպաւորութիւնը կու տան որ Հայրն Աստուած ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ լոյս կը կոչուի, պէտք չէ մոռնանք սակայն, որ Որդին ինք եւս որ լոյս կը կոչուի, պէտք չէ մոռնանք սակայն, որ Որդին ինք եւս որ լոյս կը կոչուի, պէտք չէ մոռնանք սակայն, որ Որդին ինք եւս որ լոյս կը կոչուի, պէտք չէ մոռնանք սակայն, որ Որդին ինք եւս 
լոյս է եւ լոյս կը կոչուիլոյս է եւ լոյս կը կոչուիլոյս է եւ լոյս կը կոչուիլոյս է եւ լոյս կը կոչուի::::    ««««Բանն էր ճշմարիտ լոյսԲանն էր ճշմարիտ լոյսԲանն էր ճշմարիտ լոյսԲանն էր ճշմարիտ լոյսըըըը»,»,»,»,    կը հաստատէ կը հաստատէ կը հաստատէ կը հաստատէ 
Յովհաննէս (Յհ 1.9)Յովհաննէս (Յհ 1.9)Յովհաննէս (Յհ 1.9)Յովհաննէս (Յհ 1.9)::::    Երկու գլուխ անդին, կԵրկու գլուխ անդին, կԵրկու գլուխ անդին, կԵրկու գլուխ անդին, կ’’’’ըսուի, որ պիտի ըսուի, որ պիտի ըսուի, որ պիտի ըսուի, որ պիտի 
դատապարտուին բոլոր անոնք՝ որոնք չհաւատացին Լոյսին որ դատապարտուին բոլոր անոնք՝ որոնք չհաւատացին Լոյսին որ դատապարտուին բոլոր անոնք՝ որոնք չհաւատացին Լոյսին որ դատապարտուին բոլոր անոնք՝ որոնք չհաւատացին Լոյսին որ 
աշխարհ եկաւ (Յհ 3.19)աշխարհ եկաւ (Յհ 3.19)աշխարհ եկաւ (Յհ 3.19)աշխարհ եկաւ (Յհ 3.19)::::    Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս ինքզինք կը Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս ինքզինք կը Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս ինքզինք կը Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս ինքզինք կը 
կոչէ աշխարհի լոյսը (Յհ 8.12)կոչէ աշխարհի լոյսը (Յհ 8.12)կոչէ աշխարհի լոյսը (Յհ 8.12)կոչէ աշխարհի լոյսը (Յհ 8.12)::::    Ի ծնէ կոյրին բժշկութենէն Ի ծնէ կոյրին բժշկութենէն Ի ծնէ կոյրին բժշկութենէն Ի ծնէ կոյրին բժշկութենէն 
անմիջապէս առաջ՝ Յիսոանմիջապէս առաջ՝ Յիսոանմիջապէս առաջ՝ Յիսոանմիջապէս առաջ՝ Յիսուս կւս կւս կւս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ 
աշխարհի լոյսն եմաշխարհի լոյսն եմաշխարհի լոյսն եմաշխարհի լոյսն եմ»»»» ( ( ( (Յհ 9.5)Յհ 9.5)Յհ 9.5)Յհ 9.5)::::    Հետաքրքրական է Տէր Յիսուսի Հետաքրքրական է Տէր Յիսուսի Հետաքրքրական է Տէր Յիսուսի Հետաքրքրական է Տէր Յիսուսի 
հետեւեալ խօսքը. հետեւեալ խօսքը. հետեւեալ խօսքը. հետեւեալ խօսքը. ««««ՀաւատացէՀաւատացէՀաւատացէՀաւատացէ´́́́ք լոյսին՝ քանի տակաւին լոյսը ք լոյսին՝ քանի տակաւին լոյսը ք լոյսին՝ քանի տակաւին լոյսը ք լոյսին՝ քանի տակաւին լոյսը 
ունիք, որպէսզի լոյսի որդիներ ըլլաքունիք, որպէսզի լոյսի որդիներ ըլլաքունիք, որպէսզի լոյսի որդիներ ըլլաքունիք, որպէսզի լոյսի որդիներ ըլլաք»»»» ( ( ( (Յհ 12.36)Յհ 12.36)Յհ 12.36)Յհ 12.36)::::    Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս 
««««ՀաւատացէՀաւատացէՀաւատացէՀաւատացէ´́́́ք լոյսինք լոյսինք լոյսինք լոյսին»»»»    կկկկ’’’’ըսէ, արեւի կամ անորոշ լոյսի մըսէ, արեւի կամ անորոշ լոյսի մըսէ, արեւի կամ անորոշ լոյսի մըսէ, արեւի կամ անորոշ լոյսի մը մասին ը մասին ը մասին ը մասին 
չէ որ կը խօսի, այլ՝ ինքնիր անձին մասինչէ որ կը խօսի, այլ՝ ինքնիր անձին մասինչէ որ կը խօսի, այլ՝ ինքնիր անձին մասինչէ որ կը խօսի, այլ՝ ինքնիր անձին մասին::::    

Արդ, եթէ Հայրը լոյս է, Որդին լոյս է, եզրակացութիւնը Արդ, եթէ Հայրը լոյս է, Որդին լոյս է, եզրակացութիւնը Արդ, եթէ Հայրը լոյս է, Որդին լոյս է, եզրակացութիւնը Արդ, եթէ Հայրը լոյս է, Որդին լոյս է, եզրակացութիւնը 
ինքնաբերաբար կինքնաբերաբար կինքնաբերաբար կինքնաբերաբար կ’’’’ըլլայ այն՝ որ Որդին իբրեւ լոյս՝ կը ծնի լոյս ըլլայ այն՝ որ Որդին իբրեւ լոյս՝ կը ծնի լոյս ըլլայ այն՝ որ Որդին իբրեւ լոյս՝ կը ծնի լոյս ըլլայ այն՝ որ Որդին իբրեւ լոյս՝ կը ծնի լոյս 
ՀօրմէնՀօրմէնՀօրմէնՀօրմէն::::    Հարկաւ երբ Յիսուսի համար Հարկաւ երբ Յիսուսի համար Հարկաւ երբ Յիսուսի համար Հարկաւ երբ Յիսուսի համար ««««ծնիլծնիլծնիլծնիլ» » » » բայը կը գործածենք, բայը կը գործածենք, բայը կը գործածենք, բայը կը գործածենք, 
մարդկային ծնունդի մասին պէտք չէ մտածենմարդկային ծնունդի մասին պէտք չէ մտածենմարդկային ծնունդի մասին պէտք չէ մտածենմարդկային ծնունդի մասին պէտք չէ մտածենքքքք::::    Սուրբ Ներսէս Սուրբ Ներսէս Սուրբ Ներսէս Սուրբ Ներսէս 
Շնորհալի կՇնորհալի կՇնորհալի կՇնորհալի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս որ խօսքը միտքին ծնունդն է, նոյնպէս Ինչպէս որ խօսքը միտքին ծնունդն է, նոյնպէս Ինչպէս որ խօսքը միտքին ծնունդն է, նոյնպէս Ինչպէս որ խօսքը միտքին ծնունդն է, նոյնպէս 
նաեւ Որդին ծնունդն է Հօրընաեւ Որդին ծնունդն է Հօրընաեւ Որդին ծնունդն է Հօրընաեւ Որդին ծնունդն է Հօրը::::    Լոյս է՝ լոյսէն յառաջ բերում, եւ ոԼոյս է՝ լոյսէն յառաջ բերում, եւ ոԼոյս է՝ լոյսէն յառաջ բերում, եւ ոԼոյս է՝ լոյսէն յառաջ բերում, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ մեր ծնունդին նմանթէ մեր ծնունդին նմանթէ մեր ծնունդին նմանթէ մեր ծնունդին նման»»»»::::    Շնորհալի Հայրապետը կը զգուշացնէ Շնորհալի Հայրապետը կը զգուշացնէ Շնորհալի Հայրապետը կը զգուշացնէ Շնորհալի Հայրապետը կը զգուշացնէ 
մեզ Որդիին ծնունդը նմանցնելէ մարդկային ծնունդի հետմեզ Որդիին ծնունդը նմանցնելէ մարդկային ծնունդի հետմեզ Որդիին ծնունդը նմանցնելէ մարդկային ծնունդի հետմեզ Որդիին ծնունդը նմանցնելէ մարդկային ծնունդի հետ::::    

Վերեւ տրուաՎերեւ տրուաՎերեւ տրուաՎերեւ տրուած բոլոր բացատրութեանց կողքին, կարելի է ծ բոլոր բացատրութեանց կողքին, կարելի է ծ բոլոր բացատրութեանց կողքին, կարելի է ծ բոլոր բացատրութեանց կողքին, կարելի է 
ըսել նաեւ, որ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած՝ ըսել նաեւ, որ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած՝ ըսել նաեւ, որ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած՝ ըսել նաեւ, որ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած՝ ««««Լոյս՝ ի լուսոյԼոյս՝ ի լուսոյԼոյս՝ ի լուսոյԼոյս՝ ի լուսոյ»»»»    
բացատրութիւնը երկու նպատակ կը հետախնդէ.բացատրութիւնը երկու նպատակ կը հետախնդէ.բացատրութիւնը երկու նպատակ կը հետախնդէ.բացատրութիւնը երկու նպատակ կը հետախնդէ.----    

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    այս բացատրութիւնը պարզապէս օրինակ մը չէ, այս բացատրութիւնը պարզապէս օրինակ մը չէ, այս բացատրութիւնը պարզապէս օրինակ մը չէ, այս բացատրութիւնը պարզապէս օրինակ մը չէ, 
ինչպէս ըսինք, այլ միաժամանակ կինչպէս ըսինք, այլ միաժամանակ կինչպէս ըսինք, այլ միաժամանակ կինչպէս ըսինք, այլ միաժամանակ կ’’’’ուզէ ցոյց տալ որ եթէ երբեք ուզէ ցոյց տալ որ եթէ երբեք ուզէ ցոյց տալ որ եթէ երբեք ուզէ ցոյց տալ որ եթէ երբեք 
ծնունդ մըն էծնունդ մըն էծնունդ մըն էծնունդ մըն է    Որդին Հօրը, բայց այդ ծնունդը աննիւթական է, Որդին Հօրը, բայց այդ ծնունդը աննիւթական է, Որդին Հօրը, բայց այդ ծնունդը աննիւթական է, Որդին Հօրը, բայց այդ ծնունդը աննիւթական է, 
այսինքն՝ մարմնաւոր ծնունդ մը չէ, ինչպէս մարդկային ոեւէ այսինքն՝ մարմնաւոր ծնունդ մը չէ, ինչպէս մարդկային ոեւէ այսինքն՝ մարմնաւոր ծնունդ մը չէ, ինչպէս մարդկային ոեւէ այսինքն՝ մարմնաւոր ծնունդ մը չէ, ինչպէս մարդկային ոեւէ 
ծնունդ կրնայ ըլլալծնունդ կրնայ ըլլալծնունդ կրնայ ըլլալծնունդ կրնայ ըլլալ::::    Նիկիոյ հայրերը մեր միտքը հեռացնելու Նիկիոյ հայրերը մեր միտքը հեռացնելու Նիկիոյ հայրերը մեր միտքը հեռացնելու Նիկիոյ հայրերը մեր միտքը հեռացնելու 
համար ամէն տեսակ շօշափելի օրինակէ, կը փորձեն լոյսի համար ամէն տեսակ շօշափելի օրինակէ, կը փորձեն լոյսի համար ամէն տեսակ շօշափելի օրինակէ, կը փորձեն լոյսի համար ամէն տեսակ շօշափելի օրինակէ, կը փորձեն լոյսի 
պատկերով ներկայացնել Որդիին յաւիտենական ծնունդը պատկերով ներկայացնել Որդիին յաւիտենական ծնունդը պատկերով ներկայացնել Որդիին յաւիտենական ծնունդը պատկերով ներկայացնել Որդիին յաւիտենական ծնունդը 
ՀօՀօՀօՀօրմէնրմէնրմէնրմէն::::    
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Պահ մը անդրադառնամ հետեւեալ կարեւոր իրողութեանՊահ մը անդրադառնամ հետեւեալ կարեւոր իրողութեանՊահ մը անդրադառնամ հետեւեալ կարեւոր իրողութեանՊահ մը անդրադառնամ հետեւեալ կարեւոր իրողութեան::::    
Լոյսը արդեօք նի՞ւթ է, նիւթեղէ՞ն էԼոյսը արդեօք նի՞ւթ է, նիւթեղէ՞ն էԼոյսը արդեօք նի՞ւթ է, նիւթեղէ՞ն էԼոյսը արդեօք նի՞ւթ է, նիւթեղէ՞ն է::::    Այսօր կրնայ ըլլալ որ Այսօր կրնայ ըլլալ որ Այսօր կրնայ ըլլալ որ Այսօր կրնայ ըլլալ որ 
գիտութեան որոշ գիրքերու մէջ արձանագրուած գտնէք որ լոյս գիտութեան որոշ գիրքերու մէջ արձանագրուած գտնէք որ լոյս գիտութեան որոշ գիրքերու մէջ արձանագրուած գտնէք որ լոյս գիտութեան որոշ գիրքերու մէջ արձանագրուած գտնէք որ լոյս 
ըսուածը նիւթի անտեսանելի մասնիկներէ կը բաղկանայ, ըսուածը նիւթի անտեսանելի մասնիկներէ կը բաղկանայ, ըսուածը նիւթի անտեսանելի մասնիկներէ կը բաղկանայ, ըսուածը նիւթի անտեսանելի մասնիկներէ կը բաղկանայ, 
այսինքն՝ որոշ նիւթականութիւն մը ունի լոյսըայսինքն՝ որոշ նիւթականութիւն մը ունի լոյսըայսինքն՝ որոշ նիւթականութիւն մը ունի լոյսըայսինքն՝ որոշ նիւթականութիւն մը ունի լոյսը::::    Գիտութիւնը Գիտութիւնը Գիտութիւնը Գիտութիւնը 
որքան ալ ըսէ որ լոյսը որոշ չափով նիւթական է, բայց գիտենք, որքան ալ ըսէ որ լոյսը որոշ չափով նիւթական է, բայց գիտենք, որքան ալ ըսէ որ լոյսը որոշ չափով նիւթական է, բայց գիտենք, որքան ալ ըսէ որ լոյսը որոշ չափով նիւթական է, բայց գիտենք, 
որ մենք չենք կրնար լոյսը բռնել, կամ շօշափել, կամ տեղ մը որ մենք չենք կրնար լոյսը բռնել, կամ շօշափել, կամ տեղ մը որ մենք չենք կրնար լոյսը բռնել, կամ շօշափել, կամ տեղ մը որ մենք չենք կրնար լոյսը բռնել, կամ շօշափել, կամ տեղ մը 
բանտարկել, պարփակել, եւ ճիշդ անոր համար ալ, լոյսի այդ բանտարկել, պարփակել, եւ ճիշդ անոր համար ալ, լոյսի այդ բանտարկել, պարփակել, եւ ճիշդ անոր համար ալ, լոյսի այդ բանտարկել, պարփակել, եւ ճիշդ անոր համար ալ, լոյսի այդ 
պատկերը կամ օրինակը, այսօր եւս իր թելադրական ամբողջ պատկերը կամ օրինակը, այսօր եւս իր թելադրական ամբողջ պատկերը կամ օրինակը, այսօր եւս իր թելադրական ամբողջ պատկերը կամ օրինակը, այսօր եւս իր թելադրական ամբողջ 
ոյժը կը պահէ, ըսելու հաոյժը կը պահէ, ըսելու հաոյժը կը պահէ, ըսելու հաոյժը կը պահէ, ըսելու համար, որ Որդին լոյսին պէս մար, որ Որդին լոյսին պէս մար, որ Որդին լոյսին պէս մար, որ Որդին լոյսին պէս 
աննիւթական ծնունդ մըն է Հօրմէնաննիւթական ծնունդ մըն է Հօրմէնաննիւթական ծնունդ մըն է Հօրմէնաննիւթական ծնունդ մըն է Հօրմէն::::    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    պահ մը բաղդատենք Որդիին ծնունդը պահ մը բաղդատենք Որդիին ծնունդը պահ մը բաղդատենք Որդիին ծնունդը պահ մը բաղդատենք Որդիին ծնունդը 
մարդկային ծնունդներուն հետմարդկային ծնունդներուն հետմարդկային ծնունդներուն հետմարդկային ծնունդներուն հետ::::    Ամէն մէկ մանուկ որ կը ծնի, Ամէն մէկ մանուկ որ կը ծնի, Ամէն մէկ մանուկ որ կը ծնի, Ամէն մէկ մանուկ որ կը ծնի, 
անոր մօրը կամ հօրը բնութեան մէջ որոշ փոփոխութիւն մը կամ անոր մօրը կամ հօրը բնութեան մէջ որոշ փոփոխութիւն մը կամ անոր մօրը կամ հօրը բնութեան մէջ որոշ փոփոխութիւն մը կամ անոր մօրը կամ հօրը բնութեան մէջ որոշ փոփոխութիւն մը կամ 
որոշ պակասութիւն մը յառաջ կու գայորոշ պակասութիւն մը յառաջ կու գայորոշ պակասութիւն մը յառաջ կու գայորոշ պակասութիւն մը յառաջ կու գայ::::    Որակական Որակական Որակական Որակական 
փոփոփոփոփոխութիւն յառաջ կու գայ թէփոխութիւն յառաջ կու գայ թէփոխութիւն յառաջ կու գայ թէփոխութիւն յառաջ կու գայ թէ´́́́    ծնողին եւ թէծնողին եւ թէծնողին եւ թէծնողին եւ թէ´́́́    ծնեալին ծնեալին ծնեալին ծնեալին 
բնութեան մէջբնութեան մէջբնութեան մէջբնութեան մէջ::::    Նման բան տեղի չունենար երբ Որդին կը ծնի Նման բան տեղի չունենար երբ Որդին կը ծնի Նման բան տեղի չունենար երբ Որդին կը ծնի Նման բան տեղի չունենար երբ Որդին կը ծնի 
ՀօրմէնՀօրմէնՀօրմէնՀօրմէն::::    Որդիին ծնունդով, ոՈրդիին ծնունդով, ոՈրդիին ծնունդով, ոՈրդիին ծնունդով, ո´́́́չ Հօրը բնութեան մէջ փոփոխութիւն չ Հօրը բնութեան մէջ փոփոխութիւն չ Հօրը բնութեան մէջ փոփոխութիւն չ Հօրը բնութեան մէջ փոփոխութիւն 
կամ նուազութիւն կը մտնէ եւ ոկամ նուազութիւն կը մտնէ եւ ոկամ նուազութիւն կը մտնէ եւ ոկամ նուազութիւն կը մտնէ եւ ո´́́́չ ալ Որդիին բնութեան մէջչ ալ Որդիին բնութեան մէջչ ալ Որդիին բնութեան մէջչ ալ Որդիին բնութեան մէջ::::    
Յիշեցէք մոմին օրինակըՅիշեցէք մոմին օրինակըՅիշեցէք մոմին օրինակըՅիշեցէք մոմին օրինակը::::    Եթէ առնենք վառաԵթէ առնենք վառաԵթէ առնենք վառաԵթէ առնենք վառած մոմ մը եւ այդ ծ մոմ մը եւ այդ ծ մոմ մը եւ այդ ծ մոմ մը եւ այդ 
մոմէն երկրորդ մոմ մը վառենք, առաջին մոմին լոյսէն բան մը կը մոմէն երկրորդ մոմ մը վառենք, առաջին մոմին լոյսէն բան մը կը մոմէն երկրորդ մոմ մը վառենք, առաջին մոմին լոյսէն բան մը կը մոմէն երկրորդ մոմ մը վառենք, առաջին մոմին լոյսէն բան մը կը 
պակսի՞. երբեպակսի՞. երբեպակսի՞. երբեպակսի՞. երբե´́́́քքքք::::    Ճիշդ նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Ճիշդ նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Ճիշդ նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Ճիշդ նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ ««««Լոյս՝ ի Լոյս՝ ի Լոյս՝ ի Լոյս՝ ի 
լուսոյլուսոյլուսոյլուսոյ» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    Ոչինչ կը պակսի Հօրը մօտ կամ մէջ Ոչինչ կը պակսի Հօրը մօտ կամ մէջ Ոչինչ կը պակսի Հօրը մօտ կամ մէջ Ոչինչ կը պակսի Հօրը մօտ կամ մէջ 
Հօրը մէջ, երբ Որդին կը ծնի անկէՀօրը մէջ, երբ Որդին կը ծնի անկէՀօրը մէջ, երբ Որդին կը ծնի անկէՀօրը մէջ, երբ Որդին կը ծնի անկէ::::    

3.3.3.3.----    Գանք երրորդ հաստատումին՝ Գանք երրորդ հաստատումին՝ Գանք երրորդ հաստատումին՝ Գանք երրորդ հաստատումին՝ ««««ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ    Աստուծմէն Աստուծմէն Աստուծմէն Աստուծմէն 
ծնած՝ ճշմարիտ Աստուած էծնած՝ ճշմարիտ Աստուած էծնած՝ ճշմարիտ Աստուած էծնած՝ ճշմարիտ Աստուած է»»»»::::    Այս բացատրութիւնը մէկ կողմէն Այս բացատրութիւնը մէկ կողմէն Այս բացատրութիւնը մէկ կողմէն Այս բացատրութիւնը մէկ կողմէն 
կկկկ’’’’ընդգծէ Հօրը եւ Որդիին անբաժանելի ըլլալը, միւս կողմէն՝ ընդգծէ Հօրը եւ Որդիին անբաժանելի ըլլալը, միւս կողմէն՝ ընդգծէ Հօրը եւ Որդիին անբաժանելի ըլլալը, միւս կողմէն՝ ընդգծէ Հօրը եւ Որդիին անբաժանելի ըլլալը, միւս կողմէն՝ 
անոնց կատարեալ հաւասարութիւնըանոնց կատարեալ հաւասարութիւնըանոնց կատարեալ հաւասարութիւնըանոնց կատարեալ հաւասարութիւնը::::    Ոմանք Հօրը եւ Որդիին Ոմանք Հօրը եւ Որդիին Ոմանք Հօրը եւ Որդիին Ոմանք Հօրը եւ Որդիին 
բնութեան մէջ զանազանութիւն եւ տարբերութիւն կը դնենբնութեան մէջ զանազանութիւն եւ տարբերութիւն կը դնենբնութեան մէջ զանազանութիւն եւ տարբերութիւն կը դնենբնութեան մէջ զանազանութիւն եւ տարբերութիւն կը դնեն::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
սակայն, զանազանութիւն եւ տասակայն, զանազանութիւն եւ տասակայն, զանազանութիւն եւ տասակայն, զանազանութիւն եւ տարբերութիւն բառերը նոյն րբերութիւն բառերը նոյն րբերութիւն բառերը նոյն րբերութիւն բառերը նոյն 
իմաստը չունինիմաստը չունինիմաստը չունինիմաստը չունին::::    Եթէ մենք զանոնք տարբեր ընդունինք, Եթէ մենք զանոնք տարբեր ընդունինք, Եթէ մենք զանոնք տարբեր ընդունինք, Եթէ մենք զանոնք տարբեր ընդունինք, 
ընդունած կընդունած կընդունած կընդունած կ’’’’ըլլանք որ երկու տարբեր բնութիւններ կան, եւ թէ՝ ըլլանք որ երկու տարբեր բնութիւններ կան, եւ թէ՝ ըլլանք որ երկու տարբեր բնութիւններ կան, եւ թէ՝ ըլլանք որ երկու տարբեր բնութիւններ կան, եւ թէ՝ 
անոնք մէկ եւ նոյն բնութիւնը չունինանոնք մէկ եւ նոյն բնութիւնը չունինանոնք մէկ եւ նոյն բնութիւնը չունինանոնք մէկ եւ նոյն բնութիւնը չունին::::    Հետեւաբար, չենք կրնար Հետեւաբար, չենք կրնար Հետեւաբար, չենք կրնար Հետեւաբար, չենք կրնար 
գործածել գործածել գործածել գործածել ««««տարբերութիւնտարբերութիւնտարբերութիւնտարբերութիւն» » » » բառը, բայց կրնանք գործածել բառը, բայց կրնանք գործածել բառը, բայց կրնանք գործածել բառը, բայց կրնանք գործածել 
««««զանազանութիւնզանազանութիւնզանազանութիւնզանազանութիւն» » » » բբբբառըառըառըառը::::    Մենք կրնանք զանազանել իրարմէ Մենք կրնանք զանազանել իրարմէ Մենք կրնանք զանազանել իրարմէ Մենք կրնանք զանազանել իրարմէ 
Հայրը եւ Որդին իբրեւ անձ, բայց չենք կրնար զանազանել Հայրը եւ Որդին իբրեւ անձ, բայց չենք կրնար զանազանել Հայրը եւ Որդին իբրեւ անձ, բայց չենք կրնար զանազանել Հայրը եւ Որդին իբրեւ անձ, բայց չենք կրնար զանազանել 
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զանոնք իբրեւ բնութիւնը, որովհետեւ Աստուած մէկ բնութիւն է, զանոնք իբրեւ բնութիւնը, որովհետեւ Աստուած մէկ բնութիւն է, զանոնք իբրեւ բնութիւնը, որովհետեւ Աստուած մէկ բնութիւն է, զանոնք իբրեւ բնութիւնը, որովհետեւ Աստուած մէկ բնութիւն է, 
բայց երեք անձ էբայց երեք անձ էբայց երեք անձ էբայց երեք անձ է::::    

Անցեալին Արիոսականները եւ այսօր Եհովայի Վկաները, Անցեալին Արիոսականները եւ այսօր Եհովայի Վկաները, Անցեալին Արիոսականները եւ այսօր Եհովայի Վկաները, Անցեալին Արիոսականները եւ այսօր Եհովայի Վկաները, 
գայթակղած գայթակղած գայթակղած գայթակղած ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » բնորոշումներէն, կբնորոշումներէն, կբնորոշումներէն, կբնորոշումներէն, կ’’’’ըըըըսեն՝ թէ սեն՝ թէ սեն՝ թէ սեն՝ թէ 
Որդիին բնութիւնը Հօրը բնութեան հետ նոյնը չէ, այլ խօսքով՝ Որդիին բնութիւնը Հօրը բնութեան հետ նոյնը չէ, այլ խօսքով՝ Որդիին բնութիւնը Հօրը բնութեան հետ նոյնը չէ, այլ խօսքով՝ Որդիին բնութիւնը Հօրը բնութեան հետ նոյնը չէ, այլ խօսքով՝ 
անոր բնութիւնը աստուածային բնութիւն չէ, այլ տարբեր անոր բնութիւնը աստուածային բնութիւն չէ, այլ տարբեր անոր բնութիւնը աստուածային բնութիւն չէ, այլ տարբեր անոր բնութիւնը աստուածային բնութիւն չէ, այլ տարբեր 
աստիճանի բնութիւն մըն էաստիճանի բնութիւն մըն էաստիճանի բնութիւն մըն էաստիճանի բնութիւն մըն է::::    Բայց ճշմարտութիւնը այն է՝ որ Բայց ճշմարտութիւնը այն է՝ որ Բայց ճշմարտութիւնը այն է՝ որ Բայց ճշմարտութիւնը այն է՝ որ 
Հայրը եւ Որդին բնութենապէս ոՀայրը եւ Որդին բնութենապէս ոՀայրը եւ Որդին բնութենապէս ոՀայրը եւ Որդին բնութենապէս ո´́́́չ միայն նոյնն են, այլեւ՝ չ միայն նոյնն են, այլեւ՝ չ միայն նոյնն են, այլեւ՝ չ միայն նոյնն են, այլեւ՝ 
անբաժանելի. անբաժանելի՝ իրենց բնանբաժանելի. անբաժանելի՝ իրենց բնանբաժանելի. անբաժանելի՝ իրենց բնանբաժանելի. անբաժանելի՝ իրենց բնութեան մէջ, եւ ութեան մէջ, եւ ութեան մէջ, եւ ութեան մէջ, եւ 
անբաժանելի՝ այն ներքին փոխադարձ կապովը որ ունին իրարու անբաժանելի՝ այն ներքին փոխադարձ կապովը որ ունին իրարու անբաժանելի՝ այն ներքին փոխադարձ կապովը որ ունին իրարու անբաժանելի՝ այն ներքին փոխադարձ կապովը որ ունին իրարու 
հետհետհետհետ::::    Այդ կապը նոյնինքն Հօրը հայրութիւնն ու Որդիին Այդ կապը նոյնինքն Հօրը հայրութիւնն ու Որդիին Այդ կապը նոյնինքն Հօրը հայրութիւնն ու Որդիին Այդ կապը նոյնինքն Հօրը հայրութիւնն ու Որդիին 
որդիութիւնն էորդիութիւնն էորդիութիւնն էորդիութիւնն է::::    Կարելի՞ է վերցնել մէկ անունը եւ միւս անունը Կարելի՞ է վերցնել մէկ անունը եւ միւս անունը Կարելի՞ է վերցնել մէկ անունը եւ միւս անունը Կարելի՞ է վերցնել մէկ անունը եւ միւս անունը 
ձգելձգելձգելձգել::::    Կարելի՞ է Հայրը՝ չկոչել Հայր, կամ Որդին՝ չկոչել ՈրդիԿարելի՞ է Հայրը՝ չկոչել Հայր, կամ Որդին՝ չկոչել ՈրդիԿարելի՞ է Հայրը՝ չկոչել Հայր, կամ Որդին՝ չկոչել ՈրդիԿարելի՞ է Հայրը՝ չկոչել Հայր, կամ Որդին՝ չկոչել Որդի::::    
Կարելի բան չէ, որԿարելի բան չէ, որԿարելի բան չէ, որԿարելի բան չէ, որովհետեւ, եթէ կայ Հայր ովհետեւ, եթէ կայ Հայր ովհետեւ, եթէ կայ Հայր ովհետեւ, եթէ կայ Հայր ««««մըմըմըմը»»»»՝ պէտք է ըլլայ ՝ պէտք է ըլլայ ՝ պէտք է ըլլայ ՝ պէտք է ըլլայ 
նաեւ Որդի նաեւ Որդի նաեւ Որդի նաեւ Որդի ««««մըմըմըմը», », », », եւ եթէ կայ Որդի եւ եթէ կայ Որդի եւ եթէ կայ Որդի եւ եթէ կայ Որդի ««««մըմըմըմը»»»»՝ պէտք է ըլլայ նաեւ Հայր ՝ պէտք է ըլլայ նաեւ Հայր ՝ պէտք է ըլլայ նաեւ Հայր ՝ պէտք է ըլլայ նաեւ Հայր 
««««մըմըմըմը»»»»::::    Հայրը միՀայրը միՀայրը միՀայրը մի´́́́շտ եղած է, որովհետեւ Որդին իշտ եղած է, որովհետեւ Որդին իշտ եղած է, որովհետեւ Որդին իշտ եղած է, որովհետեւ Որդին ի´́́́նք միշտ եղած էնք միշտ եղած էնք միշտ եղած էնք միշտ եղած է::::    
Եւ Հայրը եղած է իբրեւ ՀաԵւ Հայրը եղած է իբրեւ ՀաԵւ Հայրը եղած է իբրեւ ՀաԵւ Հայրը եղած է իբրեւ Հա´́́́յր, քանի որ Որդին եղած է իբրեւ յր, քանի որ Որդին եղած է իբրեւ յր, քանի որ Որդին եղած է իբրեւ յր, քանի որ Որդին եղած է իբրեւ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի´:´:´:´:    Անոնք թէԱնոնք թէԱնոնք թէԱնոնք թէ´́́́    միշտ, թէմիշտ, թէմիշտ, թէմիշտ, թէ´́́́    միաժամանակ միաժամանակ միաժամանակ միաժամանակ եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    միասին եղած միասին եղած միասին եղած միասին եղած 
ենենենեն::::    Եթէ անոնք եղած են միԵթէ անոնք եղած են միԵթէ անոնք եղած են միԵթէ անոնք եղած են մի´́́́շտ, միաժամանակ եւ միասին, կը շտ, միաժամանակ եւ միասին, կը շտ, միաժամանակ եւ միասին, կը շտ, միաժամանակ եւ միասին, կը 
նշանակէ թէ Որդին չի կրնար Հօրմէն նուազ ըլլալնշանակէ թէ Որդին չի կրնար Հօրմէն նուազ ըլլալնշանակէ թէ Որդին չի կրնար Հօրմէն նուազ ըլլալնշանակէ թէ Որդին չի կրնար Հօրմէն նուազ ըլլալ::::    Եթէ Որդին Եթէ Որդին Եթէ Որդին Եթէ Որդին 
Հօրմէն նուազ ըլլար, ան Հօրը բնութենակից եւ գոյակից պիտի Հօրմէն նուազ ըլլար, ան Հօրը բնութենակից եւ գոյակից պիտի Հօրմէն նուազ ըլլար, ան Հօրը բնութենակից եւ գոյակից պիտի Հօրմէն նուազ ըլլար, ան Հօրը բնութենակից եւ գոյակից պիտի 
չըլլարչըլլարչըլլարչըլլար::::    Բայց քանի որ Հայրն ու Որդին իրարու բնութենակից եւ Բայց քանի որ Հայրն ու Որդին իրարու բնութենակից եւ Բայց քանի որ Հայրն ու Որդին իրարու բնութենակից եւ Բայց քանի որ Հայրն ու Որդին իրարու բնութենակից եւ 
գոյակից են, չգոյակից են, չգոյակից են, չգոյակից են, չի կրնար մէկը միւսէն առաջ ըլլալ կամ մէկը միւսէն ի կրնար մէկը միւսէն առաջ ըլլալ կամ մէկը միւսէն ի կրնար մէկը միւսէն առաջ ըլլալ կամ մէկը միւսէն ի կրնար մէկը միւսէն առաջ ըլլալ կամ մէկը միւսէն 
մեծմեծմեծմեծ::::    

Ան որ չԱն որ չԱն որ չԱն որ չ’’’’ուզեր Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուզեր Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուզեր Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուզեր Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը 
ճանչնալ, եւ մանաւանդ, ան որ չճանչնալ, եւ մանաւանդ, ան որ չճանչնալ, եւ մանաւանդ, ան որ չճանչնալ, եւ մանաւանդ, ան որ չ’’’’ուզեր Որդին Հօրը հաւասար ուզեր Որդին Հօրը հաւասար ուզեր Որդին Հօրը հաւասար ուզեր Որդին Հօրը հաւասար 
դաւանիլ, այդպիսին, միայն Որդին չէ որ կդաւանիլ, այդպիսին, միայն Որդին չէ որ կդաւանիլ, այդպիսին, միայն Որդին չէ որ կդաւանիլ, այդպիսին, միայն Որդին չէ որ կ’’’’ուրանայ, այլ նաեւ ուրանայ, այլ նաեւ ուրանայ, այլ նաեւ ուրանայ, այլ նաեւ 
Հայրը, որովհետեւ Յովհաննէս աւետարանիչ կը հաՀայրը, որովհետեւ Յովհաննէս աւետարանիչ կը հաՀայրը, որովհետեւ Յովհաննէս աւետարանիչ կը հաՀայրը, որովհետեւ Յովհաննէս աւետարանիչ կը հաստատէ թէ ով ստատէ թէ ով ստատէ թէ ով ստատէ թէ ով 
որ Յիսուսի որ Յիսուսի որ Յիսուսի որ Յիսուսի ««««վկայութիւնը կվկայութիւնը կվկայութիւնը կվկայութիւնը կ’’’’ընդունի, հաստատած կընդունի, հաստատած կընդունի, հաստատած կընդունի, հաստատած կ’’’’ըլլայ թէ ըլլայ թէ ըլլայ թէ ըլլայ թէ 
Աստուած ճշմարիտ էԱստուած ճշմարիտ էԱստուած ճշմարիտ էԱստուած ճշմարիտ է»»»» ( ( ( (Յհ 3.33)Յհ 3.33)Յհ 3.33)Յհ 3.33)::::    Իսկ Յիսուս կԻսկ Յիսուս կԻսկ Յիսուս կԻսկ Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ զիս Ով որ զիս Ով որ զիս Ով որ զիս 
կկկկ’’’’ընդունի՝ ընդունած կընդունի՝ ընդունած կընդունի՝ ընդունած կընդունի՝ ընդունած կ’’’’ըլլայ զիս ղրկողըըլլայ զիս ղրկողըըլլայ զիս ղրկողըըլլայ զիս ղրկողը»»»» ( ( ( (Յհ 13.20)Յհ 13.20)Յհ 13.20)Յհ 13.20)::::    Սա կը Սա կը Սա կը Սա կը 
նշանակէ՝ թէ ոեւէ մէկը որ կնշանակէ՝ թէ ոեւէ մէկը որ կնշանակէ՝ թէ ոեւէ մէկը որ կնշանակէ՝ թէ ոեւէ մէկը որ կ’’’’ուրանայ Որդին եւ կը մերժէ անոր ուրանայ Որդին եւ կը մերժէ անոր ուրանայ Որդին եւ կը մերժէ անոր ուրանայ Որդին եւ կը մերժէ անոր 
աստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնը՝ չի կրնար ընդունիլ Հայրը կամ ընդունուիլ ՝ չի կրնար ընդունիլ Հայրը կամ ընդունուիլ ՝ չի կրնար ընդունիլ Հայրը կամ ընդունուիլ ՝ չի կրնար ընդունիլ Հայրը կամ ընդունուիլ 
Հօրը կողմէՀօրը կողմէՀօրը կողմէՀօրը կողմէ:::: 

Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուրացողը՝ չի Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուրացողը՝ չի Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուրացողը՝ չի Որդիին աստուածային փառքն ու պատիւը ուրացողը՝ չի 
կրնար Հայրը փառաւորելկրնար Հայրը փառաւորելկրնար Հայրը փառաւորելկրնար Հայրը փառաւորել::::    Յատկանշական է այս ուղղութեամբ Յատկանշական է այս ուղղութեամբ Յատկանշական է այս ուղղութեամբ Յատկանշական է այս ուղղութեամբ 
Պօղոս առաքեալի խօսքը. Պօղոս առաքեալի խօսքը. Պօղոս առաքեալի խօսքը. Պօղոս առաքեալի խօսքը. ««««Աստուած իրեն (Յիսուսի) տուաւ այն Աստուած իրեն (Յիսուսի) տուաւ այն Աստուած իրեն (Յիսուսի) տուաւ այն Աստուած իրեն (Յիսուսի) տուաւ այն 
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անունը որ վեր է բոլոր անուններէն, որպէսզի ամէնանունը որ վեր է բոլոր անուններէն, որպէսզի ամէնանունը որ վեր է բոլոր անուններէն, որպէսզի ամէնանունը որ վեր է բոլոր անուններէն, որպէսզի ամէն    լեզու լեզու լեզու լեզու 
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոսը "Տէր" է, Հայրն Աստուածւ դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոսը "Տէր" է, Հայրն Աստուածւ դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոսը "Տէր" է, Հայրն Աստուածւ դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոսը "Տէր" է, Հայրն Աստուածւ 
փառաւորելու համարփառաւորելու համարփառաւորելու համարփառաւորելու համար»»»» ( ( ( (Փլպ 2.9Փլպ 2.9Փլպ 2.9Փլպ 2.9----11)11)11)11)::::    Ոեւէ մէկը որ կը դաւանի թէ Ոեւէ մէկը որ կը դաւանի թէ Ոեւէ մէկը որ կը դաւանի թէ Ոեւէ մէկը որ կը դաւանի թէ 
Յիսուս Քրիստոս ՏէՅիսուս Քրիստոս ՏէՅիսուս Քրիստոս ՏէՅիսուս Քրիստոս Տէ´́́́ր է, այդ դաւանութեամբ Հայրն է պատուած ր է, այդ դաւանութեամբ Հայրն է պատուած ր է, այդ դաւանութեամբ Հայրն է պատուած ր է, այդ դաւանութեամբ Հայրն է պատուած 
կկկկ’’’’ըլլայ, իսկ այդ դաւանութիւնը մերժողը՝ բնականօրէն մերժած ըլլայ, իսկ այդ դաւանութիւնը մերժողը՝ բնականօրէն մերժած ըլլայ, իսկ այդ դաւանութիւնը մերժողը՝ բնականօրէն մերժած ըլլայ, իսկ այդ դաւանութիւնը մերժողը՝ բնականօրէն մերժած 
կկկկ’’’’ըլլայ պատուել Հայրըըլլայ պատուել Հայրըըլլայ պատուել Հայրըըլլայ պատուել Հայրը::::    ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիին փառքը եւ աստուածութիւնը ին փառքը եւ աստուածութիւնը ին փառքը եւ աստուածութիւնը ին փառքը եւ աստուածութիւնը 
ճանչցողը՝ փառք ու պատիւ բերած կճանչցողը՝ փառք ու պատիւ բերած կճանչցողը՝ փառք ու պատիւ բերած կճանչցողը՝ փառք ու պատիւ բերած կ’’’’ըլլայ Հօրըըլլայ Հօրըըլլայ Հօրըըլլայ Հօրը::::    

4.4.4.4.----    Գանք չորրորդ հաստատումին՝ Գանք չորրորդ հաստատումին՝ Գանք չորրորդ հաստատումին՝ Գանք չորրորդ հաստատումին՝ ««««ծնած է եւ ոծնած է եւ ոծնած է եւ ոծնած է եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ստեղծուածստեղծուածստեղծուածստեղծուած»»»»::::    Ասիկա պատասխան մըն էր թէԱսիկա պատասխան մըն էր թէԱսիկա պատասխան մըն էր թէԱսիկա պատասխան մըն էր թէ´́́́    Արիոս Արիոս Արիոս Արիոս 
Աղեքսանդրացիին որ կԱղեքսանդրացիին որ կԱղեքսանդրացիին որ կԱղեքսանդրացիին որ կ’’’’ուրանար Քրիստոսի աստուածութիւնը ուրանար Քրիստոսի աստուածութիւնը ուրանար Քրիստոսի աստուածութիւնը ուրանար Քրիստոսի աստուածութիւնը 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    Սաբէլ Լիպիացիին որ կը յայտարարէր թՍաբէլ Լիպիացիին որ կը յայտարարէր թՍաբէլ Լիպիացիին որ կը յայտարարէր թՍաբէլ Լիպիացիին որ կը յայտարարէր թէ Աստուած մէկ է Աստուած մէկ է Աստուած մէկ է Աստուած մէկ 
անձ էանձ էանձ էանձ է::::    

Արիոս Քրիստոսի համար երկու բառեր կը գործածէր՝ Արիոս Քրիստոսի համար երկու բառեր կը գործածէր՝ Արիոս Քրիստոսի համար երկու բառեր կը գործածէր՝ Արիոս Քրիստոսի համար երկու բառեր կը գործածէր՝ 
««««եղածեղածեղածեղած» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ստեղծուածստեղծուածստեղծուածստեղծուած»»»»::::    Այս երկու բառերն ալ կրնան յուշել մեզի Այս երկու բառերն ալ կրնան յուշել մեզի Այս երկու բառերն ալ կրնան յուշել մեզի Այս երկու բառերն ալ կրնան յուշել մեզի 
ժամանակի ընթացքին գոյութեան գալու գաղափարըժամանակի ընթացքին գոյութեան գալու գաղափարըժամանակի ընթացքին գոյութեան գալու գաղափարըժամանակի ընթացքին գոյութեան գալու գաղափարը::::    Մենք քիչ Մենք քիչ Մենք քիչ Մենք քիչ 
առաջ խօսեցանք Որդիին նախագոյութեան մասին, այսինքն՝ իր առաջ խօսեցանք Որդիին նախագոյութեան մասին, այսինքն՝ իր առաջ խօսեցանք Որդիին նախագոյութեան մասին, այսինքն՝ իր առաջ խօսեցանք Որդիին նախագոյութեան մասին, այսինքն՝ իր 
մարմնաւոր ծնունդէն առմարմնաւոր ծնունդէն առմարմնաւոր ծնունդէն առմարմնաւոր ծնունդէն առաջ գոյութիւն ունենալուն մասին, ուստի աջ գոյութիւն ունենալուն մասին, ուստի աջ գոյութիւն ունենալուն մասին, ուստի աջ գոյութիւն ունենալուն մասին, ուստի 
վերստին չեմ ուզեր ծանրանալ այս կէտին վրայվերստին չեմ ուզեր ծանրանալ այս կէտին վրայվերստին չեմ ուզեր ծանրանալ այս կէտին վրայվերստին չեմ ուզեր ծանրանալ այս կէտին վրայ::::    

Գալով Սաբէլ Լիպիացիին, ան Սուրբ Երրորդութեան Գալով Սաբէլ Լիպիացիին, ան Սուրբ Երրորդութեան Գալով Սաբէլ Լիպիացիին, ան Սուրբ Երրորդութեան Գալով Սաբէլ Լիպիացիին, ան Սուրբ Երրորդութեան 
մէկութիւնը պաշտպանելու մարմաջէն բռնուած, յայտարարեց թէ մէկութիւնը պաշտպանելու մարմաջէն բռնուած, յայտարարեց թէ մէկութիւնը պաշտպանելու մարմաջէն բռնուած, յայտարարեց թէ մէկութիւնը պաշտպանելու մարմաջէն բռնուած, յայտարարեց թէ 
Սուրբ Երրորդութեան մէջ երեք անձեր չկան, եւ ըսաւ, թէ՝ ինչպէս Սուրբ Երրորդութեան մէջ երեք անձեր չկան, եւ ըսաւ, թէ՝ ինչպէս Սուրբ Երրորդութեան մէջ երեք անձեր չկան, եւ ըսաւ, թէ՝ ինչպէս Սուրբ Երրորդութեան մէջ երեք անձեր չկան, եւ ըսաւ, թէ՝ ինչպէս 
Երրորդութիւնը մէԵրրորդութիւնը մէԵրրորդութիւնը մէԵրրորդութիւնը մէկ աստուածութիւն է, այնպէս նաեւ մէկ անձ էկ աստուածութիւն է, այնպէս նաեւ մէկ անձ էկ աստուածութիւն է, այնպէս նաեւ մէկ անձ էկ աստուածութիւն է, այնպէս նաեւ մէկ անձ է::::    
Ըստ Սաբէլին, նոյն Աստուածն է որ երբեմն ինքզինք իբրեւ Հայր Ըստ Սաբէլին, նոյն Աստուածն է որ երբեմն ինքզինք իբրեւ Հայր Ըստ Սաբէլին, նոյն Աստուածն է որ երբեմն ինքզինք իբրեւ Հայր Ըստ Սաբէլին, նոյն Աստուածն է որ երբեմն ինքզինք իբրեւ Հայր 
կը յայտնէ, երբեմն իբրեւ Որդի, եւ երբեմն՝ իբրեւ Սուրբ Հոգիկը յայտնէ, երբեմն իբրեւ Որդի, եւ երբեմն՝ իբրեւ Սուրբ Հոգիկը յայտնէ, երբեմն իբրեւ Որդի, եւ երբեմն՝ իբրեւ Սուրբ Հոգիկը յայտնէ, երբեմն իբրեւ Որդի, եւ երբեմն՝ իբրեւ Սուրբ Հոգի::::    
Աստուածաշունչը կը հերքէ այս հաստատումըԱստուածաշունչը կը հերքէ այս հաստատումըԱստուածաշունչը կը հերքէ այս հաստատումըԱստուածաշունչը կը հերքէ այս հաստատումը::::    Հին Հին Հին Հին 
Կտակարանը մասնակիօրէն եւ Նոր Կտակարանը Կտակարանը մասնակիօրէն եւ Նոր Կտակարանը Կտակարանը մասնակիօրէն եւ Նոր Կտակարանը Կտակարանը մասնակիօրէն եւ Նոր Կտակարանը 
բացայայտօրէն, բացայայտօրէն, բացայայտօրէն, բացայայտօրէն, կը հաստատեն երեք անձերուն անշփոթելի կը հաստատեն երեք անձերուն անշփոթելի կը հաստատեն երեք անձերուն անշփոթելի կը հաստատեն երեք անձերուն անշփոթելի 
զանազանութիւնըզանազանութիւնըզանազանութիւնըզանազանութիւնը::::    Եւ նոյնիսկ Հայր եւ Որդի բառերը ինքնին ցոյց Եւ նոյնիսկ Հայր եւ Որդի բառերը ինքնին ցոյց Եւ նոյնիսկ Հայր եւ Որդի բառերը ինքնին ցոյց Եւ նոյնիսկ Հայր եւ Որդի բառերը ինքնին ցոյց 
կու տան որ անոնք երկու անձեր ենկու տան որ անոնք երկու անձեր ենկու տան որ անոնք երկու անձեր ենկու տան որ անոնք երկու անձեր են::::    Հայր Հայր Հայր Հայր ««««մըմըմըմը» » » » ի՞նչպէս կրնայ ի՞նչպէս կրնայ ի՞նչպէս կրնայ ի՞նչպէս կրնայ 
Որդի ըլլալ եւ Որդի Որդի ըլլալ եւ Որդի Որդի ըլլալ եւ Որդի Որդի ըլլալ եւ Որդի ««««մըմըմըմը» » » » ի՞նչպէս կրնայ Հայր ըլլալի՞նչպէս կրնայ Հայր ըլլալի՞նչպէս կրնայ Հայր ըլլալի՞նչպէս կրնայ Հայր ըլլալ::::    

5.5.5.5.----    Գանք հինգերորդ հաստատումին՝ Գանք հինգերորդ հաստատումին՝ Գանք հինգերորդ հաստատումին՝ Գանք հինգերորդ հաստատումին՝ ««««Անիկա Հօրը Անիկա Հօրը Անիկա Հօրը Անիկա Հօրը 
բնութենէն բնութենէն բնութենէն բնութենէն էէէէ»»»»::::    Ասկէ առաջ երբ խօսեցանք Ասկէ առաջ երբ խօսեցանք Ասկէ առաջ երբ խօսեցանք Ասկէ առաջ երբ խօսեցանք ««««յէութենէ Հօրյէութենէ Հօրյէութենէ Հօրյէութենէ Հօր» » » » 
բառերուն մասին, անդրադարձանք Հօրը եւ Որդիին նոյն բառերուն մասին, անդրադարձանք Հօրը եւ Որդիին նոյն բառերուն մասին, անդրադարձանք Հօրը եւ Որդիին նոյն բառերուն մասին, անդրադարձանք Հօրը եւ Որդիին նոյն 
աստուածային էութիւնը ունենալու հարցին վերաբերեալաստուածային էութիւնը ունենալու հարցին վերաբերեալաստուածային էութիւնը ունենալու հարցին վերաբերեալաստուածային էութիւնը ունենալու հարցին վերաբերեալ::::    Հոս Հոս Հոս Հոս 
««««էութիւնէութիւնէութիւնէութիւն» » » » բառին փոխարէն ունինք բառին փոխարէն ունինք բառին փոխարէն ունինք բառին փոխարէն ունինք ««««բնութիւնբնութիւնբնութիւնբնութիւն» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Հայերէն Հայերէն Հայերէն Հայերէն 
թարգմանութեան մէջ երկու տարբեր բառեր գործածուած են՝ թարգմանութեան մէջ երկու տարբեր բառեր գործածուած են՝ թարգմանութեան մէջ երկու տարբեր բառեր գործածուած են՝ թարգմանութեան մէջ երկու տարբեր բառեր գործածուած են՝ 
էուէուէուէութիւն եւ բնութիւն, բայց յունարէնին մէջ մէկ բառ գործածուած թիւն եւ բնութիւն, բայց յունարէնին մէջ մէկ բառ գործածուած թիւն եւ բնութիւն, բայց յունարէնին մէջ մէկ բառ գործածուած թիւն եւ բնութիւն, բայց յունարէնին մէջ մէկ բառ գործածուած 
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է, եւ այդ բառը է, եւ այդ բառը է, եւ այդ բառը է, եւ այդ բառը ««««ՀոմողուսիոսՀոմողուսիոսՀոմողուսիոսՀոմողուսիոս» » » » բառն է, որ կը նշանակէ՝ համագոյ, բառն է, որ կը նշանակէ՝ համագոյ, բառն է, որ կը նշանակէ՝ համագոյ, բառն է, որ կը նշանակէ՝ համագոյ, 
նոյնագոյ, եւ նոյն բնութիւնը ունեցողնոյնագոյ, եւ նոյն բնութիւնը ունեցողնոյնագոյ, եւ նոյն բնութիւնը ունեցողնոյնագոյ, եւ նոյն բնութիւնը ունեցող::::    Արդարեւ, երբ կԱրդարեւ, երբ կԱրդարեւ, երբ կԱրդարեւ, երբ կ’’’’ըսենք որ ըսենք որ ըսենք որ ըսենք որ 
Որդին Հօրը բնութիւնը ունի, ըսած կՈրդին Հօրը բնութիւնը ունի, ըսած կՈրդին Հօրը բնութիւնը ունի, ըսած կՈրդին Հօրը բնութիւնը ունի, ըսած կ’’’’ըլլանք որ ան Հօրը ըլլանք որ ան Հօրը ըլլանք որ ան Հօրը ըլլանք որ ան Հօրը 
բնութենէն եւ Հօրը էութենէբնութենէն եւ Հօրը էութենէբնութենէն եւ Հօրը էութենէբնութենէն եւ Հօրը էութենէն էն էն էն է::::    

Յիշեցէք այն յաւելուածը որ մենք ունինք Հաւատամքի Յիշեցէք այն յաւելուածը որ մենք ունինք Հաւատամքի Յիշեցէք այն յաւելուածը որ մենք ունինք Հաւատամքի Յիշեցէք այն յաւելուածը որ մենք ունինք Հաւատամքի 
աւարտին. աւարտին. աւարտին. աւարտին. ««««Իսկ անոնք որ կԻսկ անոնք որ կԻսկ անոնք որ կԻսկ անոնք որ կ’’’’ըսեն՝ "կար ժամանակ մը երբ չկար ըսեն՝ "կար ժամանակ մը երբ չկար ըսեն՝ "կար ժամանակ մը երբ չկար ըսեն՝ "կար ժամանակ մը երբ չկար 
Որդին", կամ "կար ժամանակ մը երբ չկար Սուրբ Հոգին", կամ Որդին", կամ "կար ժամանակ մը երբ չկար Սուրբ Հոգին", կամ Որդին", կամ "կար ժամանակ մը երբ չկար Սուրբ Հոգին", կամ Որդին", կամ "կար ժամանակ մը երբ չկար Սուրբ Հոգին", կամ 
կկկկ’’’’ըսեն՝ "ոչինչէն ստեղծուեցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան ըսեն՝ "ոչինչէն ստեղծուեցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան ըսեն՝ "ոչինչէն ստեղծուեցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան ըսեն՝ "ոչինչէն ստեղծուեցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան 
Աստուծոյ Որդին եւ կամ Սուրբ ՀոգինԱստուծոյ Որդին եւ կամ Սուրբ ՀոգինԱստուծոյ Որդին եւ կամ Սուրբ ՀոգինԱստուծոյ Որդին եւ կամ Սուրբ Հոգին", ", ", ", եւ թէ՝ փոփոխութեան եւ թէ՝ փոփոխութեան եւ թէ՝ փոփոխութեան եւ թէ՝ փոփոխութեան 
կամ այլայլումի ենթակայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական կամ այլայլումի ենթակայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական կամ այլայլումի ենթակայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական կամ այլայլումի ենթակայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցին կը նզովէՍուրբ Եկեղեցին կը նզովէՍուրբ Եկեղեցին կը նզովէՍուրբ Եկեղեցին կը նզովէ´́́́    այնպիսիներըայնպիսիներըայնպիսիներըայնպիսիները»»»»::::    Այս յաւելուածին Այս յաւելուածին Այս յաւելուածին Այս յաւելուածին 
վերաբերեալ երեք հաստատումներ պիտի ընեմ.վերաբերեալ երեք հաստատումներ պիտի ընեմ.վերաբերեալ երեք հաստատումներ պիտի ընեմ.վերաբերեալ երեք հաստատումներ պիտի ընեմ.---- 

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    եթէ ըսենք որ կար ժամանակ երբ Որդին չկար, կը եթէ ըսենք որ կար ժամանակ երբ Որդին չկար, կը եթէ ըսենք որ կար ժամանակ երբ Որդին չկար, կը եթէ ըսենք որ կար ժամանակ երբ Որդին չկար, կը 
նշանակէ թէ ժամանակի ընթացքին գոյնշանակէ թէ ժամանակի ընթացքին գոյնշանակէ թէ ժամանակի ընթացքին գոյնշանակէ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացաւ, իսկ եթէ ացաւ, իսկ եթէ ացաւ, իսկ եթէ ացաւ, իսկ եթէ 
ժամանակի ընթացքին գոյացաւ, կը նշանակէ որ ստեղծուած է եւ ժամանակի ընթացքին գոյացաւ, կը նշանակէ որ ստեղծուած է եւ ժամանակի ընթացքին գոյացաւ, կը նշանակէ որ ստեղծուած է եւ ժամանակի ընթացքին գոյացաւ, կը նշանակէ որ ստեղծուած է եւ 
ոոոո´́́́չ թէ ստեղծիչչ թէ ստեղծիչչ թէ ստեղծիչչ թէ ստեղծիչ::::    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    եթէ ըսենք որ Որդին ոչինչէն ստեղծուեցաւ, զայն եթէ ըսենք որ Որդին ոչինչէն ստեղծուեցաւ, զայն եթէ ըսենք որ Որդին ոչինչէն ստեղծուեցաւ, զայն եթէ ըսենք որ Որդին ոչինչէն ստեղծուեցաւ, զայն 
ստեղծագործութեան մաս դարձուցած կստեղծագործութեան մաս դարձուցած կստեղծագործութեան մաս դարձուցած կստեղծագործութեան մաս դարձուցած կ’’’’ըլլանք, որովհետեւ երբ ըլլանք, որովհետեւ երբ ըլլանք, որովհետեւ երբ ըլլանք, որովհետեւ երբ 
խօսեցանք ստեղծագործութեան մասին, ըսինք որ Աստուած խօսեցանք ստեղծագործութեան մասին, ըսինք որ Աստուած խօսեցանք ստեղծագործութեան մասին, ըսինք որ Աստուած խօսեցանք ստեղծագործութեան մասին, ըսինք որ Աստուած 
ամէն ինչ ոամէն ինչ ոամէն ինչ ոամէն ինչ ոչինչէն ստեղծեցչինչէն ստեղծեցչինչէն ստեղծեցչինչէն ստեղծեց::::    Որդին սակայն ոչինչէն ստեղծուող Որդին սակայն ոչինչէն ստեղծուող Որդին սակայն ոչինչէն ստեղծուող Որդին սակայն ոչինչէն ստեղծուող 
մը չեղաւ, այլ՝ ոչինչէն ստեղծող մըմը չեղաւ, այլ՝ ոչինչէն ստեղծող մըմը չեղաւ, այլ՝ ոչինչէն ստեղծող մըմը չեղաւ, այլ՝ ոչինչէն ստեղծող մը::::    Ան անժամանակ գոյութիւն է Ան անժամանակ գոյութիւն է Ան անժամանակ գոյութիւն է Ան անժամանակ գոյութիւն է 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացած, անեղ է եւ ոչ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացած, անեղ է եւ ոչ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացած, անեղ է եւ ոչ թէ ժամանակի ընթացքին գոյացած, անեղ է եւ ո´́́́չ թէ եղածչ թէ եղածչ թէ եղածչ թէ եղած::::    

Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.----    արարածներու բնութիւնը ենթակայ է արարածներու բնութիւնը ենթակայ է արարածներու բնութիւնը ենթակայ է արարածներու բնութիւնը ենթակայ է 
փոփոխութեան կամ մաշումի օրէնքին, ուստի, ըսել՝ թէփոփոխութեան կամ մաշումի օրէնքին, ուստի, ըսել՝ թէփոփոխութեան կամ մաշումի օրէնքին, ուստի, ըսել՝ թէփոփոխութեան կամ մաշումի օրէնքին, ուստի, ըսել՝ թէ    Որդին Որդին Որդին Որդին 
կամ Սուրբ Հոգին ենթակայ են փոփոխութեան, կը նշանակէ՝ կամ Սուրբ Հոգին ենթակայ են փոփոխութեան, կը նշանակէ՝ կամ Սուրբ Հոգին ենթակայ են փոփոխութեան, կը նշանակէ՝ կամ Սուրբ Հոգին ենթակայ են փոփոխութեան, կը նշանակէ՝ 
զանոնք հաւասար նկատեր արարածներու հետզանոնք հաւասար նկատեր արարածներու հետզանոնք հաւասար նկատեր արարածներու հետզանոնք հաւասար նկատեր արարածներու հետ::::    Մարդ կրնայ Մարդ կրնայ Մարդ կրնայ Մարդ կրնայ 
փոխուիլ, մեծնալ, ծերանալ, մեռնիլ, բայց Որդին եւ Սուրբ Հոգին, փոխուիլ, մեծնալ, ծերանալ, մեռնիլ, բայց Որդին եւ Սուրբ Հոգին, փոխուիլ, մեծնալ, ծերանալ, մեռնիլ, բայց Որդին եւ Սուրբ Հոգին, փոխուիլ, մեծնալ, ծերանալ, մեռնիլ, բայց Որդին եւ Սուրբ Հոգին, 
նոյնն են յաւիտեաններէն ի վեր եւ նոյնը պիտի մնան նոյնն են յաւիտեաններէն ի վեր եւ նոյնը պիտի մնան նոյնն են յաւիտեաններէն ի վեր եւ նոյնը պիտի մնան նոյնն են յաւիտեաններէն ի վեր եւ նոյնը պիտի մնան 
յաւիտենապէսյաւիտենապէսյաւիտենապէսյաւիտենապէս::::    

6.6.6.6.----    Գանք վերջին հաստատումԳանք վերջին հաստատումԳանք վերջին հաստատումԳանք վերջին հաստատումին՝ին՝ին՝ին՝ « « « «Իրմով ստեղծուած է ամէն Իրմով ստեղծուած է ամէն Իրմով ստեղծուած է ամէն Իրմով ստեղծուած է ամէն 
ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, տեսանելի թէ 
անտեսանելիանտեսանելիանտեսանելիանտեսանելի»»»»::::    Մինչեւ հիմա Հաւատամքը շեշտեց թէ Քրիստոս Մինչեւ հիմա Հաւատամքը շեշտեց թէ Քրիստոս Մինչեւ հիմա Հաւատամքը շեշտեց թէ Քրիստոս Մինչեւ հիմա Հաւատամքը շեշտեց թէ Քրիստոս 
արարած մը չէ, իսկ հիմա քայլ մը անդին կարարած մը չէ, իսկ հիմա քայլ մը անդին կարարած մը չէ, իսկ հիմա քայլ մը անդին կարարած մը չէ, իսկ հիմա քայլ մը անդին կ’’’’անցնի, ըսելու անցնի, ըսելու անցնի, ըսելու անցնի, ըսելու 
համար, որ Քրիստոս իհամար, որ Քրիստոս իհամար, որ Քրիստոս իհամար, որ Քրիստոս ի´́́́նքն է արարիչը արարածներուննքն է արարիչը արարածներուննքն է արարիչը արարածներուննքն է արարիչը արարածներուն::::    
Արդարեւ, Յովհաննէս աւետաԱրդարեւ, Յովհաննէս աւետաԱրդարեւ, Յովհաննէս աւետաԱրդարեւ, Յովհաննէս աւետարանիչ կը հաստատէ թէ րանիչ կը հաստատէ թէ րանիչ կը հաստատէ թէ րանիչ կը հաստատէ թէ 
Քրիստոսով Քրիստոսով Քրիստոսով Քրիստոսով ««««էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր 
ոոոո´́́́չ մէկ բան ստեղծեցչ մէկ բան ստեղծեցչ մէկ բան ստեղծեցչ մէկ բան ստեղծեց»»»» ( ( ( (Յհ 1.3)Յհ 1.3)Յհ 1.3)Յհ 1.3)::::    Քիչ մը անդին դարձեալ կՔիչ մը անդին դարձեալ կՔիչ մը անդին դարձեալ կՔիչ մը անդին դարձեալ կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ 
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««««աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւաշխարհը իրմով ստեղծուեցաւաշխարհը իրմով ստեղծուեցաւաշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ»»»» ( ( ( (Յհ 1.10)Յհ 1.10)Յհ 1.10)Յհ 1.10)::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
խօսելով Տէր Յիսուսի մասին՝ կը վկայէ. խօսելով Տէր Յիսուսի մասին՝ կը վկայէ. խօսելով Տէր Յիսուսի մասին՝ կը վկայէ. խօսելով Տէր Յիսուսի մասին՝ կը վկայէ. ««««Աստուած զինք ամէն Աստուած զինք ամէն Աստուած զինք ամէն Աստուած զինք ամէն 
բանի ժառանգոբանի ժառանգոբանի ժառանգոբանի ժառանգորդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը րդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը րդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը րդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը 
ստեղծեցստեղծեցստեղծեցստեղծեց»»»» ( ( ( (Եբր 1.2)Եբր 1.2)Եբր 1.2)Եբր 1.2)::::    

Հոս կՀոս կՀոս կՀոս կ’’’’ուզեմ յիշել Կողոսացիներուն նամակէն հատուած մը ուզեմ յիշել Կողոսացիներուն նամակէն հատուած մը ուզեմ յիշել Կողոսացիներուն նամակէն հատուած մը ուզեմ յիշել Կողոսացիներուն նամակէն հատուած մը 
որ հաւատքի ամենէն հին հանգանակներէն մին կը նկատուի, եւ որ հաւատքի ամենէն հին հանգանակներէն մին կը նկատուի, եւ որ հաւատքի ամենէն հին հանգանակներէն մին կը նկատուի, եւ որ հաւատքի ամենէն հին հանգանակներէն մին կը նկատուի, եւ 
ճշգրիտ չենք գիտեր, թէ առաքեալը ի՞նք խմբագրած է զայն, թէ՝ ճշգրիտ չենք գիտեր, թէ առաքեալը ի՞նք խմբագրած է զայն, թէ՝ ճշգրիտ չենք գիտեր, թէ առաքեալը ի՞նք խմբագրած է զայն, թէ՝ ճշգրիտ չենք գիտեր, թէ առաքեալը ի՞նք խմբագրած է զայն, թէ՝ 
իր օրով արդէն կար եւ կը գործածոիր օրով արդէն կար եւ կը գործածոիր օրով արդէն կար եւ կը գործածոիր օրով արդէն կար եւ կը գործածուէր որոշ եկեղեցիներու մէջւէր որոշ եկեղեցիներու մէջւէր որոշ եկեղեցիներու մէջւէր որոշ եկեղեցիներու մէջ::::    

Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    
««««Քրիստոս ինք՝ տեսանելի պատկերն էՔրիստոս ինք՝ տեսանելի պատկերն էՔրիստոս ինք՝ տեսանելի պատկերն էՔրիստոս ինք՝ տեսանելի պատկերն է    
աներեւոյթ Աստուծոյ.աներեւոյթ Աստուծոյ.աներեւոյթ Աստուծոյ.աներեւոյթ Աստուծոյ.    
Հօրը Որդին, ծնած համայն ստեղծուածներէն առաջՀօրը Որդին, ծնած համայն ստեղծուածներէն առաջՀօրը Որդին, ծնած համայն ստեղծուածներէն առաջՀօրը Որդին, ծնած համայն ստեղծուածներէն առաջ::::    
Որովհետեւ Աստուած անով ստեղծեց ամէն բան,Որովհետեւ Աստուած անով ստեղծեց ամէն բան,Որովհետեւ Աստուած անով ստեղծեց ամէն բան,Որովհետեւ Աստուած անով ստեղծեց ամէն բան,    
երկինքի մէջ թէ երկի վրայ,երկինքի մէջ թէ երկի վրայ,երկինքի մէջ թէ երկի վրայ,երկինքի մէջ թէ երկի վրայ,    
երեւելի թէ աներեւոյթ.երեւելի թէ աներեւոյթ.երեւելի թէ աներեւոյթ.երեւելի թէ աներեւոյթ.    
որոնց կարգին են՝ ոգեղէն աորոնց կարգին են՝ ոգեղէն աորոնց կարգին են՝ ոգեղէն աորոնց կարգին են՝ ոգեղէն աշխարհիշխարհիշխարհիշխարհի    
գահակալներն ու տէրութիւններըգահակալներն ու տէրութիւններըգահակալներն ու տէրութիւններըգահակալներն ու տէրութիւնները::::    
Անոր ձեռքով եւ անոր համար ստեղծուեցաւ ամէն բանԱնոր ձեռքով եւ անոր համար ստեղծուեցաւ ամէն բանԱնոր ձեռքով եւ անոր համար ստեղծուեցաւ ամէն բանԱնոր ձեռքով եւ անոր համար ստեղծուեցաւ ամէն բան::::    
Գոյութիւնն իր՝ ամէն բանէ առաջ է,Գոյութիւնն իր՝ ամէն բանէ առաջ է,Գոյութիւնն իր՝ ամէն բանէ առաջ է,Գոյութիւնն իր՝ ամէն բանէ առաջ է,    
եւ ամէն բան իրմով է որ գոյացաւեւ ամէն բան իրմով է որ գոյացաւեւ ամէն բան իրմով է որ գոյացաւեւ ամէն բան իրմով է որ գոյացաւ::::    
Ան է գլուխը մարմինին, այսինքն՝ եկեղեցիինԱն է գլուխը մարմինին, այսինքն՝ եկեղեցիինԱն է գլուխը մարմինին, այսինքն՝ եկեղեցիինԱն է գլուխը մարմինին, այսինքն՝ եկեղեցիին::::    
Ան է սկիզբը,Ան է սկիզբը,Ան է սկիզբը,Ան է սկիզբը,    
որ անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն,որ անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն,որ անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն,որ անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն,    
որպէսզի ինք աորպէսզի ինք աորպէսզի ինք աորպէսզի ինք առաջնութիւնն ունենայռաջնութիւնն ունենայռաջնութիւնն ունենայռաջնութիւնն ունենայ    
ամէն, ամէամէն, ամէամէն, ամէամէն, ամէ´́́́ն բանի մէջն բանի մէջն բանի մէջն բանի մէջ::::    
Որովհետեւ Հայրը ուզեց, որ ՔրիստոսՈրովհետեւ Հայրը ուզեց, որ ՔրիստոսՈրովհետեւ Հայրը ուզեց, որ ՔրիստոսՈրովհետեւ Հայրը ուզեց, որ Քրիստոս    
իր մէջ ունենայ աստուածային բնութեան լիութիւնըիր մէջ ունենայ աստուածային բնութեան լիութիւնըիր մէջ ունենայ աստուածային բնութեան լիութիւնըիր մէջ ունենայ աստուածային բնութեան լիութիւնը::::    
Անոր ձեռքով ուզեց իրեն հետ հաշտեցնել ամէն բան,Անոր ձեռքով ուզեց իրեն հետ հաշտեցնել ամէն բան,Անոր ձեռքով ուզեց իրեն հետ հաշտեցնել ամէն բան,Անոր ձեռքով ուզեց իրեն հետ հաշտեցնել ամէն բան,    
երկինքի մէջ թէ երկրի վրայ,երկինքի մէջ թէ երկրի վրայ,երկինքի մէջ թէ երկրի վրայ,երկինքի մէջ թէ երկրի վրայ,    
խաղաղութիւն հաստատելովխաղաղութիւն հաստատելովխաղաղութիւն հաստատելովխաղաղութիւն հաստատելով»»»»    
խաչի վրայ մահուամբն անորխաչի վրայ մահուամբն անորխաչի վրայ մահուամբն անորխաչի վրայ մահուամբն անոր»»»» ( ( ( (Կղ 1.15Կղ 1.15Կղ 1.15Կղ 1.15----20)20)20)20):::: 
Ասիկա կարծէք Քրիստոսաբանական հանգանակ մըն է, այլ Ասիկա կարծէք Քրիստոսաբանական հանգանակ մըն է, այլ Ասիկա կարծէք Քրիստոսաբանական հանգանակ մըն է, այլ Ասիկա կարծէք Քրիստոսաբանական հանգանակ մըն է, այլ 

խօսքով՝ Քրիստոսի անձին, աստուածային բնութեան, խօսքով՝ Քրիստոսի անձին, աստուածային բնութեան, խօսքով՝ Քրիստոսի անձին, աստուածային բնութեան, խօսքով՝ Քրիստոսի անձին, աստուածային բնութեան, 
հանգամանքին, առաքելութեան, զոհագործական մահուան եւ հանգամանքին, առաքելութեան, զոհագործական մահուան եւ հանգամանքին, առաքելութեան, զոհագործական մահուան եւ հանգամանքին, առաքելութեան, զոհագործական մահուան եւ 
այդ մահուամբ իրագործուած հաշտութեան վերաբերեալ այդ մահուամբ իրագործուած հաշտութեան վերաբերեալ այդ մահուամբ իրագործուած հաշտութեան վերաբերեալ այդ մահուամբ իրագործուած հաշտութեան վերաբերեալ 
հաւատքի հանգանակ մըն էհաւատքի հանգանակ մըն էհաւատքի հանգանակ մըն էհաւատքի հանգանակ մըն է::::    
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Շատ աւելի կարճ հանգանակի ձեւ մը ուՇատ աւելի կարճ հանգանակի ձեւ մը ուՇատ աւելի կարճ հանգանակի ձեւ մը ուՇատ աւելի կարճ հանգանակի ձեւ մը ունինք նինք նինք նինք 
Կորնթացիներուն գրուած առաջին նամակին 8.6Կորնթացիներուն գրուած առաջին նամակին 8.6Կորնթացիներուն գրուած առաջին նամակին 8.6Կորնթացիներուն գրուած առաջին նամակին 8.6----ին մէջ՝ որ կին մէջ՝ որ կին մէջ՝ որ կին մէջ՝ որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Մեզի համար մէկ Աստուած կայ, Հայրը, որմէ սկիզբ առած է Մեզի համար մէկ Աստուած կայ, Հայրը, որմէ սկիզբ առած է Մեզի համար մէկ Աստուած կայ, Հայրը, որմէ սկիզբ առած է Մեզի համար մէկ Աստուած կայ, Հայրը, որմէ սկիզբ առած է 
ամէն բան, եւ մենք իրեն համար կանք. եւ կայ մէկ Տէր՝ Յիսուս ամէն բան, եւ մենք իրեն համար կանք. եւ կայ մէկ Տէր՝ Յիսուս ամէն բան, եւ մենք իրեն համար կանք. եւ կայ մէկ Տէր՝ Յիսուս ամէն բան, եւ մենք իրեն համար կանք. եւ կայ մէկ Տէր՝ Յիսուս 
Քրիստոսը, որուն միջոցաւ ստեղծուեցաւ ամէն բան, եւ մենք Քրիստոսը, որուն միջոցաւ ստեղծուեցաւ ամէն բան, եւ մենք Քրիստոսը, որուն միջոցաւ ստեղծուեցաւ ամէն բան, եւ մենք Քրիստոսը, որուն միջոցաւ ստեղծուեցաւ ամէն բան, եւ մենք 
անոր միջոցաւ կանքանոր միջոցաւ կանքանոր միջոցաւ կանքանոր միջոցաւ կանք»»»»::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս առաքեալի յիշած այս երկու առաքեալի յիշած այս երկու առաքեալի յիշած այս երկու առաքեալի յիշած այս երկու 
հանգանակներուն մէջ ալ, կը հաստատուի որ ամէն ինչ հանգանակներուն մէջ ալ, կը հաստատուի որ ամէն ինչ հանգանակներուն մէջ ալ, կը հաստատուի որ ամէն ինչ հանգանակներուն մէջ ալ, կը հաստատուի որ ամէն ինչ 
Քրիստոսի միջոցաւ ստեղծուեցաւՔրիստոսի միջոցաւ ստեղծուեցաւՔրիստոսի միջոցաւ ստեղծուեցաւՔրիստոսի միջոցաւ ստեղծուեցաւ::::    

Աւարտելու համար այս բաժինը, ըսեմ, որ Աւարտելու համար այս բաժինը, ըսեմ, որ Աւարտելու համար այս բաժինը, ըսեմ, որ Աւարտելու համար այս բաժինը, ըսեմ, որ ««««Իրմով Իրմով Իրմով Իրմով 
ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, ստեղծուած է ամէն ինչ որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ, 
տեսանելի թէ անտեսանելիտեսանելի թէ անտեսանելիտեսանելի թէ անտեսանելիտեսանելի թէ անտեսանելի»»»»    խօսքը, նաեւ պատասխան մըն է խօսքը, նաեւ պատասխան մըն է խօսքը, նաեւ պատասխան մըն է խօսքը, նաեւ պատասխան մըն է 
ԳնոԳնոԳնոԳնոստիկեան աղանդներունստիկեան աղանդներունստիկեան աղանդներունստիկեան աղանդներուն::::    Գնոստիկեան աղանդաւորները Գնոստիկեան աղանդաւորները Գնոստիկեան աղանդաւորները Գնոստիկեան աղանդաւորները 
թէեւ կթէեւ կթէեւ կթէեւ կ’’’’ընդունէին ստեղծագործութիւնը, բայց կը մերժէին որ ընդունէին ստեղծագործութիւնը, բայց կը մերժէին որ ընդունէին ստեղծագործութիւնը, բայց կը մերժէին որ ընդունէին ստեղծագործութիւնը, բայց կը մերժէին որ 
Աստուած ինք եղած ըլլայ ուղղակիօրէն ստեղծողըԱստուած ինք եղած ըլլայ ուղղակիօրէն ստեղծողըԱստուած ինք եղած ըլլայ ուղղակիօրէն ստեղծողըԱստուած ինք եղած ըլլայ ուղղակիօրէն ստեղծողը::::    

Համաձայն այս աղանդաւորներուն, Աստուած աշխարհն ու Համաձայն այս աղանդաւորներուն, Աստուած աշխարհն ու Համաձայն այս աղանդաւորներուն, Աստուած աշխարհն ու Համաձայն այս աղանդաւորներուն, Աստուած աշխարհն ու 
տիեզերքը ստեղծեց միջնորդի մը՝ կիսաստուածի մը միջոցաւ, որ տիեզերքը ստեղծեց միջնորդի մը՝ կիսաստուածի մը միջոցաւ, որ տիեզերքը ստեղծեց միջնորդի մը՝ կիսաստուածի մը միջոցաւ, որ տիեզերքը ստեղծեց միջնորդի մը՝ կիսաստուածի մը միջոցաւ, որ 
ոոոո´́́́չ չ չ չ արարած է եւ ոարարած է եւ ոարարած է եւ ոարարած է եւ ո´́́́չ ալ արարիչչ ալ արարիչչ ալ արարիչչ ալ արարիչ::::    Իրենց այս հաստատումով, Իրենց այս հաստատումով, Իրենց այս հաստատումով, Իրենց այս հաստատումով, 
խորքին մէջ Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ անոնք խորքին մէջ Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ անոնք խորքին մէջ Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ անոնք խորքին մէջ Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ անոնք 
կկկկ’’’’ուրանային, որովհետեւ, ըստ իրենց, այն միջնորդը կամ այն ուրանային, որովհետեւ, ըստ իրենց, այն միջնորդը կամ այն ուրանային, որովհետեւ, ըստ իրենց, այն միջնորդը կամ այն ուրանային, որովհետեւ, ըստ իրենց, այն միջնորդը կամ այն 
կիսաստուածը որուն միջոցաւ Աստուած ստեղծեց աշխարհը՝ կիսաստուածը որուն միջոցաւ Աստուած ստեղծեց աշխարհը՝ կիսաստուածը որուն միջոցաւ Աստուած ստեղծեց աշխարհը՝ կիսաստուածը որուն միջոցաւ Աստուած ստեղծեց աշխարհը՝ 
Քրիստոս ինքն էՔրիստոս ինքն էՔրիստոս ինքն էՔրիստոս ինքն է::::    Մենք արդէն բացատրեցինք որ Որդին ոՄենք արդէն բացատրեցինք որ Որդին ոՄենք արդէն բացատրեցինք որ Որդին ոՄենք արդէն բացատրեցինք որ Որդին ո´́́́չ չ չ չ 
մմմմիայն Հօրը բնութենէն է, այլեւ՝ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, իայն Հօրը բնութենէն է, այլեւ՝ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, իայն Հօրը բնութենէն է, այլեւ՝ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, իայն Հօրը բնութենէն է, այլեւ՝ Հօրը հետ նոյն բնութիւնը ունի, 
ուստի, Հօրը նման եւ Հօրը հետ՝ իուստի, Հօրը նման եւ Հօրը հետ՝ իուստի, Հօրը նման եւ Հօրը հետ՝ իուստի, Հօրը նման եւ Հօրը հետ՝ ի´́́́նքն ալ Աստուած է՝ մէկ նքն ալ Աստուած է՝ մէկ նքն ալ Աստուած է՝ մէկ նքն ալ Աստուած է՝ մէկ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    

Երբ կը խօսէինք մեր երկնաւոր Հօր մասին, տեսանք որ Երբ կը խօսէինք մեր երկնաւոր Հօր մասին, տեսանք որ Երբ կը խօսէինք մեր երկնաւոր Հօր մասին, տեսանք որ Երբ կը խօսէինք մեր երկնաւոր Հօր մասին, տեսանք որ 
Հաւատամքը կը հաստատէ թէ ան արարիչն է երեւելի եւ Հաւատամքը կը հաստատէ թէ ան արարիչն է երեւելի եւ Հաւատամքը կը հաստատէ թէ ան արարիչն է երեւելի եւ Հաւատամքը կը հաստատէ թէ ան արարիչն է երեւելի եւ 
աներեւելի բաներուն, իսկ այս անգամ, նաներեւելի բաներուն, իսկ այս անգամ, նաներեւելի բաներուն, իսկ այս անգամ, նաներեւելի բաներուն, իսկ այս անգամ, նոյն հաստատումը ոյն հաստատումը ոյն հաստատումը ոյն հաստատումը 
կրկնուած կը գտնենք Որդիին համարկրկնուած կը գտնենք Որդիին համարկրկնուած կը գտնենք Որդիին համարկրկնուած կը գտնենք Որդիին համար::::    Բնականօրէն Բնականօրէն Բնականօրէն Բնականօրէն 
հակասութիւն չկայ, բայց շեշտուած իրողութիւնը այն է՝ որ Հայրը, հակասութիւն չկայ, բայց շեշտուած իրողութիւնը այն է՝ որ Հայրը, հակասութիւն չկայ, բայց շեշտուած իրողութիւնը այն է՝ որ Հայրը, հակասութիւն չկայ, բայց շեշտուած իրողութիւնը այն է՝ որ Հայրը, 
Որդին եւ Սուրբ Հոգին՝ մէկ Աստուած ենՈրդին եւ Սուրբ Հոգին՝ մէկ Աստուած ենՈրդին եւ Սուրբ Հոգին՝ մէկ Աստուած ենՈրդին եւ Սուրբ Հոգին՝ մէկ Աստուած են::::    Երեքն ալ արարիչ են, Երեքն ալ արարիչ են, Երեքն ալ արարիչ են, Երեքն ալ արարիչ են, 
բայց մէբայց մէբայց մէբայց մէ´́́́կ արարիչ են եւ ոկ արարիչ են եւ ոկ արարիչ են եւ ոկ արարիչ են եւ ո´́́́չ թէ երեքչ թէ երեքչ թէ երեքչ թէ երեք::::    

Աշխարհը Որդիին միջոցաւ ստեղծուած ըլլալու Աշխարհը Որդիին միջոցաւ ստեղծուած ըլլալու Աշխարհը Որդիին միջոցաւ ստեղծուած ըլլալու Աշխարհը Որդիին միջոցաւ ստեղծուած ըլլալու 
իիիիրողութիւնը քիչ մը աւելի շեշտուած է, որովհետեւ շօշափելի այս րողութիւնը քիչ մը աւելի շեշտուած է, որովհետեւ շօշափելի այս րողութիւնը քիչ մը աւելի շեշտուած է, որովհետեւ շօշափելի այս րողութիւնը քիչ մը աւելի շեշտուած է, որովհետեւ շօշափելի այս 
աշխարհին հետ անմիջական կապը Որդիով է որ աշխարհին հետ անմիջական կապը Որդիով է որ աշխարհին հետ անմիջական կապը Որդիով է որ աշխարհին հետ անմիջական կապը Որդիով է որ 
կկկկ’’’’արտայայտուիարտայայտուիարտայայտուիարտայայտուի::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին    
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1.1.1.1.----    Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս 

Ձիթենեաց լերան վրայ կՁիթենեաց լերան վրայ կՁիթենեաց լերան վրայ կՁիթենեաց լերան վրայ կ’’’’աղօթէր, կը տագնապէր եւ իր աղօթէր, կը տագնապէր եւ իր աղօթէր, կը տագնապէր եւ իր աղօթէր, կը տագնապէր եւ իր 
««««քրիտինքը արիւնի կաթիլնեքրիտինքը արիւնի կաթիլնեքրիտինքը արիւնի կաթիլնեքրիտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռրու պէս ոլոռրու պէս ոլոռրու պէս ոլոռ----ոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէր»»»»    
((((Ղկ 22.44)Ղկ 22.44)Ղկ 22.44)Ղկ 22.44)::::    Աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, Աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, Աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, Աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, 
աստուածութեան յատուկ չեն, հետեւաբար, ի՞նչպէս Յիսուս այդ աստուածութեան յատուկ չեն, հետեւաբար, ի՞նչպէս Յիսուս այդ աստուածութեան յատուկ չեն, հետեւաբար, ի՞նչպէս Յիսուս այդ աստուածութեան յատուկ չեն, հետեւաբար, ի՞նչպէս Յիսուս այդ 
բոլորին ենթակայ եղաւբոլորին ենթակայ եղաւբոլորին ենթակայ եղաւբոլորին ենթակայ եղաւ::::    

    
Ճիշդ է որ աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, Ճիշդ է որ աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, Ճիշդ է որ աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, Ճիշդ է որ աղօթելը, տագնապիլը եւ նման բաներ, 

աստուածութեան յատուկ չեն, բայց Յիսուս կատարեալ Աստուաաստուածութեան յատուկ չեն, բայց Յիսուս կատարեալ Աստուաաստուածութեան յատուկ չեն, բայց Յիսուս կատարեալ Աստուաաստուածութեան յատուկ չեն, բայց Յիսուս կատարեալ Աստուած ծ ծ ծ 
ըլլալուն կողքին, միաժամանակ կատարեալ մարդն էրըլլալուն կողքին, միաժամանակ կատարեալ մարդն էրըլլալուն կողքին, միաժամանակ կատարեալ մարդն էրըլլալուն կողքին, միաժամանակ կատարեալ մարդն էր::::    Ան Ան Ան Ան 
ինքզինք ամբողջապէս նոյնացուց մարդոց հետ եւ ինքզինքը ամէն ինքզինք ամբողջապէս նոյնացուց մարդոց հետ եւ ինքզինքը ամէն ինքզինք ամբողջապէս նոյնացուց մարդոց հետ եւ ինքզինքը ամէն ինքզինք ամբողջապէս նոյնացուց մարդոց հետ եւ ինքզինքը ամէն 
բանով օրինակ դարձուց մեզիբանով օրինակ դարձուց մեզիբանով օրինակ դարձուց մեզիբանով օրինակ դարձուց մեզի::::    Ան իր մարդեղութեամբ բնաւ Ան իր մարդեղութեամբ բնաւ Ան իր մարդեղութեամբ բնաւ Ան իր մարդեղութեամբ բնաւ 
չբաժնուեցաւ Հօրմէն, քանի ինքն իսկ վկայեց թէ ինք կչբաժնուեցաւ Հօրմէն, քանի ինքն իսկ վկայեց թէ ինք կչբաժնուեցաւ Հօրմէն, քանի ինքն իսկ վկայեց թէ ինք կչբաժնուեցաւ Հօրմէն, քանի ինքն իսկ վկայեց թէ ինք կ’’’’ապրի ապրի ապրի ապրի 
Հօրը մէջ եւ Հայրը իր մէջ (Յհ 14.10), եւ Հօրը մէջ եւ Հայրը իր մէջ (Յհ 14.10), եւ Հօրը մէջ եւ Հայրը իր մէջ (Յհ 14.10), եւ Հօրը մէջ եւ Հայրը իր մէջ (Յհ 14.10), եւ բնաւ չդադրեցաւ բնաւ չդադրեցաւ բնաւ չդադրեցաւ բնաւ չդադրեցաւ 
Աստուած ըլլալէԱստուած ըլլալէԱստուած ըլլալէԱստուած ըլլալէ::::    Ան կամաւորապէս մերկացաւ իր Ան կամաւորապէս մերկացաւ իր Ան կամաւորապէս մերկացաւ իր Ան կամաւորապէս մերկացաւ իր 
աստուածային փառքէն ու պատիւէն (Փլպ 2.7), որպէսզի աստուածային փառքէն ու պատիւէն (Փլպ 2.7), որպէսզի աստուածային փառքէն ու պատիւէն (Փլպ 2.7), որպէսզի աստուածային փառքէն ու պատիւէն (Փլպ 2.7), որպէսզի 
կարենար մօտենալ մեզի եւ մեր փրկութիւնը իրագործելկարենար մօտենալ մեզի եւ մեր փրկութիւնը իրագործելկարենար մօտենալ մեզի եւ մեր փրկութիւնը իրագործելկարենար մօտենալ մեզի եւ մեր փրկութիւնը իրագործել::::    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
Յիսուս որ կատարեալ Աստուածն էր, ձերբակալութեան եւ Յիսուս որ կատարեալ Աստուածն էր, ձերբակալութեան եւ Յիսուս որ կատարեալ Աստուածն էր, ձերբակալութեան եւ Յիսուս որ կատարեալ Աստուածն էր, ձերբակալութեան եւ 
խաչելութեան իր նախորդող ժամերուն, երբ կխաչելութեան իր նախորդող ժամերուն, երբ կխաչելութեան իր նախորդող ժամերուն, երբ կխաչելութեան իր նախորդող ժամերուն, երբ կ’’’’աղաղաղաղօթէր Ձիթենեաց օթէր Ձիթենեաց օթէր Ձիթենեաց օթէր Ձիթենեաց 
լերան վրայ, տագնապի մատնուեցաւ եւ անոր լերան վրայ, տագնապի մատնուեցաւ եւ անոր լերան վրայ, տագնապի մատնուեցաւ եւ անոր լերան վրայ, տագնապի մատնուեցաւ եւ անոր ««««քրիտինքը քրիտինքը քրիտինքը քրիտինքը 
արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռարիւնի կաթիլներու պէս ոլոռարիւնի կաթիլներու պէս ոլոռարիւնի կաթիլներու պէս ոլոռ----ոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէր»»»» ( ( ( (Ղկ 22.44)Ղկ 22.44)Ղկ 22.44)Ղկ 22.44)::::    
Այս բոլորը եղան, պատկերացնելու համար այն երկիւղն ու Այս բոլորը եղան, պատկերացնելու համար այն երկիւղն ու Այս բոլորը եղան, պատկերացնելու համար այն երկիւղն ու Այս բոլորը եղան, պատկերացնելու համար այն երկիւղն ու 
տագնապը որ մեղաւոր մարդը կտագնապը որ մեղաւոր մարդը կտագնապը որ մեղաւոր մարդը կտագնապը որ մեղաւոր մարդը կ’’’’ունենայ մահուան դիմաց. ունենայ մահուան դիմաց. ունենայ մահուան դիմաց. ունենայ մահուան դիմաց. 
երկիւղ մը եւ տագնապ մը՝ որ աստոերկիւղ մը եւ տագնապ մը՝ որ աստոերկիւղ մը եւ տագնապ մը՝ որ աստոերկիւղ մը եւ տագնապ մը՝ որ աստուածութեան յատուկ չէ, բայց ւածութեան յատուկ չէ, բայց ւածութեան յատուկ չէ, բայց ւածութեան յատուկ չէ, բայց 
որովհետեւ Քրիստոս ինքզինքը նոյնացուց մեղաւոր որովհետեւ Քրիստոս ինքզինքը նոյնացուց մեղաւոր որովհետեւ Քրիստոս ինքզինքը նոյնացուց մեղաւոր որովհետեւ Քրիստոս ինքզինքը նոյնացուց մեղաւոր 
մարդկութեան հետ, յանձն առաւ կրել այդ տագնապն ու երկիւղը մարդկութեան հետ, յանձն առաւ կրել այդ տագնապն ու երկիւղը մարդկութեան հետ, յանձն առաւ կրել այդ տագնապն ու երկիւղը մարդկութեան հետ, յանձն առաւ կրել այդ տագնապն ու երկիւղը 
կամաւորապէսկամաւորապէսկամաւորապէսկամաւորապէս::::    Նոյնիսկ չարչարանքը կամ խաչելութիւնը Նոյնիսկ չարչարանքը կամ խաչելութիւնը Նոյնիսկ չարչարանքը կամ խաչելութիւնը Նոյնիսկ չարչարանքը կամ խաչելութիւնը 
Աստուծոյ յատուկ բան մը չէ, բայց Քրիստոս կամաւորապէս եւ Աստուծոյ յատուկ բան մը չէ, բայց Քրիստոս կամաւորապէս եւ Աստուծոյ յատուկ բան մը չէ, բայց Քրիստոս կամաւորապէս եւ Աստուծոյ յատուկ բան մը չէ, բայց Քրիստոս կամաւորապէս եւ 
սիրայօժար կերպով այդ բոլոսիրայօժար կերպով այդ բոլոսիրայօժար կերպով այդ բոլոսիրայօժար կերպով այդ բոլորը իր վրայ առաւ, որպէսզի մեռնէր րը իր վրայ առաւ, որպէսզի մեռնէր րը իր վրայ առաւ, որպէսզի մեռնէր րը իր վրայ առաւ, որպէսզի մեռնէր 
մեզի համար եւ մեր փոխարէն, մեզ ազատագրելու համար մեզի համար եւ մեր փոխարէն, մեզ ազատագրելու համար մեզի համար եւ մեր փոխարէն, մեզ ազատագրելու համար մեզի համար եւ մեր փոխարէն, մեզ ազատագրելու համար 
յաւիտենական կորուստէն եւ դարձնելու համար յաւիտենական կորուստէն եւ դարձնելու համար յաւիտենական կորուստէն եւ դարձնելու համար յաւիտենական կորուստէն եւ դարձնելու համար 
ժառանգորդները փրկութեանժառանգորդները փրկութեանժառանգորդները փրկութեանժառանգորդները փրկութեան::::    

    
2.2.2.2.----    Այդ օրուան անղանդները, ինչպէս օրինակ Այդ օրուան անղանդները, ինչպէս օրինակ Այդ օրուան անղանդները, ինչպէս օրինակ Այդ օրուան անղանդները, ինչպէս օրինակ 

Արիոսականները ո՞րքան ժամանակ գոյատեւեցինԱրիոսականները ո՞րքան ժամանակ գոյատեւեցինԱրիոսականները ո՞րքան ժամանակ գոյատեւեցինԱրիոսականները ո՞րքան ժամանակ գոյատեւեցին::::    
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Աղանդներուն թիւը եկեղեցւԱղանդներուն թիւը եկեղեցւԱղանդներուն թիւը եկեղեցւԱղանդներուն թիւը եկեղեցւոյ ձեռնադրութեան Մաշտոցին ոյ ձեռնադրութեան Մաշտոցին ոյ ձեռնադրութեան Մաշտոցին ոյ ձեռնադրութեան Մաշտոցին 
մէջ շուրջ 167 կը ներկայանայ, եւ սակայն, թիւը անկէ շատ աւելի մէջ շուրջ 167 կը ներկայանայ, եւ սակայն, թիւը անկէ շատ աւելի մէջ շուրջ 167 կը ներկայանայ, եւ սակայն, թիւը անկէ շատ աւելի մէջ շուրջ 167 կը ներկայանայ, եւ սակայն, թիւը անկէ շատ աւելի 
է, եթէ երբեք աղանդներուն տարբերակները նաեւ նկատի է, եթէ երբեք աղանդներուն տարբերակները նաեւ նկատի է, եթէ երբեք աղանդներուն տարբերակները նաեւ նկատի է, եթէ երբեք աղանդներուն տարբերակները նաեւ նկատի 
առնենքառնենքառնենքառնենք::::    Արիոսականութիւնը մօտաւորապէս կէս դար Արիոսականութիւնը մօտաւորապէս կէս դար Արիոսականութիւնը մօտաւորապէս կէս դար Արիոսականութիւնը մօտաւորապէս կէս դար 
գոյատեւեց, յետոյ փոխուեցաւ, մեղմացաւ, որոշ տարբերակներու գոյատեւեց, յետոյ փոխուեցաւ, մեղմացաւ, որոշ տարբերակներու գոյատեւեց, յետոյ փոխուեցաւ, մեղմացաւ, որոշ տարբերակներու գոյատեւեց, յետոյ փոխուեցաւ, մեղմացաւ, որոշ տարբերակներու 
ենթարկուեցաւ եւ յետենթարկուեցաւ եւ յետենթարկուեցաւ եւ յետենթարկուեցաւ եւ յետոյ կրօնական նահանջութեամբ մը վերջ ոյ կրօնական նահանջութեամբ մը վերջ ոյ կրօնական նահանջութեամբ մը վերջ ոյ կրօնական նահանջութեամբ մը վերջ 
գտաւգտաւգտաւգտաւ::::    

Չմոռնանք որ որոշ ժամանակ մը կայսրեր եւս Չմոռնանք որ որոշ ժամանակ մը կայսրեր եւս Չմոռնանք որ որոշ ժամանակ մը կայսրեր եւս Չմոռնանք որ որոշ ժամանակ մը կայսրեր եւս 
հետապնդեցին զիրենք, փորձեցին անոնց գրութիւնները առնել հետապնդեցին զիրենք, փորձեցին անոնց գրութիւնները առնել հետապնդեցին զիրենք, փորձեցին անոնց գրութիւնները առնել հետապնդեցին զիրենք, փորձեցին անոնց գրութիւնները առնել 
անոնց ձեռքէն եւ դատապարտել զանոնքանոնց ձեռքէն եւ դատապարտել զանոնքանոնց ձեռքէն եւ դատապարտել զանոնքանոնց ձեռքէն եւ դատապարտել զանոնք::::    Ճնշումներու տակ, Ճնշումներու տակ, Ճնշումներու տակ, Ճնշումներու տակ, 
Արիոսականութիւնը որոշ ժամանակի մը համար նահանջեց եւ Արիոսականութիւնը որոշ ժամանակի մը համար նահանջեց եւ Արիոսականութիւնը որոշ ժամանակի մը համար նահանջեց եւ Արիոսականութիւնը որոշ ժամանակի մը համար նահանջեց եւ 
չքացաւ կարծէք, բայչքացաւ կարծէք, բայչքացաւ կարծէք, բայչքացաւ կարծէք, բայց հետագային, տարբեր անուն կրող ուրիշ ց հետագային, տարբեր անուն կրող ուրիշ ց հետագային, տարբեր անուն կրող ուրիշ ց հետագային, տարբեր անուն կրող ուրիշ 
աղանդներու մէջ որոշ ձեւերով երեւան եկան կրկինաղանդներու մէջ որոշ ձեւերով երեւան եկան կրկինաղանդներու մէջ որոշ ձեւերով երեւան եկան կրկինաղանդներու մէջ որոշ ձեւերով երեւան եկան կրկին::::    

Յիշեցէք օրինակ, Հայաստան աշխարհի մէջ 7Յիշեցէք օրինակ, Հայաստան աշխարհի մէջ 7Յիշեցէք օրինակ, Հայաստան աշխարհի մէջ 7Յիշեցէք օրինակ, Հայաստան աշխարհի մէջ 7----րդ, 8րդ, 8րդ, 8րդ, 8----րդ րդ րդ րդ 
դարերուն սկիզբ առած շարժում մը՝ Պաւղիկեան կոչուող, որ դարերուն սկիզբ առած շարժում մը՝ Պաւղիկեան կոչուող, որ դարերուն սկիզբ առած շարժում մը՝ Պաւղիկեան կոչուող, որ դարերուն սկիզբ առած շարժում մը՝ Պաւղիկեան կոչուող, որ 
սկզբնապէս Հայաստանի ծայրամասերուն վրայ սկսաւ, բայց սկզբնապէս Հայաստանի ծայրամասերուն վրայ սկսաւ, բայց սկզբնապէս Հայաստանի ծայրամասերուն վրայ սկսաւ, բայց սկզբնապէս Հայաստանի ծայրամասերուն վրայ սկսաւ, բայց 
յետոյ անցաւ Բիւզանդյետոյ անցաւ Բիւզանդյետոյ անցաւ Բիւզանդյետոյ անցաւ Բիւզանդական կայսրութիւն, մտաւ Եւրոպական ական կայսրութիւն, մտաւ Եւրոպական ական կայսրութիւն, մտաւ Եւրոպական ական կայսրութիւն, մտաւ Եւրոպական 
ցամաքամաս, հասնելով մինչեւ հեռաւոր Իսլանտացամաքամաս, հասնելով մինչեւ հեռաւոր Իսլանտացամաքամաս, հասնելով մինչեւ հեռաւոր Իսլանտացամաքամաս, հասնելով մինչեւ հեռաւոր Իսլանտա::::    Պաւղիկեան Պաւղիկեան Պաւղիկեան Պաւղիկեան 
աղանդը Արիոսի վարդապետութիւնը կը բաժնէին աղանդը Արիոսի վարդապետութիւնը կը բաժնէին աղանդը Արիոսի վարդապետութիւնը կը բաժնէին աղանդը Արիոսի վարդապետութիւնը կը բաժնէին 
մասնակիօրէն, եւ հետեւաբար, իրեմասնակիօրէն, եւ հետեւաբար, իրեմասնակիօրէն, եւ հետեւաբար, իրեմասնակիօրէն, եւ հետեւաբար, իրե´́́́նք եւս Քրիստոսի նք եւս Քրիստոսի նք եւս Քրիստոսի նք եւս Քրիստոսի 
կատարեալ աստուածութեան նկատմամբ ամբողջական հաւատք կատարեալ աստուածութեան նկատմամբ ամբողջական հաւատք կատարեալ աստուածութեան նկատմամբ ամբողջական հաւատք կատարեալ աստուածութեան նկատմամբ ամբողջական հաւատք 
չունէինչունէինչունէինչունէին::::    

Դարձեալ, 10Դարձեալ, 10Դարձեալ, 10Դարձեալ, 10----րդ դարուն րդ դարուն րդ դարուն րդ դարուն Հայաստանի մէջ սկիզբ առաւ Հայաստանի մէջ սկիզբ առաւ Հայաստանի մէջ սկիզբ առաւ Հայաստանի մէջ սկիզբ առաւ 
աղանդ մը՝ Թոնդրակեան անունով ծանօթ, որ շարունակուեցաւ աղանդ մը՝ Թոնդրակեան անունով ծանօթ, որ շարունակուեցաւ աղանդ մը՝ Թոնդրակեան անունով ծանօթ, որ շարունակուեցաւ աղանդ մը՝ Թոնդրակեան անունով ծանօթ, որ շարունակուեցաւ 
մինչեւ վերջերսմինչեւ վերջերսմինչեւ վերջերսմինչեւ վերջերս::::    Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ եկան ցոյց Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ եկան ցոյց Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ եկան ցոյց Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ եկան ցոյց 
տալու որ Հայաստանի մէջ մէկտալու որ Հայաստանի մէջ մէկտալու որ Հայաստանի մէջ մէկտալու որ Հայաստանի մէջ մէկ----երկու գիւղեր Թոնդրակեան երկու գիւղեր Թոնդրակեան երկու գիւղեր Թոնդրակեան երկու գիւղեր Թոնդրակեան 
աղանդին հետեւողներ էին, եւ չենք գիտեր եթէ երբեք տակաւին աղանդին հետեւողներ էին, եւ չենք գիտեր եթէ երբեք տակաւին աղանդին հետեւողներ էին, եւ չենք գիտեր եթէ երբեք տակաւին աղանդին հետեւողներ էին, եւ չենք գիտեր եթէ երբեք տակաւին 
կը շարունակեն ակը շարունակեն ակը շարունակեն ակը շարունակեն այդպէս մնալյդպէս մնալյդպէս մնալյդպէս մնալ::::    

19191919----րդ դարու Թոնդրակեանները վստահաբար րդ դարու Թոնդրակեանները վստահաբար րդ դարու Թոնդրակեանները վստահաբար րդ դարու Թոնդրակեանները վստահաբար 
շարունակութիւնն են 10շարունակութիւնն են 10շարունակութիւնն են 10շարունակութիւնն են 10----րդ դարուն սկիզբ առած րդ դարուն սկիզբ առած րդ դարուն սկիզբ առած րդ դարուն սկիզբ առած 
Թոնդրակեաններուն, բայց հարկաւ երկուքին ուսուցումներուն Թոնդրակեաններուն, բայց հարկաւ երկուքին ուսուցումներուն Թոնդրակեաններուն, բայց հարկաւ երկուքին ուսուցումներուն Թոնդրակեաններուն, բայց հարկաւ երկուքին ուսուցումներուն 
մէջ պզտիկ տարբերութիւններ կանմէջ պզտիկ տարբերութիւններ կանմէջ պզտիկ տարբերութիւններ կանմէջ պզտիկ տարբերութիւններ կան::::    Անոնց մօտ Անոնց մօտ Անոնց մօտ Անոնց մօտ 
վարդապետական որոշ կէտեր գրեթէ նոյնը մնացինվարդապետական որոշ կէտեր գրեթէ նոյնը մնացինվարդապետական որոշ կէտեր գրեթէ նոյնը մնացինվարդապետական որոշ կէտեր գրեթէ նոյնը մնացին::::    Անոնք կը Անոնք կը Անոնք կը Անոնք կը 
մերժէին պատկերնմերժէին պատկերնմերժէին պատկերնմերժէին պատկերներու գործածութիւնը, խաչին հանդէպ երու գործածութիւնը, խաչին հանդէպ երու գործածութիւնը, խաչին հանդէպ երու գործածութիւնը, խաչին հանդէպ 
յարգանքը, եկեղեցւոյ ծէսը, քահանայական կարգը, եւ այլ բաներյարգանքը, եկեղեցւոյ ծէսը, քահանայական կարգը, եւ այլ բաներյարգանքը, եկեղեցւոյ ծէսը, քահանայական կարգը, եւ այլ բաներյարգանքը, եկեղեցւոյ ծէսը, քահանայական կարգը, եւ այլ բաներ::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան՝ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան՝ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան՝ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան՝ 
իջեալ յերկնիցիջեալ յերկնիցիջեալ յերկնիցիջեալ յերկնից»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ «(«(«(«(Ինքն էր) որ մեզի՝ մարդերուս Ինքն էր) որ մեզի՝ մարդերուս Ինքն էր) որ մեզի՝ մարդերուս Ինքն էր) որ մեզի՝ մարդերուս 
եւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւեւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւեւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւեւ մեր փրկութեան համար երկինքէն իջաւ»»»»::::    

    
ՄարդուՄարդուՄարդուՄարդուն պատմութիւնը աշխարհի պատմութիւնն է, եւ ն պատմութիւնը աշխարհի պատմութիւնն է, եւ ն պատմութիւնը աշխարհի պատմութիւնն է, եւ ն պատմութիւնը աշխարհի պատմութիւնն է, եւ 

փոխադարձաբարփոխադարձաբարփոխադարձաբարփոխադարձաբար::::    Մենք չենք կրնար աշխարհը պատկերացնել Մենք չենք կրնար աշխարհը պատկերացնել Մենք չենք կրնար աշխարհը պատկերացնել Մենք չենք կրնար աշխարհը պատկերացնել 
առանց մարդուն, եւ հետեւաբար, աշխարհին պատմութիւնը՝ առանց մարդուն, եւ հետեւաբար, աշխարհին պատմութիւնը՝ առանց մարդուն, եւ հետեւաբար, աշխարհին պատմութիւնը՝ առանց մարդուն, եւ հետեւաբար, աշխարհին պատմութիւնը՝ 
պատմութիւնն է մարդ արարածինպատմութիւնն է մարդ արարածինպատմութիւնն է մարդ արարածինպատմութիւնն է մարդ արարածին::::    

Մարդը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուեցաւ իբրեւ պսակը Մարդը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուեցաւ իբրեւ պսակը Մարդը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուեցաւ իբրեւ պսակը Մարդը Աստուծոյ կողմէ ստեղծուեցաւ իբրեւ պսակը 
արարչութեանարարչութեանարարչութեանարարչութեան::::    Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ ԱսԱսկէ առաջ բացատրեցինք, որ ԱսԱսկէ առաջ բացատրեցինք, որ ԱսԱսկէ առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած ոտուած ոտուած ոտուած ո´́́́չ չ չ չ 
միայն ստեղծիչն է տիեզերքին, այլեւ զայն ձեւաւորողն ու միայն ստեղծիչն է տիեզերքին, այլեւ զայն ձեւաւորողն ու միայն ստեղծիչն է տիեզերքին, այլեւ զայն ձեւաւորողն ու միայն ստեղծիչն է տիեզերքին, այլեւ զայն ձեւաւորողն ու 
կարգաւորողն է, եւ ոկարգաւորողն է, եւ ոկարգաւորողն է, եւ ոկարգաւորողն է, եւ ո´́́́չ միայն կարգաւորողն է, այլեւ զայն չ միայն կարգաւորողն է, այլեւ զայն չ միայն կարգաւորողն է, այլեւ զայն չ միայն կարգաւորողն է, այլեւ զայն 
կեանքով լեցնողն էկեանքով լեցնողն էկեանքով լեցնողն էկեանքով լեցնողն է::::    Կեանք ըսելով, կը հասկնանք բուսական Կեանք ըսելով, կը հասկնանք բուսական Կեանք ըսելով, կը հասկնանք բուսական Կեանք ըսելով, կը հասկնանք բուսական 
կեանքը, կենդանական կեանքը, բայց մասնաւորաբար, կեանքը, կենդանական կեանքը, բայց մասնաւորաբար, կեանքը, կենդանական կեանքը, բայց մասնաւորաբար, կեանքը, կենդանական կեանքը, բայց մասնաւորաբար, 
մարդկային կեանքըմարդկային կեանքըմարդկային կեանքըմարդկային կեանքը::::    

Աստուած մարդը ստեղծեցԱստուած մարդը ստեղծեցԱստուած մարդը ստեղծեցԱստուած մարդը ստեղծեց    իր պատկերին եւ նմանութեան իր պատկերին եւ նմանութեան իր պատկերին եւ նմանութեան իր պատկերին եւ նմանութեան 
համաձայն (Ծն 1.26)համաձայն (Ծն 1.26)համաձայն (Ծն 1.26)համաձայն (Ծն 1.26)::::    Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ 
ստեղծուած ըլլալ, կը նշանակէ՝ օժտուած ըլլալ ստեղծուած ըլլալ, կը նշանակէ՝ օժտուած ըլլալ ստեղծուած ըլլալ, կը նշանակէ՝ օժտուած ըլլալ ստեղծուած ըլլալ, կը նշանակէ՝ օժտուած ըլլալ 
բանականութեամբ, աստուածային հոգիին եւ նկարագիրին բանականութեամբ, աստուածային հոգիին եւ նկարագիրին բանականութեամբ, աստուածային հոգիին եւ նկարագիրին բանականութեամբ, աստուածային հոգիին եւ նկարագիրին 
յատկանիշներով՝ իր սրբութեամբ, արդարութեամբ եւ իր կամքին յատկանիշներով՝ իր սրբութեամբ, արդարութեամբ եւ իր կամքին յատկանիշներով՝ իր սրբութեամբ, արդարութեամբ եւ իր կամքին յատկանիշներով՝ իր սրբութեամբ, արդարութեամբ եւ իր կամքին 
կատարեալ գիտութեամբկատարեալ գիտութեամբկատարեալ գիտութեամբկատարեալ գիտութեամբ::::    

ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ ստեղծուած ըլլալ, յ պատկերով եւ նմանութեամբ ստեղծուած ըլլալ, յ պատկերով եւ նմանութեամբ ստեղծուած ըլլալ, յ պատկերով եւ նմանութեամբ ստեղծուած ըլլալ, 
միաժամանակ, կը նշանակէ՝ ունենալ այն իշխանութիւնն ու միաժամանակ, կը նշանակէ՝ ունենալ այն իշխանութիւնն ու միաժամանակ, կը նշանակէ՝ ունենալ այն իշխանութիւնն ու միաժամանակ, կը նշանակէ՝ ունենալ այն իշխանութիւնն ու 
տիրութիւնը որ Աստուծոյ կը պատկանէր, բայց որ Աստուած ինք, տիրութիւնը որ Աստուծոյ կը պատկանէր, բայց որ Աստուած ինք, տիրութիւնը որ Աստուծոյ կը պատկանէր, բայց որ Աստուած ինք, տիրութիւնը որ Աստուծոյ կը պատկանէր, բայց որ Աստուած ինք, 
յօժարական տուաւ մարդուն, որպէսզի մարդը աշխարհի մէջ յօժարական տուաւ մարդուն, որպէսզի մարդը աշխարհի մէջ յօժարական տուաւ մարդուն, որպէսզի մարդը աշխարհի մէջ յօժարական տուաւ մարդուն, որպէսզի մարդը աշխարհի մէջ 
զինք ներկայացնէր, իր տնտեսը ըլլար, զինք փոխարինողը ըլզինք ներկայացնէր, իր տնտեսը ըլլար, զինք փոխարինողը ըլզինք ներկայացնէր, իր տնտեսը ըլլար, զինք փոխարինողը ըլզինք ներկայացնէր, իր տնտեսը ըլլար, զինք փոխարինողը ըլլարլարլարլար::::    

Աստուած մարդուն իշխանութիւն տուաւ, այոԱստուած մարդուն իշխանութիւն տուաւ, այոԱստուած մարդուն իշխանութիւն տուաւ, այոԱստուած մարդուն իշխանութիւն տուաւ, այո´́́́, , , , բայց բայց բայց բայց 
միաժամանակ պարտականութիւն յանձնեց որ աշխարհը միաժամանակ պարտականութիւն յանձնեց որ աշխարհը միաժամանակ պարտականութիւն յանձնեց որ աշխարհը միաժամանակ պարտականութիւն յանձնեց որ աշխարհը 
մատակարարէ, խնամէ ու պահպանէ (Ծն 2.15) այնպիսիմատակարարէ, խնամէ ու պահպանէ (Ծն 2.15) այնպիսիմատակարարէ, խնամէ ու պահպանէ (Ծն 2.15) այնպիսիմատակարարէ, խնամէ ու պահպանէ (Ծն 2.15) այնպիսի´́́́    ձեւով ձեւով ձեւով ձեւով 
մը, որ ատիկա ծառայէ մարդուն բարիքին եւ Աստուծոյ փառքին մը, որ ատիկա ծառայէ մարդուն բարիքին եւ Աստուծոյ փառքին մը, որ ատիկա ծառայէ մարդուն բարիքին եւ Աստուծոյ փառքին մը, որ ատիկա ծառայէ մարդուն բարիքին եւ Աստուծոյ փառքին 
համարհամարհամարհամար::::    Մարդուն կոչումն էր եւ է, արարչութիւնը ծառայեՄարդուն կոչումն էր եւ է, արարչութիւնը ծառայեՄարդուն կոչումն էր եւ է, արարչութիւնը ծառայեՄարդուն կոչումն էր եւ է, արարչութիւնը ծառայեցնել ցնել ցնել ցնել 
Աստուծոյ վերջնական նպատակինԱստուծոյ վերջնական նպատակինԱստուծոյ վերջնական նպատակինԱստուծոյ վերջնական նպատակին::::    

Մարդը սակայն երկաՄարդը սակայն երկաՄարդը սակայն երկաՄարդը սակայն երկա՜՜՜՜ր ժամանակ տէր չկեցաւ Աստուծոյ ր ժամանակ տէր չկեցաւ Աստուծոյ ր ժամանակ տէր չկեցաւ Աստուծոյ ր ժամանակ տէր չկեցաւ Աստուծոյ 
կողմէ իրեն տրուած իշխանութեան, պարտականութեան, կողմէ իրեն տրուած իշխանութեան, պարտականութեան, կողմէ իրեն տրուած իշխանութեան, պարտականութեան, կողմէ իրեն տրուած իշխանութեան, պարտականութեան, 
պատիւին ու փառքինպատիւին ու փառքինպատիւին ու փառքինպատիւին ու փառքին::::    Ան շուտով զոհ գնաց իր մէջ եղող Ան շուտով զոհ գնաց իր մէջ եղող Ան շուտով զոհ գնաց իր մէջ եղող Ան շուտով զոհ գնաց իր մէջ եղող 
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ցանկութիւններուն, եւ մասնաւորաբար ացանկութիւններուն, եւ մասնաւորաբար ացանկութիւններուն, եւ մասնաւորաբար ացանկութիւններուն, եւ մասնաւորաբար ա´́́́յն ցանկութեան, որ յն ցանկութեան, որ յն ցանկութեան, որ յն ցանկութեան, որ 
գիտութեան եւ ճանաչողութգիտութեան եւ ճանաչողութգիտութեան եւ ճանաչողութգիտութեան եւ ճանաչողութեան ցանկութիւնն էրեան ցանկութիւնն էրեան ցանկութիւնն էրեան ցանկութիւնն էր::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
իիիի´́́́նքն էր որ մարդուն մէջ գիտութեան, այլ խօսքով՝ գիտնալու նքն էր որ մարդուն մէջ գիտութեան, այլ խօսքով՝ գիտնալու նքն էր որ մարդուն մէջ գիտութեան, այլ խօսքով՝ գիտնալու նքն էր որ մարդուն մէջ գիտութեան, այլ խօսքով՝ գիտնալու 
ցանկութիւնը դրաւցանկութիւնը դրաւցանկութիւնը դրաւցանկութիւնը դրաւ::::    Դրաւ՝ որպէսզի առաջնորդէր մարդուն Դրաւ՝ որպէսզի առաջնորդէր մարդուն Դրաւ՝ որպէսզի առաջնորդէր մարդուն Դրաւ՝ որպէսզի առաջնորդէր մարդուն 
գիտնալու Աստուծոյ կամքը, եւ այդ կամքին համաձայն գիտնալու Աստուծոյ կամքը, եւ այդ կամքին համաձայն գիտնալու Աստուծոյ կամքը, եւ այդ կամքին համաձայն գիտնալու Աստուծոյ կամքը, եւ այդ կամքին համաձայն 
ղեկավարելու իր կեանքըղեկավարելու իր կեանքըղեկավարելու իր կեանքըղեկավարելու իր կեանքը::::    

Սատանան բնականօրէն տեղեակ էր Աստուծոյ կողմէ Սատանան բնականօրէն տեղեակ էր Աստուծոյ կողմէ Սատանան բնականօրէն տեղեակ էր Աստուծոյ կողմէ Սատանան բնականօրէն տեղեակ էր Աստուծոյ կողմէ 
մարդումարդումարդումարդուն մէջ հաստատուած գիտնալու ցանկութենէնն մէջ հաստատուած գիտնալու ցանկութենէնն մէջ հաստատուած գիտնալու ցանկութենէնն մէջ հաստատուած գիտնալու ցանկութենէն::::    Առիթէն Առիթէն Առիթէն Առիթէն 
օգուելով, ան մօտեցաւ Եւային եւ հասկցուց իրեն, որ Աստուած օգուելով, ան մօտեցաւ Եւային եւ հասկցուց իրեն, որ Աստուած օգուելով, ան մօտեցաւ Եւային եւ հասկցուց իրեն, որ Աստուած օգուելով, ան մօտեցաւ Եւային եւ հասկցուց իրեն, որ Աստուած 
ճշմարիտ գիտութիւնը պահած էր իրմէ, եւ ուստի, եթէ կճշմարիտ գիտութիւնը պահած էր իրմէ, եւ ուստի, եթէ կճշմարիտ գիտութիւնը պահած էր իրմէ, եւ ուստի, եթէ կճշմարիտ գիտութիւնը պահած էր իրմէ, եւ ուստի, եթէ կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
տիրանալ ճշմարիտ գիտութեան եւ Աստուծոյ նման ըլլալ, պէտք տիրանալ ճշմարիտ գիտութեան եւ Աստուծոյ նման ըլլալ, պէտք տիրանալ ճշմարիտ գիտութեան եւ Աստուծոյ նման ըլլալ, պէտք տիրանալ ճշմարիտ գիտութեան եւ Աստուծոյ նման ըլլալ, պէտք 
էր անխուսափելիօրէն ճաշակէր բարիի ու չարի գէր անխուսափելիօրէն ճաշակէր բարիի ու չարի գէր անխուսափելիօրէն ճաշակէր բարիի ու չարի գէր անխուսափելիօրէն ճաշակէր բարիի ու չարի գիտութեան իտութեան իտութեան իտութեան 
ծառէն (Ծն 3.1ծառէն (Ծն 3.1ծառէն (Ծն 3.1ծառէն (Ծն 3.1----5)5)5)5)::::    Մարդը գիտութեան մարմաջէն բռնուած, Մարդը գիտութեան մարմաջէն բռնուած, Մարդը գիտութեան մարմաջէն բռնուած, Մարդը գիտութեան մարմաջէն բռնուած, 
ճաշակեց արգիլեալ ծառէն, որ սովորական ծառ մը չէր հարկաւ, ճաշակեց արգիլեալ ծառէն, որ սովորական ծառ մը չէր հարկաւ, ճաշակեց արգիլեալ ծառէն, որ սովորական ծառ մը չէր հարկաւ, ճաշակեց արգիլեալ ծառէն, որ սովորական ծառ մը չէր հարկաւ, 
այլ Աստուծոյ պատուիրաններուն ծառն էրայլ Աստուծոյ պատուիրաններուն ծառն էրայլ Աստուծոյ պատուիրաններուն ծառն էրայլ Աստուծոյ պատուիրաններուն ծառն էր::::    Ճաշակելը՝ Ճաշակելը՝ Ճաշակելը՝ Ճաշակելը՝ 
պատուիրանազանց ըլլալ է, Աստուծոյ անհնազանդ ըլլալպատուիրանազանց ըլլալ է, Աստուծոյ անհնազանդ ըլլալպատուիրանազանց ըլլալ է, Աստուծոյ անհնազանդ ըլլալպատուիրանազանց ըլլալ է, Աստուծոյ անհնազանդ ըլլալ::::    

Աստուած մարդը կոչած էր մնայուն կերպով հնաԱստուած մարդը կոչած էր մնայուն կերպով հնաԱստուած մարդը կոչած էր մնայուն կերպով հնաԱստուած մարդը կոչած էր մնայուն կերպով հնազանդելու զանդելու զանդելու զանդելու 
իր կամքին եւ այդ կամքին բարիքները ճաշակելու, մարդը իր կամքին եւ այդ կամքին բարիքները ճաշակելու, մարդը իր կամքին եւ այդ կամքին բարիքները ճաշակելու, մարդը իր կամքին եւ այդ կամքին բարիքները ճաշակելու, մարդը 
սակայն, այդ հնազանդութեան մէջ չմնացսակայն, այդ հնազանդութեան մէջ չմնացսակայն, այդ հնազանդութեան մէջ չմնացսակայն, այդ հնազանդութեան մէջ չմնաց::::    Ան դոԱն դոԱն դոԱն դո´́́́ւրս ինկաւ ւրս ինկաւ ւրս ինկաւ ւրս ինկաւ 
Աստուծոյ կամքէն երբ փորձեց Աստուծոյ գիտութենէն զատ ուրիշ Աստուծոյ կամքէն երբ փորձեց Աստուծոյ գիտութենէն զատ ուրիշ Աստուծոյ կամքէն երբ փորձեց Աստուծոյ գիտութենէն զատ ուրիշ Աստուծոյ կամքէն երբ փորձեց Աստուծոյ գիտութենէն զատ ուրիշ 
գիտութեան մը հասնիլգիտութեան մը հասնիլգիտութեան մը հասնիլգիտութեան մը հասնիլ::::    

Անհնազանդութեան վայրկեանին իսկ, ան կորսնցուց Անհնազանդութեան վայրկեանին իսկ, ան կորսնցուց Անհնազանդութեան վայրկեանին իսկ, ան կորսնցուց Անհնազանդութեան վայրկեանին իսկ, ան կորսնցուց 
Աստուծոյ կողմէ իրեն Աստուծոյ կողմէ իրեն Աստուծոյ կողմէ իրեն Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած պարգեւները. հարկաւ բոլորը մէկ տրուած պարգեւները. հարկաւ բոլորը մէկ տրուած պարգեւները. հարկաւ բոլորը մէկ տրուած պարգեւները. հարկաւ բոլորը մէկ 
անգամէն եւ ամբողջականօրէն չկորսնցուց, այլ՝ աստիճանաբարանգամէն եւ ամբողջականօրէն չկորսնցուց, այլ՝ աստիճանաբարանգամէն եւ ամբողջականօրէն չկորսնցուց, այլ՝ աստիճանաբարանգամէն եւ ամբողջականօրէն չկորսնցուց, այլ՝ աստիճանաբար::::    
Այն գիտութիւնը որ մարդուն տրուած էր, եւ այն սրբութիւնն ու Այն գիտութիւնը որ մարդուն տրուած էր, եւ այն սրբութիւնն ու Այն գիտութիւնը որ մարդուն տրուած էր, եւ այն սրբութիւնն ու Այն գիտութիւնը որ մարդուն տրուած էր, եւ այն սրբութիւնն ու 
արդարութիւնը որոնք կային մարդուն մէջ, աստիճանաբար արդարութիւնը որոնք կային մարդուն մէջ, աստիճանաբար արդարութիւնը որոնք կային մարդուն մէջ, աստիճանաբար արդարութիւնը որոնք կային մարդուն մէջ, աստիճանաբար 
նահանջ արձանագրեցիննահանջ արձանագրեցիննահանջ արձանագրեցիննահանջ արձանագրեցին::::    

Ուրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ խլՈւրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ խլՈւրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ խլՈւրիշ կարեւոր բան մը եւս կայ որ խլուեցաւ մարդուն ուեցաւ մարդուն ուեցաւ մարդուն ուեցաւ մարդուն 
ձեռքէն երբ մեղանչեց. բան մը՝ որուն մասին խօսեցանք տարբեր ձեռքէն երբ մեղանչեց. բան մը՝ որուն մասին խօսեցանք տարբեր ձեռքէն երբ մեղանչեց. բան մը՝ որուն մասին խօսեցանք տարբեր ձեռքէն երբ մեղանչեց. բան մը՝ որուն մասին խօսեցանք տարբեր 
առիթով մը, եւ ատիկա՝ մարդուն շնորհուած ազատութիւնն էառիթով մը, եւ ատիկա՝ մարդուն շնորհուած ազատութիւնն էառիթով մը, եւ ատիկա՝ մարդուն շնորհուած ազատութիւնն էառիթով մը, եւ ատիկա՝ մարդուն շնորհուած ազատութիւնն է::::    
Ազատութիւնը բանականութեան լրացուցիչն էԱզատութիւնը բանականութեան լրացուցիչն էԱզատութիւնը բանականութեան լրացուցիչն էԱզատութիւնը բանականութեան լրացուցիչն է::::    Բանականութիւն Բանականութիւն Բանականութիւն Բանականութիւն 
մը առանց ազատութեան իմաստ չունի, եւ ոմը առանց ազատութեան իմաստ չունի, եւ ոմը առանց ազատութեան իմաստ չունի, եւ ոմը առանց ազատութեան իմաստ չունի, եւ ո´́́́չ ալ ազատութիւն չ ալ ազատութիւն չ ալ ազատութիւն չ ալ ազատութիւն 
մը՝ առանց բանականութեամը՝ առանց բանականութեամը՝ առանց բանականութեամը՝ առանց բանականութեանննն::::    Կենդանին զուրկ է Կենդանին զուրկ է Կենդանին զուրկ է Կենդանին զուրկ է 
բանականութենէն, եւ ուստի՝ զուրկ նաեւ ազատութենէնբանականութենէն, եւ ուստի՝ զուրկ նաեւ ազատութենէնբանականութենէն, եւ ուստի՝ զուրկ նաեւ ազատութենէնբանականութենէն, եւ ուստի՝ զուրկ նաեւ ազատութենէն::::    

Մարդը իրեն շնորհուած ազատութեամբ ընտրեց Մարդը իրեն շնորհուած ազատութեամբ ընտրեց Մարդը իրեն շնորհուած ազատութեամբ ընտրեց Մարդը իրեն շնորհուած ազատութեամբ ընտրեց 
անհնազանդութեան ճամբան, եւ ատոր իբրեւ հետեւանք՝ ինկաւ անհնազանդութեան ճամբան, եւ ատոր իբրեւ հետեւանք՝ ինկաւ անհնազանդութեան ճամբան, եւ ատոր իբրեւ հետեւանք՝ ինկաւ անհնազանդութեան ճամբան, եւ ատոր իբրեւ հետեւանք՝ ինկաւ 
մեղքին տիրապետութեան տակմեղքին տիրապետութեան տակմեղքին տիրապետութեան տակմեղքին տիրապետութեան տակ::::    Իսկ մեղքին տիրապետութեան Իսկ մեղքին տիրապետութեան Իսկ մեղքին տիրապետութեան Իսկ մեղքին տիրապետութեան 
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տակ ինկողը՝ ինքնաբերաբար կը կորսնցնէ իր ատակ ինկողը՝ ինքնաբերաբար կը կորսնցնէ իր ատակ ինկողը՝ ինքնաբերաբար կը կորսնցնէ իր ատակ ինկողը՝ ինքնաբերաբար կը կորսնցնէ իր ազատութիւնը, զատութիւնը, զատութիւնը, զատութիւնը, 
ինչպէս մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս ըսաւ. ինչպէս մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս ըսաւ. ինչպէս մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս ըսաւ. ինչպէս մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս ըսաւ. ««««Ով որ մեղք Ով որ մեղք Ով որ մեղք Ով որ մեղք 
գործէ՝ ծառայ է մեղքինգործէ՝ ծառայ է մեղքինգործէ՝ ծառայ է մեղքինգործէ՝ ծառայ է մեղքին»»»» ( ( ( (Յհ 8.34)Յհ 8.34)Յհ 8.34)Յհ 8.34)::::    Ծառայ մը որքանո՞վ ազատ էԾառայ մը որքանո՞վ ազատ էԾառայ մը որքանո՞վ ազատ էԾառայ մը որքանո՞վ ազատ է::::    
Ծառայ մը կրնա՞յ իր կամեցածը կատարելԾառայ մը կրնա՞յ իր կամեցածը կատարելԾառայ մը կրնա՞յ իր կամեցածը կատարելԾառայ մը կրնա՞յ իր կամեցածը կատարել::::    Ծառայ բառն իսկ ցոյց Ծառայ բառն իսկ ցոյց Ծառայ բառն իսկ ցոյց Ծառայ բառն իսկ ցոյց 
կու տայ ազատութենէ զուրկ վիճակ մըկու տայ ազատութենէ զուրկ վիճակ մըկու տայ ազատութենէ զուրկ վիճակ մըկու տայ ազատութենէ զուրկ վիճակ մը::::    Ինչպէս մեղաւոր եւ Ինչպէս մեղաւոր եւ Ինչպէս մեղաւոր եւ Ինչպէս մեղաւոր եւ 
մեղքի կեանքը սմեղքի կեանքը սմեղքի կեանքը սմեղքի կեանքը սիրող մարդը Չարին կամքն է որ կը կատարէ, իրող մարդը Չարին կամքն է որ կը կատարէ, իրող մարդը Չարին կամքն է որ կը կատարէ, իրող մարդը Չարին կամքն է որ կը կատարէ, 
այնպէս ալ ծառայ մարդը՝ իր տիրոջ կամքըայնպէս ալ ծառայ մարդը՝ իր տիրոջ կամքըայնպէս ալ ծառայ մարդը՝ իր տիրոջ կամքըայնպէս ալ ծառայ մարդը՝ իր տիրոջ կամքը::::    Մեղքը սիրող ու Մեղքը սիրող ու Մեղքը սիրող ու Մեղքը սիրող ու 
սիրելով գործող մարդը՝ Չարին ծառան է, ստրուկն է, գերին էսիրելով գործող մարդը՝ Չարին ծառան է, ստրուկն է, գերին էսիրելով գործող մարդը՝ Չարին ծառան է, ստրուկն է, գերին էսիրելով գործող մարդը՝ Չարին ծառան է, ստրուկն է, գերին է::::    
Այսպիսի մէկը՝ չունի ազատութիւն եւ չունի ազատումԱյսպիսի մէկը՝ չունի ազատութիւն եւ չունի ազատումԱյսպիսի մէկը՝ չունի ազատութիւն եւ չունի ազատումԱյսպիսի մէկը՝ չունի ազատութիւն եւ չունի ազատում::::    

Անոնք որոնք կը կարծեն թէ մարդը իր մեղանչումէն ետք Անոնք որոնք կը կարծեն թէ մարդը իր մեղանչումէն ետք Անոնք որոնք կը կարծեն թէ մարդը իր մեղանչումէն ետք Անոնք որոնք կը կարծեն թէ մարդը իր մեղանչումէն ետք 
պահեց եպահեց եպահեց եպահեց եւ տակաւին կը շարունակէ պահել աստուածատուր իր ւ տակաւին կը շարունակէ պահել աստուածատուր իր ւ տակաւին կը շարունակէ պահել աստուածատուր իր ւ տակաւին կը շարունակէ պահել աստուածատուր իր 
ազատութիւնը, կազատութիւնը, կազատութիւնը, կազատութիւնը, կ’’’’ուզեմ հարց տալ անոնց եւ կուզեմ հարց տալ անոնց եւ կուզեմ հարց տալ անոնց եւ կուզեմ հարց տալ անոնց եւ կ’’’’ուզեմ որ մտածեն ուզեմ որ մտածեն ուզեմ որ մտածեն ուզեմ որ մտածեն 
այդ հարցումին մասինայդ հարցումին մասինայդ հարցումին մասինայդ հարցումին մասին::::    Այսօր մարդը ազա՞տ էԱյսօր մարդը ազա՞տ էԱյսօր մարդը ազա՞տ էԱյսօր մարդը ազա՞տ է::::    Որքանո՞վ ազատ Որքանո՞վ ազատ Որքանո՞վ ազատ Որքանո՞վ ազատ 
էէէէ::::    Որքանո՞վ ազատ կերպով կը կատարէ իր ընտրութիւններըՈրքանո՞վ ազատ կերպով կը կատարէ իր ընտրութիւններըՈրքանո՞վ ազատ կերպով կը կատարէ իր ընտրութիւններըՈրքանո՞վ ազատ կերպով կը կատարէ իր ընտրութիւնները::::    

Մէկը կրնայ մտածել՝ քանի որ մարդը բանականութիւՄէկը կրնայ մտածել՝ քանի որ մարդը բանականութիւՄէկը կրնայ մտածել՝ քանի որ մարդը բանականութիւՄէկը կրնայ մտածել՝ քանի որ մարդը բանականութիւն ունի, ն ունի, ն ունի, ն ունի, 
ուրեմն՝ ազատութիւն ալ ունիուրեմն՝ ազատութիւն ալ ունիուրեմն՝ ազատութիւն ալ ունիուրեմն՝ ազատութիւն ալ ունի::::    Որոշ չափով մը միայն ասիկա Որոշ չափով մը միայն ասիկա Որոշ չափով մը միայն ասիկա Որոշ չափով մը միայն ասիկա 
իրականութիւն էիրականութիւն էիրականութիւն էիրականութիւն է::::    Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ լուսաւոր ու Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ լուսաւոր ու Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ լուսաւոր ու Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ լուսաւոր ու 
յստակատես էյստակատես էյստակատես էյստակատես է::::    Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ ազատ է մեղքի Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ ազատ է մեղքի Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ ազատ է մեղքի Մեր բանականութիւնը որքանո՞վ ազատ է մեղքի 
տիրապետութենէնտիրապետութենէնտիրապետութենէնտիրապետութենէն::::    Բանակա՞ն ըսել որ մենք ամէն բանի Բանակա՞ն ըսել որ մենք ամէն բանի Բանակա՞ն ըսել որ մենք ամէն բանի Բանակա՞ն ըսել որ մենք ամէն բանի 
կատարեալ գիտութիւնը ունինքկատարեալ գիտութիւնը ունինքկատարեալ գիտութիւնը ունինքկատարեալ գիտութիւնը ունինք::::    Անշուշտ Անշուշտ Անշուշտ Անշուշտ ոչոչոչոչ::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
կատարեալ գիտութիւնը չունինք՝ մեր ընտրութիւնները կատարեալ գիտութիւնը չունինք՝ մեր ընտրութիւնները կատարեալ գիտութիւնը չունինք՝ մեր ընտրութիւնները կատարեալ գիտութիւնը չունինք՝ մեր ընտրութիւնները 
հարկադրաբար չե՞նք կատարերհարկադրաբար չե՞նք կատարերհարկադրաբար չե՞նք կատարերհարկադրաբար չե՞նք կատարեր::::    

Շատ բաներ կան որ հարկադրաբար կը կատարենք, իսկ եթէ Շատ բաներ կան որ հարկադրաբար կը կատարենք, իսկ եթէ Շատ բաներ կան որ հարկադրաբար կը կատարենք, իսկ եթէ Շատ բաներ կան որ հարկադրաբար կը կատարենք, իսկ եթէ 
բան մը հարկադրաբար կը կատարենք՝ կրնա՞նք ըսել որ բան մը հարկադրաբար կը կատարենք՝ կրնա՞նք ըսել որ բան մը հարկադրաբար կը կատարենք՝ կրնա՞նք ըսել որ բան մը հարկադրաբար կը կատարենք՝ կրնա՞նք ըսել որ 
ազատութիւն ունինքազատութիւն ունինքազատութիւն ունինքազատութիւն ունինք::::    Պօղոս առաքեալի խօսքը՝ Պօղոս առաքեալի խօսքը՝ Պօղոս առաքեալի խօսքը՝ Պօղոս առաքեալի խօսքը՝ ««««Ուզածս չէ որ Ուզածս չէ որ Ուզածս չէ որ Ուզածս չէ որ 
կկկկ’’’’ընեմ, այլ հակաընեմ, այլ հակաընեմ, այլ հակաընեմ, այլ հակառակը՝ ատած բանս է որ կռակը՝ ատած բանս է որ կռակը՝ ատած բանս է որ կռակը՝ ատած բանս է որ կ’’’’ընեմընեմընեմընեմ»»»» ( ( ( (Հռ 7.15), ցոյց Հռ 7.15), ցոյց Հռ 7.15), ցոյց Հռ 7.15), ցոյց 
չի՞ տար որ մարդ արարածը զրկուած է կատարեալ չի՞ տար որ մարդ արարածը զրկուած է կատարեալ չի՞ տար որ մարդ արարածը զրկուած է կատարեալ չի՞ տար որ մարդ արարածը զրկուած է կատարեալ 
ազատութենէնազատութենէնազատութենէնազատութենէն::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , մարդը զրկուած է կատարեալ մարդը զրկուած է կատարեալ մարդը զրկուած է կատարեալ մարդը զրկուած է կատարեալ 
ազատութենէն, բայց հարկաւ կատարելապէս չէ զրկուածազատութենէն, բայց հարկաւ կատարելապէս չէ զրկուածազատութենէն, բայց հարկաւ կատարելապէս չէ զրկուածազատութենէն, բայց հարկաւ կատարելապէս չէ զրկուած::::    

Փաստօրէն, մարդը կրնայ շատ մը որոշումներ առնել բայց իր Փաստօրէն, մարդը կրնայ շատ մը որոշումներ առնել բայց իր Փաստօրէն, մարդը կրնայ շատ մը որոշումներ առնել բայց իր Փաստօրէն, մարդը կրնայ շատ մը որոշումներ առնել բայց իր 
առած բոլոր որոշումներառած բոլոր որոշումներառած բոլոր որոշումներառած բոլոր որոշումները չի կրնայ իրագործելը չի կրնայ իրագործելը չի կրնայ իրագործելը չի կրնայ իրագործել::::    Երբ մեր առած Երբ մեր առած Երբ մեր առած Երբ մեր առած 
որոշումներուն եւ մշակած ծրագիրներուն մէկ մասը որոշումներուն եւ մշակած ծրագիրներուն մէկ մասը որոշումներուն եւ մշակած ծրագիրներուն մէկ մասը որոշումներուն եւ մշակած ծրագիրներուն մէկ մասը 
կկկկ’’’’իրագործենք եւ մէկ մասը չենք կրնար իրագործել՝ ասիկա չի՞ իրագործենք եւ մէկ մասը չենք կրնար իրագործել՝ ասիկա չի՞ իրագործենք եւ մէկ մասը չենք կրնար իրագործել՝ ասիկա չի՞ իրագործենք եւ մէկ մասը չենք կրնար իրագործել՝ ասիկա չի՞ 
փաստեր որ մենք ազատութիւն ունինք բայց ամբողջականօրէն փաստեր որ մենք ազատութիւն ունինք բայց ամբողջականօրէն փաստեր որ մենք ազատութիւն ունինք բայց ամբողջականօրէն փաստեր որ մենք ազատութիւն ունինք բայց ամբողջականօրէն 
չունինքչունինքչունինքչունինք::::    

Օրինակը առնենք մեր առօրեայ կեանքէնՕրինակը առնենք մեր առօրեայ կեանքէնՕրինակը առնենք մեր առօրեայ կեանքէնՕրինակը առնենք մեր առօրեայ կեանքէն::::    Այսօր կԱյսօր կԱյսօր կԱյսօր կ’’’’որոշենք որոշենք որոշենք որոշենք 
բան բան բան բան մը ընել, օր մը ետք արդէն փոխած կմը ընել, օր մը ետք արդէն փոխած կմը ընել, օր մը ետք արդէն փոխած կմը ընել, օր մը ետք արդէն փոխած կ’’’’ըլլանք կամ կրնանք ըլլանք կամ կրնանք ըլլանք կամ կրնանք ըլլանք կամ կրնանք 
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փոխել մեր որոշումըփոխել մեր որոշումըփոխել մեր որոշումըփոխել մեր որոշումը::::    Ի՞նչն է որ կը փոխէ այդ որոշումըԻ՞նչն է որ կը փոխէ այդ որոշումըԻ՞նչն է որ կը փոխէ այդ որոշումըԻ՞նչն է որ կը փոխէ այդ որոշումը::::    Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 
մեր ազատ կամքով է որ առինք այդ որոշումըմեր ազատ կամքով է որ առինք այդ որոշումըմեր ազատ կամքով է որ առինք այդ որոշումըմեր ազատ կամքով է որ առինք այդ որոշումը::::    Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը Այս իրողութիւնը 
ցոյց կու տայ, որ մեր մէջ կայ, այսպէս կոչուած՝ մեղքին ցոյց կու տայ, որ մեր մէջ կայ, այսպէս կոչուած՝ մեղքին ցոյց կու տայ, որ մեր մէջ կայ, այսպէս կոչուած՝ մեղքին ցոյց կու տայ, որ մեր մէջ կայ, այսպէս կոչուած՝ մեղքին 
տրամաբանութիւնը, որ այնպէտրամաբանութիւնը, որ այնպէտրամաբանութիւնը, որ այնպէտրամաբանութիւնը, որ այնպէ´́́́ս մը ներթս մը ներթս մը ներթս մը ներթափանցած է մեր ափանցած է մեր ափանցած է մեր ափանցած է մեր 
մտածողութեան մէջ եւ այնպէմտածողութեան մէջ եւ այնպէմտածողութեան մէջ եւ այնպէմտածողութեան մէջ եւ այնպէ´́́́ս մը ունի իր ներգործութիւնը մեր ս մը ունի իր ներգործութիւնը մեր ս մը ունի իր ներգործութիւնը մեր ս մը ունի իր ներգործութիւնը մեր 
մտածողութեան մէջ, որ կամայ թէ ակամայ մեզ կը հեռացնէ այդ մտածողութեան մէջ, որ կամայ թէ ակամայ մեզ կը հեռացնէ այդ մտածողութեան մէջ, որ կամայ թէ ակամայ մեզ կը հեռացնէ այդ մտածողութեան մէջ, որ կամայ թէ ակամայ մեզ կը հեռացնէ այդ 
սկզբնական ազատութենէն, եւ թոյլ չի տար որ մեր սկզբնական ազատութենէն, եւ թոյլ չի տար որ մեր սկզբնական ազատութենէն, եւ թոյլ չի տար որ մեր սկզբնական ազատութենէն, եւ թոյլ չի տար որ մեր 
ընտրութիւնները ըլլան ճշմարիտ ընտրութիւններ, Աստուծոյ ընտրութիւնները ըլլան ճշմարիտ ընտրութիւններ, Աստուծոյ ընտրութիւնները ըլլան ճշմարիտ ընտրութիւններ, Աստուծոյ ընտրութիւնները ըլլան ճշմարիտ ընտրութիւններ, Աստուծոյ 
կամքին համաձայն կատարուած ընտրկամքին համաձայն կատարուած ընտրկամքին համաձայն կատարուած ընտրկամքին համաձայն կատարուած ընտրութիւններութիւններութիւններութիւններ::::    

Եւ որովհետեւ մեր ընտրութիւնները յաճախ Աստուծոյ Եւ որովհետեւ մեր ընտրութիւնները յաճախ Աստուծոյ Եւ որովհետեւ մեր ընտրութիւնները յաճախ Աստուծոյ Եւ որովհետեւ մեր ընտրութիւնները յաճախ Աստուծոյ 
կամքին համաձայն չեն ըլլար, ատիկա պատճառ կը դառնայ որ կամքին համաձայն չեն ըլլար, ատիկա պատճառ կը դառնայ որ կամքին համաձայն չեն ըլլար, ատիկա պատճառ կը դառնայ որ կամքին համաձայն չեն ըլլար, ատիկա պատճառ կը դառնայ որ 
յաւելեալ կերպով մխրճուինք մեղքի տիղմին մէջյաւելեալ կերպով մխրճուինք մեղքի տիղմին մէջյաւելեալ կերպով մխրճուինք մեղքի տիղմին մէջյաւելեալ կերպով մխրճուինք մեղքի տիղմին մէջ::::    Արդ, մարդ Արդ, մարդ Արդ, մարդ Արդ, մարդ 
արարածը պէտք է դուրս գայ մեղքի այս տիղմէնարարածը պէտք է դուրս գայ մեղքի այս տիղմէնարարածը պէտք է դուրս գայ մեղքի այս տիղմէնարարածը պէտք է դուրս գայ մեղքի այս տիղմէն::::    Ան սակայն իր Ան սակայն իր Ան սակայն իր Ան սակայն իր 
սեփական ճիգով չի կրնար ինքզինք դուրսեփական ճիգով չի կրնար ինքզինք դուրսեփական ճիգով չի կրնար ինքզինք դուրսեփական ճիգով չի կրնար ինքզինք դուրս բերել մեղքի տիղմէն ս բերել մեղքի տիղմէն ս բերել մեղքի տիղմէն ս բերել մեղքի տիղմէն 
եւ ինքզինք փրկելեւ ինքզինք փրկելեւ ինքզինք փրկելեւ ինքզինք փրկել::::    

Աստուածաշունչը կը վկայէ որ Աստուածաշունչը կը վկայէ որ Աստուածաշունչը կը վկայէ որ Աստուածաշունչը կը վկայէ որ ««««մէկ հատիկ արդար իսկ մէկ հատիկ արդար իսկ մէկ հատիկ արդար իսկ մէկ հատիկ արդար իսկ 
չկայչկայչկայչկայ»»»» ( ( ( (Հռ 3.10)Հռ 3.10)Հռ 3.10)Հռ 3.10)::::    Մեր ամբողջ մտածողութիւնը տիրապետուած է Մեր ամբողջ մտածողութիւնը տիրապետուած է Մեր ամբողջ մտածողութիւնը տիրապետուած է Մեր ամբողջ մտածողութիւնը տիրապետուած է 
մեղքով եւ մեղքը մեզ կարծէք անսանձ երիվարներու նման մեղքով եւ մեղքը մեզ կարծէք անսանձ երիվարներու նման մեղքով եւ մեղքը մեզ կարծէք անսանձ երիվարներու նման մեղքով եւ մեղքը մեզ կարծէք անսանձ երիվարներու նման 
կկկկ’’’’առաջնորդէ, առանց թոյլ տալու որ մնանք այն ճշգրիտ առաջնորդէ, առանց թոյլ տալու որ մնանք այն ճշգրիտ առաջնորդէ, առանց թոյլ տալու որ մնանք այն ճշգրիտ առաջնորդէ, առանց թոյլ տալու որ մնանք այն ճշգրիտ 
ուղղութեան վուղղութեան վուղղութեան վուղղութեան վրայ որուն կանչուած ենքրայ որուն կանչուած ենքրայ որուն կանչուած ենքրայ որուն կանչուած ենք::::    Աստուած անցեալին իր Աստուած անցեալին իր Աստուած անցեալին իր Աստուած անցեալին իր 
սուրբ օրէնքը տուաւ մեզ ճիշդ ուղիին վրայ պահելու համար, սուրբ օրէնքը տուաւ մեզ ճիշդ ուղիին վրայ պահելու համար, սուրբ օրէնքը տուաւ մեզ ճիշդ ուղիին վրայ պահելու համար, սուրբ օրէնքը տուաւ մեզ ճիշդ ուղիին վրայ պահելու համար, 
բայց մարդ արարածը չկրցաւ այդ ուղիին վրայ մնալ, որովհետեւ բայց մարդ արարածը չկրցաւ այդ ուղիին վրայ մնալ, որովհետեւ բայց մարդ արարածը չկրցաւ այդ ուղիին վրայ մնալ, որովհետեւ բայց մարդ արարածը չկրցաւ այդ ուղիին վրայ մնալ, որովհետեւ 
չկրցաւ օրէնքները ամբողջութեամբ գործադրել՝ իր բնութեան չկրցաւ օրէնքները ամբողջութեամբ գործադրել՝ իր բնութեան չկրցաւ օրէնքները ամբողջութեամբ գործադրել՝ իր բնութեան չկրցաւ օրէնքները ամբողջութեամբ գործադրել՝ իր բնութեան 
տկար ըլլալուն պատճառովտկար ըլլալուն պատճառովտկար ըլլալուն պատճառովտկար ըլլալուն պատճառով::::    

Օրէնքը մեզի տրուեցաւ իՕրէնքը մեզի տրուեցաւ իՕրէնքը մեզի տրուեցաւ իՕրէնքը մեզի տրուեցաւ իբրեւ առաջնորդ փրկութեան, բայց բրեւ առաջնորդ փրկութեան, բայց բրեւ առաջնորդ փրկութեան, բայց բրեւ առաջնորդ փրկութեան, բայց 
որովհետեւ մարդը չի կրնար ամբողջ օրէնքը գործադրել, ճիշդ որովհետեւ մարդը չի կրնար ամբողջ օրէնքը գործադրել, ճիշդ որովհետեւ մարդը չի կրնար ամբողջ օրէնքը գործադրել, ճիշդ որովհետեւ մարդը չի կրնար ամբողջ օրէնքը գործադրել, ճիշդ 
ատոր համար ալ, օրէնքը մարդուն համար փոխանակ դառնալու ատոր համար ալ, օրէնքը մարդուն համար փոխանակ դառնալու ատոր համար ալ, օրէնքը մարդուն համար փոխանակ դառնալու ատոր համար ալ, օրէնքը մարդուն համար փոխանակ դառնալու 
փրկութեան միջոց, դարձաւ դատապարտութեան առիթփրկութեան միջոց, դարձաւ դատապարտութեան առիթփրկութեան միջոց, դարձաւ դատապարտութեան առիթփրկութեան միջոց, դարձաւ դատապարտութեան առիթ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
որպէսզի օրէնքի պատճառով դատապարտութեան ենթակայ որպէսզի օրէնքի պատճառով դատապարտութեան ենթակայ որպէսզի օրէնքի պատճառով դատապարտութեան ենթակայ որպէսզի օրէնքի պատճառով դատապարտութեան ենթակայ 
չըլլանք, պէտք է մէկդիչըլլանք, պէտք է մէկդիչըլլանք, պէտք է մէկդիչըլլանք, պէտք է մէկդի    դնենք օրէնքներու գործադրութեամբ դնենք օրէնքներու գործադրութեամբ դնենք օրէնքներու գործադրութեամբ դնենք օրէնքներու գործադրութեամբ 
փրկութիւն ձեռք ձգելու ամէն փորձ, եւ սկսինք տարբեր ձեւով փրկութիւն ձեռք ձգելու ամէն փորձ, եւ սկսինք տարբեր ձեւով փրկութիւն ձեռք ձգելու ամէն փորձ, եւ սկսինք տարբեր ձեւով փրկութիւն ձեռք ձգելու ամէն փորձ, եւ սկսինք տարբեր ձեւով 
նայիլ օրէնքիննայիլ օրէնքիննայիլ օրէնքիննայիլ օրէնքին::::    Ի՞նչ ձեւովԻ՞նչ ձեւովԻ՞նչ ձեւովԻ՞նչ ձեւով::::    Օրէնքը պէտք է դիտենք իր Օրէնքը պէտք է դիտենք իր Օրէնքը պէտք է դիտենք իր Օրէնքը պէտք է դիտենք իր 
խնամակալի, դաստիարակի եւ առաջնորդողի դիրքին մէջխնամակալի, դաստիարակի եւ առաջնորդողի դիրքին մէջխնամակալի, դաստիարակի եւ առաջնորդողի դիրքին մէջխնամակալի, դաստիարակի եւ առաջնորդողի դիրքին մէջ::::    
Օրէնքը չի կրնար մեզ առաջնորդել փրկութեան, բայց կրնայ Օրէնքը չի կրնար մեզ առաջնորդել փրկութեան, բայց կրնայ Օրէնքը չի կրնար մեզ առաջնորդել փրկութեան, բայց կրնայ Օրէնքը չի կրնար մեզ առաջնորդել փրկութեան, բայց կրնայ 
առաջնորդել Փրկառաջնորդել Փրկառաջնորդել Փրկառաջնորդել Փրկիչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի (Գղ 3.24)իչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի (Գղ 3.24)իչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի (Գղ 3.24)իչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի (Գղ 3.24)::::    

Քրիստոս աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս աշխարհ եկաւ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն ««««Սատանային Սատանային Սատանային Սատանային 
գործունէութեան վերջ դնելու համարգործունէութեան վերջ դնելու համարգործունէութեան վերջ դնելու համարգործունէութեան վերջ դնելու համար»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 3.8), այլեւ մարդուն Ա.Յհ 3.8), այլեւ մարդուն Ա.Յհ 3.8), այլեւ մարդուն Ա.Յհ 3.8), այլեւ մարդուն 
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մէջ վերականգնելու իր աստուածային պատկերն ու մէջ վերականգնելու իր աստուածային պատկերն ու մէջ վերականգնելու իր աստուածային պատկերն ու մէջ վերականգնելու իր աստուածային պատկերն ու 
նմանութիւնընմանութիւնընմանութիւնընմանութիւնը::::    Մարդը արարչութեան զարդն էր նախքան իր Մարդը արարչութեան զարդն էր նախքան իր Մարդը արարչութեան զարդն էր նախքան իր Մարդը արարչութեան զարդն էր նախքան իր 
կամաւոր մեղանչումը եւ Քրկամաւոր մեղանչումը եւ Քրկամաւոր մեղանչումը եւ Քրկամաւոր մեղանչումը եւ Քրիստոսով վերադարձաւ այդ զարդը իստոսով վերադարձաւ այդ զարդը իստոսով վերադարձաւ այդ զարդը իստոսով վերադարձաւ այդ զարդը 
ըլլալու դարձեալըլլալու դարձեալըլլալու դարձեալըլլալու դարձեալ::::    Քրիստոս սակայն միայն մարդուն Քրիստոս սակայն միայն մարդուն Քրիստոս սակայն միայն մարդուն Քրիստոս սակայն միայն մարդուն 
ազատագրութեան համար չէր որ աշխարհ եկաւ, այլ նաեւ ազատագրութեան համար չէր որ աշխարհ եկաւ, այլ նաեւ ազատագրութեան համար չէր որ աշխարհ եկաւ, այլ նաեւ ազատագրութեան համար չէր որ աշխարհ եկաւ, այլ նաեւ 
ստեղծագործութեան ազատագրութեան համար, ինչպէս Պօղոս ստեղծագործութեան ազատագրութեան համար, ինչպէս Պօղոս ստեղծագործութեան ազատագրութեան համար, ինչպէս Պօղոս ստեղծագործութեան ազատագրութեան համար, ինչպէս Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի Ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի Ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի Ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի 
ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէազատագրուի փճացումի դատապարտութենէազատագրուի փճացումի դատապարտութենէազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն, մասնակից ն, մասնակից ն, մասնակից ն, մասնակից 
դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն ազատութեան ու դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն ազատութեան ու դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն ազատութեան ու դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն ազատութեան ու 
փառքինփառքինփառքինփառքին»»»» ( ( ( (Հռ 8.19Հռ 8.19Հռ 8.19Հռ 8.19----22)22)22)22)::::    

««««Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ 
յերկնիցյերկնիցյերկնիցյերկնից»»»»::::    Այս հաստատումը ցոյց կու տայ որ Աստուծոյ Որդիին Այս հաստատումը ցոյց կու տայ որ Աստուծոյ Որդիին Այս հաստատումը ցոյց կու տայ որ Աստուծոյ Որդիին Այս հաստատումը ցոյց կու տայ որ Աստուծոյ Որդիին 
մարդեղութեան նպատակը՝ մարդուն փրկութիւնն էրմարդեղութեան նպատակը՝ մարդուն փրկութիւնն էրմարդեղութեան նպատակը՝ մարդուն փրկութիւնն էրմարդեղութեան նպատակը՝ մարդուն փրկութիւնն էր::::    Այնքան Այնքան Այնքան Այնքան 
ատեն երբ մաատեն երբ մաատեն երբ մաատեն երբ մարդը կրդը կրդը կրդը կ’’’’ապրէր իր Փրկիչ Աստուծոյ ներկայութեան ապրէր իր Փրկիչ Աստուծոյ ներկայութեան ապրէր իր Փրկիչ Աստուծոյ ներկայութեան ապրէր իր Փրկիչ Աստուծոյ ներկայութեան 
մէջ՝ փրկութեան կարիքը չունէրմէջ՝ փրկութեան կարիքը չունէրմէջ՝ փրկութեան կարիքը չունէրմէջ՝ փրկութեան կարիքը չունէր::::    Չունէր՝ անոր համար որ մեղքը Չունէր՝ անոր համար որ մեղքը Չունէր՝ անոր համար որ մեղքը Չունէր՝ անոր համար որ մեղքը 
ներկայութիւն կամ գոյութիւն չէր, բայց երբ մեղքը գոյութեան ներկայութիւն կամ գոյութիւն չէր, բայց երբ մեղքը գոյութեան ներկայութիւն կամ գոյութիւն չէր, բայց երբ մեղքը գոյութեան ներկայութիւն կամ գոյութիւն չէր, բայց երբ մեղքը գոյութեան 
եկաւ մարդուն անհնազանդութեան իբրեւ հետեւանք, կարիքը եկաւ մարդուն անհնազանդութեան իբրեւ հետեւանք, կարիքը եկաւ մարդուն անհնազանդութեան իբրեւ հետեւանք, կարիքը եկաւ մարդուն անհնազանդութեան իբրեւ հետեւանք, կարիքը 
զգացուեցաւ փրկութեանզգացուեցաւ փրկութեանզգացուեցաւ փրկութեանզգացուեցաւ փրկութեան::::    

Եւ Աստուած, անկումէն անմԵւ Աստուած, անկումէն անմԵւ Աստուած, անկումէն անմԵւ Աստուած, անկումէն անմիջապէս յետոյ՝ տուաւ իջապէս յետոյ՝ տուաւ իջապէս յետոյ՝ տուաւ իջապէս յետոյ՝ տուաւ 
փրկութեան խոստումըփրկութեան խոստումըփրկութեան խոստումըփրկութեան խոստումը::::    Փրկութեան խոստումը կը կարդանք Փրկութեան խոստումը կը կարդանք Փրկութեան խոստումը կը կարդանք Փրկութեան խոստումը կը կարդանք 
առաջին օձին, այսինքն՝ Բանսարկուին ուղղուած խօսքերուն մէջառաջին օձին, այսինքն՝ Բանսարկուին ուղղուած խօսքերուն մէջառաջին օձին, այսինքն՝ Բանսարկուին ուղղուած խօսքերուն մէջառաջին օձին, այսինքն՝ Բանսարկուին ուղղուած խօսքերուն մէջ::::    
Աստուած կնոջ կԱստուած կնոջ կԱստուած կնոջ կԱստուած կնոջ կ’’’’ըսէ թէ Չարը մնայուն կերպով պիտի փորձէ իր ըսէ թէ Չարը մնայուն կերպով պիտի փորձէ իր ըսէ թէ Չարը մնայուն կերպով պիտի փորձէ իր ըսէ թէ Չարը մնայուն կերպով պիտի փորձէ իր 
գարշապարը խայթելգարշապարը խայթելգարշապարը խայթելգարշապարը խայթել::::    Գարշապարը խայթել, կը նշանակէ՝ զայն Գարշապարը խայթել, կը նշանակէ՝ զայն Գարշապարը խայթել, կը նշանակէ՝ զայն Գարշապարը խայթել, կը նշանակէ՝ զայն 
մոլորեցնել, խաբելմոլորեցնել, խաբելմոլորեցնել, խաբելմոլորեցնել, խաբել::::    Բայց Աստուած կնոջ եւ կնոջ սերունդին Բայց Աստուած կնոջ եւ կնոջ սերունդին Բայց Աստուած կնոջ եւ կնոջ սերունդին Բայց Աստուած կնոջ եւ կնոջ սերունդին 
իրաւասութիւն կու տայ ջախջախելու Սատանային գլուխըիրաւասութիւն կու տայ ջախջախելու Սատանային գլուխըիրաւասութիւն կու տայ ջախջախելու Սատանային գլուխըիրաւասութիւն կու տայ ջախջախելու Սատանային գլուխը::::    
««««Կնոջ սերունդըԿնոջ սերունդըԿնոջ սերունդըԿնոջ սերունդը» » » » բացատրութիւնը ակնարկութիւն է երկու բանի.բացատրութիւնը ակնարկութիւն է երկու բանի.բացատրութիւնը ակնարկութիւն է երկու բանի.բացատրութիւնը ակնարկութիւն է երկու բանի.----    

1.1.1.1.----    Մարդ արարածինՄարդ արարածինՄարդ արարածինՄարդ արարածին::::    Մարդը կոչուած է Չարին վրայ յաղթող Մարդը կոչուած է Չարին վրայ յաղթող Մարդը կոչուած է Չարին վրայ յաղթող Մարդը կոչուած է Չարին վրայ յաղթող 
հանդիսանալուհանդիսանալուհանդիսանալուհանդիսանալու::::    Սատանան իշխանութիւն չունի մարդուն վրայ. Սատանան իշխանութիւն չունի մարդուն վրայ. Սատանան իշխանութիւն չունի մարդուն վրայ. Սատանան իշխանութիւն չունի մարդուն վրայ. 
մարդըմարդըմարդըմարդը    իիիի´́́́նքն է որ իշխանութիւն ունի անոր վրայնքն է որ իշխանութիւն ունի անոր վրայնքն է որ իշխանութիւն ունի անոր վրայնքն է որ իշխանութիւն ունի անոր վրայ::::    Ան չի կրնար Ան չի կրնար Ան չի կրնար Ան չի կրնար 
պարտադրել մարդուն մեղք գործելպարտադրել մարդուն մեղք գործելպարտադրել մարդուն մեղք գործելպարտադրել մարդուն մեղք գործել::::    Սատանան մեզ փորձելու Սատանան մեզ փորձելու Սատանան մեզ փորձելու Սատանան մեզ փորձելու 
իշխանութիւնը չունի, բայց վստահաբար մեզ փորձելու իշխանութիւնը չունի, բայց վստահաբար մեզ փորձելու իշխանութիւնը չունի, բայց վստահաբար մեզ փորձելու իշխանութիւնը չունի, բայց վստահաբար մեզ փորձելու 
աստուածային թոյլտուութիւնը ունիաստուածային թոյլտուութիւնը ունիաստուածային թոյլտուութիւնը ունիաստուածային թոյլտուութիւնը ունի::::    Տարբեր բան է Տարբեր բան է Տարբեր բան է Տարբեր բան է 
իշխանութիւն ունենալը, եւ տարբեր բան՝ թոյլտուութիւն իշխանութիւն ունենալը, եւ տարբեր բան՝ թոյլտուութիւն իշխանութիւն ունենալը, եւ տարբեր բան՝ թոյլտուութիւն իշխանութիւն ունենալը, եւ տարբեր բան՝ թոյլտուութիւն 
ունենալունենալունենալունենալըըըը::::    Աստուած թոյլ կու տայ որ Սատանան փորձէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Սատանան փորձէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Սատանան փորձէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Սատանան փորձէ 
հաւատացեալ մարդիկը, նախ, որպէսզի առաւել եւս զօրացնէ հաւատացեալ մարդիկը, նախ, որպէսզի առաւել եւս զօրացնէ հաւատացեալ մարդիկը, նախ, որպէսզի առաւել եւս զօրացնէ հաւատացեալ մարդիկը, նախ, որպէսզի առաւել եւս զօրացնէ 
անոնց հաւատքը եւ զանոնք Քրիստոսի հարազատ պատկերը անոնց հաւատքը եւ զանոնք Քրիստոսի հարազատ պատկերը անոնց հաւատքը եւ զանոնք Քրիստոսի հարազատ պատկերը անոնց հաւատքը եւ զանոնք Քրիստոսի հարազատ պատկերը 
դարձնէ, երկրորդ, որպէսզի անոնց ձեռքով ճզմէ եւ պարտութեան դարձնէ, երկրորդ, որպէսզի անոնց ձեռքով ճզմէ եւ պարտութեան դարձնէ, երկրորդ, որպէսզի անոնց ձեռքով ճզմէ եւ պարտութեան դարձնէ, երկրորդ, որպէսզի անոնց ձեռքով ճզմէ եւ պարտութեան 
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մատնէ Չարը, եւ երրորդ, որպէսզի ցոյց տայ Չարին եւ չարագործմատնէ Չարը, եւ երրորդ, որպէսզի ցոյց տայ Չարին եւ չարագործմատնէ Չարը, եւ երրորդ, որպէսզի ցոյց տայ Չարին եւ չարագործմատնէ Չարը, եւ երրորդ, որպէսզի ցոյց տայ Չարին եւ չարագործ    
մարդոց, մեր հաւատքին ընտիր ըլլալըմարդոց, մեր հաւատքին ընտիր ըլլալըմարդոց, մեր հաւատքին ընտիր ըլլալըմարդոց, մեր հաւատքին ընտիր ըլլալը::::    

2.2.2.2.---- « « « «Կնոջ սերունդըԿնոջ սերունդըԿնոջ սերունդըԿնոջ սերունդը» » » » բացատրութիւնը ակնարկութիւն է բացատրութիւնը ակնարկութիւն է բացատրութիւնը ակնարկութիւն է բացատրութիւնը ակնարկութիւն է 
նոյնինքն Քրիստոսի, որ նոյնինքն Քրիստոսի, որ նոյնինքն Քրիստոսի, որ նոյնինքն Քրիստոսի, որ ««««կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ 
ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ 
որդիներ դարձնէորդիներ դարձնէորդիներ դարձնէորդիներ դարձնէ»»»» ( ( ( (Գղ 4.4Գղ 4.4Գղ 4.4Գղ 4.4----5)5)5)5)::::    Զուր տեղ չէ որ առաքեալը կը շեշտէ Զուր տեղ չէ որ առաքեալը կը շեշտէ Զուր տեղ չէ որ առաքեալը կը շեշտէ Զուր տեղ չէ որ առաքեալը կը շեշտէ 
թէ Քրիստոս կնոջ սերունդէն ծնաւթէ Քրիստոս կնոջ սերունդէն ծնաւթէ Քրիստոս կնոջ սերունդէն ծնաւթէ Քրիստոս կնոջ սերունդէն ծնաւ::::    Յստակ է որ առաքեալը այս Յստակ է որ առաքեալը այս Յստակ է որ առաքեալը այս Յստակ է որ առաքեալը այս 
իրողութեան մէջ նախամարդուն տորուած աստուածային իրողութեան մէջ նախամարդուն տորուած աստուածային իրողութեան մէջ նախամարդուն տորուած աստուածային իրողութեան մէջ նախամարդուն տորուած աստուածային 
փրկագործ խոստումին կատարումն է որ կը տեսնէփրկագործ խոստումին կատարումն է որ կը տեսնէփրկագործ խոստումին կատարումն է որ կը տեսնէփրկագործ խոստումին կատարումն է որ կը տեսնէ::::    

Այս փրկագործական նպատակը կարելի է քանի մը Այս փրկագործական նպատակը կարելի է քանի մը Այս փրկագործական նպատակը կարելի է քանի մը Այս փրկագործական նպատակը կարելի է քանի մը 
երեսներով ամփոփել.երեսներով ամփոփել.երեսներով ամփոփել.երեսներով ամփոփել.----    

1.1.1.1.----    Առաջին հերթին, Աստուծոյ փրկագործութեան նպատԱռաջին հերթին, Աստուծոյ փրկագործութեան նպատԱռաջին հերթին, Աստուծոյ փրկագործութեան նպատԱռաջին հերթին, Աստուծոյ փրկագործութեան նպատակը ակը ակը ակը 
մարդկութիւնը նորովի արարչագործելն էրմարդկութիւնը նորովի արարչագործելն էրմարդկութիւնը նորովի արարչագործելն էրմարդկութիւնը նորովի արարչագործելն էր::::    Քրիստոսով Քրիստոսով Քրիստոսով Քրիստոսով 
մարդկութիւնը դարձաւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը (Եփ մարդկութիւնը դարձաւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը (Եփ մարդկութիւնը դարձաւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը (Եփ մարդկութիւնը դարձաւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը (Եփ 
2.10)2.10)2.10)2.10)::::    ՔրիստոսոՔրիստոսոՔրիստոսոՔրիստոսո´́́́վ էր որ սկսաւ նոր արարչագործութիւնը եւ վ էր որ սկսաւ նոր արարչագործութիւնը եւ վ էր որ սկսաւ նոր արարչագործութիւնը եւ վ էր որ սկսաւ նոր արարչագործութիւնը եւ 
արարչագործութեան նորոգութիւնը, եւ անոր համար ալ, արարչագործութեան նորոգութիւնը, եւ անոր համար ալ, արարչագործութեան նորոգութիւնը, եւ անոր համար ալ, արարչագործութեան նորոգութիւնը, եւ անոր համար ալ, ««««ոեւէ ոեւէ ոեւէ ոեւէ 
մէկը որ Քրիստոսի միացած է՝ նոր արարած էմէկը որ Քրիստոսի միացած է՝ նոր արարած էմէկը որ Քրիստոսի միացած է՝ նոր արարած էմէկը որ Քրիստոսի միացած է՝ նոր արարած է»»»» ( ( ( (Բ.Կր 5.17)Բ.Կր 5.17)Բ.Կր 5.17)Բ.Կր 5.17)::::    

Արարիչը արարածին պատկերը առնելով էր որ մարդուն մէջ Արարիչը արարածին պատկերը առնելով էր որ մարդուն մէջ Արարիչը արարածին պատկերը առնելով էր որ մարդուն մէջ Արարիչը արարածին պատկերը առնելով էր որ մարդուն մէջ 
աստուածային պատկերը պիտի վերականգնէրաստուածային պատկերը պիտի վերականգնէրաստուածային պատկերը պիտի վերականգնէրաստուածային պատկերը պիտի վերականգնէր::::    Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր Աստուած իր 
մարդեղութեամբ է որ պիտի վերստեղծէր ամէն ինչմարդեղութեամբ է որ պիտի վերստեղծէր ամէն ինչմարդեղութեամբ է որ պիտի վերստեղծէր ամէն ինչմարդեղութեամբ է որ պիտի վերստեղծէր ամէն ինչ::::    
Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ առաջին Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ առաջին Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ առաջին Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ առաջին 
ստեղծագործութիւնը՝ սկսաւ նիւթական տիեզերքէն, ապա ստեղծագործութիւնը՝ սկսաւ նիւթական տիեզերքէն, ապա ստեղծագործութիւնը՝ սկսաւ նիւթական տիեզերքէն, ապա ստեղծագործութիւնը՝ սկսաւ նիւթական տիեզերքէն, ապա 
հասնելու հասնելու հասնելու հասնելու համար մարդ արարածին, իսկ երկրորդ համար մարդ արարածին, իսկ երկրորդ համար մարդ արարածին, իսկ երկրորդ համար մարդ արարածին, իսկ երկրորդ 
ստեղծագործութիւնը որ Քրիստոսով իրականացաւ, սկսաւ ստեղծագործութիւնը որ Քրիստոսով իրականացաւ, սկսաւ ստեղծագործութիւնը որ Քրիստոսով իրականացաւ, սկսաւ ստեղծագործութիւնը որ Քրիստոսով իրականացաւ, սկսաւ 
մարդէն եւ ապա տարածուեցաւ եւ ընդգրկեց ամբողջ աշխարհըմարդէն եւ ապա տարածուեցաւ եւ ընդգրկեց ամբողջ աշխարհըմարդէն եւ ապա տարածուեցաւ եւ ընդգրկեց ամբողջ աշխարհըմարդէն եւ ապա տարածուեցաւ եւ ընդգրկեց ամբողջ աշխարհը::::    

Պօղոս առաքեալ բաղդատական մը կՊօղոս առաքեալ բաղդատական մը կՊօղոս առաքեալ բաղդատական մը կՊօղոս առաքեալ բաղդատական մը կ’’’’ընէ Ծննդոց գիրքին ընէ Ծննդոց գիրքին ընէ Ծննդոց գիրքին ընէ Ծննդոց գիրքին 
առաջին Ադամին եւ Նոր Կտակարանի երկրորդ Ադամին՝ առաջին Ադամին եւ Նոր Կտակարանի երկրորդ Ադամին՝ առաջին Ադամին եւ Նոր Կտակարանի երկրորդ Ադամին՝ առաջին Ադամին եւ Նոր Կտակարանի երկրորդ Ադամին՝ 
Քրիստոսի միջեւ (Հռ 5.12Քրիստոսի միջեւ (Հռ 5.12Քրիստոսի միջեւ (Հռ 5.12Քրիստոսի միջեւ (Հռ 5.12----11119, 9, 9, 9, Ա.Կր 15.45Ա.Կր 15.45Ա.Կր 15.45Ա.Կր 15.45----49)49)49)49)::::    Այն ինչ որ առաջին Այն ինչ որ առաջին Այն ինչ որ առաջին Այն ինչ որ առաջին 
մարդը՝ Ադամ, ունէր եւ կորսնցուց իր անհնազանդութեան մարդը՝ Ադամ, ունէր եւ կորսնցուց իր անհնազանդութեան մարդը՝ Ադամ, ունէր եւ կորսնցուց իր անհնազանդութեան մարդը՝ Ադամ, ունէր եւ կորսնցուց իր անհնազանդութեան 
պատճառով, երկրորդ մարդը՝ Քրիստոս, իր կատարեալ պատճառով, երկրորդ մարդը՝ Քրիստոս, իր կատարեալ պատճառով, երկրորդ մարդը՝ Քրիստոս, իր կատարեալ պատճառով, երկրորդ մարդը՝ Քրիստոս, իր կատարեալ 
հնազանդութեամբ՝ զանոնք վերստին շնորհեց մարդունհնազանդութեամբ՝ զանոնք վերստին շնորհեց մարդունհնազանդութեամբ՝ զանոնք վերստին շնորհեց մարդունհնազանդութեամբ՝ զանոնք վերստին շնորհեց մարդուն::::    

2.2.2.2.----    Աստուծոյ փրկագործութեան երկրորդ նպատակը՝ Աստուծոյ փրկագործութեան երկրորդ նպատակը՝ Աստուծոյ փրկագործութեան երկրորդ նպատակը՝ Աստուծոյ փրկագործութեան երկրորդ նպատակը՝ 
մարդիկը լուսաւորելով՝ զանոնք մարդիկը լուսաւորելով՝ զանոնք մարդիկը լուսաւորելով՝ զանոնք մարդիկը լուսաւորելով՝ զանոնք վերստին ճշմարիտ վերստին ճշմարիտ վերստին ճշմարիտ վերստին ճշմարիտ 
աստուածճանաչողութեան եւ Աստուծոյ կամքին գիտութեան աստուածճանաչողութեան եւ Աստուծոյ կամքին գիտութեան աստուածճանաչողութեան եւ Աստուծոյ կամքին գիտութեան աստուածճանաչողութեան եւ Աստուծոյ կամքին գիտութեան 
առաջնորդելն էրառաջնորդելն էրառաջնորդելն էրառաջնորդելն էր::::    Իսկ թէ ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը, առաքեալը կը Իսկ թէ ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը, առաքեալը կը Իսկ թէ ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը, առաքեալը կը Իսկ թէ ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը, առաքեալը կը 
պատասխանէ՝ ըսելով. պատասխանէ՝ ըսելով. պատասխանէ՝ ըսելով. պատասխանէ՝ ըսելով. ««««ԱԱԱԱ´́́́յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի 
Աստուած, մեր Փրկիչը, որ կԱստուած, մեր Փրկիչը, որ կԱստուած, մեր Փրկիչը, որ կԱստուած, մեր Փրկիչը, որ կ’’’’ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին եւ 
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հասնին ճշմարտութեան ճանհասնին ճշմարտութեան ճանհասնին ճշմարտութեան ճանհասնին ճշմարտութեան ճանաչումին, թէ՝ մէկ Աստուած կայ աչումին, թէ՝ մէկ Աստուած կայ աչումին, թէ՝ մէկ Աստուած կայ աչումին, թէ՝ մէկ Աստուած կայ 
միայն, եւ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս միայն, եւ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս միայն, եւ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս միայն, եւ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը՝ Յիսուս 
Քրիստոս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ բոլոր Քրիստոս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ բոլոր Քրիստոս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ բոլոր Քրիստոս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ բոլոր 
մարդոց համարմարդոց համարմարդոց համարմարդոց համար»»»» ( ( ( (Ա.Տմ 2.3Ա.Տմ 2.3Ա.Տմ 2.3Ա.Տմ 2.3----6)6)6)6)::::    

Աստուծոյ կամքը գիտնալու եւ զԱստուած ճանչնալու Աստուծոյ կամքը գիտնալու եւ զԱստուած ճանչնալու Աստուծոյ կամքը գիտնալու եւ զԱստուած ճանչնալու Աստուծոյ կամքը գիտնալու եւ զԱստուած ճանչնալու 
ճամբան Քրիստոսոճամբան Քրիստոսոճամբան Քրիստոսոճամբան Քրիստոսո´́́́վ բացուեցաւ մեր առջեւվ բացուեցաւ մեր առջեւվ բացուեցաւ մեր առջեւվ բացուեցաւ մեր առջեւ::::    ՔրՔրՔրՔրիստոսոիստոսոիստոսոիստոսո´́́́վ էր որ վ էր որ վ էր որ վ էր որ 
մարդիկ ճանչցան երկինքի Հայրը, Քրիստոսոմարդիկ ճանչցան երկինքի Հայրը, Քրիստոսոմարդիկ ճանչցան երկինքի Հայրը, Քրիստոսոմարդիկ ճանչցան երկինքի Հայրը, Քրիստոսո´́́́վ էր որ մարդիկ վ էր որ մարդիկ վ էր որ մարդիկ վ էր որ մարդիկ 
ճանչցան Աստուծոյ կամքըճանչցան Աստուծոյ կամքըճանչցան Աստուծոյ կամքըճանչցան Աստուծոյ կամքը::::    Առանց Քրիստոսի անկարելի պիտի Առանց Քրիստոսի անկարելի պիտի Առանց Քրիստոսի անկարելի պիտի Առանց Քրիստոսի անկարելի պիտի 
ըլլար զԱստուած ճանչնալ իր այն նկարագիրով եւ իր այն ըլլար զԱստուած ճանչնալ իր այն նկարագիրով եւ իր այն ըլլար զԱստուած ճանչնալ իր այն նկարագիրով եւ իր այն ըլլար զԱստուած ճանչնալ իր այն նկարագիրով եւ իր այն 
յատկանիշներով որ Ան ծանօթ է մեզի այսօրյատկանիշներով որ Ան ծանօթ է մեզի այսօրյատկանիշներով որ Ան ծանօթ է մեզի այսօրյատկանիշներով որ Ան ծանօթ է մեզի այսօր::::    Քրիստոսի ամբողջ Քրիստոսի ամբողջ Քրիստոսի ամբողջ Քրիստոսի ամբողջ 
երկրաւոր առաքելութիւնը, մնաերկրաւոր առաքելութիւնը, մնաերկրաւոր առաքելութիւնը, մնաերկրաւոր առաքելութիւնը, մնայուն կերպով Հայրն ու Սուրբ յուն կերպով Հայրն ու Սուրբ յուն կերպով Հայրն ու Սուրբ յուն կերպով Հայրն ու Սուրբ 
Հոգին ճանչցնելու ընթացք մը եղաւՀոգին ճանչցնելու ընթացք մը եղաւՀոգին ճանչցնելու ընթացք մը եղաւՀոգին ճանչցնելու ընթացք մը եղաւ::::    

3.3.3.3.----    Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ մեզ Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ մեզ Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ մեզ Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ մեզ 
սրբագործելն էր, եւ սուրբ ու արդար կեանքի մը առաջնորդելն էրսրբագործելն էր, եւ սուրբ ու արդար կեանքի մը առաջնորդելն էրսրբագործելն էր, եւ սուրբ ու արդար կեանքի մը առաջնորդելն էրսրբագործելն էր, եւ սուրբ ու արդար կեանքի մը առաջնորդելն էր::::    
Անցեալին, Աստուած այդ սրբութիւնը իր ժողովուրդին պարգեւեց Անցեալին, Աստուած այդ սրբութիւնը իր ժողովուրդին պարգեւեց Անցեալին, Աստուած այդ սրբութիւնը իր ժողովուրդին պարգեւեց Անցեալին, Աստուած այդ սրբութիւնը իր ժողովուրդին պարգեւեց 
կամ փորձեց պարգեւել երկու կերպեկամ փորձեց պարգեւել երկու կերպեկամ փորձեց պարգեւել երկու կերպեկամ փորձեց պարգեւել երկու կերպերով՝ Օրէնքի միջոցաւ եւ րով՝ Օրէնքի միջոցաւ եւ րով՝ Օրէնքի միջոցաւ եւ րով՝ Օրէնքի միջոցաւ եւ 
ծէսի միջոցաւծէսի միջոցաւծէսի միջոցաւծէսի միջոցաւ::::    Ծէս ըսելով, կը հասկնանք տաճարին եւ Ծէս ըսելով, կը հասկնանք տաճարին եւ Ծէս ըսելով, կը հասկնանք տաճարին եւ Ծէս ըսելով, կը հասկնանք տաճարին եւ 
Վկայութեան Խորանին հետ կապ ունեցող արարողութիւններն ու Վկայութեան Խորանին հետ կապ ունեցող արարողութիւններն ու Վկայութեան Խորանին հետ կապ ունեցող արարողութիւններն ու Վկայութեան Խորանին հետ կապ ունեցող արարողութիւններն ու 
զոհերըզոհերըզոհերըզոհերը::::    Զոհերը որոնք Քաւութեան զոհ կը կոչուէին, կը Զոհերը որոնք Քաւութեան զոհ կը կոչուէին, կը Զոհերը որոնք Քաւութեան զոհ կը կոչուէին, կը Զոհերը որոնք Քաւութեան զոհ կը կոչուէին, կը 
գործածուէին ծիսականօրէն մաքրելու Աստուծոյ ժողովուրդըգործածուէին ծիսականօրէն մաքրելու Աստուծոյ ժողովուրդըգործածուէին ծիսականօրէն մաքրելու Աստուծոյ ժողովուրդըգործածուէին ծիսականօրէն մաքրելու Աստուծոյ ժողովուրդը::::    

Քրիստոս աշխարհ եկաւ նոՔրիստոս աշխարհ եկաւ նոՔրիստոս աշխարհ եկաւ նոՔրիստոս աշխարհ եկաւ նո´́́́րրրր    օրէնք մը տալու մեզիօրէնք մը տալու մեզիօրէնք մը տալու մեզիօրէնք մը տալու մեզի::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
օրէնքը անցեալի հին Օրէնքին պէս գրաւոր օրէնք մը չէ, կամ օրէնքը անցեալի հին Օրէնքին պէս գրաւոր օրէնք մը չէ, կամ օրէնքը անցեալի հին Օրէնքին պէս գրաւոր օրէնք մը չէ, կամ օրէնքը անցեալի հին Օրէնքին պէս գրաւոր օրէնք մը չէ, կամ 
պատուիրաններու գումար մը չէ, այլ հոգեւոր օրէնք մըն էպատուիրաններու գումար մը չէ, այլ հոգեւոր օրէնք մըն էպատուիրաններու գումար մը չէ, այլ հոգեւոր օրէնք մըն էպատուիրաններու գումար մը չէ, այլ հոգեւոր օրէնք մըն է::::    
Մեկնիչներ կՄեկնիչներ կՄեկնիչներ կՄեկնիչներ կ’’’’ըսեն որ Աստուծոյ ամբողջ նոր օրէնքը ամփոփուած ըսեն որ Աստուծոյ ամբողջ նոր օրէնքը ամփոփուած ըսեն որ Աստուծոյ ամբողջ նոր օրէնքը ամփոփուած ըսեն որ Աստուծոյ ամբողջ նոր օրէնքը ամփոփուած 
է լերան քարոզին մէջ (Մտ 5է լերան քարոզին մէջ (Մտ 5է լերան քարոզին մէջ (Մտ 5է լերան քարոզին մէջ (Մտ 5----7)7)7)7)::::    Խորքին մէջ, լերան քարոզին մէջ Խորքին մէջ, լերան քարոզին մէջ Խորքին մէջ, լերան քարոզին մէջ Խորքին մէջ, լերան քարոզին մէջ 
մենքմենքմենքմենք    օրէնքներ չէ որ կը գտնենք, այլ՝ սկզբունքներօրէնքներ չէ որ կը գտնենք, այլ՝ սկզբունքներօրէնքներ չէ որ կը գտնենք, այլ՝ սկզբունքներօրէնքներ չէ որ կը գտնենք, այլ՝ սկզբունքներ::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
սկզբունքները կու գան ճշդելու թէ իսկզբունքները կու գան ճշդելու թէ իսկզբունքները կու գան ճշդելու թէ իսկզբունքները կու գան ճշդելու թէ ի´́́́նչպէս պէտք է ապրի նչպէս պէտք է ապրի նչպէս պէտք է ապրի նչպէս պէտք է ապրի 
արքայութեան հետեւորդ մարդըարքայութեան հետեւորդ մարդըարքայութեան հետեւորդ մարդըարքայութեան հետեւորդ մարդը::::    

Եթէ Մատթէոսի 5Եթէ Մատթէոսի 5Եթէ Մատթէոսի 5Եթէ Մատթէոսի 5----7 7 7 7 գլուխներուն մէջ մեր ունեցածը գլուխներուն մէջ մեր ունեցածը գլուխներուն մէջ մեր ունեցածը գլուխներուն մէջ մեր ունեցածը 
սկզբունքներ են, կը նշանակէ թէ Քրիստոս շատ աւելի լայն ձեւով սկզբունքներ են, կը նշանակէ թէ Քրիստոս շատ աւելի լայն ձեւով սկզբունքներ են, կը նշանակէ թէ Քրիստոս շատ աւելի լայն ձեւով սկզբունքներ են, կը նշանակէ թէ Քրիստոս շատ աւելի լայն ձեւով 
մը կը գծէ մեր ճամբանմը կը գծէ մեր ճամբանմը կը գծէ մեր ճամբանմը կը գծէ մեր ճամբան::::    Ճամբայ մը՝ որ նեղ ու դժուարին է (Մտ Ճամբայ մը՝ որ նեղ ու դժուարին է (Մտ Ճամբայ մը՝ որ նեղ ու դժուարին է (Մտ Ճամբայ մը՝ որ նեղ ու դժուարին է (Մտ 
7.14), 7.14), 7.14), 7.14), անոր համար որ ազատ օրէնքը կամ հոգեւոր օրէնքը անոր համար որ ազատ օրէնքը կամ հոգեւոր օրէնքը անոր համար որ ազատ օրէնքը կամ հոգեւոր օրէնքը անոր համար որ ազատ օրէնքը կամ հոգեւոր օրէնքը 
գործադրելը՝ աւելիգործադրելը՝ աւելիգործադրելը՝ աւելիգործադրելը՝ աւելի´́́́    դժուար է, քան այն չոր պատուիրանները որ դժուար է, քան այն չոր պատուիրանները որ դժուար է, քան այն չոր պատուիրանները որ դժուար է, քան այն չոր պատուիրանները որ 
մենք կրնանք գտնել ոեւէ օրինագիրքի մէջմենք կրնանք գտնել ոեւէ օրինագիրքի մէջմենք կրնանք գտնել ոեւէ օրինագիրքի մէջմենք կրնանք գտնել ոեւէ օրինագիրքի մէջ::::    Ինչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօք::::    
Հոգեւոր օրէնքը գործադրելը աւելիՀոգեւոր օրէնքը գործադրելը աւելիՀոգեւոր օրէնքը գործադրելը աւելիՀոգեւոր օրէնքը գործադրելը աւելի´́́́    դժուար է, որովհետեւ մերդժուար է, որովհետեւ մերդժուար է, որովհետեւ մերդժուար է, որովհետեւ մեր    
դատողութեան ձգուած է ճշդել թէ իդատողութեան ձգուած է ճշդել թէ իդատողութեան ձգուած է ճշդել թէ իդատողութեան ձգուած է ճշդել թէ ի´́́́նչպէս զանիկա ի գործ պէտք նչպէս զանիկա ի գործ պէտք նչպէս զանիկա ի գործ պէտք նչպէս զանիկա ի գործ պէտք 
է դնենքէ դնենքէ դնենքէ դնենք::::    
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Հոգեւոր օրէնքի մը կիրարկումը, ազատօրէն եւ մեր Հոգեւոր օրէնքի մը կիրարկումը, ազատօրէն եւ մեր Հոգեւոր օրէնքի մը կիրարկումը, ազատօրէն եւ մեր Հոգեւոր օրէնքի մը կիրարկումը, ազատօրէն եւ մեր 
դատումին համաձայն տեղի կդատումին համաձայն տեղի կդատումին համաձայն տեղի կդատումին համաձայն տեղի կ’’’’ունենայ, մինչդեռ օրինագիրքի մը ունենայ, մինչդեռ օրինագիրքի մը ունենայ, մինչդեռ օրինագիրքի մը ունենայ, մինչդեռ օրինագիրքի մը 
մէջ արձանագրուած չոր ու ցամաք օրէնքի մը կիրարկումը, մէջ արձանագրուած չոր ու ցամաք օրէնքի մը կիրարկումը, մէջ արձանագրուած չոր ու ցամաք օրէնքի մը կիրարկումը, մէջ արձանագրուած չոր ու ցամաք օրէնքի մը կիրարկումը, 
ազատօրէն մեր մեր դատումին համաձայն ազատօրէն մեր մեր դատումին համաձայն ազատօրէն մեր մեր դատումին համաձայն ազատօրէն մեր մեր դատումին համաձայն տեղի չտեղի չտեղի չտեղի չ’’’’ունենարունենարունենարունենար::::    
Միաժամանակ, Քրիստոս նոր օրէնքին կողքին պարգեւեց մեզի Միաժամանակ, Քրիստոս նոր օրէնքին կողքին պարգեւեց մեզի Միաժամանակ, Քրիստոս նոր օրէնքին կողքին պարգեւեց մեզի Միաժամանակ, Քրիստոս նոր օրէնքին կողքին պարգեւեց մեզի 
իր յաւիտենական զոհը, անով մեզ սրբելու եւ քաւելու համար, եւ իր յաւիտենական զոհը, անով մեզ սրբելու եւ քաւելու համար, եւ իր յաւիտենական զոհը, անով մեզ սրբելու եւ քաւելու համար, եւ իր յաւիտենական զոհը, անով մեզ սրբելու եւ քաւելու համար, եւ 
եկեղեցիին յանձնելու համար, որպէսզի մեր սրբութիւնը նաեւ եկեղեցիին յանձնելու համար, որպէսզի մեր սրբութիւնը նաեւ եկեղեցիին յանձնելու համար, որպէսզի մեր սրբութիւնը նաեւ եկեղեցիին յանձնելու համար, որպէսզի մեր սրբութիւնը նաեւ 
տեւականանայ եւ որպէսզի այդ եկեղեցւոյ մարմինին մէջ մենք տեւականանայ եւ որպէսզի այդ եկեղեցւոյ մարմինին մէջ մենք տեւականանայ եւ որպէսզի այդ եկեղեցւոյ մարմինին մէջ մենք տեւականանայ եւ որպէսզի այդ եկեղեցւոյ մարմինին մէջ մենք 
տեւականօրէն սրբուիտեւականօրէն սրբուիտեւականօրէն սրբուիտեւականօրէն սրբուինք, ունենալու համար մեր կաենքին նք, ունենալու համար մեր կաենքին նք, ունենալու համար մեր կաենքին նք, ունենալու համար մեր կաենքին 
իսկական առաջնորդութիւնըիսկական առաջնորդութիւնըիսկական առաջնորդութիւնըիսկական առաջնորդութիւնը::::    

4.4.4.4.----    Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ բոլոր Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ բոլոր Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ բոլոր Աստուծոյ փրկագործութեան երրորդ նպատակը՝ բոլոր 
ժողովուրդներէն՝ մէժողովուրդներէն՝ մէժողովուրդներէն՝ մէժողովուրդներէն՝ մէ´́́́կ ժողովուրդ կազմելն էրկ ժողովուրդ կազմելն էրկ ժողովուրդ կազմելն էրկ ժողովուրդ կազմելն էր::::    Անցեալին Անցեալին Անցեալին Անցեալին 
Աստուած ընտրեց ժողովուրդ մը, որ սակայն հաւատարիմ չմնաց Աստուած ընտրեց ժողովուրդ մը, որ սակայն հաւատարիմ չմնաց Աստուած ընտրեց ժողովուրդ մը, որ սակայն հաւատարիմ չմնաց Աստուած ընտրեց ժողովուրդ մը, որ սակայն հաւատարիմ չմնաց 
իրեն եւ իր լոյսը չտարածեց այլ ժողովուրդներիրեն եւ իր լոյսը չտարածեց այլ ժողովուրդներիրեն եւ իր լոյսը չտարածեց այլ ժողովուրդներիրեն եւ իր լոյսը չտարածեց այլ ժողովուրդներուուուու::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, ւ, ւ, ւ, 
Քրիստոս աշխարհ գալով, իրեն համար ընտրեց նոՔրիստոս աշխարհ գալով, իրեն համար ընտրեց նոՔրիստոս աշխարհ գալով, իրեն համար ընտրեց նոՔրիստոս աշխարհ գալով, իրեն համար ընտրեց նո´́́́ր ժողովուրդ ր ժողովուրդ ր ժողովուրդ ր ժողովուրդ 
մը, որ կազմուեցաւ համայն աշխարհի ժողովուրդներէնմը, որ կազմուեցաւ համայն աշխարհի ժողովուրդներէնմը, որ կազմուեցաւ համայն աշխարհի ժողովուրդներէնմը, որ կազմուեցաւ համայն աշխարհի ժողովուրդներէն::::    
Հետեւաբար, Քրիստոսի նոր ժողովուրդը, այսինքն՝ եկեղեցին, Հետեւաբար, Քրիստոսի նոր ժողովուրդը, այսինքն՝ եկեղեցին, Հետեւաբար, Քրիստոսի նոր ժողովուրդը, այսինքն՝ եկեղեցին, Հետեւաբար, Քրիստոսի նոր ժողովուրդը, այսինքն՝ եկեղեցին, 
պարտականութիւնը ունի Քրիստոսի պատգամը հասցնելու պարտականութիւնը ունի Քրիստոսի պատգամը հասցնելու պարտականութիւնը ունի Քրիստոսի պատգամը հասցնելու պարտականութիւնը ունի Քրիստոսի պատգամը հասցնելու 
ամբողջ աշխարհին եւ այդ պատգամոամբողջ աշխարհին եւ այդ պատգամոամբողջ աշխարհին եւ այդ պատգամոամբողջ աշխարհին եւ այդ պատգամով լուսաւորելու բոլոր վ լուսաւորելու բոլոր վ լուսաւորելու բոլոր վ լուսաւորելու բոլոր 
մարդիկը եւ զանոնք կանչելու երկնաւոր Հօր տունը, իբրեւ մէկ եւ մարդիկը եւ զանոնք կանչելու երկնաւոր Հօր տունը, իբրեւ մէկ եւ մարդիկը եւ զանոնք կանչելու երկնաւոր Հօր տունը, իբրեւ մէկ եւ մարդիկը եւ զանոնք կանչելու երկնաւոր Հօր տունը, իբրեւ մէկ եւ 
նոյն արքայութեան զաւակներընոյն արքայութեան զաւակներընոյն արքայութեան զաւակներընոյն արքայութեան զաւակները::::    

Գանք հիմա Գանք հիմա Գանք հիմա Գանք հիմա ««««երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ» » » » բացատրութեանբացատրութեանբացատրութեանբացատրութեան::::    
Հաւատամքին մէջ տեղ գտած այս հաստատումը մեզի կու գայ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած այս հաստատումը մեզի կու գայ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած այս հաստատումը մեզի կու գայ Հաւատամքին մէջ տեղ գտած այս հաստատումը մեզի կու գայ 
նոյնինքն Նոր Կտակարանէննոյնինքն Նոր Կտակարանէննոյնինքն Նոր Կտակարանէննոյնինքն Նոր Կտակարանէն::::    Յովհաննէս Աւետարանիչ կը Յովհաննէս Աւետարանիչ կը Յովհաննէս Աւետարանիչ կը Յովհաննէս Աւետարանիչ կը 
վկայէ՝վկայէ՝վկայէ՝վկայէ՝    ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ չ ոք երկինք ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ 
երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ էերկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ էերկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ էերկինքէն իջաւ, եւ որ երկինքի մէջ է»»»» ( ( ( (Յհ 3.13)Յհ 3.13)Յհ 3.13)Յհ 3.13)::::    Քիչ մը անդին, Քիչ մը անդին, Քիչ մը անդին, Քիչ մը անդին, 
դարձեալ Աւետարանիչը կդարձեալ Աւետարանիչը կդարձեալ Աւետարանիչը կդարձեալ Աւետարանիչը կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ. « « « «Ան որ երկինքէն կու գայ՝ Ան որ երկինքէն կու գայ՝ Ան որ երկինքէն կու գայ՝ Ան որ երկինքէն կու գայ՝ 
բոլորէն գերիվեր էբոլորէն գերիվեր էբոլորէն գերիվեր էբոլորէն գերիվեր է»»»» ( ( ( (Յհ 3.31)Յհ 3.31)Յհ 3.31)Յհ 3.31)::::    Քրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ Քրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ Քրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ Քրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ 
երկինքէն իջած ըլլալը երբ կերկինքէն իջած ըլլալը երբ կերկինքէն իջած ըլլալը երբ կերկինքէն իջած ըլլալը երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ես եմ կենդանի հացը, որ Ես եմ կենդանի հացը, որ Ես եմ կենդանի հացը, որ Ես եմ կենդանի հացը, որ 
երկինքէն իջած էերկինքէն իջած էերկինքէն իջած էերկինքէն իջած է»»»» ( ( ( (Յհ 6.51)Յհ 6.51)Յհ 6.51)Յհ 6.51):::: 

Անշուշտ տառացիօրէն չենք հասկնար Անշուշտ տառացիօրէն չենք հասկնար Անշուշտ տառացիօրէն չենք հասկնար Անշուշտ տառացիօրէն չենք հասկնար ««««երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ» » » » 
բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    Աստուծոյ Որդին իր մարդեղացումով չլքեց Աստուծոյ Որդին իր մարդեղացումով չլքեց Աստուծոյ Որդին իր մարդեղացումով չլքեց Աստուծոյ Որդին իր մարդեղացումով չլքեց 
երկինքըերկինքըերկինքըերկինքը::::    Երկինքը չդատարկուեցաւ Աստուծոյ Որդիին Երկինքը չդատարկուեցաւ Աստուծոյ Որդիին Երկինքը չդատարկուեցաւ Աստուծոյ Որդիին Երկինքը չդատարկուեցաւ Աստուծոյ Որդիին 
ներկայութենէն երբ ան աշխարհ եկաւներկայութենէն երբ ան աշխարհ եկաւներկայութենէն երբ ան աշխարհ եկաւներկայութենէն երբ ան աշխարհ եկաւ::::    Ասկէ առաջ ըսինք, որ Ասկէ առաջ ըսինք, որ Ասկէ առաջ ըսինք, որ Ասկէ առաջ ըսինք, որ 
ՔրՔրՔրՔրիստոս ամենուրեք Աստուած էիստոս ամենուրեք Աստուած էիստոս ամենուրեք Աստուած էիստոս ամենուրեք Աստուած է::::    Ուստի, աշխարհ եկած ատեն, Ուստի, աշխարհ եկած ատեն, Ուստի, աշխարհ եկած ատեն, Ուստի, աշխարհ եկած ատեն, 
միաժամանակ երկինքի մէջ էր (Յհ 1.18, 3.13), եւ միաժամանակ երկինքի մէջ էր (Յհ 1.18, 3.13), եւ միաժամանակ երկինքի մէջ էր (Յհ 1.18, 3.13), եւ միաժամանակ երկինքի մէջ էր (Յհ 1.18, 3.13), եւ 
փոխադարձաբարփոխադարձաբարփոխադարձաբարփոխադարձաբար::::    Աստուած թէԱստուած թէԱստուած թէԱստուած թէ´́́́    երկինքի մէջ է եւ թէերկինքի մէջ է եւ թէերկինքի մէջ է եւ թէերկինքի մէջ է եւ թէ´́́́    երկրի երկրի երկրի երկրի 
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վրայվրայվրայվրայ::::    ԱԱԱԱ´́́́յդ է որ ցոյց կու տայ Երեմիա մարգարին միջոցաւ յդ է որ ցոյց կու տայ Երեմիա մարգարին միջոցաւ յդ է որ ցոյց կու տայ Երեմիա մարգարին միջոցաւ յդ է որ ցոյց կու տայ Երեմիա մարգարին միջոցաւ 
Աստուծոյ ուղղած հարցումը. Աստուծոյ ուղղած հարցումը. Աստուծոյ ուղղած հարցումը. Աստուծոյ ուղղած հարցումը. ««««Միթէ երկինքն ու երկիրը լեՄիթէ երկինքն ու երկիրը լեՄիթէ երկինքն ու երկիրը լեՄիթէ երկինքն ու երկիրը լեցնողը ցնողը ցնողը ցնողը 
ես չե՞մես չե՞մես չե՞մես չե՞մ»»»» ( ( ( (Եր 23.24)Եր 23.24)Եր 23.24)Եր 23.24)::::    Իսկ Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած կը Իսկ Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած կը Իսկ Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած կը Իսկ Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած կը 
հաստատէ. հաստատէ. հաստատէ. հաստատէ. ««««Երկինքը իմ աթոռս է ու երկիրը՝ իմ ոտքերուս Երկինքը իմ աթոռս է ու երկիրը՝ իմ ոտքերուս Երկինքը իմ աթոռս է ու երկիրը՝ իմ ոտքերուս Երկինքը իմ աթոռս է ու երկիրը՝ իմ ոտքերուս 
պատուանդանըպատուանդանըպատուանդանըպատուանդանը»»»» ( ( ( (Ես 66.1)Ես 66.1)Ես 66.1)Ես 66.1)::::    

Եթէ Աստուած թէԵթէ Աստուած թէԵթէ Աստուած թէԵթէ Աստուած թէ´́́́    երկինքի մէջ է եւ թէերկինքի մէջ է եւ թէերկինքի մէջ է եւ թէերկինքի մէջ է եւ թէ´́́́    երկրի վրայ, հապա երկրի վրայ, հապա երկրի վրայ, հապա երկրի վրայ, հապա 
ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ ««««երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    
««««ԵրկինքԵրկինքԵրկինքԵրկինքէն իջաւէն իջաւէն իջաւէն իջաւ», », », », կը նշանակէ՝ մարդ դարձաւկը նշանակէ՝ մարդ դարձաւկը նշանակէ՝ մարդ դարձաւկը նշանակէ՝ մարդ դարձաւ::::    Աստուած ուզեց Աստուած ուզեց Աստուած ուզեց Աստուած ուզեց 
ինքզինք տեսանելիօրէն եւ շօշափելիօրէն յայտնել մարդոցինքզինք տեսանելիօրէն եւ շօշափելիօրէն յայտնել մարդոցինքզինք տեսանելիօրէն եւ շօշափելիօրէն յայտնել մարդոցինքզինք տեսանելիօրէն եւ շօշափելիօրէն յայտնել մարդոց::::    Հին Հին Հին Հին 
Կտակարանի մէջ Աստուած տեսակԿտակարանի մէջ Աստուած տեսակԿտակարանի մէջ Աստուած տեսակԿտակարանի մէջ Աստուած տեսակ----տեսակ կերպարանքներով տեսակ կերպարանքներով տեսակ կերպարանքներով տեսակ կերպարանքներով 
ինքզինք յայտնեց, բայց այս անգամ, բոլորովին տարբեր ձեւով մը ինքզինք յայտնեց, բայց այս անգամ, բոլորովին տարբեր ձեւով մը ինքզինք յայտնեց, բայց այս անգամ, բոլորովին տարբեր ձեւով մը ինքզինք յայտնեց, բայց այս անգամ, բոլորովին տարբեր ձեւով մը 
յայտնուեցաւյայտնուեցաւյայտնուեցաւյայտնուեցաւ::::    Ինք անձամբ եկաւԻնք անձամբ եկաւԻնք անձամբ եկաւԻնք անձամբ եկաւ::::    Ինք անձամբ եԻնք անձամբ եԻնք անձամբ եԻնք անձամբ երեւցաւրեւցաւրեւցաւրեւցաւ::::    

Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տամ Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տամ Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տամ Յաւելեալ քանի մը բացատրութիւններ եւս տամ ««««երկինքէն երկինքէն երկինքէն երկինքէն 
իջաւիջաւիջաւիջաւ» » » » հաստատումին վերաբերեալ.հաստատումին վերաբերեալ.հաստատումին վերաբերեալ.հաստատումին վերաբերեալ.----    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ ««««երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ» » » » ըսելու փոխարէն, պարզապէս ըսելու փոխարէն, պարզապէս ըսելու փոխարէն, պարզապէս ըսելու փոխարէն, պարզապէս 
չչչչ’’’’ըսուիր, թէ՝ մեր փրկութեան համար մարդացաւ եւ ըսուիր, թէ՝ մեր փրկութեան համար մարդացաւ եւ ըսուիր, թէ՝ մեր փրկութեան համար մարդացաւ եւ ըսուիր, թէ՝ մեր փրկութեան համար մարդացաւ եւ 
կատարելապէս ծնաւկատարելապէս ծնաւկատարելապէս ծնաւկատարելապէս ծնաւ::::    Շատ կարեւոր է շեշտել թէ Աստուծոյ Շատ կարեւոր է շեշտել թէ Աստուծոյ Շատ կարեւոր է շեշտել թէ Աստուծոյ Շատ կարեւոր է շեշտել թէ Աստուծոյ 
Որդին Որդին Որդին Որդին ««««երկինքէն իերկինքէն իերկինքէն իերկինքէն իջաւջաւջաւջաւ»»»»::::    Կարեւոր է անոր համար որ, կային Կարեւոր է անոր համար որ, կային Կարեւոր է անոր համար որ, կային Կարեւոր է անոր համար որ, կային 
կարգ մը աղանդաւորական շարժումներ, ինչպէս օրինակ, կարգ մը աղանդաւորական շարժումներ, ինչպէս օրինակ, կարգ մը աղանդաւորական շարժումներ, ինչպէս օրինակ, կարգ մը աղանդաւորական շարժումներ, ինչպէս օրինակ, 
Գնոստիկեան աղանդաւորները, որոնց մեծ տոկոսը, թէպէտ Գնոստիկեան աղանդաւորները, որոնց մեծ տոկոսը, թէպէտ Գնոստիկեան աղանդաւորները, որոնց մեծ տոկոսը, թէպէտ Գնոստիկեան աղանդաւորները, որոնց մեծ տոկոսը, թէպէտ 
կկկկ’’’’ընդունէր Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, բայց կընդունէր Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, բայց կընդունէր Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, բայց կընդունէր Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, բայց կ’’’’ուրանար ուրանար ուրանար ուրանար 
անոր ճշմարտապէս մարդացած ըլլալըանոր ճշմարտապէս մարդացած ըլլալըանոր ճշմարտապէս մարդացած ըլլալըանոր ճշմարտապէս մարդացած ըլլալը::::    

Համաձայն Գնոստիկեաններուն, Քրիստոս Համաձայն Գնոստիկեաններուն, Քրիստոս Համաձայն Գնոստիկեաններուն, Քրիստոս Համաձայն Գնոստիկեաններուն, Քրիստոս աշխարհի մէջ աշխարհի մէջ աշխարհի մէջ աշխարհի մէջ 
յայտնուեցաւ իբրեւ երեւոյթ մը, կարծէք շուքի մը նման, որ չէր յայտնուեցաւ իբրեւ երեւոյթ մը, կարծէք շուքի մը նման, որ չէր յայտնուեցաւ իբրեւ երեւոյթ մը, կարծէք շուքի մը նման, որ չէր յայտնուեցաւ իբրեւ երեւոյթ մը, կարծէք շուքի մը նման, որ չէր 
կրնայ բռնուիլ կամ շօշափուիլկրնայ բռնուիլ կամ շօշափուիլկրնայ բռնուիլ կամ շօշափուիլկրնայ բռնուիլ կամ շօշափուիլ::::    Նոյնինքն Քրիստոս կը հերքէ այս Նոյնինքն Քրիստոս կը հերքէ այս Նոյնինքն Քրիստոս կը հերքէ այս Նոյնինքն Քրիստոս կը հերքէ այս 
տեսութիւնը երբ կտեսութիւնը երբ կտեսութիւնը երբ կտեսութիւնը երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. 
նոյնինքն ենոյնինքն ենոյնինքն ենոյնինքն ե´́́́ս եմս եմս եմս եմ::::    ՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէ´́́́ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու 
ոսկոր ունիմ, բոսկոր ունիմ, բոսկոր ունիմ, բոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չան մը՝ որ ոգին չան մը՝ որ ոգին չան մը՝ որ ոգին չ’’’’ունենարունենարունենարունենար»»»» ( ( ( (Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)::::    

Այս աղանդաւորները որոնք Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ Այս աղանդաւորները որոնք Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ Այս աղանդաւորները որոնք Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ Այս աղանդաւորները որոնք Քրիստոսի աշխարհ գալը եւ 
մարդեղութիւնը  երեւոյթ կը կոչէին, պատմութեան մէջ կոչուած մարդեղութիւնը  երեւոյթ կը կոչէին, պատմութեան մէջ կոչուած մարդեղութիւնը  երեւոյթ կը կոչէին, պատմութեան մէջ կոչուած մարդեղութիւնը  երեւոյթ կը կոչէին, պատմութեան մէջ կոչուած 
են՝ Երեւութականներեն՝ Երեւութականներեն՝ Երեւութականներեն՝ Երեւութականներ::::    Այս երեւութականները առաջին երկու Այս երեւութականները առաջին երկու Այս երեւութականները առաջին երկու Այս երեւութականները առաջին երկու 
դարերով վերջ չգտանդարերով վերջ չգտանդարերով վերջ չգտանդարերով վերջ չգտան::::    Անոնք շարունակուեցան հետագային Անոնք շարունակուեցան հետագային Անոնք շարունակուեցան հետագային Անոնք շարունակուեցան հետագային 
նաեւնաեւնաեւնաեւ::::    ՕրիՕրիՕրիՕրինակ, Հայաստանի մէջ, 7նակ, Հայաստանի մէջ, 7նակ, Հայաստանի մէջ, 7նակ, Հայաստանի մէջ, 7----րդ եւ 8րդ եւ 8րդ եւ 8րդ եւ 8----րդ դարերուն կային րդ դարերուն կային րդ դարերուն կային րդ դարերուն կային 
երեւութականներ, որոնք Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը երեւութականներ, որոնք Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը երեւութականներ, որոնք Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը երեւութականներ, որոնք Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը 
կկկկ’’’’ուրանայինուրանայինուրանայինուրանային::::    Մեր նշանաւոր Հայրապետներէն՝ Յովհան Օձնեցի Մեր նշանաւոր Հայրապետներէն՝ Յովհան Օձնեցի Մեր նշանաւոր Հայրապետներէն՝ Յովհան Օձնեցի Մեր նշանաւոր Հայրապետներէն՝ Յովհան Օձնեցի 
Կաթողիկոս, ընդարձակ գրութիւն մը ունի, կոչուած՝ Կաթողիկոս, ընդարձակ գրութիւն մը ունի, կոչուած՝ Կաթողիկոս, ընդարձակ գրութիւն մը ունի, կոչուած՝ Կաթողիկոս, ընդարձակ գրութիւն մը ունի, կոչուած՝ ««««Ընդդէմ Ընդդէմ Ընդդէմ Ընդդէմ 
ԵրեւութականացԵրեւութականացԵրեւութականացԵրեւութականաց»»»»::::    
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2.2.2.2.----    Երկրորդ պատճառը թէ ինչոԵրկրորդ պատճառը թէ ինչոԵրկրորդ պատճառը թէ ինչոԵրկրորդ պատճառը թէ ինչո´́́́ւ Հաւատամքին մէջ տեղ ւ Հաւատամքին մէջ տեղ ւ Հաւատամքին մէջ տեղ ւ Հաւատամքին մէջ տեղ 
գտած է գտած է գտած է գտած է ««««երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ» » » » բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ 
Քրիստոսի երկնային ծագում ունենալըՔրիստոսի երկնային ծագում ունենալըՔրիստոսի երկնային ծագում ունենալըՔրիստոսի երկնային ծագում ունենալը::::    Երբ կը շեշտուի Երբ կը շեշտուի Երբ կը շեշտուի Երբ կը շեշտուի 
Քրիստոսի երկինքէն իջնելը, խորքին մէջ անոր աստուածային Քրիստոսի երկինքէն իջնելը, խորքին մէջ անոր աստուածային Քրիստոսի երկինքէն իջնելը, խորքին մէջ անոր աստուածային Քրիստոսի երկինքէն իջնելը, խորքին մէջ անոր աստուածային 
ինքնութիւնն է որ հաստատուած կինքնութիւնն է որ հաստատուած կինքնութիւնն է որ հաստատուած կինքնութիւնն է որ հաստատուած կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Յիշեցէք Յովհաննէս Յիշեցէք Յովհաննէս Յիշեցէք Յովհաննէս Յիշեցէք Յովհաննէս 
Աւետարանիչին վկայութիւԱւետարանիչին վկայութիւԱւետարանիչին վկայութիւԱւետարանիչին վկայութիւնը. նը. նը. նը. ««««Ան որ երկինքէն կու գայ՝ բոլորէն Ան որ երկինքէն կու գայ՝ բոլորէն Ան որ երկինքէն կու գայ՝ բոլորէն Ան որ երկինքէն կու գայ՝ բոլորէն 
գերիվեր էգերիվեր էգերիվեր էգերիվեր է»»»» ( ( ( (Յհ 3.31)Յհ 3.31)Յհ 3.31)Յհ 3.31)::::    Երկինքէն իջած ըլլալը՝ ցոյց կու տայ Երկինքէն իջած ըլլալը՝ ցոյց կու տայ Երկինքէն իջած ըլլալը՝ ցոյց կու տայ Երկինքէն իջած ըլլալը՝ ցոյց կու տայ 
Քրիստոսի գերիվեր ըլլալը, մարդոցմէ տարբեր ըլլալըՔրիստոսի գերիվեր ըլլալը, մարդոցմէ տարբեր ըլլալըՔրիստոսի գերիվեր ըլլալը, մարդոցմէ տարբեր ըլլալըՔրիստոսի գերիվեր ըլլալը, մարդոցմէ տարբեր ըլլալը::::    

3.3.3.3.----    Երրորդ պատճառը թէ ինչոԵրրորդ պատճառը թէ ինչոԵրրորդ պատճառը թէ ինչոԵրրորդ պատճառը թէ ինչո´́́́ւ Հաւատամքին մէջ տեղ ւ Հաւատամքին մէջ տեղ ւ Հաւատամքին մէջ տեղ ւ Հաւատամքին մէջ տեղ 
գտած է գտած է գտած է գտած է ««««երկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւերկինքէն իջաւ» » » » բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ բացատրութիւնը, այն է՝ ցոյց տալ 
Աստուծոյ ՈրԱստուծոյ ՈրԱստուծոյ ՈրԱստուծոյ Որդիին անսահման խոնարհումը մեզի համար, մեր դիին անսահման խոնարհումը մեզի համար, մեր դիին անսահման խոնարհումը մեզի համար, մեր դիին անսահման խոնարհումը մեզի համար, մեր 
փրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համար::::    Խոնարհութիւն եւ խոնարհում չէ՞ր Խոնարհութիւն եւ խոնարհում չէ՞ր Խոնարհութիւն եւ խոնարհում չէ՞ր Խոնարհութիւն եւ խոնարհում չէ՞ր 
Աստուծոյ Որդիին համար, մերկանալ իր աստուածային փառքէն Աստուծոյ Որդիին համար, մերկանալ իր աստուածային փառքէն Աստուծոյ Որդիին համար, մերկանալ իր աստուածային փառքէն Աստուծոյ Որդիին համար, մերկանալ իր աստուածային փառքէն 
ու պատիւէն, եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ առնել եւ ու պատիւէն, եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ առնել եւ ու պատիւէն, եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ առնել եւ ու պատիւէն, եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ առնել եւ 
մեզի պէս ըլլալ եւ մարդկային կերպարանքով ճանչցուիլ (Փլպ մեզի պէս ըլլալ եւ մարդկային կերպարանքով ճանչցուիլ (Փլպ մեզի պէս ըլլալ եւ մարդկային կերպարանքով ճանչցուիլ (Փլպ մեզի պէս ըլլալ եւ մարդկային կերպարանքով ճանչցուիլ (Փլպ 
2.2.2.2.7)7)7)7)::::    Աստուծոյ Որդին իր բարձրութենէն աԱստուծոյ Որդին իր բարձրութենէն աԱստուծոյ Որդին իր բարձրութենէն աԱստուծոյ Որդին իր բարձրութենէն ա´́́́յնքան խոնարհեցաւ, յնքան խոնարհեցաւ, յնքան խոնարհեցաւ, յնքան խոնարհեցաւ, 
որ նոյնիսկ յանձն առաւ խաչի անարգ մահը, որպէսզի մեզ որ նոյնիսկ յանձն առաւ խաչի անարգ մահը, որպէսզի մեզ որ նոյնիսկ յանձն առաւ խաչի անարգ մահը, որպէսզի մեզ որ նոյնիսկ յանձն առաւ խաչի անարգ մահը, որպէսզի մեզ 
արժանի դարձնէ այն փառքին ու պատիւին որ Աստուած արժանի դարձնէ այն փառքին ու պատիւին որ Աստուած արժանի դարձնէ այն փառքին ու պատիւին որ Աստուած արժանի դարձնէ այն փառքին ու պատիւին որ Աստուած 
վերապահած է բոլոր անոնց՝ որոնք իսկական վերապահած է բոլոր անոնց՝ որոնք իսկական վերապահած է բոլոր անոնց՝ որոնք իսկական վերապահած է բոլոր անոնց՝ որոնք իսկական 
ապաշխարութեամբ եւ հաւատքով կապաշխարութեամբ եւ հաւատքով կապաշխարութեամբ եւ հաւատքով կապաշխարութեամբ եւ հաւատքով կ’’’’ընդգրկեն Քրիստոսի ընդգրկեն Քրիստոսի ընդգրկեն Քրիստոսի ընդգրկեն Քրիստոսի 
իրագործած փրկութիիրագործած փրկութիիրագործած փրկութիիրագործած փրկութիւնըւնըւնըւնը::::    

Ոմանք կրնան հարց տալ, թէ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր Ոմանք կրնան հարց տալ, թէ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր Ոմանք կրնան հարց տալ, թէ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր Ոմանք կրնան հարց տալ, թէ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր 
ձեւով մը կամ տարբեր միջոցով մը փրկել մարդկութիւնըձեւով մը կամ տարբեր միջոցով մը փրկել մարդկութիւնըձեւով մը կամ տարբեր միջոցով մը փրկել մարդկութիւնըձեւով մը կամ տարբեր միջոցով մը փրկել մարդկութիւնը::::    
Փորձենք հարցումին պատասխանը ամփոփել քանի մը կէտերու Փորձենք հարցումին պատասխանը ամփոփել քանի մը կէտերու Փորձենք հարցումին պատասխանը ամփոփել քանի մը կէտերու Փորձենք հարցումին պատասխանը ամփոփել քանի մը կէտերու 
մէջ.մէջ.մէջ.մէջ.----    

1.1.1.1.----    Կարեւոր է նկատի առնել, որ ամէն մեղք՝ Աստուծոյ դէմ Կարեւոր է նկատի առնել, որ ամէն մեղք՝ Աստուծոյ դէմ Կարեւոր է նկատի առնել, որ ամէն մեղք՝ Աստուծոյ դէմ Կարեւոր է նկատի առնել, որ ամէն մեղք՝ Աստուծոյ դէմ 
ուղղուած մեղք մըն է (Սղ 51.4)ուղղուած մեղք մըն է (Սղ 51.4)ուղղուած մեղք մըն է (Սղ 51.4)ուղղուած մեղք մըն է (Սղ 51.4)::::    ՏրուաՏրուաՏրուաՏրուած ըլլալով որ Աստուած ծ ըլլալով որ Աստուած ծ ըլլալով որ Աստուած ծ ըլլալով որ Աստուած 
յաւիտենական է, բնականօրէն իրեն դէմ գործուած մեղքն է ալ յաւիտենական է, բնականօրէն իրեն դէմ գործուած մեղքն է ալ յաւիտենական է, բնականօրէն իրեն դէմ գործուած մեղքն է ալ յաւիտենական է, բնականօրէն իրեն դէմ գործուած մեղքն է ալ 
յաւիտենական կյաւիտենական կյաւիտենական կյաւիտենական կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Եթէ մեղքը յաւիտենական է, անշուշտ Եթէ մեղքը յաւիտենական է, անշուշտ Եթէ մեղքը յաւիտենական է, անշուշտ Եթէ մեղքը յաւիտենական է, անշուշտ 
մեղքին պատիժն ալ յաւիտենական կմեղքին պատիժն ալ յաւիտենական կմեղքին պատիժն ալ յաւիտենական կմեղքին պատիժն ալ յաւիտենական կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Եւ որպէսզի մարդիկ Եւ որպէսզի մարդիկ Եւ որպէսզի մարդիկ Եւ որպէսզի մարդիկ 
ազատէին յաւիտենական պատիժէն՝ կարիքը ունէին ազատէին յաւիտենական պատիժէն՝ կարիքը ունէին ազատէին յաւիտենական պատիժէն՝ կարիքը ունէին ազատէին յաւիտենական պատիժէն՝ կարիքը ունէին 
յաւիտենական զոհի մըյաւիտենական զոհի մըյաւիտենական զոհի մըյաւիտենական զոհի մը::::    Առանց Առանց Առանց Առանց յաւիտենական զոհի՝ չկայաւիտենական զոհի՝ չկայաւիտենական զոհի՝ չկայաւիտենական զոհի՝ չկա´́́́յ յ յ յ 
ազատում յաւիտենական պատիժէնազատում յաւիտենական պատիժէնազատում յաւիտենական պատիժէնազատում յաւիտենական պատիժէն::::    Իսկ յաւիտենական զոհ Իսկ յաւիտենական զոհ Իսկ յաւիտենական զոհ Իսկ յաւիտենական զոհ 
իբրեւ՝ ո՞վ կար Քրիստոսէ զատիբրեւ՝ ո՞վ կար Քրիստոսէ զատիբրեւ՝ ո՞վ կար Քրիստոսէ զատիբրեւ՝ ո՞վ կար Քրիստոսէ զատ::::    

Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն 
ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու թողութիւնն ալ առանց արեան ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու թողութիւնն ալ առանց արեան ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու թողութիւնն ալ առանց արեան ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու թողութիւնն ալ առանց արեան 
հեղումի չհեղումի չհեղումի չհեղումի չ’’’’ըլլարըլլարըլլարըլլար»»»» ( ( ( (Եբր 9.22)Եբր 9.22)Եբր 9.22)Եբր 9.22)::::    Նոյնինքն ԱստուածՆոյնինքն ԱստուածՆոյնինքն ԱստուածՆոյնինքն Աստուածաշունչը կը աշունչը կը աշունչը կը աշունչը կը 
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վկայէ, որ առանց արեան հեղումի՝ չկավկայէ, որ առանց արեան հեղումի՝ չկավկայէ, որ առանց արեան հեղումի՝ չկավկայէ, որ առանց արեան հեղումի՝ չկա´́́́յ մեղքերու թողութիւնյ մեղքերու թողութիւնյ մեղքերու թողութիւնյ մեղքերու թողութիւն::::    
Եթէ առանց արեան հեղումի չկաԵթէ առանց արեան հեղումի չկաԵթէ առանց արեան հեղումի չկաԵթէ առանց արեան հեղումի չկա´́́́յ մեղքերու թողութիւն, որո՞ւ յ մեղքերու թողութիւն, որո՞ւ յ մեղքերու թողութիւն, որո՞ւ յ մեղքերու թողութիւն, որո՞ւ 
արիւնը կարիւնը կարիւնը կարիւնը կ’’’’ուզէիք որ Աստուած թափէ մարդոց մեղքերը սրբելու ուզէիք որ Աստուած թափէ մարդոց մեղքերը սրբելու ուզէիք որ Աստուած թափէ մարդոց մեղքերը սրբելու ուզէիք որ Աստուած թափէ մարդոց մեղքերը սրբելու 
համարհամարհամարհամար::::    Իր արարածներէ՞ն մէկուն արիւնըԻր արարածներէ՞ն մէկուն արիւնըԻր արարածներէ՞ն մէկուն արիւնըԻր արարածներէ՞ն մէկուն արիւնը::::    Կը կարծէ՞ք որ Կը կարծէ՞ք որ Կը կարծէ՞ք որ Կը կարծէ՞ք որ 
Աստուած այնքան անգութ ըլլԱստուած այնքան անգութ ըլլԱստուած այնքան անգութ ըլլԱստուած այնքան անգութ ըլլայ որ մահուան մատնէ իր այ որ մահուան մատնէ իր այ որ մահուան մատնէ իր այ որ մահուան մատնէ իր 
ստեղծածներէն մէկըստեղծածներէն մէկըստեղծածներէն մէկըստեղծածներէն մէկը::::    Անշուշտ որ Աստուած նման բան պիտի Անշուշտ որ Աստուած նման բան պիտի Անշուշտ որ Աստուած նման բան պիտի Անշուշտ որ Աստուած նման բան պիտի 
չընէրչընէրչընէրչընէր::::    Եթէ Աստուած արարած մը պիտի չզոհէր, կը մնար ինք՝ Եթէ Աստուած արարած մը պիտի չզոհէր, կը մնար ինք՝ Եթէ Աստուած արարած մը պիտի չզոհէր, կը մնար ինք՝ Եթէ Աստուած արարած մը պիտի չզոհէր, կը մնար ինք՝ 
ԱրարիչըԱրարիչըԱրարիչըԱրարիչը::::    Արարիչը ինք պէտք էր զոհուէր արարածներուն Արարիչը ինք պէտք էր զոհուէր արարածներուն Արարիչը ինք պէտք էր զոհուէր արարածներուն Արարիչը ինք պէտք էր զոհուէր արարածներուն 
համարհամարհամարհամար::::    Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    Որովհետեւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ Որովհետեւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ Որովհետեւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ Որովհետեւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ 
միայն Աստուծոմիայն Աստուծոմիայն Աստուծոմիայն Աստուծո´́́́յ արիյ արիյ արիյ արիւնով կրնայ սրբուիլւնով կրնայ սրբուիլւնով կրնայ սրբուիլւնով կրնայ սրբուիլ::::    Սերովբէի մը արիւնը Սերովբէի մը արիւնը Սերովբէի մը արիւնը Սերովբէի մը արիւնը 
չէր կրնար Արարիչին դէմ գործած մարդոց մեղքերը սրբելչէր կրնար Արարիչին դէմ գործած մարդոց մեղքերը սրբելչէր կրնար Արարիչին դէմ գործած մարդոց մեղքերը սրբելչէր կրնար Արարիչին դէմ գործած մարդոց մեղքերը սրբել::::    

Աստուած մարդացաւ, որպէսզի բացայայտէ թէ որքաԱստուած մարդացաւ, որպէսզի բացայայտէ թէ որքաԱստուած մարդացաւ, որպէսզի բացայայտէ թէ որքաԱստուած մարդացաւ, որպէսզի բացայայտէ թէ որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
գերազանց սէր ունի մեզի հանդէպգերազանց սէր ունի մեզի հանդէպգերազանց սէր ունի մեզի հանդէպգերազանց սէր ունի մեզի հանդէպ::::    Ստեղծագործութիւնը Ստեղծագործութիւնը Ստեղծագործութիւնը Ստեղծագործութիւնը 
Աստուծոյ սիրոյն արդիւնքը չէ՞Աստուծոյ սիրոյն արդիւնքը չէ՞Աստուծոյ սիրոյն արդիւնքը չէ՞Աստուծոյ սիրոյն արդիւնքը չէ՞::::    Ան կրնար չստեղծելԱն կրնար չստեղծելԱն կրնար չստեղծելԱն կրնար չստեղծել::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ստեղծեց, որովհետստեղծեց, որովհետստեղծեց, որովհետստեղծեց, որովհետեւ սէր է. սէրը միշտ կը ստեղծէ եւ կը եւ սէր է. սէրը միշտ կը ստեղծէ եւ կը եւ սէր է. սէրը միշտ կը ստեղծէ եւ կը եւ սէր է. սէրը միշտ կը ստեղծէ եւ կը 
ստեղծագործէստեղծագործէստեղծագործէստեղծագործէ::::    Նոր ստեղծագործութիւնն ալ, որ Քրիստոսի Նոր ստեղծագործութիւնն ալ, որ Քրիստոսի Նոր ստեղծագործութիւնն ալ, որ Քրիստոսի Նոր ստեղծագործութիւնն ալ, որ Քրիստոսի 
մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ, մահուամբ եւ յարութեամբ մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ, մահուամբ եւ յարութեամբ մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ, մահուամբ եւ յարութեամբ մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ, մահուամբ եւ յարութեամբ 
իրագործուեցաւ՝ սիրոյ արդիւնք է (Յհ 3.16)իրագործուեցաւ՝ սիրոյ արդիւնք է (Յհ 3.16)իրագործուեցաւ՝ սիրոյ արդիւնք է (Յհ 3.16)իրագործուեցաւ՝ սիրոյ արդիւնք է (Յհ 3.16)::::    

Կարելի՞ է երեւակայել որ Աստուած ստեղծէ մարդկութիւնը, Կարելի՞ է երեւակայել որ Աստուած ստեղծէ մարդկութիւնը, Կարելի՞ է երեւակայել որ Աստուած ստեղծէ մարդկութիւնը, Կարելի՞ է երեւակայել որ Աստուած ստեղծէ մարդկութիւնը, 
եւ տեսնելէ ետք անոր անեւ տեսնելէ ետք անոր անեւ տեսնելէ ետք անոր անեւ տեսնելէ ետք անոր անկումը, չփորձէ զայն վերականգնելկումը, չփորձէ զայն վերականգնելկումը, չփորձէ զայն վերականգնելկումը, չփորձէ զայն վերականգնել::::    
Տարբեր առիթով մը բացատրեցինք որ Աստուած ոՏարբեր առիթով մը բացատրեցինք որ Աստուած ոՏարբեր առիթով մը բացատրեցինք որ Աստուած ոՏարբեր առիթով մը բացատրեցինք որ Աստուած ո´́́́չ միայն կը չ միայն կը չ միայն կը չ միայն կը 
ստեղծէ, այլեւ՝ կը խնամէ իր ստեղծածներըստեղծէ, այլեւ՝ կը խնամէ իր ստեղծածներըստեղծէ, այլեւ՝ կը խնամէ իր ստեղծածներըստեղծէ, այլեւ՝ կը խնամէ իր ստեղծածները::::    Եթէ երկրաւոր ծնող Եթէ երկրաւոր ծնող Եթէ երկրաւոր ծնող Եթէ երկրաւոր ծնող 
մը ծնունդ տալէ ետք իր զաւկին, կը խնամէ ու գուրգուրայ անոր, մը ծնունդ տալէ ետք իր զաւկին, կը խնամէ ու գուրգուրայ անոր, մը ծնունդ տալէ ետք իր զաւկին, կը խնամէ ու գուրգուրայ անոր, մը ծնունդ տալէ ետք իր զաւկին, կը խնամէ ու գուրգուրայ անոր, 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն աւելի մեր երկնաւոր Հայրը՝ որ սիրոյ ու գթութեան ն աւելի մեր երկնաւոր Հայրը՝ որ սիրոյ ու գթութեան ն աւելի մեր երկնաւոր Հայրը՝ որ սիրոյ ու գթութեան ն աւելի մեր երկնաւոր Հայրը՝ որ սիրոյ ու գթութեան հայրն հայրն հայրն հայրն 
է, կը խնամէ ու կը կարեկցի իր արարծներուն որոնք իր է, կը խնամէ ու կը կարեկցի իր արարծներուն որոնք իր է, կը խնամէ ու կը կարեկցի իր արարծներուն որոնք իր է, կը խնամէ ու կը կարեկցի իր արարծներուն որոնք իր 
զաւակներն ենզաւակներն ենզաւակներն ենզաւակներն են::::    

Աստուծոյ համար գործածուած հայր բառը ինքնին ցոյց չի՞ Աստուծոյ համար գործածուած հայր բառը ինքնին ցոյց չի՞ Աստուծոյ համար գործածուած հայր բառը ինքնին ցոյց չի՞ Աստուծոյ համար գործածուած հայր բառը ինքնին ցոյց չի՞ 
տար որ ան ծնողական սէր ունի մարդոց հանդէպտար որ ան ծնողական սէր ունի մարդոց հանդէպտար որ ան ծնողական սէր ունի մարդոց հանդէպտար որ ան ծնողական սէր ունի մարդոց հանդէպ::::    Հայր բառին Հայր բառին Հայր բառին Հայր բառին 
մէջ գութ ու գորով կայ, քաղցրութիւն ու զօրութիւն կայ, սէր ու մէջ գութ ու գորով կայ, քաղցրութիւն ու զօրութիւն կայ, սէր ու մէջ գութ ու գորով կայ, քաղցրութիւն ու զօրութիւն կայ, սէր ու մէջ գութ ու գորով կայ, քաղցրութիւն ու զօրութիւն կայ, սէր ու 
կարեկցութիւն կայ, հոկարեկցութիւն կայ, հոկարեկցութիւն կայ, հոկարեկցութիւն կայ, հոգատարութիւն եւ խնամածութիւն կայգատարութիւն եւ խնամածութիւն կայգատարութիւն եւ խնամածութիւն կայգատարութիւն եւ խնամածութիւն կայ::::    
Աստուած ուրիշ ինչո՞վ պիտի փաստէր որ ինք այս բոլորն է եթէ Աստուած ուրիշ ինչո՞վ պիտի փաստէր որ ինք այս բոլորն է եթէ Աստուած ուրիշ ինչո՞վ պիտի փաստէր որ ինք այս բոլորն է եթէ Աստուած ուրիշ ինչո՞վ պիտի փաստէր որ ինք այս բոլորն է եթէ 
իր Որդին աշխարհ չղրկէրիր Որդին աշխարհ չղրկէրիր Որդին աշխարհ չղրկէրիր Որդին աշխարհ չղրկէր::::    Աստուծոյ Որդիին մարդանալը՝ Աստուծոյ Որդիին մարդանալը՝ Աստուծոյ Որդիին մարդանալը՝ Աստուծոյ Որդիին մարդանալը՝ 
Աստուծոյ սիրոյն արտացոլացումն է մարդուն հանդէպԱստուծոյ սիրոյն արտացոլացումն է մարդուն հանդէպԱստուծոյ սիրոյն արտացոլացումն է մարդուն հանդէպԱստուծոյ սիրոյն արտացոլացումն է մարդուն հանդէպ::::    
Աստուած աԱստուած աԱստուած աԱստուած ա´́́́յնպիսի սէր մըն է եւ այնպիսի սէր մըն է եւ այնպիսի սէր մըն է եւ այնպիսի սէր մըն է եւ ա´́́́յնքան սէր է որ չէր կրնար յնքան սէր է որ չէր կրնար յնքան սէր է որ չէր կրնար յնքան սէր է որ չէր կրնար 
մոռնալ մարմոռնալ մարմոռնալ մարմոռնալ մարդ արարածը եւ զայն թողուլ ինքնիր վիճակինդ արարածը եւ զայն թողուլ ինքնիր վիճակինդ արարածը եւ զայն թողուլ ինքնիր վիճակինդ արարածը եւ զայն թողուլ ինքնիր վիճակին::::    

Մտաբերեցէք որ Քրիստոս ինքնիր համար գործածեց հովիւի Մտաբերեցէք որ Քրիստոս ինքնիր համար գործածեց հովիւի Մտաբերեցէք որ Քրիստոս ինքնիր համար գործածեց հովիւի Մտաբերեցէք որ Քրիստոս ինքնիր համար գործածեց հովիւի 
մը պատկերըմը պատկերըմը պատկերըմը պատկերը::::    Ինքզինք նմանցուց այնպիսիԻնքզինք նմանցուց այնպիսիԻնքզինք նմանցուց այնպիսիԻնքզինք նմանցուց այնպիսի´́́́    հովիւի մը՝ որ կը հովիւի մը՝ որ կը հովիւի մը՝ որ կը հովիւի մը՝ որ կը 
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ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր կեանքը կու տայ անոնց համար (Յհ ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր կեանքը կու տայ անոնց համար (Յհ ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր կեանքը կու տայ անոնց համար (Յհ ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր կեանքը կու տայ անոնց համար (Յհ 
10.3, 11)10.3, 11)10.3, 11)10.3, 11)::::    Կեանքը ոչխարներուն համար տալը՝ բացարձակ Կեանքը ոչխարներուն համար տալը՝ բացարձակ Կեանքը ոչխարներուն համար տալը՝ բացարձակ Կեանքը ոչխարներուն համար տալը՝ բացարձակ ու ու ու ու 
բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էբացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էբացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էբացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն է::::    Մեր Տէրը ինքն իսկ Մեր Տէրը ինքն իսկ Մեր Տէրը ինքն իսկ Մեր Տէրը ինքն իսկ 
հաստատեց, թէ՝ հաստատեց, թէ՝ հաստատեց, թէ՝ հաստատեց, թէ՝ ««««մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ ինքզինք մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ ինքզինք մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ ինքզինք մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ ինքզինք 
կը զոհէ իր բարեկամներուն համարկը զոհէ իր բարեկամներուն համարկը զոհէ իր բարեկամներուն համարկը զոհէ իր բարեկամներուն համար»»»» ( ( ( (Յհ 15.13)Յհ 15.13)Յհ 15.13)Յհ 15.13)::::    Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, 
մեծագոյն սէրը ինքնանուէր սէրն էմեծագոյն սէրը ինքնանուէր սէրն էմեծագոյն սէրը ինքնանուէր սէրն էմեծագոյն սէրը ինքնանուէր սէրն է::::    Մարդեղութիւնը որ իրեն Մարդեղութիւնը որ իրեն Մարդեղութիւնը որ իրեն Մարդեղութիւնը որ իրեն 
լրում պիտի ունենար Քրիստոսի կամաւոր զլրում պիտի ունենար Քրիստոսի կամաւոր զլրում պիտի ունենար Քրիստոսի կամաւոր զլրում պիտի ունենար Քրիստոսի կամաւոր զոհագործումը, այն ոհագործումը, այն ոհագործումը, այն ոհագործումը, այն 
գերագոյն սէրն էր որ եկաւ փնտռելու, գտնելու եւ փրկելու մարդ գերագոյն սէրն էր որ եկաւ փնտռելու, գտնելու եւ փրկելու մարդ գերագոյն սէրն էր որ եկաւ փնտռելու, գտնելու եւ փրկելու մարդ գերագոյն սէրն էր որ եկաւ փնտռելու, գտնելու եւ փրկելու մարդ 
արարածըարարածըարարածըարարածը::::    

Տակաւին, յիշեցէք իր պատմած առակներէն՝ կորսուած Տակաւին, յիշեցէք իր պատմած առակներէն՝ կորսուած Տակաւին, յիշեցէք իր պատմած առակներէն՝ կորսուած Տակաւին, յիշեցէք իր պատմած առակներէն՝ կորսուած 
ոչխարին առակը, կորսուած դրամին առակը եւ անառակ որդիին ոչխարին առակը, կորսուած դրամին առակը եւ անառակ որդիին ոչխարին առակը, կորսուած դրամին առակը եւ անառակ որդիին ոչխարին առակը, կորսուած դրամին առակը եւ անառակ որդիին 
առակը (Ղկ 15)առակը (Ղկ 15)առակը (Ղկ 15)առակը (Ղկ 15)::::    Երեք առակներուն մէջ ալ կորսուած Երեք առակներուն մէջ ալ կորսուած Երեք առակներուն մէջ ալ կորսուած Երեք առակներուն մէջ ալ կորսուած 
բացատրութիւնը կայբացատրութիւնը կայբացատրութիւնը կայբացատրութիւնը կայ::::    ԿորսԿորսԿորսԿորսուածը մարդուն վիճակն է որ կը ուածը մարդուն վիճակն է որ կը ուածը մարդուն վիճակն է որ կը ուածը մարդուն վիճակն է որ կը 
ներկայացնէ, բայց անոր դիմաց կայ փնտռողի մը պատկերը, իր ներկայացնէ, բայց անոր դիմաց կայ փնտռողի մը պատկերը, իր ներկայացնէ, բայց անոր դիմաց կայ փնտռողի մը պատկերը, իր ներկայացնէ, բայց անոր դիմաց կայ փնտռողի մը պատկերը, իր 
արարածը հետապնդող արարիչի մը պատկերըարարածը հետապնդող արարիչի մը պատկերըարարածը հետապնդող արարիչի մը պատկերըարարածը հետապնդող արարիչի մը պատկերը::::    Կորսուած Կորսուած Կորսուած Կորսուած 
մարդը փնտռող արարիչը՝ Քրիստոս իմարդը փնտռող արարիչը՝ Քրիստոս իմարդը փնտռող արարիչը՝ Քրիստոս իմարդը փնտռող արարիչը՝ Քրիստոս ի´́́́նքն է (Ղկ 19.10)նքն է (Ղկ 19.10)նքն է (Ղկ 19.10)նքն է (Ղկ 19.10)::::    

2.2.2.2.----    Քրիստոսի մարդեղութիւնը, ցոյց կու տայ մեզի որ մարդ Քրիստոսի մարդեղութիւնը, ցոյց կու տայ մեզի որ մարդ Քրիստոսի մարդեղութիւնը, ցոյց կու տայ մեզի որ մարդ Քրիստոսի մարդեղութիւնը, ցոյց կու տայ մեզի որ մարդ 
արարածը գերազանց արժէարարածը գերազանց արժէարարածը գերազանց արժէարարածը գերազանց արժէք է Աստուծոյ համարք է Աստուծոյ համարք է Աստուծոյ համարք է Աստուծոյ համար::::    Այս Այս Այս Այս 
ճշմարտութիւնը զօրեղապէս կճշմարտութիւնը զօրեղապէս կճշմարտութիւնը զօրեղապէս կճշմարտութիւնը զօրեղապէս կ’’’’արտացոլայ Սաղմոսագիրքին արտացոլայ Սաղմոսագիրքին արտացոլայ Սաղմոսագիրքին արտացոլայ Սաղմոսագիրքին 
մէջ. մէջ. մէջ. մէջ. ««««Մարդը ի՞նչ է որ զանիկա կը յիշես, կամ մարդու որդին, որ Մարդը ի՞նչ է որ զանիկա կը յիշես, կամ մարդու որդին, որ Մարդը ի՞նչ է որ զանիկա կը յիշես, կամ մարդու որդին, որ Մարդը ի՞նչ է որ զանիկա կը յիշես, կամ մարդու որդին, որ 
անոր այցելութիւն կանոր այցելութիւն կանոր այցելութիւն կանոր այցելութիւն կ’’’’ընեսընեսընեսընես::::    Քիչ մը վար ըրիր զանիկա Քիչ մը վար ըրիր զանիկա Քիչ մը վար ըրիր զանիկա Քիչ մը վար ըրիր զանիկա 
հրեշտակներէն, փառքով ու պատուով պսակեցիր զանիկա. քու հրեշտակներէն, փառքով ու պատուով պսակեցիր զանիկա. քու հրեշտակներէն, փառքով ու պատուով պսակեցիր զանիկա. քու հրեշտակներէն, փառքով ու պատուով պսակեցիր զանիկա. քու 
ձեռքերուդ գործերուն վձեռքերուդ գործերուն վձեռքերուդ գործերուն վձեռքերուդ գործերուն վրայ իշխան դրիր զանիկա. ամէն բան րայ իշխան դրիր զանիկա. ամէն բան րայ իշխան դրիր զանիկա. ամէն բան րայ իշխան դրիր զանիկա. ամէն բան 
անոր ոտքին տակ դրիրանոր ոտքին տակ դրիրանոր ոտքին տակ դրիրանոր ոտքին տակ դրիր»»»» ( ( ( (Սղ 8.4Սղ 8.4Սղ 8.4Սղ 8.4----6)6)6)6)::::    Թէ ինչո՞ւ Աստուած այսքան Թէ ինչո՞ւ Աստուած այսքան Թէ ինչո՞ւ Աստուած այսքան Թէ ինչո՞ւ Աստուած այսքան 
բացառիկ պատիւ ընծայած է մարդուն՝ կրնանք չգիտակցիլ, բայց բացառիկ պատիւ ընծայած է մարդուն՝ կրնանք չգիտակցիլ, բայց բացառիկ պատիւ ընծայած է մարդուն՝ կրնանք չգիտակցիլ, բայց բացառիկ պատիւ ընծայած է մարդուն՝ կրնանք չգիտակցիլ, բայց 
մէկ բան վստահօրէն գիտենք, այն՝ որ Աստուած անհունօրէն կը մէկ բան վստահօրէն գիտենք, այն՝ որ Աստուած անհունօրէն կը մէկ բան վստահօրէն գիտենք, այն՝ որ Աստուած անհունօրէն կը մէկ բան վստահօրէն գիտենք, այն՝ որ Աստուած անհունօրէն կը 
սիրէ մարդը, եւ կը սիրէ այնքան՝ որ ինքզինք տալը երբեք սիրէ մարդը, եւ կը սիրէ այնքան՝ որ ինքզինք տալը երբեք սիրէ մարդը, եւ կը սիրէ այնքան՝ որ ինքզինք տալը երբեք սիրէ մարդը, եւ կը սիրէ այնքան՝ որ ինքզինք տալը երբեք 
աաաաւելորդ կամ փոքրութիւն չի համարերւելորդ կամ փոքրութիւն չի համարերւելորդ կամ փոքրութիւն չի համարերւելորդ կամ փոքրութիւն չի համարեր::::    

Իսկ Աստուծոյ որդեգրած այս մօտեցումը, մարդուն մէջ Իսկ Աստուծոյ որդեգրած այս մօտեցումը, մարդուն մէջ Իսկ Աստուծոյ որդեգրած այս մօտեցումը, մարդուն մէջ Իսկ Աստուծոյ որդեգրած այս մօտեցումը, մարդուն մէջ 
բնականօրէն յառաջ կը բերէ հակազդեցութիւն մը կամ մտածելու բնականօրէն յառաջ կը բերէ հակազդեցութիւն մը կամ մտածելու բնականօրէն յառաջ կը բերէ հակազդեցութիւն մը կամ մտածելու բնականօրէն յառաջ կը բերէ հակազդեցութիւն մը կամ մտածելու 
եղանակ մըեղանակ մըեղանակ մըեղանակ մը::::    Բացատրելու համար թէ իԲացատրելու համար թէ իԲացատրելու համար թէ իԲացատրելու համար թէ ի´́́́նչ ըսել կնչ ըսել կնչ ըսել կնչ ըսել կ’’’’ուզեմ՝ առնեմ ուզեմ՝ առնեմ ուզեմ՝ առնեմ ուզեմ՝ առնեմ 
օրինակ մը Աւետարանէնօրինակ մը Աւետարանէնօրինակ մը Աւետարանէնօրինակ մը Աւետարանէն::::    Առաջին Աւետարանին մէջ կը Առաջին Աւետարանին մէջ կը Առաջին Աւետարանին մէջ կը Առաջին Աւետարանին մէջ կը 
կարդանք որ Յիսկարդանք որ Յիսկարդանք որ Յիսկարդանք որ Յիսուս կը հանդիպի Մատթէոս անունով ուս կը հանդիպի Մատթէոս անունով ուս կը հանդիպի Մատթէոս անունով ուս կը հանդիպի Մատթէոս անունով 
մաքսաւորի մը մաքսաւորի մը մաքսաւորի մը մաքսաւորի մը ««««որ մաքս գանձելու նստած էրոր մաքս գանձելու նստած էրոր մաքս գանձելու նստած էրոր մաքս գանձելու նստած էր»»»»    եւ անոր կեւ անոր կեւ անոր կեւ անոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««ՀետեւէՀետեւէՀետեւէՀետեւէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Մատթէոս անմիջապէս կը հետեւի Յիսուսի (Մտ Մատթէոս անմիջապէս կը հետեւի Յիսուսի (Մտ Մատթէոս անմիջապէս կը հետեւի Յիսուսի (Մտ Մատթէոս անմիջապէս կը հետեւի Յիսուսի (Մտ 
9.9)9.9)9.9)9.9)::::    
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Հետաքրքրական է բաղդատական մը ընել Մատթէոսի Հետաքրքրական է բաղդատական մը ընել Մատթէոսի Հետաքրքրական է բաղդատական մը ընել Մատթէոսի Հետաքրքրական է բաղդատական մը ընել Մատթէոսի 
կոչումին եւ Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս կոչումին եւ Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս կոչումին եւ Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս կոչումին եւ Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս 
առաքեալներուն առաքեալներուն առաքեալներուն առաքեալներուն կոչումին միջեւկոչումին միջեւկոչումին միջեւկոչումին միջեւ::::    Յիսուս նախապէս Յիսուս նախապէս Յիսուս նախապէս Յիսուս նախապէս 
հանդիպումներ ունեցեր ու խօսեր էր այս չորսին հետ, եւ կարծէք հանդիպումներ ունեցեր ու խօսեր էր այս չորսին հետ, եւ կարծէք հանդիպումներ ունեցեր ու խօսեր էր այս չորսին հետ, եւ կարծէք հանդիպումներ ունեցեր ու խօսեր էր այս չորսին հետ, եւ կարծէք 
ձեւով մը նախապատրաստած էր զիրենք ձգելու ամէն ինչ եւ ձեւով մը նախապատրաստած էր զիրենք ձգելու ամէն ինչ եւ ձեւով մը նախապատրաստած էր զիրենք ձգելու ամէն ինչ եւ ձեւով մը նախապատրաստած էր զիրենք ձգելու ամէն ինչ եւ 
հետեւելու իրեն, եւ այդպէս ալ ըրին չորսը, երբ Յիսուս անոնց հետեւելու իրեն, եւ այդպէս ալ ըրին չորսը, երբ Յիսուս անոնց հետեւելու իրեն, եւ այդպէս ալ ըրին չորսը, երբ Յիսուս անոնց հետեւելու իրեն, եւ այդպէս ալ ըրին չորսը, երբ Յիսուս անոնց 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ՀետեւեցէՀետեւեցէՀետեւեցէՀետեւեցէ´́́́ք ինծիք ինծիք ինծիք ինծի»»»» ( ( ( (Մտ 4.18Մտ 4.18Մտ 4.18Մտ 4.18----22)22)22)22)::::    

Մատթէոս մաքսաւորինՄատթէոս մաքսաւորինՄատթէոս մաքսաւորինՄատթէոս մաքսաւորին    պարագան հիմնովին կը տարբերի պարագան հիմնովին կը տարբերի պարագան հիմնովին կը տարբերի պարագան հիմնովին կը տարբերի 
յիշեալ չորս աշակերտներուն պարագայէնյիշեալ չորս աշակերտներուն պարագայէնյիշեալ չորս աշակերտներուն պարագայէնյիշեալ չորս աշակերտներուն պարագայէն::::    Մատթէոս նախքան Մատթէոս նախքան Մատթէոս նախքան Մատթէոս նախքան 
իր կանչուիլը բնաիր կանչուիլը բնաիր կանչուիլը բնաիր կանչուիլը բնա´́́́ւ կապ եւ յարաբերութիւն չէր ունեցած ւ կապ եւ յարաբերութիւն չէր ունեցած ւ կապ եւ յարաբերութիւն չէր ունեցած ւ կապ եւ յարաբերութիւն չէր ունեցած 
Յիսուսի հետ, եւ հաւանաբար առաջին անգամն էր որ կը լսէր Յիսուսի հետ, եւ հաւանաբար առաջին անգամն էր որ կը լսէր Յիսուսի հետ, եւ հաւանաբար առաջին անգամն էր որ կը լսէր Յիսուսի հետ, եւ հաւանաբար առաջին անգամն էր որ կը լսէր 
Յիսուսի քարոզութիւնը. բայց եւ այնպէս, Տիրոջ քարոզութիւնը Յիսուսի քարոզութիւնը. բայց եւ այնպէս, Տիրոջ քարոզութիւնը Յիսուսի քարոզութիւնը. բայց եւ այնպէս, Տիրոջ քարոզութիւնը Յիսուսի քարոզութիւնը. բայց եւ այնպէս, Տիրոջ քարոզութիւնը 
լսելէ ետք, ելսելէ ետք, ելսելէ ետք, ելսելէ ետք, եւ մանաւանդ Տիրոջ կողմէ կանչուելէ ետք՝ ամէն ինչ ւ մանաւանդ Տիրոջ կողմէ կանչուելէ ետք՝ ամէն ինչ ւ մանաւանդ Տիրոջ կողմէ կանչուելէ ետք՝ ամէն ինչ ւ մանաւանդ Տիրոջ կողմէ կանչուելէ ետք՝ ամէն ինչ 
ձգեց եւ իսկոյն հետեւեցաւ Յիսուսիձգեց եւ իսկոյն հետեւեցաւ Յիսուսիձգեց եւ իսկոյն հետեւեցաւ Յիսուսիձգեց եւ իսկոյն հետեւեցաւ Յիսուսի::::    Ի՞նբ բան պատճառ եղաւ որ Ի՞նբ բան պատճառ եղաւ որ Ի՞նբ բան պատճառ եղաւ որ Ի՞նբ բան պատճառ եղաւ որ 
Մատթէոս միւս չորսին նման՝ իՄատթէոս միւս չորսին նման՝ իՄատթէոս միւս չորսին նման՝ իՄատթէոս միւս չորսին նման՝ ի´́́́նք եւս լքէ իր դիրքը, իր գործը՝ նք եւս լքէ իր դիրքը, իր գործը՝ նք եւս լքէ իր դիրքը, իր գործը՝ նք եւս լքէ իր դիրքը, իր գործը՝ 
որ շահու լաւ աղբիւր էր իրեն համար եւ հետեւի Տիրոջոր շահու լաւ աղբիւր էր իրեն համար եւ հետեւի Տիրոջոր շահու լաւ աղբիւր էր իրեն համար եւ հետեւի Տիրոջոր շահու լաւ աղբիւր էր իրեն համար եւ հետեւի Տիրոջ::::    

Մատթէոսի ամէն ինչ լքելն ու Յիսուսի հետեւիՄատթէոսի ամէն ինչ լքելն ու Յիսուսի հետեւիՄատթէոսի ամէն ինչ լքելն ու Յիսուսի հետեւիՄատթէոսի ամէն ինչ լքելն ու Յիսուսի հետեւիլը՝ լը՝ լը՝ լը՝ 
հոգեբանական պատճառ մը ունիհոգեբանական պատճառ մը ունիհոգեբանական պատճառ մը ունիհոգեբանական պատճառ մը ունի::::    Մատթէոս մաքսաւոր էր, եւ Մատթէոս մաքսաւոր էր, եւ Մատթէոս մաքսաւոր էր, եւ Մատթէոս մաքսաւոր էր, եւ 
գիտենք, որ մաքսաւորները՝ իրենք զիրենք լքուած եւ գիտենք, որ մաքսաւորները՝ իրենք զիրենք լքուած եւ գիտենք, որ մաքսաւորները՝ իրենք զիրենք լքուած եւ գիտենք, որ մաքսաւորները՝ իրենք զիրենք լքուած եւ 
ժողովուրդին կողմէ արհամարհուած կը զգայինժողովուրդին կողմէ արհամարհուած կը զգայինժողովուրդին կողմէ արհամարհուած կը զգայինժողովուրդին կողմէ արհամարհուած կը զգային::::    Անոնք նոյնիսկ Անոնք նոյնիսկ Անոնք նոյնիսկ Անոնք նոյնիսկ 
դատապարտութեան արժանի նկատուած եւ իրենց դատապարտութեան արժանի նկատուած եւ իրենց դատապարտութեան արժանի նկատուած եւ իրենց դատապարտութեան արժանի նկատուած եւ իրենց 
ժողովարաններէն դուրս դրուած մարդիկ էինժողովարաններէն դուրս դրուած մարդիկ էինժողովարաններէն դուրս դրուած մարդիկ էինժողովարաններէն դուրս դրուած մարդիկ էին::::    Ընկերային Ընկերային Ընկերային Ընկերային 
շրջանաշրջանաշրջանաշրջանակներ անգամ իրենց դռները կւ փակէին անոնց դիմացկներ անգամ իրենց դռները կւ փակէին անոնց դիմացկներ անգամ իրենց դռները կւ փակէին անոնց դիմացկներ անգամ իրենց դռները կւ փակէին անոնց դիմաց::::    
Մատթէոս ինքզինք իբրեւ այդպիսի գիտէր ու կը ճանչնարՄատթէոս ինքզինք իբրեւ այդպիսի գիտէր ու կը ճանչնարՄատթէոս ինքզինք իբրեւ այդպիսի գիտէր ու կը ճանչնարՄատթէոս ինքզինք իբրեւ այդպիսի գիտէր ու կը ճանչնար::::    Այն Այն Այն Այն 
պահուն սակայն, երբ տեսաւ թէ ինչպէս ժողովուրդին մէջ մեծ պահուն սակայն, երբ տեսաւ թէ ինչպէս ժողովուրդին մէջ մեծ պահուն սակայն, երբ տեսաւ թէ ինչպէս ժողովուրդին մէջ մեծ պահուն սակայն, երբ տեսաւ թէ ինչպէս ժողովուրդին մէջ մեծ 
յարգանք վայելող այս նշանաւոր ու հրաշագործ Վարդապետը, յարգանք վայելող այս նշանաւոր ու հրաշագործ Վարդապետը, յարգանք վայելող այս նշանաւոր ու հրաշագործ Վարդապետը, յարգանք վայելող այս նշանաւոր ու հրաշագործ Վարդապետը, 
կը մօտենայ իրեն պէս արհամարհուած եւ անընդունելկը մօտենայ իրեն պէս արհամարհուած եւ անընդունելկը մօտենայ իրեն պէս արհամարհուած եւ անընդունելկը մօտենայ իրեն պէս արհամարհուած եւ անընդունելի ի ի ի 
նկատուած մէկուն եւ կոչ կնկատուած մէկուն եւ կոչ կնկատուած մէկուն եւ կոչ կնկատուած մէկուն եւ կոչ կ’’’’ուղղէ հետեւելու իրեն՝ յանկարծական ուղղէ հետեւելու իրեն՝ յանկարծական ուղղէ հետեւելու իրեն՝ յանկարծական ուղղէ հետեւելու իրեն՝ յանկարծական 
հոգեփոխութիւն մը կհոգեփոխութիւն մը կհոգեփոխութիւն մը կհոգեփոխութիւն մը կ’’’’ապրիապրիապրիապրի::::    

Մատթէոսի նկատմամբ Քրիստոսի ցուցաբերած եւ Մատթէոսի նկատմամբ Քրիստոսի ցուցաբերած եւ Մատթէոսի նկատմամբ Քրիստոսի ցուցաբերած եւ Մատթէոսի նկատմամբ Քրիստոսի ցուցաբերած եւ 
Քրիստոսի կոչին հանդէպ Մատթէոսի ցուցաբերած Քրիստոսի կոչին հանդէպ Մատթէոսի ցուցաբերած Քրիստոսի կոչին հանդէպ Մատթէոսի ցուցաբերած Քրիստոսի կոչին հանդէպ Մատթէոսի ցուցաբերած 
վերաբերմունքէն մենք սորվելիք ունինքվերաբերմունքէն մենք սորվելիք ունինքվերաբերմունքէն մենք սորվելիք ունինքվերաբերմունքէն մենք սորվելիք ունինք::::    Լքուած, Լքուած, Լքուած, Լքուած, 
արհամարհուած ու անտեսուած զգալը՝ մեզ պէտք արհամարհուած ու անտեսուած զգալը՝ մեզ պէտք արհամարհուած ու անտեսուած զգալը՝ մեզ պէտք արհամարհուած ու անտեսուած զգալը՝ մեզ պէտք չէ հեռու պահէ չէ հեռու պահէ չէ հեռու պահէ չէ հեռու պահէ 
Փրկիչէն, այլ ընդհակառակը, առաւել եւս պէտք է մեզ մօտեցնէ ու Փրկիչէն, այլ ընդհակառակը, առաւել եւս պէտք է մեզ մօտեցնէ ու Փրկիչէն, այլ ընդհակառակը, առաւել եւս պէտք է մեզ մօտեցնէ ու Փրկիչէն, այլ ընդհակառակը, առաւել եւս պէտք է մեզ մօտեցնէ ու 
կապէ անորկապէ անորկապէ անորկապէ անոր::::    

ԼաԼաԼաԼա´́́́ւ է որ մարդ ունենայ գիտակցութիւնը իր անկեալ ւ է որ մարդ ունենայ գիտակցութիւնը իր անկեալ ւ է որ մարդ ունենայ գիտակցութիւնը իր անկեալ ւ է որ մարդ ունենայ գիտակցութիւնը իր անկեալ 
վիճակին, բայց պէտք չէ թոյլ տայ ինքզինքին հալումաշ ըլլալու վիճակին, բայց պէտք չէ թոյլ տայ ինքզինքին հալումաշ ըլլալու վիճակին, բայց պէտք չէ թոյլ տայ ինքզինքին հալումաշ ըլլալու վիճակին, բայց պէտք չէ թոյլ տայ ինքզինքին հալումաշ ըլլալու 
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այդ գիտակցութեան դիմացայդ գիտակցութեան դիմացայդ գիտակցութեան դիմացայդ գիտակցութեան դիմաց::::    Մեղաւոր մարդը պէտք է Մեղաւոր մարդը պէտք է Մեղաւոր մարդը պէտք է Մեղաւոր մարդը պէտք է 
անդրադառնայ որ փառաց Տանդրադառնայ որ փառաց Տանդրադառնայ որ փառաց Տանդրադառնայ որ փառաց Տէրը՝ իր փառքէն մերկանալով եկաւ էրը՝ իր փառքէն մերկանալով եկաւ էրը՝ իր փառքէն մերկանալով եկաւ էրը՝ իր փառքէն մերկանալով եկաւ 
զինք փրկելու, եւ այս իրողութիւնը իր մէջ պէտք է աճեցնէ զինք փրկելու, եւ այս իրողութիւնը իր մէջ պէտք է աճեցնէ զինք փրկելու, եւ այս իրողութիւնը իր մէջ պէտք է աճեցնէ զինք փրկելու, եւ այս իրողութիւնը իր մէջ պէտք է աճեցնէ 
զգացում մը՝ որ արժանաւորութեան զգացումն էզգացում մը՝ որ արժանաւորութեան զգացումն էզգացում մը՝ որ արժանաւորութեան զգացումն էզգացում մը՝ որ արժանաւորութեան զգացումն է::::    

Այլ խօսքով, անհրաժեշտ է որ մարդը մէկդի դնէ այն Այլ խօսքով, անհրաժեշտ է որ մարդը մէկդի դնէ այն Այլ խօսքով, անհրաժեշտ է որ մարդը մէկդի դնէ այն Այլ խօսքով, անհրաժեշտ է որ մարդը մէկդի դնէ այն 
մտածողութիւնը որ յատուկ է մարդ արարածին, եւ որդեգրէ այն մտածողութիւնը որ յատուկ է մարդ արարածին, եւ որդեգրէ այն մտածողութիւնը որ յատուկ է մարդ արարածին, եւ որդեգրէ այն մտածողութիւնը որ յատուկ է մարդ արարածին, եւ որդեգրէ այն 
հայեացքը՝ որ Աստուծոյ հայհայեացքը՝ որ Աստուծոյ հայհայեացքը՝ որ Աստուծոյ հայհայեացքը՝ որ Աստուծոյ հայեացքն էեացքն էեացքն էեացքն է::::    Մենք զմեզ պէտք է դիտենք Մենք զմեզ պէտք է դիտենք Մենք զմեզ պէտք է դիտենք Մենք զմեզ պէտք է դիտենք 
եւ արժեւորենք այնպէս՝ ինչպէս Աստուած իեւ արժեւորենք այնպէս՝ ինչպէս Աստուած իեւ արժեւորենք այնպէս՝ ինչպէս Աստուած իեւ արժեւորենք այնպէս՝ ինչպէս Աստուած ի´́́́նք կը դիտէ եւ նք կը դիտէ եւ նք կը դիտէ եւ նք կը դիտէ եւ 
կկկկ’’’’արժեւորէ մեզարժեւորէ մեզարժեւորէ մեզարժեւորէ մեզ::::    Եւ ասիկա դարձեալ ցոյց կու տայ այն գերագոյն Եւ ասիկա դարձեալ ցոյց կու տայ այն գերագոյն Եւ ասիկա դարձեալ ցոյց կու տայ այն գերագոյն Եւ ասիկա դարձեալ ցոյց կու տայ այն գերագոյն 
արժէքը որ ունինք Աստուծոյ աչքինարժէքը որ ունինք Աստուծոյ աչքինարժէքը որ ունինք Աստուծոյ աչքինարժէքը որ ունինք Աստուծոյ աչքին::::    

3.3.3.3.----    Անհրաժեշտ էր որ Աստուծոյ Որդին մարդեղանար ու Անհրաժեշտ էր որ Աստուծոյ Որդին մարդեղանար ու Անհրաժեշտ էր որ Աստուծոյ Որդին մարդեղանար ու Անհրաժեշտ էր որ Աստուծոյ Որդին մարդեղանար ու 
մահանար, որպէսզի գոհացնէր արդմահանար, որպէսզի գոհացնէր արդմահանար, որպէսզի գոհացնէր արդմահանար, որպէսզի գոհացնէր արդարութեան այն պահանջքը արութեան այն պահանջքը արութեան այն պահանջքը արութեան այն պահանջքը 
որ Աստուած կը պահանջէրոր Աստուած կը պահանջէրոր Աստուած կը պահանջէրոր Աստուած կը պահանջէր::::    Արդարութիւնը կը պահանջէր այն՝ Արդարութիւնը կը պահանջէր այն՝ Արդարութիւնը կը պահանջէր այն՝ Արդարութիւնը կը պահանջէր այն՝ 
որ մեղք գործող մարդը մահանարոր մեղք գործող մարդը մահանարոր մեղք գործող մարդը մահանարոր մեղք գործող մարդը մահանար::::    Բայց Աստուած չուզեց որ Բայց Աստուած չուզեց որ Բայց Աստուած չուզեց որ Բայց Աստուած չուզեց որ 
անմահութեան համար ստեղծուած մարդը մահանայանմահութեան համար ստեղծուած մարդը մահանայանմահութեան համար ստեղծուած մարդը մահանայանմահութեան համար ստեղծուած մարդը մահանայ::::    Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ ւ աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ ւ աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ ւ աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ ««««ինզինքը իբրեւ փրկագին ինզինքը իբրեւ փրկագին ինզինքը իբրեւ փրկագին ինզինքը իբրեւ փրկագին 
տուաւ բոլոր մարդոց հատուաւ բոլոր մարդոց հատուաւ բոլոր մարդոց հատուաւ բոլոր մարդոց համարմարմարմար»»»» ( ( ( (Ա.Տմ 2.6)Ա.Տմ 2.6)Ա.Տմ 2.6)Ա.Տմ 2.6)::::    Փրկագին, կը նշանակէ՝ Փրկագին, կը նշանակէ՝ Փրկագին, կը նշանակէ՝ Փրկագին, կը նշանակէ՝ 
փրկութեան գինփրկութեան գինփրկութեան գինփրկութեան գին::::    Քրիստոսի արիւնն է մեր փրկութեան գինըՔրիստոսի արիւնն է մեր փրկութեան գինըՔրիստոսի արիւնն է մեր փրկութեան գինըՔրիստոսի արիւնն է մեր փրկութեան գինը::::    
Ինչպէս մենք դրամ կու տանք եւ բան մը կը գնենք, այնպէս ալ, Ինչպէս մենք դրամ կու տանք եւ բան մը կը գնենք, այնպէս ալ, Ինչպէս մենք դրամ կու տանք եւ բան մը կը գնենք, այնպէս ալ, Ինչպէս մենք դրամ կու տանք եւ բան մը կը գնենք, այնպէս ալ, 
Քրիստոս իր արիւնը տուաւ եւ մեզ գնեցՔրիստոս իր արիւնը տուաւ եւ մեզ գնեցՔրիստոս իր արիւնը տուաւ եւ մեզ գնեցՔրիստոս իր արիւնը տուաւ եւ մեզ գնեց::::    

4.4.4.4.----    Քրիստոս մարդեղացաւ որպէսզի յաղթէ ՉարինՔրիստոս մարդեղացաւ որպէսզի յաղթէ ՉարինՔրիստոս մարդեղացաւ որպէսզի յաղթէ ՉարինՔրիստոս մարդեղացաւ որպէսզի յաղթէ Չարին::::    Երբ կը Երբ կը Երբ կը Երբ կը 
գործածենք գործածենք գործածենք գործածենք ««««փրկութիւնփրկութիւնփրկութիւնփրկութիւն» » » » կամ կամ կամ կամ ««««ազատագրութիւնազատագրութիւնազատագրութիւնազատագրութիւն» » » » բառերը, մեր բառերը, մեր բառերը, մեր բառերը, մեր 
միտքը անմիջապէս կը մտածէ ոյժի մասինմիտքը անմիջապէս կը մտածէ ոյժի մասինմիտքը անմիջապէս կը մտածէ ոյժի մասինմիտքը անմիջապէս կը մտածէ ոյժի մասին::::    Յիշեցէք որ Եբրայեցի Յիշեցէք որ Եբրայեցի Յիշեցէք որ Եբրայեցի Յիշեցէք որ Եբրայեցի 
ժողովուրդը իր ազատագրութիւնը Հռոմայեցիներու ժողովուրդը իր ազատագրութիւնը Հռոմայեցիներու ժողովուրդը իր ազատագրութիւնը Հռոմայեցիներու ժողովուրդը իր ազատագրութիւնը Հռոմայեցիներու 
տիրապետութենէն՝ կը կարծէր որ ոյժի գործածութեամբ պիտի տիրապետութենէն՝ կը կարծէր որ ոյժի գործածութեամբ պիտի տիրապետութենէն՝ կը կարծէր որ ոյժի գործածութեամբ պիտի տիրապետութենէն՝ կը կարծէր որ ոյժի գործածութեամբ պիտի 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Անոնք կը սպասէին որ գալիք խոստացեալ Մեսիան պիտի Անոնք կը սպասէին որ գալիք խոստացեալ Մեսիան պիտի Անոնք կը սպասէին որ գալիք խոստացեալ Մեսիան պիտի Անոնք կը սպասէին որ գալիք խոստացեալ Մեսիան պիտի 
ըլլայ ոյժի մաըլլայ ոյժի մաըլլայ ոյժի մաըլլայ ոյժի մարդ, բանակի մարդ, զէնքի ու զինամթերքի մարդ, եւ րդ, բանակի մարդ, զէնքի ու զինամթերքի մարդ, եւ րդ, բանակի մարդ, զէնքի ու զինամթերքի մարդ, եւ րդ, բանակի մարդ, զէնքի ու զինամթերքի մարդ, եւ 
զիրենք պիտի ազատէ թշնամիին ձեռքէնզիրենք պիտի ազատէ թշնամիին ձեռքէնզիրենք պիտի ազատէ թշնամիին ձեռքէնզիրենք պիտի ազատէ թշնամիին ձեռքէն::::    

Չարին յաղթելու այստուածային կերպը սակայն՝ տարբեր է Չարին յաղթելու այստուածային կերպը սակայն՝ տարբեր է Չարին յաղթելու այստուածային կերպը սակայն՝ տարբեր է Չարին յաղթելու այստուածային կերպը սակայն՝ տարբեր է 
մարդոց որդեգրած կերպէնմարդոց որդեգրած կերպէնմարդոց որդեգրած կերպէնմարդոց որդեգրած կերպէն::::    Մարդիկ ընդհանրապէս յաղթելու Մարդիկ ընդհանրապէս յաղթելու Մարդիկ ընդհանրապէս յաղթելու Մարդիկ ընդհանրապէս յաղթելու 
համար կեանքի չարիքներուն՝ ոյժի կը դիմենհամար կեանքի չարիքներուն՝ ոյժի կը դիմենհամար կեանքի չարիքներուն՝ ոյժի կը դիմենհամար կեանքի չարիքներուն՝ ոյժի կը դիմեն::::    Մարդիկ իրենց Մարդիկ իրենց Մարդիկ իրենց Մարդիկ իրենց 
կամքը կատարուած տեկամքը կատարուած տեկամքը կատարուած տեկամքը կատարուած տեսնելու համար՝ բռնութեան եւ սնելու համար՝ բռնութեան եւ սնելու համար՝ բռնութեան եւ սնելու համար՝ բռնութեան եւ 
բռնակալութեան կը դիմենբռնակալութեան կը դիմենբռնակալութեան կը դիմենբռնակալութեան կը դիմեն::::    Այս չէ ու այս չեղաւ սակայն Այս չէ ու այս չեղաւ սակայն Այս չէ ու այս չեղաւ սակայն Այս չէ ու այս չեղաւ սակայն 
Աստուծոյ որդեգրած ճամբանԱստուծոյ որդեգրած ճամբանԱստուծոյ որդեգրած ճամբանԱստուծոյ որդեգրած ճամբան::::    Ոյժի ճամբան՝ Չարին ճամբան էՈյժի ճամբան՝ Չարին ճամբան էՈյժի ճամբան՝ Չարին ճամբան էՈյժի ճամբան՝ Չարին ճամբան է::::    
Աստուծոյ Որդին ոյժի ճամբան չընտրեց ջարդելու համար Չարը Աստուծոյ Որդին ոյժի ճամբան չընտրեց ջարդելու համար Չարը Աստուծոյ Որդին ոյժի ճամբան չընտրեց ջարդելու համար Չարը Աստուծոյ Որդին ոյժի ճամբան չընտրեց ջարդելու համար Չարը 
եւ ճզմելու համար անոր գլուխը, ընդհակառակը, ընտրեց եւ ճզմելու համար անոր գլուխը, ընդհակառակը, ընտրեց եւ ճզմելու համար անոր գլուխը, ընդհակառակը, ընտրեց եւ ճզմելու համար անոր գլուխը, ընդհակառակը, ընտրեց 
խոնարհումի եւ խոնախոնարհումի եւ խոնախոնարհումի եւ խոնախոնարհումի եւ խոնարհութեան ճամբանրհութեան ճամբանրհութեան ճամբանրհութեան ճամբան::::    
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Քրիստոս իր խոնարհումով եւ իր խոնարհութեամբ Քրիստոս իր խոնարհումով եւ իր խոնարհութեամբ Քրիստոս իր խոնարհումով եւ իր խոնարհութեամբ Քրիստոս իր խոնարհումով եւ իր խոնարհութեամբ 
կործանեց հպարտութեամբ կուրցած Սատանան եւ անոր կործանեց հպարտութեամբ կուրցած Սատանան եւ անոր կործանեց հպարտութեամբ կուրցած Սատանան եւ անոր կործանեց հպարտութեամբ կուրցած Սատանան եւ անոր 
թագաւորութիւնըթագաւորութիւնըթագաւորութիւնըթագաւորութիւնը::::    Ան ոԱն ոԱն ոԱն ո´́́́չ միայն պարտութեան մատնեց եւ չ միայն պարտութեան մատնեց եւ չ միայն պարտութեան մատնեց եւ չ միայն պարտութեան մատնեց եւ 
կործանեց հպարտացած Չարը, այլ նաեւ կործանեց կործանեց հպարտացած Չարը, այլ նաեւ կործանեց կործանեց հպարտացած Չարը, այլ նաեւ կործանեց կործանեց հպարտացած Չարը, այլ նաեւ կործանեց 
հպարտութեան այն զգացումը որ Չարին կողմէ մարդուն մէջ հպարտութեան այն զգացումը որ Չարին կողմէ մարդուն մէջ հպարտութեան այն զգացումը որ Չարին կողմէ մարդուն մէջ հպարտութեան այն զգացումը որ Չարին կողմէ մարդուն մէջ 
դրուադրուադրուադրուած էրծ էրծ էրծ էր::::    Քրիստոս ուզեց իր խոնարհութեամբ եւ իր արիւնով Քրիստոս ուզեց իր խոնարհութեամբ եւ իր արիւնով Քրիստոս ուզեց իր խոնարհութեամբ եւ իր արիւնով Քրիստոս ուզեց իր խոնարհութեամբ եւ իր արիւնով 
վերցնել մարդուն մէջէն հպարտութիւնը, ատով զայն Չարին դէմ վերցնել մարդուն մէջէն հպարտութիւնը, ատով զայն Չարին դէմ վերցնել մարդուն մէջէն հպարտութիւնը, ատով զայն Չարին դէմ վերցնել մարդուն մէջէն հպարտութիւնը, ատով զայն Չարին դէմ 
յաղթող դարձնելու համարյաղթող դարձնելու համարյաղթող դարձնելու համարյաղթող դարձնելու համար::::    

5.5.5.5.----    Ի վերջոյ, Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի իր Ի վերջոյ, Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի իր Ի վերջոյ, Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի իր Ի վերջոյ, Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ, որպէսզի իր 
մարմինին մէջ սպաննէ մեղքը եւ մեզ ազատութեան հոգիով իրեն մարմինին մէջ սպաննէ մեղքը եւ մեզ ազատութեան հոգիով իրեն մարմինին մէջ սպաննէ մեղքը եւ մեզ ազատութեան հոգիով իրեն մարմինին մէջ սպաննէ մեղքը եւ մեզ ազատութեան հոգիով իրեն 
կապէկապէկապէկապէ::::    Պօղոս առաքեՊօղոս առաքեՊօղոս առաքեՊօղոս առաքեալ կալ կալ կալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, Ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, Ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, Ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, 
մարդկային բնութեան տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած մարդկային բնութեան տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած մարդկային բնութեան տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած մարդկային բնութեան տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած 
իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը իրագործեց՝ աշխարհ ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը 
յաղթահարելու համար մեր մեղանչական բնութիւնը իր վրայ յաղթահարելու համար մեր մեղանչական բնութիւնը իր վրայ յաղթահարելու համար մեր մեղանչական բնութիւնը իր վրայ յաղթահարելու համար մեր մեղանչական բնութիւնը իր վրայ 
առաւ եւ իր մարմինին մէջ դատապարտեց մեղքըառաւ եւ իր մարմինին մէջ դատապարտեց մեղքըառաւ եւ իր մարմինին մէջ դատապարտեց մեղքըառաւ եւ իր մարմինին մէջ դատապարտեց մեղքը»»»» ( ( ( (Հռ 8.3Հռ 8.3Հռ 8.3Հռ 8.3----4)4)4)4)::::    

Մեղքէն ազատագՄեղքէն ազատագՄեղքէն ազատագՄեղքէն ազատագրութիւնը սկսաւ Քրիստոսի րութիւնը սկսաւ Քրիստոսի րութիւնը սկսաւ Քրիստոսի րութիւնը սկսաւ Քրիստոսի 
զոհագործական մահուամբ եւ կը շարունակուի եկեղեցւոյ զոհագործական մահուամբ եւ կը շարունակուի եկեղեցւոյ զոհագործական մահուամբ եւ կը շարունակուի եկեղեցւոյ զոհագործական մահուամբ եւ կը շարունակուի եկեղեցւոյ 
ճամբով՝ մկրտութեամբ, Աստուծոյ Որդիին մարմինին ու ճամբով՝ մկրտութեամբ, Աստուծոյ Որդիին մարմինին ու ճամբով՝ մկրտութեամբ, Աստուծոյ Որդիին մարմինին ու ճամբով՝ մկրտութեամբ, Աստուծոյ Որդիին մարմինին ու 
արիւնին ճաշակումով, մեղքերու խոստովանութեամբ եւ անկեղծ արիւնին ճաշակումով, մեղքերու խոստովանութեամբ եւ անկեղծ արիւնին ճաշակումով, մեղքերու խոստովանութեամբ եւ անկեղծ արիւնին ճաշակումով, մեղքերու խոստովանութեամբ եւ անկեղծ 
ապաշխարութեամբապաշխարութեամբապաշխարութեամբապաշխարութեամբ::::    Յիշեցէք որ մկրտութիւնը՝ Ադամական կամ Յիշեցէք որ մկրտութիւնը՝ Ադամական կամ Յիշեցէք որ մկրտութիւնը՝ Ադամական կամ Յիշեցէք որ մկրտութիւնը՝ Ադամական կամ 
սկզբնական մեղքը թօթափել էսկզբնական մեղքը թօթափել էսկզբնական մեղքը թօթափել էսկզբնական մեղքը թօթափել է::::    Երբ մեղքին համար Երբ մեղքին համար Երբ մեղքին համար Երբ մեղքին համար ««««թօթափելթօթափելթօթափելթօթափել» » » » 
բառը կը գործածենք, կը նշանակէ թէ մեղքը փակաբառը կը գործածենք, կը նշանակէ թէ մեղքը փակաբառը կը գործածենք, կը նշանակէ թէ մեղքը փակաբառը կը գործածենք, կը նշանակէ թէ մեղքը փակա´́́́ծ է մարդուն, ծ է մարդուն, ծ է մարդուն, ծ է մարդուն, 
մոմոմոմո´́́́ւտք գործած է մարդէն ներսւտք գործած է մարդէն ներսւտք գործած է մարդէն ներսւտք գործած է մարդէն ներս::::    

Մեղքով բնակուած մարդը ինքնաբերաբար իրեն յատուկ Մեղքով բնակուած մարդը ինքնաբերաբար իրեն յատուկ Մեղքով բնակուած մարդը ինքնաբերաբար իրեն յատուկ Մեղքով բնակուած մարդը ինքնաբերաբար իրեն յատուկ 
մտածելակերպ մը կմտածելակերպ մը կմտածելակերպ մը կմտածելակերպ մը կ’’’’ունենայ, որ մենք ընդհանրապէս կը կոչենք՝ ունենայ, որ մենք ընդհանրապէս կը կոչենք՝ ունենայ, որ մենք ընդհանրապէս կը կոչենք՝ ունենայ, որ մենք ընդհանրապէս կը կոչենք՝ 
հին մտածելակերպ, կամ՝ աշխարհային մտածհին մտածելակերպ, կամ՝ աշխարհային մտածհին մտածելակերպ, կամ՝ աշխարհային մտածհին մտածելակերպ, կամ՝ աշխարհային մտածելակերպելակերպելակերպելակերպ::::    Ճիշդ Ճիշդ Ճիշդ Ճիշդ 
անոր համար է որ Պօղոս առաքեալ կանոր համար է որ Պօղոս առաքեալ կանոր համար է որ Պօղոս առաքեալ կանոր համար է որ Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աշխարհի մարդոց Աշխարհի մարդոց Աշխարհի մարդոց Աշխարհի մարդոց 
վարմունքը միվարմունքը միվարմունքը միվարմունքը մի´́́́    ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր 
մարդ եղէքմարդ եղէքմարդ եղէքմարդ եղէք»»»» ( ( ( (Հռ 12.2)Հռ 12.2)Հռ 12.2)Հռ 12.2)::::    Այլուր, առաքեալը կոչ կԱյլուր, առաքեալը կոչ կԱյլուր, առաքեալը կոչ կԱյլուր, առաքեալը կոչ կ’’’’ուղղէ Քրիստոսի ուղղէ Քրիստոսի ուղղէ Քրիստոսի ուղղէ Քրիստոսի 
միացած հաւատացեալներուն, մոռնալու իրենց հին ինքնութիւնը, միացած հաւատացեալներուն, մոռնալու իրենց հին ինքնութիւնը, միացած հաւատացեալներուն, մոռնալու իրենց հին ինքնութիւնը, միացած հաւատացեալներուն, մոռնալու իրենց հին ինքնութիւնը, 
վերանորոգուելու հովերանորոգուելու հովերանորոգուելու հովերանորոգուելու հոգիով, նոր մտածելակերպ մը որդեգրելով, եւ գիով, նոր մտածելակերպ մը որդեգրելով, եւ գիով, նոր մտածելակերպ մը որդեգրելով, եւ գիով, նոր մտածելակերպ մը որդեգրելով, եւ 
դառնալու դառնալու դառնալու դառնալու ««««նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ պատկերին համաձայն նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ պատկերին համաձայն նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ պատկերին համաձայն նոր մարդ մը՝ Աստուծոյ պատկերին համաձայն 
ստեղծուածստեղծուածստեղծուածստեղծուած»»»» ( ( ( (Եփ 4.21Եփ 4.21Եփ 4.21Եփ 4.21----24)24)24)24):::: 

Անդրադառնանք ուրիշ հարցի մըԱնդրադառնանք ուրիշ հարցի մըԱնդրադառնանք ուրիշ հարցի մըԱնդրադառնանք ուրիշ հարցի մը::::    Ինչո՞ւ Քրիստոսի Ինչո՞ւ Քրիստոսի Ինչո՞ւ Քրիստոսի Ինչո՞ւ Քրիստոսի 
մարդեղութիւնը տեղի չունեցաւ աւելի շուտ կամ աւելի ուշ մարդեղութիւնը տեղի չունեցաւ աւելի շուտ կամ աւելի ուշ մարդեղութիւնը տեղի չունեցաւ աւելի շուտ կամ աւելի ուշ մարդեղութիւնը տեղի չունեցաւ աւելի շուտ կամ աւելի ուշ 
ժամանակի մըժամանակի մըժամանակի մըժամանակի մը::::    Ոեւէ մէկը որ Աստուածաշունչը կըՈեւէ մէկը որ Աստուածաշունչը կըՈեւէ մէկը որ Աստուածաշունչը կըՈեւէ մէկը որ Աստուածաշունչը կը    կարդայ, կը կարդայ, կը կարդայ, կը կարդայ, կը 
նշմարէ որ Աստուած երբեք չնշմարէ որ Աստուած երբեք չնշմարէ որ Աստուած երբեք չնշմարէ որ Աստուած երբեք չ’’’’աճապարեր բան մը ընելու, եւ ոաճապարեր բան մը ընելու, եւ ոաճապարեր բան մը ընելու, եւ ոաճապարեր բան մը ընելու, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
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ալ կալ կալ կալ կ’’’’ուշանայ բան մը ընելուուշանայ բան մը ընելուուշանայ բան մը ընելուուշանայ բան մը ընելու::::    Աստուած ժամանակէն առաջ չի Աստուած ժամանակէն առաջ չի Աստուած ժամանակէն առաջ չի Աստուած ժամանակէն առաջ չի 
գործեր եւ գործեր եւ գործեր եւ գործեր եւ ««««բանը բանէնբանը բանէնբանը բանէնբանը բանէն» » » » անցնելէ յետոյ ալ չի գործերանցնելէ յետոյ ալ չի գործերանցնելէ յետոյ ալ չի գործերանցնելէ յետոյ ալ չի գործեր::::    Ան ամէն Ան ամէն Ան ամէն Ան ամէն 
ինչ իր ատենին կինչ իր ատենին կինչ իր ատենին կինչ իր ատենին կ’’’’ընէընէընէընէ::::    Երկրորդ կարեւոր ճշմարտութիւնը որ չի Երկրորդ կարեւոր ճշմարտութիւնը որ չի Երկրորդ կարեւոր ճշմարտութիւնը որ չի Երկրորդ կարեւոր ճշմարտութիւնը որ չի 
վրիպիր Աստուածաշովրիպիր Աստուածաշովրիպիր Աստուածաշովրիպիր Աստուածաշունչ կարդացողին ուշադրութենէն, այն է՝ որ ւնչ կարդացողին ուշադրութենէն, այն է՝ որ ւնչ կարդացողին ուշադրութենէն, այն է՝ որ ւնչ կարդացողին ուշադրութենէն, այն է՝ որ 
Աստուած կը ձգէ որ ամէն ինչ իր բնական ընթացքով յառաջ Աստուած կը ձգէ որ ամէն ինչ իր բնական ընթացքով յառաջ Աստուած կը ձգէ որ ամէն ինչ իր բնական ընթացքով յառաջ Աստուած կը ձգէ որ ամէն ինչ իր բնական ընթացքով յառաջ 
երթայ եւ ինքզինք իրագործէերթայ եւ ինքզինք իրագործէերթայ եւ ինքզինք իրագործէերթայ եւ ինքզինք իրագործէ::::    

Օրինակ, ստեղծագործութեան պատմութենէն գիտենք որ Օրինակ, ստեղծագործութեան պատմութենէն գիտենք որ Օրինակ, ստեղծագործութեան պատմութենէն գիտենք որ Օրինակ, ստեղծագործութեան պատմութենէն գիտենք որ 
Աստուած ոչինչէն ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց յետոյ զայն Աստուած ոչինչէն ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց յետոյ զայն Աստուած ոչինչէն ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց յետոյ զայն Աստուած ոչինչէն ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, բայց յետոյ զայն 
ձեւաւորելու եւ լեցնելու համար վձեւաւորելու եւ լեցնելու համար վձեւաւորելու եւ լեցնելու համար վձեւաւորելու եւ լեցնելու համար վեց օրեր յատկացուցեց օրեր յատկացուցեց օրեր յատկացուցեց օրեր յատկացուց::::    Հոս Հոս Հոս Հոս 
յիշուած օրերը՝ մեր այսօրուան օր հասկացողութեան հետ բնայիշուած օրերը՝ մեր այսօրուան օր հասկացողութեան հետ բնայիշուած օրերը՝ մեր այսօրուան օր հասկացողութեան հետ բնայիշուած օրերը՝ մեր այսօրուան օր հասկացողութեան հետ բնա´́́́ւ ւ ւ ւ 
կապ չունինկապ չունինկապ չունինկապ չունին::::    Այս օրերը կրնան հազարաւոր տարիներ ըլլալ Այս օրերը կրնան հազարաւոր տարիներ ըլլալ Այս օրերը կրնան հազարաւոր տարիներ ըլլալ Այս օրերը կրնան հազարաւոր տարիներ ըլլալ 
((((Հմմտ Բ.Պտ 3.8)Հմմտ Բ.Պտ 3.8)Հմմտ Բ.Պտ 3.8)Հմմտ Բ.Պտ 3.8)::::    Աստուած չէ՞ր կրնար երկվայրկեանի մը Աստուած չէ՞ր կրնար երկվայրկեանի մը Աստուած չէ՞ր կրնար երկվայրկեանի մը Աստուած չէ՞ր կրնար երկվայրկեանի մը 
ընթացքին ստեղծել աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքըընթացքին ստեղծել աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքըընթացքին ստեղծել աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքըընթացքին ստեղծել աշխարհն ու ամբողջ տիեզերքը::::    
Վստահաբար կրնար. բայց չըրաւՎստահաբար կրնար. բայց չըրաւՎստահաբար կրնար. բայց չըրաւՎստահաբար կրնար. բայց չըրաւ, , , , որովհետեւ, Աստուած որ որովհետեւ, Աստուած որ որովհետեւ, Աստուած որ որովհետեւ, Աստուած որ 
ստեղծեց բնութեան օրէնքները, ուզեց որ ամէն ինչ բնութեան ստեղծեց բնութեան օրէնքները, ուզեց որ ամէն ինչ բնութեան ստեղծեց բնութեան օրէնքները, ուզեց որ ամէն ինչ բնութեան ստեղծեց բնութեան օրէնքները, ուզեց որ ամէն ինչ բնութեան 
օրէնքներուն համաձայն  ըլլայ, եւ աստիճանաբար զարգանայօրէնքներուն համաձայն  ըլլայ, եւ աստիճանաբար զարգանայօրէնքներուն համաձայն  ըլլայ, եւ աստիճանաբար զարգանայօրէնքներուն համաձայն  ըլլայ, եւ աստիճանաբար զարգանայ::::    
Կամ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար կատարեալ գիտութեամբ ստեղծել Կամ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար կատարեալ գիտութեամբ ստեղծել Կամ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար կատարեալ գիտութեամբ ստեղծել Կամ՝ Աստուած չէ՞ր կրնար կատարեալ գիտութեամբ ստեղծել 
նախամարդը, փոխանակ սահմանափակ գիտութեամբ նախամարդը, փոխանակ սահմանափակ գիտութեամբ նախամարդը, փոխանակ սահմանափակ գիտութեամբ նախամարդը, փոխանակ սահմանափակ գիտութեամբ 
ստեղծելու զանիկաստեղծելու զանիկաստեղծելու զանիկաստեղծելու զանիկա::::    

Փրկիչը չէր կՓրկիչը չէր կՓրկիչը չէր կՓրկիչը չէր կրնար մարդեղանալ որոշուած ժամանակէն րնար մարդեղանալ որոշուած ժամանակէն րնար մարդեղանալ որոշուած ժամանակէն րնար մարդեղանալ որոշուած ժամանակէն 
առաջ, որովհետեւ նախ ուզեց պատրաստել մարդիկը առաջ, որովհետեւ նախ ուզեց պատրաստել մարդիկը առաջ, որովհետեւ նախ ուզեց պատրաստել մարդիկը առաջ, որովհետեւ նախ ուզեց պատրաստել մարդիկը 
փրկութիւնը ընդունելու եւ յետոփրկութիւնը ընդունելու եւ յետոփրկութիւնը ընդունելու եւ յետոփրկութիւնը ընդունելու եւ յետո´́́́յ միայն մարդեղանալյ միայն մարդեղանալյ միայն մարդեղանալյ միայն մարդեղանալ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուածորդին մարդեղանար ճշդուած ժամանակէն առաջ՝ Աստուածորդին մարդեղանար ճշդուած ժամանակէն առաջ՝ Աստուածորդին մարդեղանար ճշդուած ժամանակէն առաջ՝ Աստուածորդին մարդեղանար ճշդուած ժամանակէն առաջ՝ 
մարդիկ իրենց տրուած փրկութեան պարգեւին եւ իրենց եղած մարդիկ իրենց տրուած փրկութեան պարգեւին եւ իրենց եղած մարդիկ իրենց տրուած փրկութեան պարգեւին եւ իրենց եղած մարդիկ իրենց տրուած փրկութեան պարգեւին եւ իրենց եղած 
շնորհքին մեծութեան գիտշնորհքին մեծութեան գիտշնորհքին մեծութեան գիտշնորհքին մեծութեան գիտակցութիւնը պիտի չունենայինակցութիւնը պիտի չունենայինակցութիւնը պիտի չունենայինակցութիւնը պիտի չունենային::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
եթէ մէկը գործողութիւն մը պիտի ընէ, բժիշկ եւ հարազատներ եթէ մէկը գործողութիւն մը պիտի ընէ, բժիշկ եւ հարազատներ եթէ մէկը գործողութիւն մը պիտի ընէ, բժիշկ եւ հարազատներ եթէ մէկը գործողութիւն մը պիտի ընէ, բժիշկ եւ հարազատներ 
զինք կը նախապատրաստեն թէզինք կը նախապատրաստեն թէզինք կը նախապատրաստեն թէզինք կը նախապատրաստեն թէ´́́́    Ֆիզիքապէս եւ թէՖիզիքապէս եւ թէՖիզիքապէս եւ թէՖիզիքապէս եւ թէ´́́́    հոգեպէս, հոգեպէս, հոգեպէս, հոգեպէս, 
այնպէս ալ, Աստուած իր Որդիին միջոցաւ փրկութեան այնպէս ալ, Աստուած իր Որդիին միջոցաւ փրկութեան այնպէս ալ, Աստուած իր Որդիին միջոցաւ փրկութեան այնպէս ալ, Աստուած իր Որդիին միջոցաւ փրկութեան 
գործողութիւնը ընելէ առաջ մարդոց կեանքին մէջ, նախ ուզեց գործողութիւնը ընելէ առաջ մարդոց կեանքին մէջ, նախ ուզեց գործողութիւնը ընելէ առաջ մարդոց կեանքին մէջ, նախ ուզեց գործողութիւնը ընելէ առաջ մարդոց կեանքին մէջ, նախ ուզեց 
զիրենք նախապզիրենք նախապզիրենք նախապզիրենք նախապատրաստել այդ գործողութեանատրաստել այդ գործողութեանատրաստել այդ գործողութեանատրաստել այդ գործողութեան::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
նախապատրաստութիւնը առաջին հերթին Օրէնքին եւ նախապատրաստութիւնը առաջին հերթին Օրէնքին եւ նախապատրաստութիւնը առաջին հերթին Օրէնքին եւ նախապատրաստութիւնը առաջին հերթին Օրէնքին եւ 
մարգարէական կանխասացութիւններով պիտի ըլլարմարգարէական կանխասացութիւններով պիտի ըլլարմարգարէական կանխասացութիւններով պիտի ըլլարմարգարէական կանխասացութիւններով պիտի ըլլար::::    

Երբեմն բժիշկներ վէրքի մը գործողութիւնը ընելէ առաջ, կը Երբեմն բժիշկներ վէրքի մը գործողութիւնը ընելէ առաջ, կը Երբեմն բժիշկներ վէրքի մը գործողութիւնը ընելէ առաջ, կը Երբեմն բժիշկներ վէրքի մը գործողութիւնը ընելէ առաջ, կը 
պատուիրեն սպասել մինչեւ որ վէրքը քիչ մը աւելի ինքզինք պատուիրեն սպասել մինչեւ որ վէրքը քիչ մը աւելի ինքզինք պատուիրեն սպասել մինչեւ որ վէրքը քիչ մը աւելի ինքզինք պատուիրեն սպասել մինչեւ որ վէրքը քիչ մը աւելի ինքզինք 
յայտնէ որ գործողութիւնը աւելիյայտնէ որ գործողութիւնը աւելիյայտնէ որ գործողութիւնը աւելիյայտնէ որ գործողութիւնը աւելի    դիւրին ըլլայդիւրին ըլլայդիւրին ըլլայդիւրին ըլլայ::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է նաեւ յս է նաեւ յս է նաեւ յս է նաեւ 
Աստուծոյ գործելակերպըԱստուծոյ գործելակերպըԱստուծոյ գործելակերպըԱստուծոյ գործելակերպը::::    Աստուած սպասեց մինչեւ որ մեղքի Աստուած սպասեց մինչեւ որ մեղքի Աստուած սպասեց մինչեւ որ մեղքի Աստուած սպասեց մինչեւ որ մեղքի 
վէրքը հասուննայ մարդոց կեանքին մէջ, որպէսզի անոնց մօտ վէրքը հասուննայ մարդոց կեանքին մէջ, որպէսզի անոնց մօտ վէրքը հասուննայ մարդոց կեանքին մէջ, որպէսզի անոնց մօտ վէրքը հասուննայ մարդոց կեանքին մէջ, որպէսզի անոնց մօտ 
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զօրանազօրանազօրանազօրանա´́́́յ փրկութեան փափաքըյ փրկութեան փափաքըյ փրկութեան փափաքըյ փրկութեան փափաքը::::    Երբ փրկուելու փափաք կայ Երբ փրկուելու փափաք կայ Երբ փրկուելու փափաք կայ Երբ փրկուելու փափաք կայ 
մարդոց մօտ՝ դիւրին կը դառնայ այդ փրկութեան պատգամը մարդոց մօտ՝ դիւրին կը դառնայ այդ փրկութեան պատգամը մարդոց մօտ՝ դիւրին կը դառնայ այդ փրկութեան պատգամը մարդոց մօտ՝ դիւրին կը դառնայ այդ փրկութեան պատգամը 
փոխանցել անոնցփոխանցել անոնցփոխանցել անոնցփոխանցել անոնց::::    

ՓրկՓրկՓրկՓրկութեան պատգամը մարդոց փոխանցողները եւ ուրիշ ութեան պատգամը մարդոց փոխանցողները եւ ուրիշ ութեան պատգամը մարդոց փոխանցողները եւ ուրիշ ութեան պատգամը մարդոց փոխանցողները եւ ուրիշ 
երկիրներ տարածողները՝ Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները պիտի երկիրներ տարածողները՝ Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները պիտի երկիրներ տարածողները՝ Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները պիտի երկիրներ տարածողները՝ Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները պիտի 
ըլլային ընդհանրապէս, եւ 12 առաքեալները՝ մասնաւորաբարըլլային ընդհանրապէս, եւ 12 առաքեալները՝ մասնաւորաբարըլլային ընդհանրապէս, եւ 12 առաքեալները՝ մասնաւորաբարըլլային ընդհանրապէս, եւ 12 առաքեալները՝ մասնաւորաբար::::    
Եթէ Քրիստոս իր ծննդեան թուականէն 3Եթէ Քրիստոս իր ծննդեան թուականէն 3Եթէ Քրիստոս իր ծննդեան թուականէն 3Եթէ Քրիստոս իր ծննդեան թուականէն 3----4 4 4 4 հարիւր տարի առաջ հարիւր տարի առաջ հարիւր տարի առաջ հարիւր տարի առաջ 
ծնէր, դժուար պիտի ըլլար փրկութեան Աւետարանը տարածծնէր, դժուար պիտի ըլլար փրկութեան Աւետարանը տարածծնէր, դժուար պիտի ըլլար փրկութեան Աւետարանը տարածծնէր, դժուար պիտի ըլլար փրկութեան Աւետարանը տարածել ել ել ել 
աշխարհի զանազան երկիրները, հիմնական երկու աշխարհի զանազան երկիրները, հիմնական երկու աշխարհի զանազան երկիրները, հիմնական երկու աշխարհի զանազան երկիրները, հիմնական երկու 
պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.----    

1.1.1.1.----    Դժուար պիտի ըլլար անոր համար որ լեզուի հարց պիտի Դժուար պիտի ըլլար անոր համար որ լեզուի հարց պիտի Դժուար պիտի ըլլար անոր համար որ լեզուի հարց պիտի Դժուար պիտի ըլլար անոր համար որ լեզուի հարց պիտի 
ծագէրծագէրծագէրծագէր::::    Առաքեալները ի՞նչ լեզուով պիտի քարոզէին Աւետարանը Առաքեալները ի՞նչ լեզուով պիտի քարոզէին Աւետարանը Առաքեալները ի՞նչ լեզուով պիտի քարոզէին Աւետարանը Առաքեալները ի՞նչ լեզուով պիտի քարոզէին Աւետարանը 
երբ երթային այս կամ այն երկիրըերբ երթային այս կամ այն երկիրըերբ երթային այս կամ այն երկիրըերբ երթային այս կամ այն երկիրը::::    Քրիստոսէ 400 տարի առաջ Քրիստոսէ 400 տարի առաջ Քրիստոսէ 400 տարի առաջ Քրիստոսէ 400 տարի առաջ 
ամէն երկիր իր սեփական լեզուն կամ ամէն երկիր իր սեփական լեզուն կամ ամէն երկիր իր սեփական լեզուն կամ ամէն երկիր իր սեփական լեզուն կամ բարբառը ունէրբարբառը ունէրբարբառը ունէրբարբառը ունէր::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
հասարակաց լեզու մը ըլլար բոլոր երկիրներուն մէջ եւ միջեւ՝ հասարակաց լեզու մը ըլլար բոլոր երկիրներուն մէջ եւ միջեւ՝ հասարակաց լեզու մը ըլլար բոլոր երկիրներուն մէջ եւ միջեւ՝ հասարակաց լեզու մը ըլլար բոլոր երկիրներուն մէջ եւ միջեւ՝ 
առաքեալներուն համար դիւրին պիտի ըլլար Աւետարանը առաքեալներուն համար դիւրին պիտի ըլլար Աւետարանը առաքեալներուն համար դիւրին պիտի ըլլար Աւետարանը առաքեալներուն համար դիւրին պիտի ըլլար Աւետարանը 
քարոզել զանազան երկիրներ, այլապէս՝ անոնք քարոզել զանազան երկիրներ, այլապէս՝ անոնք քարոզել զանազան երկիրներ, այլապէս՝ անոնք քարոզել զանազան երկիրներ, այլապէս՝ անոնք 
թարգմանիչներու պէտք պիտի ունենայինթարգմանիչներու պէտք պիտի ունենայինթարգմանիչներու պէտք պիտի ունենայինթարգմանիչներու պէտք պիտի ունենային::::    

2.2.2.2.----    Դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Միջին Դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Միջին Դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Միջին Դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Միջին 
ԱրեւելեաԱրեւելեաԱրեւելեաԱրեւելեան երկիրները կամ քաղաքները իրարու թշնամի էինն երկիրները կամ քաղաքները իրարու թշնամի էինն երկիրները կամ քաղաքները իրարու թշնամի էինն երկիրները կամ քաղաքները իրարու թշնամի էին::::    
Անոնց թշնամալից վերաբերմունքը իրարու հանդէպ եւ անոնց Անոնց թշնամալից վերաբերմունքը իրարու հանդէպ եւ անոնց Անոնց թշնամալից վերաբերմունքը իրարու հանդէպ եւ անոնց Անոնց թշնամալից վերաբերմունքը իրարու հանդէպ եւ անոնց 
մղած մնայուն պատերազմը իրարու դէմ, լուրջ խոչընդոտ եւ մղած մնայուն պատերազմը իրարու դէմ, լուրջ խոչընդոտ եւ մղած մնայուն պատերազմը իրարու դէմ, լուրջ խոչընդոտ եւ մղած մնայուն պատերազմը իրարու դէմ, լուրջ խոչընդոտ եւ 
արգելք պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի արգելք պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի արգելք պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի արգելք պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի 
Աւետարանը քարոզելուԱւետարանը քարոզելուԱւետարանը քարոզելուԱւետարանը քարոզելու::::    Եթէ երկիրներուն եւ քաղաքներուն Եթէ երկիրներուն եւ քաղաքներուն Եթէ երկիրներուն եւ քաղաքներուն Եթէ երկիրներուն եւ քաղաքներուն 
միջեւ միջեւ միջեւ միջեւ գոյութիւն ունեցող բաղխումները նուազէին կամ դադրէին՝ գոյութիւն ունեցող բաղխումները նուազէին կամ դադրէին՝ գոյութիւն ունեցող բաղխումները նուազէին կամ դադրէին՝ գոյութիւն ունեցող բաղխումները նուազէին կամ դադրէին՝ 
աւելի դիւրին պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի աւելի դիւրին պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի աւելի դիւրին պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի աւելի դիւրին պիտի ըլլար առաքեալներուն համար Քրիստոսի 
կենդանի պատգամը տարածելըկենդանի պատգամը տարածելըկենդանի պատգամը տարածելըկենդանի պատգամը տարածելը::::    

3.3.3.3.----    Ի վերջոյ, դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Ի վերջոյ, դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Ի վերջոյ, դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ Ի վերջոյ, դժուար պիտի ըլլար նաեւ անոր համար որ 
երթեւեկի համար ճանապարհներ չէին կառուցուած Միջին երթեւեկի համար ճանապարհներ չէին կառուցուած Միջին երթեւեկի համար ճանապարհներ չէին կառուցուած Միջին երթեւեկի համար ճանապարհներ չէին կառուցուած Միջին 
Արեւելեան երկիներուն միջեԱրեւելեան երկիներուն միջեԱրեւելեան երկիներուն միջեԱրեւելեան երկիներուն միջեւ, ու, ու, ու, ո´́́́չ ալ ճանապարհներ կային չ ալ ճանապարհներ կային չ ալ ճանապարհներ կային չ ալ ճանապարհներ կային 
Եւրոպական որոշ երկիրներ՝ Միջին Արեւելեան երկիներուն Եւրոպական որոշ երկիրներ՝ Միջին Արեւելեան երկիներուն Եւրոպական որոշ երկիրներ՝ Միջին Արեւելեան երկիներուն Եւրոպական որոշ երկիրներ՝ Միջին Արեւելեան երկիներուն 
միացնողմիացնողմիացնողմիացնող::::    

Այս երեք դժուարութիւններէն կարեւորագոյնը՝ լեզուի Այս երեք դժուարութիւններէն կարեւորագոյնը՝ լեզուի Այս երեք դժուարութիւններէն կարեւորագոյնը՝ լեզուի Այս երեք դժուարութիւններէն կարեւորագոյնը՝ լեզուի 
դժուարութիւնը, լուծուելու պիտի սկսէր Քրիստոսէ առաջ 333 դժուարութիւնը, լուծուելու պիտի սկսէր Քրիստոսէ առաջ 333 դժուարութիւնը, լուծուելու պիտի սկսէր Քրիստոսէ առաջ 333 դժուարութիւնը, լուծուելու պիտի սկսէր Քրիստոսէ առաջ 333 
թուականէն սկսեալ՝ Աղեքսանդր Մակեդոնացիին ձեռքով եւ թուականէն սկսեալ՝ Աղեքսանդր Մակեդոնացիին ձեռքով եւ թուականէն սկսեալ՝ Աղեքսանդր Մակեդոնացիին ձեռքով եւ թուականէն սկսեալ՝ Աղեքսանդր Մակեդոնացիին ձեռքով եւ 
օրովօրովօրովօրով::::    Այս թոԱյս թոԱյս թոԱյս թուականին եւ այս թուականէն սկսեալ, ան պիտի ւականին եւ այս թուականէն սկսեալ, ան պիտի ւականին եւ այս թուականէն սկսեալ, ան պիտի ւականին եւ այս թուականէն սկսեալ, ան պիտի 
գրաւէր Հելլեսպոնտը (այժմու անունով՝ Դարդանել), գրաւէր Հելլեսպոնտը (այժմու անունով՝ Դարդանել), գրաւէր Հելլեսպոնտը (այժմու անունով՝ Դարդանել), գրաւէր Հելլեսպոնտը (այժմու անունով՝ Դարդանել), 
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Պաղեստինը, Սուրիան, Պարսկաստանը, Տաճկաստանը, Պաղեստինը, Սուրիան, Պարսկաստանը, Տաճկաստանը, Պաղեստինը, Սուրիան, Պարսկաստանը, Տաճկաստանը, Պաղեստինը, Սուրիան, Պարսկաստանը, Տաճկաստանը, 
Եգիպտոսը, Միջագետքը, Բաբելոնը, Միջին Ասիան, Ափրիկէն, Եգիպտոսը, Միջագետքը, Բաբելոնը, Միջին Ասիան, Ափրիկէն, Եգիպտոսը, Միջագետքը, Բաբելոնը, Միջին Ասիան, Ափրիկէն, Եգիպտոսը, Միջագետքը, Բաբելոնը, Միջին Ասիան, Ափրիկէն, 
Անգլիական որոշ կղզիներ, եւ պիտի հասնէր մինչեւ Արեւմտան Անգլիական որոշ կղզիներ, եւ պիտի հասնէր մինչեւ Արեւմտան Անգլիական որոշ կղզիներ, եւ պիտի հասնէր մինչեւ Արեւմտան Անգլիական որոշ կղզիներ, եւ պիտի հասնէր մինչեւ Արեւմտան 
Հնդկաստան եւ գրՀնդկաստան եւ գրՀնդկաստան եւ գրՀնդկաստան եւ գրաւէր Փենջաբըաւէր Փենջաբըաւէր Փենջաբըաւէր Փենջաբը::::    

Աղեքսանդր Մեծի նպատակը պարզապէս երկիրներ Աղեքսանդր Մեծի նպատակը պարզապէս երկիրներ Աղեքսանդր Մեծի նպատակը պարզապէս երկիրներ Աղեքսանդր Մեծի նպատակը պարզապէս երկիրներ 
գրաւելը եւ զանոնք քաղաքականապէս իրեն ենթարկելը չէր, այլ գրաւելը եւ զանոնք քաղաքականապէս իրեն ենթարկելը չէր, այլ գրաւելը եւ զանոնք քաղաքականապէս իրեն ենթարկելը չէր, այլ գրաւելը եւ զանոնք քաղաքականապէս իրեն ենթարկելը չէր, այլ 
զանոնք գրաւելէ ետք՝ անոնց Յունարէն լեզուն, Յունական զանոնք գրաւելէ ետք՝ անոնց Յունարէն լեզուն, Յունական զանոնք գրաւելէ ետք՝ անոնց Յունարէն լեզուն, Յունական զանոնք գրաւելէ ետք՝ անոնց Յունարէն լեզուն, Յունական 
մշակոյթը եւ Յունական գիտութիւնը փոխանցելն էրմշակոյթը եւ Յունական գիտութիւնը փոխանցելն էրմշակոյթը եւ Յունական գիտութիւնը փոխանցելն էրմշակոյթը եւ Յունական գիտութիւնը փոխանցելն էր::::    Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, 
շատ քիչ ժամանակի ընթացքին, Աղեքսանդր Մշատ քիչ ժամանակի ընթացքին, Աղեքսանդր Մշատ քիչ ժամանակի ընթացքին, Աղեքսանդր Մշատ քիչ ժամանակի ընթացքին, Աղեքսանդր Մակեդոնացիին ակեդոնացիին ակեդոնացիին ակեդոնացիին 
իսկ ջանքերով եւ թելադրութիւններով, այս բոլոր երկիրներուն իսկ ջանքերով եւ թելադրութիւններով, այս բոլոր երկիրներուն իսկ ջանքերով եւ թելադրութիւններով, այս բոլոր երկիրներուն իսկ ջանքերով եւ թելադրութիւններով, այս բոլոր երկիրներուն 
մէջ սկսաւ Յունարէն լեզու խօսուիլմէջ սկսաւ Յունարէն լեզու խօսուիլմէջ սկսաւ Յունարէն լեզու խօսուիլմէջ սկսաւ Յունարէն լեզու խօսուիլ::::    ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ լեզու ունեցան Միջին կ լեզու ունեցան Միջին կ լեզու ունեցան Միջին կ լեզու ունեցան Միջին 
Արեւելքի բոլոր երկիրները, ինչպէս նաեւ Եւրոպական որոշ Արեւելքի բոլոր երկիրները, ինչպէս նաեւ Եւրոպական որոշ Արեւելքի բոլոր երկիրները, ինչպէս նաեւ Եւրոպական որոշ Արեւելքի բոլոր երկիրները, ինչպէս նաեւ Եւրոպական որոշ 
երկիրներ ու կղզիներերկիրներ ու կղզիներերկիրներ ու կղզիներերկիրներ ու կղզիներ::::    Մինչեւ Քրիստոսի ժամանակ, Յունարէն Մինչեւ Քրիստոսի ժամանակ, Յունարէն Մինչեւ Քրիստոսի ժամանակ, Յունարէն Մինչեւ Քրիստոսի ժամանակ, Յունարէն 
լեզուն այս բոլոր երկլեզուն այս բոլոր երկլեզուն այս բոլոր երկլեզուն այս բոլոր երկիրներուն մէջ, գրեթէ առօրեայ իրներուն մէջ, գրեթէ առօրեայ իրներուն մէջ, գրեթէ առօրեայ իրներուն մէջ, գրեթէ առօրեայ 
խօսակցական միակ լեզուն պիտի ըլլարխօսակցական միակ լեզուն պիտի ըլլարխօսակցական միակ լեզուն պիտի ըլլարխօսակցական միակ լեզուն պիտի ըլլար::::    Երբ առաքեալները Երբ առաքեալները Երբ առաքեալները Երբ առաքեալները 
Քրիստոսի Աւետարանը քարոզելու ղրկուեցան՝ Յունարէն լեզուն Քրիստոսի Աւետարանը քարոզելու ղրկուեցան՝ Յունարէն լեզուն Քրիստոսի Աւետարանը քարոզելու ղրկուեցան՝ Յունարէն լեզուն Քրիստոսի Աւետարանը քարոզելու ղրկուեցան՝ Յունարէն լեզուն 
գործածեցին, եւ ուստի, լեզուի տեսակէտէն դժուարութեան գործածեցին, եւ ուստի, լեզուի տեսակէտէն դժուարութեան գործածեցին, եւ ուստի, լեզուի տեսակէտէն դժուարութեան գործածեցին, եւ ուստի, լեզուի տեսակէտէն դժուարութեան 
չհանդիպեցանչհանդիպեցանչհանդիպեցանչհանդիպեցան::::    

Աղեքսանդր Մակեդոնացիի լայնածաւալ կայսրութիւնը Աղեքսանդր Մակեդոնացիի լայնածաւալ կայսրութիւնը Աղեքսանդր Մակեդոնացիի լայնածաւալ կայսրութիւնը Աղեքսանդր Մակեդոնացիի լայնածաւալ կայսրութիւնը 
պիտի գոյատպիտի գոյատպիտի գոյատպիտի գոյատեւէր մինչեւ Քրիստոսէ առաջ 264 թուականեւէր մինչեւ Քրիստոսէ առաջ 264 թուականեւէր մինչեւ Քրիստոսէ առաջ 264 թուականեւէր մինչեւ Քրիստոսէ առաջ 264 թուական::::    Այս Այս Այս Այս 
թուականէն սկսեալ, Հռոմ պիտի գար իր տիրապետութեան տակ թուականէն սկսեալ, Հռոմ պիտի գար իր տիրապետութեան տակ թուականէն սկսեալ, Հռոմ պիտի գար իր տիրապետութեան տակ թուականէն սկսեալ, Հռոմ պիտի գար իր տիրապետութեան տակ 
առնելու Միջերկրականեան Ծովը շրջապատող բոլոր առնելու Միջերկրականեան Ծովը շրջապատող բոլոր առնելու Միջերկրականեան Ծովը շրջապատող բոլոր առնելու Միջերկրականեան Ծովը շրջապատող բոլոր 
երկիրներըերկիրներըերկիրներըերկիրները::::    Պիտի գրաւէր նաեւ Յունաստանի՝ Կորնթոս Պիտի գրաւէր նաեւ Յունաստանի՝ Կորնթոս Պիտի գրաւէր նաեւ Յունաստանի՝ Կորնթոս Պիտի գրաւէր նաեւ Յունաստանի՝ Կորնթոս 
քաղաքը, եւ Ափրիկէի հիւսիսային քաղաքներէն՝ Կարթագէնը քաղաքը, եւ Ափրիկէի հիւսիսային քաղաքներէն՝ Կարթագէնը քաղաքը, եւ Ափրիկէի հիւսիսային քաղաքներէն՝ Կարթագէնը քաղաքը, եւ Ափրիկէի հիւսիսային քաղաքներէն՝ Կարթագէնը 
շուրջ 168 թուակաշուրջ 168 թուակաշուրջ 168 թուակաշուրջ 168 թուականիննիննիննին::::    Գրաւելէ ետք ամբողջ Եւրոպան, պիտի Գրաւելէ ետք ամբողջ Եւրոպան, պիտի Գրաւելէ ետք ամբողջ Եւրոպան, պիտի Գրաւելէ ետք ամբողջ Եւրոպան, պիտի 
գրաւէր նաեւ Ասիան, եւ ճիշդ 63 թուականին, Հռոմայեցի գրաւէր նաեւ Ասիան, եւ ճիշդ 63 թուականին, Հռոմայեցի գրաւէր նաեւ Ասիան, եւ ճիշդ 63 թուականին, Հռոմայեցի գրաւէր նաեւ Ասիան, եւ ճիշդ 63 թուականին, Հռոմայեցի 
Պոմպէոս զօրավարը պիտի գրաւէր Երուսաղէմը եւ ամբողջ Պոմպէոս զօրավարը պիտի գրաւէր Երուսաղէմը եւ ամբողջ Պոմպէոս զօրավարը պիտի գրաւէր Երուսաղէմը եւ ամբողջ Պոմպէոս զօրավարը պիտի գրաւէր Երուսաղէմը եւ ամբողջ 
ՊաղեստինըՊաղեստինըՊաղեստինըՊաղեստինը::::    Յիսուսի ծնունդէն շուրջ կէս դար առաջ, Յիսուսի ծնունդէն շուրջ կէս դար առաջ, Յիսուսի ծնունդէն շուրջ կէս դար առաջ, Յիսուսի ծնունդէն շուրջ կէս դար առաջ, 
Հռոմէական կայսրութեան սահմանները կը տարածուէին Հռոմէական կայսրութեան սահմանները կը տարածուէին Հռոմէական կայսրութեան սահմանները կը տարածուէին Հռոմէական կայսրութեան սահմանները կը տարածուէին 
Ատլանտեան ովկիանոսէն մԱտլանտեան ովկիանոսէն մԱտլանտեան ովկիանոսէն մԱտլանտեան ովկիանոսէն մինչեւ Պաղեստին, մինչեւ Եւրոպա եւ ինչեւ Պաղեստին, մինչեւ Եւրոպա եւ ինչեւ Պաղեստին, մինչեւ Եւրոպա եւ ինչեւ Պաղեստին, մինչեւ Եւրոպա եւ 
Միջին ԱրեւելքՄիջին ԱրեւելքՄիջին ԱրեւելքՄիջին Արեւելք::::    

Հռոմէական տիրապետութենէն ետք, երկրէ երկիր Հռոմէական տիրապետութենէն ետք, երկրէ երկիր Հռոմէական տիրապետութենէն ետք, երկրէ երկիր Հռոմէական տիրապետութենէն ետք, երկրէ երկիր 
ճամբորդելը դիւրացաւ, որովհետեւ ճամբաներ ճամբորդելը դիւրացաւ, որովհետեւ ճամբաներ ճամբորդելը դիւրացաւ, որովհետեւ ճամբաներ ճամբորդելը դիւրացաւ, որովհետեւ ճամբաներ 
պատրաստուեցան որոնք կպատրաստուեցան որոնք կպատրաստուեցան որոնք կպատրաստուեցան որոնք կ’’’’երկարէին Հռոմէն մինչեւ երկարէին Հռոմէն մինչեւ երկարէին Հռոմէն մինչեւ երկարէին Հռոմէն մինչեւ 
կայսրութեան բոլոր երկիրներըկայսրութեան բոլոր երկիրներըկայսրութեան բոլոր երկիրներըկայսրութեան բոլոր երկիրները::::    Այս ճամբաներէն շատեր պիտի Այս ճամբաներէն շատեր պիտի Այս ճամբաներէն շատեր պիտի Այս ճամբաներէն շատեր պիտի 
գործածուէին առաքեալներուն գործածուէին առաքեալներուն գործածուէին առաքեալներուն գործածուէին առաքեալներուն կողմէ աւետարանչութեան կողմէ աւետարանչութեան կողմէ աւետարանչութեան կողմէ աւետարանչութեան 
ընթացքինընթացքինընթացքինընթացքին::::    Այս ձեւով, ճամբորդութեան դժուարութիւնն ալ Այս ձեւով, ճամբորդութեան դժուարութիւնն ալ Այս ձեւով, ճամբորդութեան դժուարութիւնն ալ Այս ձեւով, ճամբորդութեան դժուարութիւնն ալ 
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լուծուած կը նկատուէրլուծուած կը նկատուէրլուծուած կը նկատուէրլուծուած կը նկատուէր::::    Միաժամանակ, այն թշնամութիւնները Միաժամանակ, այն թշնամութիւնները Միաժամանակ, այն թշնամութիւնները Միաժամանակ, այն թշնամութիւնները 
որոնք գոյութիւն ունէին Միջին Արեւելեան զանազան որոնք գոյութիւն ունէին Միջին Արեւելեան զանազան որոնք գոյութիւն ունէին Միջին Արեւելեան զանազան որոնք գոյութիւն ունէին Միջին Արեւելեան զանազան 
երկիրներուն եւ Եւրոպական զանազան երկիրներուն միջեւ՝ վերջ երկիրներուն եւ Եւրոպական զանազան երկիրներուն միջեւ՝ վերջ երկիրներուն եւ Եւրոպական զանազան երկիրներուն միջեւ՝ վերջ երկիրներուն եւ Եւրոպական զանազան երկիրներուն միջեւ՝ վերջ 
գտան Հռոմէական հզօր տիրագտան Հռոմէական հզօր տիրագտան Հռոմէական հզօր տիրագտան Հռոմէական հզօր տիրապետութեամբ եւ ամբողջ պետութեամբ եւ ամբողջ պետութեամբ եւ ամբողջ պետութեամբ եւ ամբողջ 
կայսրութեան մէջ խաղաղութիւն հաստատուեցաւկայսրութեան մէջ խաղաղութիւն հաստատուեցաւկայսրութեան մէջ խաղաղութիւն հաստատուեցաւկայսրութեան մէջ խաղաղութիւն հաստատուեցաւ::::    Ամբողջ Ամբողջ Ամբողջ Ամբողջ 
կայսրութիւնը մէկայսրութիւնը մէկայսրութիւնը մէկայսրութիւնը մէ´́́́կ օրէնքով կը ղեկավարուէրկ օրէնքով կը ղեկավարուէրկ օրէնքով կը ղեկավարուէրկ օրէնքով կը ղեկավարուէր::::    

Հիմա որ լուծուած էր լեզուի հարցը, լուծուած էր երկրէ երկիր Հիմա որ լուծուած էր լեզուի հարցը, լուծուած էր երկրէ երկիր Հիմա որ լուծուած էր լեզուի հարցը, լուծուած էր երկրէ երկիր Հիմա որ լուծուած էր լեզուի հարցը, լուծուած էր երկրէ երկիր 
երթեւեկի դժուարութիւնը, եւ վերջ գտած էին թշնամութիւնները, երթեւեկի դժուարութիւնը, եւ վերջ գտած էին թշնամութիւնները, երթեւեկի դժուարութիւնը, եւ վերջ գտած էին թշնամութիւնները, երթեւեկի դժուարութիւնը, եւ վերջ գտած էին թշնամութիւնները, 
ամէնէն յարմար ատենն էր որ Յիամէնէն յարմար ատենն էր որ Յիամէնէն յարմար ատենն էր որ Յիամէնէն յարմար ատենն էր որ Յիսուս ծնէրսուս ծնէրսուս ծնէրսուս ծնէր::::    Այս պայմաններուն Այս պայմաններուն Այս պայմաններուն Այս պայմաններուն 
տակ, բնականաբար, Քրիստոսի հաւատքը տարածելը՝ աւելի տակ, բնականաբար, Քրիստոսի հաւատքը տարածելը՝ աւելի տակ, բնականաբար, Քրիստոսի հաւատքը տարածելը՝ աւելի տակ, բնականաբար, Քրիստոսի հաւատքը տարածելը՝ աւելի 
դիւրին եւ աւելի արագ պիտի ըլլարդիւրին եւ աւելի արագ պիտի ըլլարդիւրին եւ աւելի արագ պիտի ըլլարդիւրին եւ աւելի արագ պիտի ըլլար::::    Ճիշդ է որ Աստուած ինք Ճիշդ է որ Աստուած ինք Ճիշդ է որ Աստուած ինք Ճիշդ է որ Աստուած ինք 
ճշդեց իր Որդիին ծննդեան ժամանակը, բայց այդ ճշդումը ճշդեց իր Որդիին ծննդեան ժամանակը, բայց այդ ճշդումը ճշդեց իր Որդիին ծննդեան ժամանակը, բայց այդ ճշդումը ճշդեց իր Որդիին ծննդեան ժամանակը, բայց այդ ճշդումը 
կատարեց նկատի առնելով այն իրավիճակը որուն մէջ կկատարեց նկատի առնելով այն իրավիճակը որուն մէջ կկատարեց նկատի առնելով այն իրավիճակը որուն մէջ կկատարեց նկատի առնելով այն իրավիճակը որուն մէջ կ’’’’ապրէր ապրէր ապրէր ապրէր 
աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը::::    

    
ՀարցումնՀարցումնՀարցումնՀարցումներու բաժիներու բաժիներու բաժիներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Հեթանոսներ չէի՞ն յոգնած ու չէի՞ն զզուած իրենց կրօնէն, Հեթանոսներ չէի՞ն յոգնած ու չէի՞ն զզուած իրենց կրօնէն, Հեթանոսներ չէի՞ն յոգնած ու չէի՞ն զզուած իրենց կրօնէն, Հեթանոսներ չէի՞ն յոգնած ու չէի՞ն զզուած իրենց կրօնէն, 

այսինքն՝ բազմաստուածապաշտութենէնայսինքն՝ բազմաստուածապաշտութենէնայսինքն՝ բազմաստուածապաշտութենէնայսինքն՝ բազմաստուածապաշտութենէն::::    Եւ ասիկա պատճառ Եւ ասիկա պատճառ Եւ ասիկա պատճառ Եւ ասիկա պատճառ 
մը չեղա՞ւ որ ոմանք շուտով ընդգրկեն քրիստոնէական մը չեղա՞ւ որ ոմանք շուտով ընդգրկեն քրիստոնէական մը չեղա՞ւ որ ոմանք շուտով ընդգրկեն քրիստոնէական մը չեղա՞ւ որ ոմանք շուտով ընդգրկեն քրիստոնէական 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    

    
Նոր Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք շատ մը Հռոմայեցի Նոր Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք շատ մը Հռոմայեցի Նոր Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք շատ մը Հռոմայեցի Նոր Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք շատ մը Հռոմայեցի 

պաշտօնատարներու որոնք որդեգրպաշտօնատարներու որոնք որդեգրպաշտօնատարներու որոնք որդեգրպաշտօնատարներու որոնք որդեգրեցին հրեաներու եցին հրեաներու եցին հրեաներու եցին հրեաներու 
միաստուածեան կրօնքըմիաստուածեան կրօնքըմիաստուածեան կրօնքըմիաստուածեան կրօնքը::::    Ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է որ Ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է որ Ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է որ Ասիկա ինքնին ապացոյց մըն է որ 
հեթանոսներ, յատկապէս զարգացած դասարագի մարդիկ, հեթանոսներ, յատկապէս զարգացած դասարագի մարդիկ, հեթանոսներ, յատկապէս զարգացած դասարագի մարդիկ, հեթանոսներ, յատկապէս զարգացած դասարագի մարդիկ, 
ձանձրացած ու զզուած էին իրենց կրօնքէն ու ծէսէն՝ որ կը ձանձրացած ու զզուած էին իրենց կրօնքէն ու ծէսէն՝ որ կը ձանձրացած ու զզուած էին իրենց կրօնքէն ու ծէսէն՝ որ կը ձանձրացած ու զզուած էին իրենց կրօնքէն ու ծէսէն՝ որ կը 
իրենցմէ պահանջէր երեխաներ ընծայել որպէս զոհ, իրենց իրենցմէ պահանջէր երեխաներ ընծայել որպէս զոհ, իրենց իրենցմէ պահանջէր երեխաներ ընծայել որպէս զոհ, իրենց իրենցմէ պահանջէր երեխաներ ընծայել որպէս զոհ, իրենց 
պաշտամունքներուն դրսեւորումներէն որոնքպաշտամունքներուն դրսեւորումներէն որոնքպաշտամունքներուն դրսեւորումներէն որոնքպաշտամունքներուն դրսեւորումներէն որոնք    կոշտ ու կոպիտ կոշտ ու կոպիտ կոշտ ու կոպիտ կոշտ ու կոպիտ 
էին, եւ որոնք, չափազանց նիւթական կամ նիւթապաշտական էին, եւ որոնք, չափազանց նիւթական կամ նիւթապաշտական էին, եւ որոնք, չափազանց նիւթական կամ նիւթապաշտական էին, եւ որոնք, չափազանց նիւթական կամ նիւթապաշտական 
տեսութիւններով խճողուած էինտեսութիւններով խճողուած էինտեսութիւններով խճողուած էինտեսութիւններով խճողուած էին::::    

Յոյներ ու Հռոմայեցիներ ունէին անհաշիւ արական եւ Յոյներ ու Հռոմայեցիներ ունէին անհաշիւ արական եւ Յոյներ ու Հռոմայեցիներ ունէին անհաշիւ արական եւ Յոյներ ու Հռոմայեցիներ ունէին անհաշիւ արական եւ 
իգական չաստուածներ, որոնց պաշտամունք կը մատուցանէին իգական չաստուածներ, որոնց պաշտամունք կը մատուցանէին իգական չաստուածներ, որոնց պաշտամունք կը մատուցանէին իգական չաստուածներ, որոնց պաշտամունք կը մատուցանէին 
((((Հմմտ Հռ 1.25)Հմմտ Հռ 1.25)Հմմտ Հռ 1.25)Հմմտ Հռ 1.25)::::    Անբարոյութիւնը իրենց համար առօրեայ բնական Անբարոյութիւնը իրենց համար առօրեայ բնական Անբարոյութիւնը իրենց համար առօրեայ բնական Անբարոյութիւնը իրենց համար առօրեայ բնական 
կեակեակեակեանք էրնք էրնք էրնք էր::::    Արուամոլութեան եւ իգամոլութեան հոսանքները Արուամոլութեան եւ իգամոլութեան հոսանքները Արուամոլութեան եւ իգամոլութեան հոսանքները Արուամոլութեան եւ իգամոլութեան հոսանքները 
զօրեղ ներկայութիւն էին անոնց կեանքին մէջ (Հմմտ Հռ 1.26զօրեղ ներկայութիւն էին անոնց կեանքին մէջ (Հմմտ Հռ 1.26զօրեղ ներկայութիւն էին անոնց կեանքին մէջ (Հմմտ Հռ 1.26զօրեղ ներկայութիւն էին անոնց կեանքին մէջ (Հմմտ Հռ 1.26----27)27)27)27)::::    
Քրիստոսի ժամանակակից Հռոմայեցի փիլիսոփայ՝ Սենեկա Քրիստոսի ժամանակակից Հռոմայեցի փիլիսոփայ՝ Սենեկա Քրիստոսի ժամանակակից Հռոմայեցի փիլիսոփայ՝ Սենեկա Քրիստոսի ժամանակակից Հռոմայեցի փիլիսոփայ՝ Սենեկա 
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Աննէոս՝ կԱննէոս՝ կԱննէոս՝ կԱննէոս՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աշխարհը լեցուած է անբարոյականութիւնով եւ Աշխարհը լեցուած է անբարոյականութիւնով եւ Աշխարհը լեցուած է անբարոյականութիւնով եւ Աշխարհը լեցուած է անբարոյականութիւնով եւ 
ոճրագործութիւններովոճրագործութիւններովոճրագործութիւններովոճրագործութիւններով::::    Անպատիւ գործերը աԱնպատիւ գործերը աԱնպատիւ գործերը աԱնպատիւ գործերը ա´́́́յնյնյնյնքան շատ են, որ քան շատ են, որ քան շատ են, որ քան շատ են, որ 
ոեւէ գնով կարելի չէ սրբագրելոեւէ գնով կարելի չէ սրբագրելոեւէ գնով կարելի չէ սրբագրելոեւէ գնով կարելի չէ սրբագրել::::    Չարագործութեան համար Չարագործութեան համար Չարագործութեան համար Չարագործութեան համար 
նոյնիսկ մրցակցութիւն կայնոյնիսկ մրցակցութիւն կայնոյնիսկ մրցակցութիւն կայնոյնիսկ մրցակցութիւն կայ::::    Զազրելի ոճրագործութիւններ Զազրելի ոճրագործութիւններ Զազրելի ոճրագործութիւններ Զազրելի ոճրագործութիւններ 
կկկկ’’’’ըլլան ոըլլան ոըլլան ոըլլան ո´́́́չ թէ ծածուկ կերպով, այլ՝ ժողովուրդին աչքին առջեւչ թէ ծածուկ կերպով, այլ՝ ժողովուրդին աչքին առջեւչ թէ ծածուկ կերպով, այլ՝ ժողովուրդին աչքին առջեւչ թէ ծածուկ կերպով, այլ՝ ժողովուրդին աչքին առջեւ::::    
Մաքրակեցութեան ամենաչնչին հետքն անգամ չՄաքրակեցութեան ամենաչնչին հետքն անգամ չՄաքրակեցութեան ամենաչնչին հետքն անգամ չՄաքրակեցութեան ամենաչնչին հետքն անգամ չ’’’’երեւիրերեւիրերեւիրերեւիր»»»»::::    

Գիտակից հեթանոսներ որոնք սրտիԳիտակից հեթանոսներ որոնք սրտիԳիտակից հեթանոսներ որոնք սրտիԳիտակից հեթանոսներ որոնք սրտի    խաղաղութիւն, հոգիի խաղաղութիւն, հոգիի խաղաղութիւն, հոգիի խաղաղութիւն, հոգիի 
գոհունակութիւն եւ բաւարարութիւն կը փնտռէին՝ անշուշտ որ գոհունակութիւն եւ բաւարարութիւն կը փնտռէին՝ անշուշտ որ գոհունակութիւն եւ բաւարարութիւն կը փնտռէին՝ անշուշտ որ գոհունակութիւն եւ բաւարարութիւն կը փնտռէին՝ անշուշտ որ 
պիտի հեռանային իրենց կրօնքէն եւ հետեւէին Տէր Յիսուսիպիտի հեռանային իրենց կրօնքէն եւ հետեւէին Տէր Յիսուսիպիտի հեռանային իրենց կրօնքէն եւ հետեւէին Տէր Յիսուսիպիտի հեռանային իրենց կրօնքէն եւ հետեւէին Տէր Յիսուսի::::    
Կրօնք մը ամէն բանէ առաջ հոգին կշտացնող ու բաւարարող ոյժ Կրօնք մը ամէն բանէ առաջ հոգին կշտացնող ու բաւարարող ոյժ Կրօնք մը ամէն բանէ առաջ հոգին կշտացնող ու բաւարարող ոյժ Կրօնք մը ամէն բանէ առաջ հոգին կշտացնող ու բաւարարող ոյժ 
պէտք է ունենայպէտք է ունենայպէտք է ունենայպէտք է ունենայ::::    Գիտակից հեթանոսներ շատ լաւ գիտէին որ Գիտակից հեթանոսներ շատ լաւ գիտէին որ Գիտակից հեթանոսներ շատ լաւ գիտէին որ Գիտակից հեթանոսներ շատ լաւ գիտէին որ 
իրենց կրօնքները զոիրենց կրօնքները զոիրենց կրօնքները զոիրենց կրօնքները զուրկ են նման ոյժէւրկ են նման ոյժէւրկ են նման ոյժէւրկ են նման ոյժէ::::    Հետաքրքրական է նկատի Հետաքրքրական է նկատի Հետաքրքրական է նկատի Հետաքրքրական է նկատի 
առնել որ կարգ մը իմաստասէրներ, ինչպէս օրինակ, Պղատոն, առնել որ կարգ մը իմաստասէրներ, ինչպէս օրինակ, Պղատոն, առնել որ կարգ մը իմաստասէրներ, ինչպէս օրինակ, Պղատոն, առնել որ կարգ մը իմաստասէրներ, ինչպէս օրինակ, Պղատոն, 
Արիստոտէլ եւ ուրիշներ, որոնք թէպէտ բազմաստուածեան Արիստոտէլ եւ ուրիշներ, որոնք թէպէտ բազմաստուածեան Արիստոտէլ եւ ուրիշներ, որոնք թէպէտ բազմաստուածեան Արիստոտէլ եւ ուրիշներ, որոնք թէպէտ բազմաստուածեան 
կրօնի հետեւորդներ էին, բայց երբ կը նայինք իրենց կրօնի հետեւորդներ էին, բայց երբ կը նայինք իրենց կրօնի հետեւորդներ էին, բայց երբ կը նայինք իրենց կրօնի հետեւորդներ էին, բայց երբ կը նայինք իրենց 
վարդապետութեան եւ ուսուցումներուն, անոնց մէջ վարդապետութեան եւ ուսուցումներուն, անոնց մէջ վարդապետութեան եւ ուսուցումներուն, անոնց մէջ վարդապետութեան եւ ուսուցումներուն, անոնց մէջ 
միաստուածութեան գաղամիաստուածութեան գաղամիաստուածութեան գաղամիաստուածութեան գաղափարն է որ կը տեսնենքփարն է որ կը տեսնենքփարն է որ կը տեսնենքփարն է որ կը տեսնենք::::    Այս Այս Այս Այս 
իրողութիւնը բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ գիտակից ու իրողութիւնը բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ գիտակից ու իրողութիւնը բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ գիտակից ու իրողութիւնը բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, որ գիտակից ու 
ճշմարտութիւնը փնտռող մարդկութիւնը, աստիճանական ճշմարտութիւնը փնտռող մարդկութիւնը, աստիճանական ճշմարտութիւնը փնտռող մարդկութիւնը, աստիճանական ճշմարտութիւնը փնտռող մարդկութիւնը, աստիճանական 
հոգեղինացման կը դիմէր, հոգիին գոհացում տուող կրօնք մը կը հոգեղինացման կը դիմէր, հոգիին գոհացում տուող կրօնք մը կը հոգեղինացման կը դիմէր, հոգիին գոհացում տուող կրօնք մը կը հոգեղինացման կը դիմէր, հոգիին գոհացում տուող կրօնք մը կը 
փնտռէրփնտռէրփնտռէրփնտռէր::::    

    
2.2.2.2.----    Քանի Նոր Կտակարանը կը հաստատէ որ Քրիստոս Քանի Նոր Կտակարանը կը հաստատէ որ Քրիստոս Քանի Նոր Կտակարանը կը հաստատէ որ Քրիստոս Քանի Նոր Կտակարանը կը հաստատէ որ Քրիստոս 

միակ միջնորդն է Ամիակ միջնորդն է Ամիակ միջնորդն է Ամիակ միջնորդն է Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, մենք ինչո՞ւ ստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, մենք ինչո՞ւ ստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, մենք ինչո՞ւ ստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, մենք ինչո՞ւ 
սուրբերու միջնորդութիւնը կը խնդրենքսուրբերու միջնորդութիւնը կը խնդրենքսուրբերու միջնորդութիւնը կը խնդրենքսուրբերու միջնորդութիւնը կը խնդրենք::::    

    
Քրիստոսի եւ սուրբերուն միջնորդութիւնը հիմնովին կը Քրիստոսի եւ սուրբերուն միջնորդութիւնը հիմնովին կը Քրիստոսի եւ սուրբերուն միջնորդութիւնը հիմնովին կը Քրիստոսի եւ սուրբերուն միջնորդութիւնը հիմնովին կը 

տարբերին իրարմէտարբերին իրարմէտարբերին իրարմէտարբերին իրարմէ::::    Քրիստոսի մէկ եւ միակ միջնորդութիւնը մեր Քրիստոսի մէկ եւ միակ միջնորդութիւնը մեր Քրիստոսի մէկ եւ միակ միջնորդութիւնը մեր Քրիստոսի մէկ եւ միակ միջնորդութիւնը մեր 
փրկութեան կապակցութեամբ, տարբեր է այն միջնորդութենէն, փրկութեան կապակցութեամբ, տարբեր է այն միջնորդութենէն, փրկութեան կապակցութեամբ, տարբեր է այն միջնորդութենէն, փրկութեան կապակցութեամբ, տարբեր է այն միջնորդութենէն, 
այն աղօթքէն, այն բարայն աղօթքէն, այն բարայն աղօթքէն, այն բարայն աղօթքէն, այն բարեխօսութենէն, որ կը վերաբերի եխօսութենէն, որ կը վերաբերի եխօսութենէն, որ կը վերաբերի եխօսութենէն, որ կը վերաբերի 
սուրբերուն, եւ որ Աստուծմէ ոեւէ յատուկ շնորհք մը կամ սուրբերուն, եւ որ Աստուծմէ ոեւէ յատուկ շնորհք մը կամ սուրբերուն, եւ որ Աստուծմէ ոեւէ յատուկ շնորհք մը կամ սուրբերուն, եւ որ Աստուծմէ ոեւէ յատուկ շնորհք մը կամ 
պարգեւ մը ստանալու համար էպարգեւ մը ստանալու համար էպարգեւ մը ստանալու համար էպարգեւ մը ստանալու համար է::::    Այլ խօսքով, Քրիստոսի Այլ խօսքով, Քրիստոսի Այլ խօսքով, Քրիստոսի Այլ խօսքով, Քրիստոսի 
կատարած միջնորդութիւնը ոեւէ մէկ սուրբի չենք վերագրեր եւ չի կատարած միջնորդութիւնը ոեւէ մէկ սուրբի չենք վերագրեր եւ չի կատարած միջնորդութիւնը ոեւէ մէկ սուրբի չենք վերագրեր եւ չի կատարած միջնորդութիւնը ոեւէ մէկ սուրբի չենք վերագրեր եւ չի 
կրնար վերագրուիլ, որովհետեւ փրկութեան միակ միջնորդը կրնար վերագրուիլ, որովհետեւ փրկութեան միակ միջնորդը կրնար վերագրուիլ, որովհետեւ փրկութեան միակ միջնորդը կրնար վերագրուիլ, որովհետեւ փրկութեան միակ միջնորդը 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    Քրիստոսէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկը չի կրնար մեր Քրիստոսէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկը չի կրնար մեր Քրիստոսէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկը չի կրնար մեր Քրիստոսէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկը չի կրնար մեր 
փրկութիւնը շահիլ մեզի համարփրկութիւնը շահիլ մեզի համարփրկութիւնը շահիլ մեզի համարփրկութիւնը շահիլ մեզի համար::::    
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Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը նաեւՀարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը նաեւՀարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը նաեւՀարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը նաեւ::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կը հաստատէ թէ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է (Եփ 1.23, Կղ կը հաստատէ թէ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է (Եփ 1.23, Կղ կը հաստատէ թէ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է (Եփ 1.23, Կղ կը հաստատէ թէ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է (Եփ 1.23, Կղ 
1.24)1.24)1.24)1.24):::: « « « «Քրիստոսի մարմինՔրիստոսի մարմինՔրիստոսի մարմինՔրիստոսի մարմին» » » » ըսելով, կը հասկնանք՝ թէըսելով, կը հասկնանք՝ թէըսելով, կը հասկնանք՝ թէըսելով, կը հասկնանք՝ թէ´́́́    
Ֆիզիքապէս ապրող եկեղեցին,Ֆիզիքապէս ապրող եկեղեցին,Ֆիզիքապէս ապրող եկեղեցին,Ֆիզիքապէս ապրող եկեղեցին,    որ կը կոչուի զինուորագրեալ որ կը կոչուի զինուորագրեալ որ կը կոչուի զինուորագրեալ որ կը կոչուի զինուորագրեալ 
եկեղեցի, եւ թէեկեղեցի, եւ թէեկեղեցի, եւ թէեկեղեցի, եւ թէ´́́́    ննջեցեալ հաւատացեալները՝ որոնք կը կազմեն ննջեցեալ հաւատացեալները՝ որոնք կը կազմեն ննջեցեալ հաւատացեալները՝ որոնք կը կազմեն ննջեցեալ հաւատացեալները՝ որոնք կը կազմեն 
յաղթական եկեղեցինյաղթական եկեղեցինյաղթական եկեղեցինյաղթական եկեղեցին::::    Արդ, եթէ Քրիստոսի զաւակները՝ անոնք Արդ, եթէ Քրիստոսի զաւակները՝ անոնք Արդ, եթէ Քրիստոսի զաւակները՝ անոնք Արդ, եթէ Քրիստոսի զաւակները՝ անոնք 
ըլլան ողջ թէ ննջած, Քրիստոսի մէկ եւ նոյն մարմինը կը կազմեն, ըլլան ողջ թէ ննջած, Քրիստոսի մէկ եւ նոյն մարմինը կը կազմեն, ըլլան ողջ թէ ննջած, Քրիստոսի մէկ եւ նոյն մարմինը կը կազմեն, ըլլան ողջ թէ ննջած, Քրիստոսի մէկ եւ նոյն մարմինը կը կազմեն, 
ճիշդ պիտի ըլլա՞ր չխնդրել ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնըճիշդ պիտի ըլլա՞ր չխնդրել ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնըճիշդ պիտի ըլլա՞ր չխնդրել ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնըճիշդ պիտի ըլլա՞ր չխնդրել ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնը::::    
Ֆիզիքապէս ողջ եղող հաւատացեալները իրարու համար չե՞ն Ֆիզիքապէս ողջ եղող հաւատացեալները իրարու համար չե՞ն Ֆիզիքապէս ողջ եղող հաւատացեալները իրարու համար չե՞ն Ֆիզիքապէս ողջ եղող հաւատացեալները իրարու համար չե՞ն 
աղօթեր, չե՞ն բարեխօսերաղօթեր, չե՞ն բարեխօսերաղօթեր, չե՞ն բարեխօսերաղօթեր, չե՞ն բարեխօսեր::::    Եթէ մենք իրարու աղօթքը եւ Եթէ մենք իրարու աղօթքը եւ Եթէ մենք իրարու աղօթքը եւ Եթէ մենք իրարու աղօթքը եւ 
բարեխօսութիւնը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք աղօթքն ու 
բարեխօսութիւնը մեզմէ մեկնած սուրբերուն, մանաւանդ որ, բարեխօսութիւնը մեզմէ մեկնած սուրբերուն, մանաւանդ որ, բարեխօսութիւնը մեզմէ մեկնած սուրբերուն, մանաւանդ որ, բարեխօսութիւնը մեզմէ մեկնած սուրբերուն, մանաւանդ որ, 
անոնց հետ միասին մէկ եւ նոյն եկեղեցին է որ կը կանոնց հետ միասին մէկ եւ նոյն եկեղեցին է որ կը կանոնց հետ միասին մէկ եւ նոյն եկեղեցին է որ կը կանոնց հետ միասին մէկ եւ նոյն եկեղեցին է որ կը կազմենքազմենքազմենքազմենք::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի 
Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն ՍրբովՄարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն ՍրբովՄարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն ՍրբովՄարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով::::    Որով էառ մարմին, Որով էառ մարմին, Որով էառ մարմին, Որով էառ մարմին, 
հոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոհոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոհոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոհոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ո´́́́չ չ չ չ 
կարծեօքկարծեօքկարծեօքկարծեօք»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Մարմին առաւ, մարդացաւ, Սուրբ Մարմին առաւ, մարդացաւ, Սուրբ Մարմին առաւ, մարդացաւ, Սուրբ Մարմին առաւ, մարդացաւ, Սուրբ 
Հոգիին ներգործութեամբ սուրբ կՀոգիին ներգործութեամբ սուրբ կՀոգիին ներգործութեամբ սուրբ կՀոգիին ներգործութեամբ սուրբ կոյս Մարիամէն ծնելով որպէս ոյս Մարիամէն ծնելով որպէս ոյս Մարիամէն ծնելով որպէս ոյս Մարիամէն ծնելով որպէս 
կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, եւ ամէն ինչով կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, եւ ամէն ինչով կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, եւ ամէն ինչով կատարեալ մարդ՝ մարմինով, հոգիով եւ միտքով, եւ ամէն ինչով 
որ մարդկային է. ոոր մարդկային է. ոոր մարդկային է. ոոր մարդկային է. ո´́́́չ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէսչ թէ երեւութապէս, այլ ճշմարտապէս»»»»::::    

    
Կը սկսինք առաջին բառէն՝ Կը սկսինք առաջին բառէն՝ Կը սկսինք առաջին բառէն՝ Կը սկսինք առաջին բառէն՝ ««««մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ»»»»::::    Երեք կերպերով Երեք կերպերով Երեք կերպերով Երեք կերպերով 

կարելի է հասկնալ այս բնորոշումը.կարելի է հասկնալ այս բնորոշումը.կարելի է հասկնալ այս բնորոշումը.կարելի է հասկնալ այս բնորոշումը.----    
1.1.1.1.----    Կրնանք հասկնալ իբրեւ թանձրացուԿրնանք հասկնալ իբրեւ թանձրացուԿրնանք հասկնալ իբրեւ թանձրացուԿրնանք հասկնալ իբրեւ թանձրացում կամ մ կամ մ կամ մ կամ 

նիւթականացումնիւթականացումնիւթականացումնիւթականացում::::    Երբ բանի մը համար ըսենք՝ Երբ բանի մը համար ըսենք՝ Երբ բանի մը համար ըսենք՝ Երբ բանի մը համար ըսենք՝ ««««մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ», », », », 
ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզենք, որ որոշակի կերպարանք մը կամ մարմին մը ուզենք, որ որոշակի կերպարանք մը կամ մարմին մը ուզենք, որ որոշակի կերպարանք մը կամ մարմին մը ուզենք, որ որոշակի կերպարանք մը կամ մարմին մը 
առաւ, իրականութիւն դարձաւառաւ, իրականութիւն դարձաւառաւ, իրականութիւն դարձաւառաւ, իրականութիւն դարձաւ::::    

2.2.2.2.----    Երկրորդը քիչ մը վտանգաւոր բացատրութիւն մըն է, Երկրորդը քիչ մը վտանգաւոր բացատրութիւն մըն է, Երկրորդը քիչ մը վտանգաւոր բացատրութիւն մըն է, Երկրորդը քիչ մը վտանգաւոր բացատրութիւն մըն է, 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ ««««մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ», », », », կրնայ նշանակել՝ երեւոյթով կամ կրնայ նշանակել՝ երեւոյթով կամ կրնայ նշանակել՝ երեւոյթով կամ կրնայ նշանակել՝ երեւոյթով կամ 
նմանութեամբ հանմանութեամբ հանմանութեամբ հանմանութեամբ հանդէս եկաւնդէս եկաւնդէս եկաւնդէս եկաւ::::    Բայց տարբեր բան է երեւոյթով կամ Բայց տարբեր բան է երեւոյթով կամ Բայց տարբեր բան է երեւոյթով կամ Բայց տարբեր բան է երեւոյթով կամ 
նմանութեամբ հանդէս գալը, եւ տարբեր՝ իրականօրէն կամ նմանութեամբ հանդէս գալը, եւ տարբեր՝ իրականօրէն կամ նմանութեամբ հանդէս գալը, եւ տարբեր՝ իրականօրէն կամ նմանութեամբ հանդէս գալը, եւ տարբեր՝ իրականօրէն կամ 
ճշմարտապէս հանդէս գալըճշմարտապէս հանդէս գալըճշմարտապէս հանդէս գալըճշմարտապէս հանդէս գալը:::: 

3.3.3.3.---- « « « «ՄարմնացաւՄարմնացաւՄարմնացաւՄարմնացաւ» » » » բառին երրորդ բացատրութիւնը կրնայ բառին երրորդ բացատրութիւնը կրնայ բառին երրորդ բացատրութիւնը կրնայ բառին երրորդ բացատրութիւնը կրնայ 
պարզապէս նշանակել՝ մարդ դարձաւպարզապէս նշանակել՝ մարդ դարձաւպարզապէս նշանակել՝ մարդ դարձաւպարզապէս նշանակել՝ մարդ դարձաւ::::    Կը կանխեմ ըսելու որ Կը կանխեմ ըսելու որ Կը կանխեմ ըսելու որ Կը կանխեմ ըսելու որ 
««««մարմինմարմինմարմինմարմին» » » » եւ եւ եւ եւ ««««մարդմարդմարդմարդ» » » » բառերը նոյն իմաստըբառերը նոյն իմաստըբառերը նոյն իմաստըբառերը նոյն իմաստը    չունինչունինչունինչունին::::    Եբրայերէն Եբրայերէն Եբրայերէն Եբրայերէն 
««««պաշարպաշարպաշարպաշար» » » » բառը որ արաբերէնի մէջ ալ նոյնն է, կը նշանակէ՝ բառը որ արաբերէնի մէջ ալ նոյնն է, կը նշանակէ՝ բառը որ արաբերէնի մէջ ալ նոյնն է, կը նշանակէ՝ բառը որ արաբերէնի մէջ ալ նոյնն է, կը նշանակէ՝ 
մարմին, միս ու ոսկոր. բայց նոյն բառով կրնանք նաեւ հասկնալ՝ մարմին, միս ու ոսկոր. բայց նոյն բառով կրնանք նաեւ հասկնալ՝ մարմին, միս ու ոսկոր. բայց նոյն բառով կրնանք նաեւ հասկնալ՝ մարմին, միս ու ոսկոր. բայց նոյն բառով կրնանք նաեւ հասկնալ՝ 
մարդ արարածըմարդ արարածըմարդ արարածըմարդ արարածը::::    

Հաւատամքին մէջ Հաւատամքին մէջ Հաւատամքին մէջ Հաւատամքին մէջ ««««մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ» » » » բառը, կը նշանակէ՝ բառը, կը նշանակէ՝ բառը, կը նշանակէ՝ բառը, կը նշանակէ՝ 
թանձրացաւ, շօշափելի դարձաւ, մարդ դարձաւթանձրացաւ, շօշափելի դարձաւ, մարդ դարձաւթանձրացաւ, շօշափելի դարձաւ, մարդ դարձաւթանձրացաւ, շօշափելի դարձաւ, մարդ դարձաւ::::    Առաջին եւ Առաջին եւ Առաջին եւ Առաջին եւ 
երրորդ իմաստնեերրորդ իմաստնեերրորդ իմաստնեերրորդ իմաստները անոր մէջ կը դրսեւորուինրը անոր մէջ կը դրսեւորուինրը անոր մէջ կը դրսեւորուինրը անոր մէջ կը դրսեւորուին:::: « « « «ՄարմնացաւՄարմնացաւՄարմնացաւՄարմնացաւ» » » » 
բառը մեզի կու գայ Յովհաննէսի Աւետարանէնբառը մեզի կու գայ Յովհաննէսի Աւետարանէնբառը մեզի կու գայ Յովհաննէսի Աւետարանէնբառը մեզի կու գայ Յովհաննէսի Աւետարանէն::::    Հոն կը կարդանք. Հոն կը կարդանք. Հոն կը կարդանք. Հոն կը կարդանք. 
««««Բանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւԲանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւԲանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւԲանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւ»»»» ( ( ( (Յհ 1.14)Յհ 1.14)Յհ 1.14)Յհ 1.14)::::    
Ուշագրաւ է որ բնագիրը Ուշագրաւ է որ բնագիրը Ուշագրաւ է որ բնագիրը Ուշագրաւ է որ բնագիրը ««««մարդ եղաւմարդ եղաւմարդ եղաւմարդ եղաւ» » » » ըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ 
««««մարմին եղաւմարմին եղաւմարմին եղաւմարմին եղաւ», », », », որ խորքին մէջ պարզապէս կը նշանակէ՝ որ խորքին մէջ պարզապէս կը նշանակէ՝ որ խորքին մէջ պարզապէս կը նշանակէ՝ որ խորքին մէջ պարզապէս կը նշանակէ՝ մարդ մարդ մարդ մարդ 
եղաւեղաւեղաւեղաւ::::    

Յովհաննէս Աւետարանիչ յատուկ նպատակով մըն է որ Յովհաննէս Աւետարանիչ յատուկ նպատակով մըն է որ Յովհաննէս Աւետարանիչ յատուկ նպատակով մըն է որ Յովհաննէս Աւետարանիչ յատուկ նպատակով մըն է որ 
««««մարմին եղաւմարմին եղաւմարմին եղաւմարմին եղաւ» » » » բացատրութիւնը կը գործածէ Աստուծոյ Որդիին բացատրութիւնը կը գործածէ Աստուծոյ Որդիին բացատրութիւնը կը գործածէ Աստուծոյ Որդիին բացատրութիւնը կը գործածէ Աստուծոյ Որդիին 
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համարհամարհամարհամար::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, որ Անմարմինը ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, որ Անմարմինը ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, որ Անմարմինը ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, որ Անմարմինը 
մարմին եղաւ, որպէսզի մարդիկ կարենային մօտենալ իրեն եւ մարմին եղաւ, որպէսզի մարդիկ կարենային մօտենալ իրեն եւ մարմին եղաւ, որպէսզի մարդիկ կարենային մօտենալ իրեն եւ մարմին եղաւ, որպէսզի մարդիկ կարենային մօտենալ իրեն եւ 
հաղորդակցիլ հետըհաղորդակցիլ հետըհաղորդակցիլ հետըհաղորդակցիլ հետը::::    Որդին իբրեւ ԱստոՈրդին իբրեւ ԱստոՈրդին իբրեւ ԱստոՈրդին իբրեւ Աստուած անմերձենալի ւած անմերձենալի ւած անմերձենալի ւած անմերձենալի 
պիտի ըլլար եւ նոյնիսկ կարելի պիտի չըլլար կանգնիլ անոր պիտի ըլլար եւ նոյնիսկ կարելի պիտի չըլլար կանգնիլ անոր պիտի ըլլար եւ նոյնիսկ կարելի պիտի չըլլար կանգնիլ անոր պիտի ըլլար եւ նոյնիսկ կարելի պիտի չըլլար կանգնիլ անոր 
անմիջական ներկայութեան եւ լսել անոր ձայնը՝ եթէ անմիջական ներկայութեան եւ լսել անոր ձայնը՝ եթէ անմիջական ներկայութեան եւ լսել անոր ձայնը՝ եթէ անմիջական ներկայութեան եւ լսել անոր ձայնը՝ եթէ 
չմարմնանար ու չմարդեղանարչմարմնանար ու չմարդեղանարչմարմնանար ու չմարդեղանարչմարմնանար ու չմարդեղանար::::    

Այս իրողութիւնն է կարծէք, որ Պօղոս առաքեալ կը փորձէ Այս իրողութիւնն է կարծէք, որ Պօղոս առաքեալ կը փորձէ Այս իրողութիւնն է կարծէք, որ Պօղոս առաքեալ կը փորձէ Այս իրողութիւնն է կարծէք, որ Պօղոս առաքեալ կը փորձէ 
անուղղակիօրէն հասկցնել մեզի, երբ կը բացատրէ, թէ ինչպէս անուղղակիօրէն հասկցնել մեզի, երբ կը բացատրէ, թէ ինչպէս անուղղակիօրէն հասկցնել մեզի, երբ կը բացատրէ, թէ ինչպէս անուղղակիօրէն հասկցնել մեզի, երբ կը բացատրէ, թէ ինչպէս 
ՔրիստՔրիստՔրիստՔրիստոս ոս ոս ոս ««««որ թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, կամաւորապէս որ թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, կամաւորապէս որ թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, կամաւորապէս որ թէպէտ բնութեամբ Աստուած էր, կամաւորապէս 
ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը ինքզինքը այդ պատիւէն մերկացուց՝ ծառայական մեր բնութիւնը 
իր վրայ առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային իր վրայ առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային իր վրայ առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային իր վրայ առնելով, եւ մարդոց պէս եղաւ եւ մարդկային 
կերպարանքով ճանչցուեցաւկերպարանքով ճանչցուեցաւկերպարանքով ճանչցուեցաւկերպարանքով ճանչցուեցաւ»»»» ( ( ( (Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6Փլպ 2.6----7)7)7)7)::::    Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք 
չմերկացնէր իր աստուածային լուսաճաճանչ փառքէն՝ չմերկացնէր իր աստուածային լուսաճաճանչ փառքէն՝ չմերկացնէր իր աստուածային լուսաճաճանչ փառքէն՝ չմերկացնէր իր աստուածային լուսաճաճանչ փառքէն՝ ոոոո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
կարող պիտի ըլլար մերձենալ իրենկարող պիտի ըլլար մերձենալ իրենկարող պիտի ըլլար մերձենալ իրենկարող պիտի ըլլար մերձենալ իրեն::::    

Առաքեալին գործածաց Առաքեալին գործածաց Առաքեալին գործածաց Առաքեալին գործածաց ««««մարդոց պէսմարդոց պէսմարդոց պէսմարդոց պէս» » » » կամ կամ կամ կամ ««««մարդկային մարդկային մարդկային մարդկային 
կերպարանքկերպարանքկերպարանքկերպարանք» » » » բառերը մեզ պէտք չէ մոլորեցնեն. կարգ մը մարդիկ բառերը մեզ պէտք չէ մոլորեցնեն. կարգ մը մարդիկ բառերը մեզ պէտք չէ մոլորեցնեն. կարգ մը մարդիկ բառերը մեզ պէտք չէ մոլորեցնեն. կարգ մը մարդիկ 
գայթակղեցան առաքեալին գործածաց այս բառերէն եւ գայթակղեցան առաքեալին գործածաց այս բառերէն եւ գայթակղեցան առաքեալին գործածաց այս բառերէն եւ գայթակղեցան առաքեալին գործածաց այս բառերէն եւ 
վերածուեցան աղանդաւորներուվերածուեցան աղանդաւորներուվերածուեցան աղանդաւորներուվերածուեցան աղանդաւորներու::::    Անոնք հիմնուելով առաքեալին Անոնք հիմնուելով առաքեալին Անոնք հիմնուելով առաքեալին Անոնք հիմնուելով առաքեալին 
այս բառերունայս բառերունայս բառերունայս բառերուն    վրայ, հաստատեցին, թէ՝ Քրիստոս մարդկային վրայ, հաստատեցին, թէ՝ Քրիստոս մարդկային վրայ, հաստատեցին, թէ՝ Քրիստոս մարդկային վրայ, հաստատեցին, թէ՝ Քրիստոս մարդկային 
կերպարանքով էր, մարդկային նմանութեամբ էր, բայց ճշմարիտ կերպարանքով էր, մարդկային նմանութեամբ էր, բայց ճշմարիտ կերպարանքով էր, մարդկային նմանութեամբ էր, բայց ճշմարիտ կերպարանքով էր, մարդկային նմանութեամբ էր, բայց ճշմարիտ 
մարդ մը չէրմարդ մը չէրմարդ մը չէրմարդ մը չէր::::    Ճիշդ անոր համար ալ, Հաւատամքը Ճիշդ անոր համար ալ, Հաւատամքը Ճիշդ անոր համար ալ, Հաւատամքը Ճիշդ անոր համար ալ, Հաւատամքը ««««մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ» » » » 
ըսելէ անմիջապէս ետք, կըսելէ անմիջապէս ետք, կըսելէ անմիջապէս ետք, կըսելէ անմիջապէս ետք, կ’’’’աւելցնէ՝ աւելցնէ՝ աւելցնէ՝ աւելցնէ՝ ««««մարդացաւմարդացաւմարդացաւմարդացաւ» » » » 
բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    

Նիկիոյ ժողովէն ետք, 4Նիկիոյ ժողովէն ետք, 4Նիկիոյ ժողովէն ետք, 4Նիկիոյ ժողովէն ետք, 4----րդ դարուն, քանի մը նոր աղրդ դարուն, քանի մը նոր աղրդ դարուն, քանի մը նոր աղրդ դարուն, քանի մը նոր աղանդներ անդներ անդներ անդներ 
ծնունդ առին, որոնք ամբողջութեամբ հետաքրքրուած էին ծնունդ առին, որոնք ամբողջութեամբ հետաքրքրուած էին ծնունդ առին, որոնք ամբողջութեամբ հետաքրքրուած էին ծնունդ առին, որոնք ամբողջութեամբ հետաքրքրուած էին 
Քրիստոսի ինքնութեամբ, Քրիստոսի աստուածային եւ Քրիստոսի ինքնութեամբ, Քրիստոսի աստուածային եւ Քրիստոսի ինքնութեամբ, Քրիստոսի աստուածային եւ Քրիստոսի ինքնութեամբ, Քրիստոսի աստուածային եւ 
մարդկային բնութիւններով եւ այդ բնութիւններուն փոխմարդկային բնութիւններով եւ այդ բնութիւններուն փոխմարդկային բնութիւններով եւ այդ բնութիւններուն փոխմարդկային բնութիւններով եւ այդ բնութիւններուն փոխ----
յարաբերութեամբյարաբերութեամբյարաբերութեամբյարաբերութեամբ::::    Այդ աղանդներէն նշանաւոր էին երկուքը՝ Այդ աղանդներէն նշանաւոր էին երկուքը՝ Այդ աղանդներէն նշանաւոր էին երկուքը՝ Այդ աղանդներէն նշանաւոր էին երկուքը՝ 
Ապողինար եւ ԵւտիքէսԱպողինար եւ ԵւտիքէսԱպողինար եւ ԵւտիքէսԱպողինար եւ Եւտիքէս::::    Ապողինար կԱպողինար կԱպողինար կԱպողինար կ’’’’ըսէր թէ Քրիստոս ըսէր թէ Քրիստոս ըսէր թէ Քրիստոս ըսէր թէ Քրիստոս 
մամամամարդկային մարմին առաւ բայց մարդկային հոգի չունէր, այդ րդկային մարմին առաւ բայց մարդկային հոգի չունէր, այդ րդկային մարմին առաւ բայց մարդկային հոգի չունէր, այդ րդկային մարմին առաւ բայց մարդկային հոգի չունէր, այդ 
հոգիին տեղ՝ աստուածութիւնը եկաւ եւ միացաւ մարմինինհոգիին տեղ՝ աստուածութիւնը եկաւ եւ միացաւ մարմինինհոգիին տեղ՝ աստուածութիւնը եկաւ եւ միացաւ մարմինինհոգիին տեղ՝ աստուածութիւնը եկաւ եւ միացաւ մարմինին::::    

Երբ եկեղեցւոյ հայրերը ընդդիմացան Ապողինարի այս Երբ եկեղեցւոյ հայրերը ընդդիմացան Ապողինարի այս Երբ եկեղեցւոյ հայրերը ընդդիմացան Ապողինարի այս Երբ եկեղեցւոյ հայրերը ընդդիմացան Ապողինարի այս 
տեսութեան եւ Աստուածաշունչէն ցոյց տուին իրեն թէ Քրիստոս տեսութեան եւ Աստուածաշունչէն ցոյց տուին իրեն թէ Քրիստոս տեսութեան եւ Աստուածաշունչէն ցոյց տուին իրեն թէ Քրիստոս տեսութեան եւ Աստուածաշունչէն ցոյց տուին իրեն թէ Քրիստոս 
ունէր հոգի, հիմնուելով Քրիստոսի իսկ բառերուն վրայունէր հոգի, հիմնուելով Քրիստոսի իսկ բառերուն վրայունէր հոգի, հիմնուելով Քրիստոսի իսկ բառերուն վրայունէր հոգի, հիմնուելով Քրիստոսի իսկ բառերուն վրայ՝ ՝ ՝ ՝ ««««Հոգիս Հոգիս Հոգիս Հոգիս 
մեռնելու աստիճան տրտում էմեռնելու աստիճան տրտում էմեռնելու աստիճան տրտում էմեռնելու աստիճան տրտում է»»»» ( ( ( (Մտ 26.38), կամ՝ Մտ 26.38), կամ՝ Մտ 26.38), կամ՝ Մտ 26.38), կամ՝ ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր, յր, յր, յր, 
ձեռքերուդ մէջ կձեռքերուդ մէջ կձեռքերուդ մէջ կձեռքերուդ մէջ կ’’’’աւանդեմ հոգիսաւանդեմ հոգիսաւանդեմ հոգիսաւանդեմ հոգիս»»»» ( ( ( (Ղկ 23.46), Ապողինար փոխեց Ղկ 23.46), Ապողինար փոխեց Ղկ 23.46), Ապողինար փոխեց Ղկ 23.46), Ապողինար փոխեց 
իր տեսութիւնը, բայց ուրիշ մոլորութեան մը մէջ ինկաւ այս իր տեսութիւնը, բայց ուրիշ մոլորութեան մը մէջ ինկաւ այս իր տեսութիւնը, բայց ուրիշ մոլորութեան մը մէջ ինկաւ այս իր տեսութիւնը, բայց ուրիշ մոլորութեան մը մէջ ինկաւ այս 
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անգամանգամանգամանգամ::::    Ան ըսաւ թէ Քրիստոս հոգի ունէր, բայց միտք չունէրԱն ըսաւ թէ Քրիստոս հոգի ունէր, բայց միտք չունէրԱն ըսաւ թէ Քրիստոս հոգի ունէր, բայց միտք չունէրԱն ըսաւ թէ Քրիստոս հոգի ունէր, բայց միտք չունէր::::    Քիչ Քիչ Քիչ Քիչ 
ետք ասոր մասին պիտի խօետք ասոր մասին պիտի խօետք ասոր մասին պիտի խօետք ասոր մասին պիտի խօսիմսիմսիմսիմ::::    

Մերժել որ Քրիստոս հոգի ունէր, պիտի նշանակէր՝ մերժել Մերժել որ Քրիստոս հոգի ունէր, պիտի նշանակէր՝ մերժել Մերժել որ Քրիստոս հոգի ունէր, պիտի նշանակէր՝ մերժել Մերժել որ Քրիստոս հոգի ունէր, պիտի նշանակէր՝ մերժել 
անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու իրողութիւնըանոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու իրողութիւնըանոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու իրողութիւնըանոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու իրողութիւնը::::    Ուղղափառ Ուղղափառ Ուղղափառ Ուղղափառ 
եկեղեցին շեշտեց որ Քրիստոս կատարեալ մարդ էր՝ ճիշդ մեզի եկեղեցին շեշտեց որ Քրիստոս կատարեալ մարդ էր՝ ճիշդ մեզի եկեղեցին շեշտեց որ Քրիստոս կատարեալ մարդ էր՝ ճիշդ մեզի եկեղեցին շեշտեց որ Քրիստոս կատարեալ մարդ էր՝ ճիշդ մեզի 
պէսպէսպէսպէս::::    Ան ունէր մարմին, հոգի եւ միտք Ան ունէր մարմին, հոգի եւ միտք Ան ունէր մարմին, հոգի եւ միտք Ան ունէր մարմին, հոգի եւ միտք ««««եւ զամենայն որ ինչ է ի եւ զամենայն որ ինչ է ի եւ զամենայն որ ինչ է ի եւ զամենայն որ ինչ է ի 
մարդմարդմարդմարդ»,»,»,»,    այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝ « « « «եւ ամէն ինչ որեւ ամէն ինչ որեւ ամէն ինչ որեւ ամէն ինչ որ    մարդկային է կամ մարդուն մարդկային է կամ մարդուն մարդկային է կամ մարդուն մարդկային է կամ մարդուն 
յատուկ էյատուկ էյատուկ էյատուկ է»»»»::::    Եկեղեցւոյ հայրերը այս կարեւոր յաւելումը, թէ՝ Եկեղեցւոյ հայրերը այս կարեւոր յաւելումը, թէ՝ Եկեղեցւոյ հայրերը այս կարեւոր յաւելումը, թէ՝ Եկեղեցւոյ հայրերը այս կարեւոր յաւելումը, թէ՝ 
««««Քրիստոս մարդկային մարմինին, հոգիին եւ միտքին կողքին, Քրիստոս մարդկային մարմինին, հոգիին եւ միտքին կողքին, Քրիստոս մարդկային մարմինին, հոգիին եւ միտքին կողքին, Քրիստոս մարդկային մարմինին, հոգիին եւ միտքին կողքին, 
ունէր նաեւ մարդկային մնացեալ բոլոր յատանիշներըունէր նաեւ մարդկային մնացեալ բոլոր յատանիշներըունէր նաեւ մարդկային մնացեալ բոլոր յատանիշներըունէր նաեւ մարդկային մնացեալ բոլոր յատանիշները»,»,»,»,    ըրին, ըրին, ըրին, ըրին, 
որովհետեւ գիտէին որ հետագային կրնային ուրիշ որովհետեւ գիտէին որ հետագային կրնային ուրիշ որովհետեւ գիտէին որ հետագային կրնային ուրիշ որովհետեւ գիտէին որ հետագային կրնային ուրիշ 
աղանդաւորներ գալ եւ Քրաղանդաւորներ գալ եւ Քրաղանդաւորներ գալ եւ Քրաղանդաւորներ գալ եւ Քրիստոսի հոգիէն ու միտքէն զատ, անոր իստոսի հոգիէն ու միտքէն զատ, անոր իստոսի հոգիէն ու միտքէն զատ, անոր իստոսի հոգիէն ու միտքէն զատ, անոր 
մարդկային այլ յատկանիշները մերժելմարդկային այլ յատկանիշները մերժելմարդկային այլ յատկանիշները մերժելմարդկային այլ յատկանիշները մերժել::::        

Տարբեր աղանդաւորներ եկան ըսելու, որ եթէ Աստուծոյ Տարբեր աղանդաւորներ եկան ըսելու, որ եթէ Աստուծոյ Տարբեր աղանդաւորներ եկան ըսելու, որ եթէ Աստուծոյ Տարբեր աղանդաւորներ եկան ըսելու, որ եթէ Աստուծոյ 
Որդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, ուրեմն, այլայլութիւն կամ Որդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, ուրեմն, այլայլութիւն կամ Որդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, ուրեմն, այլայլութիւն կամ Որդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, ուրեմն, այլայլութիւն կամ 
փոփոխութիւն մտաւ իր մէջփոփոխութիւն մտաւ իր մէջփոփոխութիւն մտաւ իր մէջփոփոխութիւն մտաւ իր մէջ::::    Աստուծոյ Որդին որ նախապէս Աստուծոյ Որդին որ նախապէս Աստուծոյ Որդին որ նախապէս Աստուծոյ Որդին որ նախապէս 
Աստուած էր, մարմնանալէ ետք, դաԱստուած էր, մարմնանալէ ետք, դաԱստուած էր, մարմնանալէ ետք, դաԱստուած էր, մարմնանալէ ետք, դադրեցա՞ւ Աստուած ըլլալէ, թէ՝ դրեցա՞ւ Աստուած ըլլալէ, թէ՝ դրեցա՞ւ Աստուած ըլլալէ, թէ՝ դրեցա՞ւ Աստուած ըլլալէ, թէ՝ 
մնաց միաժամանակ Աստուած եւ մարդմնաց միաժամանակ Աստուած եւ մարդմնաց միաժամանակ Աստուած եւ մարդմնաց միաժամանակ Աստուած եւ մարդ::::    Այս հարցումին Այս հարցումին Այս հարցումին Այս հարցումին 
պատասխանը Աստուածաշունչը իպատասխանը Աստուածաշունչը իպատասխանը Աստուածաշունչը իպատասխանը Աստուածաշունչը ի´́́́նք կու տայնք կու տայնք կու տայնք կու տայ::::    Եսայի Եսայի Եսայի Եսայի 
մարգարէն խօսելով Յիսուսի ծնունդին մասին՝ կմարգարէն խօսելով Յիսուսի ծնունդին մասին՝ կմարգարէն խօսելով Յիսուսի ծնունդին մասին՝ կմարգարէն խօսելով Յիսուսի ծնունդին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեզի Մեզի Մեզի Մեզի 
մանուկ մը ծնաւ, անոր անունը պիտի կոչուի սքանչելի մանուկ մը ծնաւ, անոր անունը պիտի կոչուի սքանչելի մանուկ մը ծնաւ, անոր անունը պիտի կոչուի սքանչելի մանուկ մը ծնաւ, անոր անունը պիտի կոչուի սքանչելի 
խորհրդական, հզօր Աստուած, յաւիտենխորհրդական, հզօր Աստուած, յաւիտենխորհրդական, հզօր Աստուած, յաւիտենխորհրդական, հզօր Աստուած, յաւիտենականութեան հայր եւ ականութեան հայր եւ ականութեան հայր եւ ականութեան հայր եւ 
խաղաղութեան իշխանխաղաղութեան իշխանխաղաղութեան իշխանխաղաղութեան իշխան»»»» ( ( ( (Ես 9.6)Ես 9.6)Ես 9.6)Ես 9.6)::::    Ծնեալ մանուկին համար Ծնեալ մանուկին համար Ծնեալ մանուկին համար Ծնեալ մանուկին համար 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««հզօր Աստուածհզօր Աստուածհզօր Աստուածհզօր Աստուած» » » » բառերը, ամենայն յստակութեամբ բառերը, ամենայն յստակութեամբ բառերը, ամենայն յստակութեամբ բառերը, ամենայն յստակութեամբ 
ցոյց կու տան, որ Աստուծոյ Որդին իր ծնունդէն ետք՝ մնաց ցոյց կու տան, որ Աստուծոյ Որդին իր ծնունդէն ետք՝ մնաց ցոյց կու տան, որ Աստուծոյ Որդին իր ծնունդէն ետք՝ մնաց ցոյց կու տան, որ Աստուծոյ Որդին իր ծնունդէն ետք՝ մնաց 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ ««««մարդացած Քրիստոսի մարդացած Քրիստոսի մարդացած Քրիստոսի մարդացած Քրիստոսի 
մէջ կը բնակի աստուածայինմէջ կը բնակի աստուածայինմէջ կը բնակի աստուածայինմէջ կը բնակի աստուածային    բնութեան ամբողջ լիութիւնըբնութեան ամբողջ լիութիւնըբնութեան ամբողջ լիութիւնըբնութեան ամբողջ լիութիւնը»»»» ( ( ( (Կղ Կղ Կղ Կղ 
2.9)2.9)2.9)2.9)::::    Քրիստոս մարդանալէ ետք՝ պահեց իր աստուածային Քրիստոս մարդանալէ ետք՝ պահեց իր աստուածային Քրիստոս մարդանալէ ետք՝ պահեց իր աստուածային Քրիստոս մարդանալէ ետք՝ պահեց իր աստուածային 
բնութիւնը եւ զանիկա պահեց լիովինբնութիւնը եւ զանիկա պահեց լիովինբնութիւնը եւ զանիկա պահեց լիովինբնութիւնը եւ զանիկա պահեց լիովին::::    

Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք Քրիստոսի Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք Քրիստոսի Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք Քրիստոսի Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք Քրիստոսի 
մարմնաւոր ծնունդին մասին, անմիջապէս կմարմնաւոր ծնունդին մասին, անմիջապէս կմարմնաւոր ծնունդին մասին, անմիջապէս կմարմնաւոր ծնունդին մասին, անմիջապէս կ’’’’աւելցնէ՝ ըսելով. աւելցնէ՝ ըսելով. աւելցնէ՝ ըսելով. աւելցնէ՝ ըսելով. 
««««Բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուած Բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուած Բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուած Բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուած էէէէ»»»» ( ( ( (Հռ 9.5)Հռ 9.5)Հռ 9.5)Հռ 9.5)::::    
Յովհաննէս առաքեալ զայն իր մարդեղութեանը մէջ կը կոչէ՝ Յովհաննէս առաքեալ զայն իր մարդեղութեանը մէջ կը կոչէ՝ Յովհաննէս առաքեալ զայն իր մարդեղութեանը մէջ կը կոչէ՝ Յովհաննէս առաքեալ զայն իր մարդեղութեանը մէջ կը կոչէ՝ 
Աստուած եւ Աստուծմէ անբաժան (Յհ 1.18)Աստուած եւ Աստուծմէ անբաժան (Յհ 1.18)Աստուած եւ Աստուծմէ անբաժան (Յհ 1.18)Աստուած եւ Աստուծմէ անբաժան (Յհ 1.18)::::    Երբ Յիսուս իր Երբ Յիսուս իր Երբ Յիսուս իր Երբ Յիսուս իր 
յարութենէն ետք Թովմաս առաքեալին երեւցաւ, առաքեալը յարութենէն ետք Թովմաս առաքեալին երեւցաւ, առաքեալը յարութենէն ետք Թովմաս առաքեալին երեւցաւ, առաքեալը յարութենէն ետք Թովմաս առաքեալին երեւցաւ, առաքեալը 
հիացմունքով բացականչեց. հիացմունքով բացականչեց. հիացմունքով բացականչեց. հիացմունքով բացականչեց. ««««Տէ~րս եւ Աստուա~ծսՏէ~րս եւ Աստուա~ծսՏէ~րս եւ Աստուա~ծսՏէ~րս եւ Աստուա~ծս»»»» ( ( ( (Յհ 20.28)Յհ 20.28)Յհ 20.28)Յհ 20.28)::::    
Յովհաննէս առաքեալ իր առաջին նաՅովհաննէս առաքեալ իր առաջին նաՅովհաննէս առաքեալ իր առաջին նաՅովհաննէս առաքեալ իր առաջին նամակին մէջ հետեւեալ մակին մէջ հետեւեալ մակին մէջ հետեւեալ մակին մէջ հետեւեալ 
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զօրաւոր վկայութիւնը կու տայ. զօրաւոր վկայութիւնը կու տայ. զօրաւոր վկայութիւնը կու տայ. զօրաւոր վկայութիւնը կու տայ. ««««Մենք միացած ենք ճշմարիտ Մենք միացած ենք ճշմարիտ Մենք միացած ենք ճշմարիտ Մենք միացած ենք ճշմարիտ 
Աստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս ՔրիստոսիԱստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս ՔրիստոսիԱստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս ՔրիստոսիԱստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի::::    ԱԱԱԱ´́́́ն է ճշմարիտ ն է ճշմարիտ ն է ճշմարիտ ն է ճշմարիտ 
Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքըԱստուածը եւ յաւիտենական կեանքըԱստուածը եւ յաւիտենական կեանքըԱստուածը եւ յաւիտենական կեանքը»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)Ա.Յհ 5.20)::::    

Անցնինք Անցնինք Անցնինք Անցնինք ««««ծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէս» » » » բառերուն քննութեանբառերուն քննութեանբառերուն քննութեանբառերուն քննութեան::::    
Հայերէն թարգմանութեան մէջ տողը հետեՀայերէն թարգմանութեան մէջ տողը հետեՀայերէն թարգմանութեան մէջ տողը հետեՀայերէն թարգմանութեան մէջ տողը հետեւեալ ձեւով կը ւեալ ձեւով կը ւեալ ձեւով կը ւեալ ձեւով կը 
ներկայանայ. ներկայանայ. ներկայանայ. ներկայանայ. ««««Մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս»»»»::::    
Ընթերցողը պահ մը կրնայ այն տպաւորութիւնը ունենալ, որ Ընթերցողը պահ մը կրնայ այն տպաւորութիւնը ունենալ, որ Ընթերցողը պահ մը կրնայ այն տպաւորութիւնը ունենալ, որ Ընթերցողը պահ մը կրնայ այն տպաւորութիւնը ունենալ, որ 
««««մարդացաւմարդացաւմարդացաւմարդացաւ» » » » բառին քով դրուած բառին քով դրուած բառին քով դրուած բառին քով դրուած ««««ծնաւծնաւծնաւծնաւ» » » » բառը՝ երրորդ տարբեր բառը՝ երրորդ տարբեր բառը՝ երրորդ տարբեր բառը՝ երրորդ տարբեր 
բառ մըն է, բայց խորքին մէջ այդպէս չէ. որովհետեւ Յունարէնը բառ մըն է, բայց խորքին մէջ այդպէս չէ. որովհետեւ Յունարէնը բառ մըն է, բայց խորքին մէջ այդպէս չէ. որովհետեւ Յունարէնը բառ մըն է, բայց խորքին մէջ այդպէս չէ. որովհետեւ Յունարէնը 
««««մարդացաւմարդացաւմարդացաւմարդացաւ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ծնաւծնաւծնաւծնաւ» » » » բաբաբաբառերուն մէջտեղը ունի՝ ռերուն մէջտեղը ունի՝ ռերուն մէջտեղը ունի՝ ռերուն մէջտեղը ունի՝ ««««այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն» » » » 
բառըբառըբառըբառը::::    Ուստի, կարելի է թարգմանել նաեւ հետեւեալ ձեւով. Ուստի, կարելի է թարգմանել նաեւ հետեւեալ ձեւով. Ուստի, կարելի է թարգմանել նաեւ հետեւեալ ձեւով. Ուստի, կարելի է թարգմանել նաեւ հետեւեալ ձեւով. 
««««Մարմնացաւ, մարդացաւ, այսինքն՝ ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ, մարդացաւ, այսինքն՝ ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ, մարդացաւ, այսինքն՝ ծնաւ կատարելապէսՄարմնացաւ, մարդացաւ, այսինքն՝ ծնաւ կատարելապէս»»»»::::    
Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««ծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէս» » » » բառերը, աւելցուած են իբրեւ բառերը, աւելցուած են իբրեւ բառերը, աւելցուած են իբրեւ բառերը, աւելցուած են իբրեւ 
լրացուցիչ բացատրութիւն եւ իբրեւ շարունակութիւն լրացուցիչ բացատրութիւն եւ իբրեւ շարունակութիւն լրացուցիչ բացատրութիւն եւ իբրեւ շարունակութիւն լրացուցիչ բացատրութիւն եւ իբրեւ շարունակութիւն 
««««մարդացաւմարդացաւմարդացաւմարդացաւ» » » » բառինբառինբառինբառին::::    

««««Ծնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէս» » » » բառերուն վերաբերեալ երեք բառերուն վերաբերեալ երեք բառերուն վերաբերեալ երեք բառերուն վերաբերեալ երեք 
բացատրութիւններ պիտի տամ.բացատրութիւններ պիտի տամ.բացատրութիւններ պիտի տամ.բացատրութիւններ պիտի տամ.----    

1.1.1.1.---- « « « «Ծնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէս» » » » հաստատումը կը վերաբերի հաստատումը կը վերաբերի հաստատումը կը վերաբերի հաստատումը կը վերաբերի 
Քրիստոսի թէՔրիստոսի թէՔրիստոսի թէՔրիստոսի թէ´́́́    աստուածութեան եւ թէաստուածութեան եւ թէաստուածութեան եւ թէաստուածութեան եւ թէ´́́́    մարդկութեան, այլ մարդկութեան, այլ մարդկութեան, այլ մարդկութեան, այլ 
խօսքով, ան ծնաւ թէխօսքով, ան ծնաւ թէխօսքով, ան ծնաւ թէխօսքով, ան ծնաւ թէ´́́́    իբրեւ կատարեալ մարդ եւ թէիբրեւ կատարեալ մարդ եւ թէիբրեւ կատարեալ մարդ եւ թէիբրեւ կատարեալ մարդ եւ թէ´́́́    իբրեւ իբրեւ իբրեւ իբրեւ 
կատարեալ Աստուածկատարեալ Աստուածկատարեալ Աստուածկատարեալ Աստուած::::    Աստուծոյ Որդին թէԱստուծոյ Որդին թէԱստուծոյ Որդին թէԱստուծոյ Որդին թէպէտ շօշափելի պէտ շօշափելի պէտ շօշափելի պէտ շօշափելի 
մարմին առաւ, բայց ոեւէ փոփոխութիւն չկրեց, եւ ոմարմին առաւ, բայց ոեւէ փոփոխութիւն չկրեց, եւ ոմարմին առաւ, բայց ոեւէ փոփոխութիւն չկրեց, եւ ոմարմին առաւ, բայց ոեւէ փոփոխութիւն չկրեց, եւ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
փոփոխութիւն չկրեց, այլ նաեւ նուազութիւն չկրեց, այսինքն՝ փոփոխութիւն չկրեց, այլ նաեւ նուազութիւն չկրեց, այսինքն՝ փոփոխութիւն չկրեց, այլ նաեւ նուազութիւն չկրեց, այսինքն՝ փոփոխութիւն չկրեց, այլ նաեւ նուազութիւն չկրեց, այսինքն՝ 
ոչինչ նուազեցաւ կամ պակսեցաւ աստուածային իր բնութենէնոչինչ նուազեցաւ կամ պակսեցաւ աստուածային իր բնութենէնոչինչ նուազեցաւ կամ պակսեցաւ աստուածային իր բնութենէնոչինչ նուազեցաւ կամ պակսեցաւ աստուածային իր բնութենէն::::    

2.2.2.2.---- « « « «Ծնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէս» » » » բառերը կը պարզեն որ բառերը կը պարզեն որ բառերը կը պարզեն որ բառերը կը պարզեն որ 
Քրիստոսի մարդկային բնութիւնը ամբողՔրիստոսի մարդկային բնութիւնը ամբողՔրիստոսի մարդկային բնութիւնը ամբողՔրիստոսի մարդկային բնութիւնը ամբողջական ու կատարեալ ջական ու կատարեալ ջական ու կատարեալ ջական ու կատարեալ 
էրէրէրէր::::    Մարդկային ցեղի փրկութիւնը չէր կրնար իրագործուիլ Մարդկային ցեղի փրկութիւնը չէր կրնար իրագործուիլ Մարդկային ցեղի փրկութիւնը չէր կրնար իրագործուիլ Մարդկային ցեղի փրկութիւնը չէր կրնար իրագործուիլ 
առանց Քրիստոսի կատարեալ մարդեղութեանառանց Քրիստոսի կատարեալ մարդեղութեանառանց Քրիստոսի կատարեալ մարդեղութեանառանց Քրիստոսի կատարեալ մարդեղութեան::::    
Փրկագործութիւնը Փրկիչին անթերի մարմնացումով միայն Փրկագործութիւնը Փրկիչին անթերի մարմնացումով միայն Փրկագործութիւնը Փրկիչին անթերի մարմնացումով միայն Փրկագործութիւնը Փրկիչին անթերի մարմնացումով միայն 
կրնար իրականանալկրնար իրականանալկրնար իրականանալկրնար իրականանալ::::    

3.3.3.3.---- « « « «Ծնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէսԾնաւ կատարելապէս» » » » բառերը ցոյց կու տան, որ բառերը ցոյց կու տան, որ բառերը ցոյց կու տան, որ բառերը ցոյց կու տան, որ 
Քրիստոսի ծնունդը սովորական մարդկաՔրիստոսի ծնունդը սովորական մարդկաՔրիստոսի ծնունդը սովորական մարդկաՔրիստոսի ծնունդը սովորական մարդկային ծնունդ մըն էր, որ յին ծնունդ մըն էր, որ յին ծնունդ մըն էր, որ յին ծնունդ մըն էր, որ 
տեղի ունեցաւ առանց այր մարդու միջամտութեանտեղի ունեցաւ առանց այր մարդու միջամտութեանտեղի ունեցաւ առանց այր մարդու միջամտութեանտեղի ունեցաւ առանց այր մարդու միջամտութեան::::    Կարեւոր էր Կարեւոր էր Կարեւոր էր Կարեւոր էր 
յիշել թէ Յիսուսի ծնունդը սովորական մարդկային ծնունդ մըն էր, յիշել թէ Յիսուսի ծնունդը սովորական մարդկային ծնունդ մըն էր, յիշել թէ Յիսուսի ծնունդը սովորական մարդկային ծնունդ մըն էր, յիշել թէ Յիսուսի ծնունդը սովորական մարդկային ծնունդ մըն էր, 
որովհետեւ կային կարգ մը աղանդաւորներ որոնք կորովհետեւ կային կարգ մը աղանդաւորներ որոնք կորովհետեւ կային կարգ մը աղանդաւորներ որոնք կորովհետեւ կային կարգ մը աղանդաւորներ որոնք կ’’’’ըսէին թէ ըսէին թէ ըսէին թէ ըսէին թէ 
Քրիստոս իր մարմինը երկինքէն բերաւ կամ Աստուած զայն Քրիստոս իր մարմինը երկինքէն բերաւ կամ Աստուած զայն Քրիստոս իր մարմինը երկինքէն բերաւ կամ Աստուած զայն Քրիստոս իր մարմինը երկինքէն բերաւ կամ Աստուած զայն 
ղրկեցղրկեցղրկեցղրկեց::::    Այս աղաԱյս աղաԱյս աղաԱյս աղանդաւորներուն համաձայն, սուրբ կոյս Մարիամ նդաւորներուն համաձայն, սուրբ կոյս Մարիամ նդաւորներուն համաձայն, սուրբ կոյս Մարիամ նդաւորներուն համաձայն, սուրբ կոյս Մարիամ 
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պարզապէս խողովակ մըն էր որ օգտագործուեցաւ Քրիստոսի պարզապէս խողովակ մըն էր որ օգտագործուեցաւ Քրիստոսի պարզապէս խողովակ մըն էր որ օգտագործուեցաւ Քրիստոսի պարզապէս խողովակ մըն էր որ օգտագործուեցաւ Քրիստոսի 
մարմինը երկինքէն երկիր փոխադրելու համարմարմինը երկինքէն երկիր փոխադրելու համարմարմինը երկինքէն երկիր փոխադրելու համարմարմինը երկինքէն երկիր փոխադրելու համար::::    Կային նաեւ Կային նաեւ Կային նաեւ Կային նաեւ 
ուրիշ աղանդաւորներ որոնք կուրիշ աղանդաւորներ որոնք կուրիշ աղանդաւորներ որոնք կուրիշ աղանդաւորներ որոնք կ’’’’ըսէին, թէ Քրիստոսի մարմինը ըսէին, թէ Քրիստոսի մարմինը ըսէին, թէ Քրիստոսի մարմինը ըսէին, թէ Քրիստոսի մարմինը 
Մարիամէն չառնուեցաւ, այլ ուղղակի տեղւոյն վրայ Աստուծոյ Մարիամէն չառնուեցաւ, այլ ուղղակի տեղւոյն վրայ Աստուծոյ Մարիամէն չառնուեցաւ, այլ ուղղակի տեղւոյն վրայ Աստուծոյ Մարիամէն չառնուեցաւ, այլ ուղղակի տեղւոյն վրայ Աստուծոյ 
կողկողկողկողմէ ստեղծուեցաւ, եւ հետեւաբար, կապ չունի Մարիամի եւ մէ ստեղծուեցաւ, եւ հետեւաբար, կապ չունի Մարիամի եւ մէ ստեղծուեցաւ, եւ հետեւաբար, կապ չունի Մարիամի եւ մէ ստեղծուեցաւ, եւ հետեւաբար, կապ չունի Մարիամի եւ 
մեր մարդկային բնութեան հետմեր մարդկային բնութեան հետմեր մարդկային բնութեան հետմեր մարդկային բնութեան հետ::::    

Մատթէոս եւ Ղուկաս աւետարանիչները կը ներկայացնեն Մատթէոս եւ Ղուկաս աւետարանիչները կը ներկայացնեն Մատթէոս եւ Ղուկաս աւետարանիչները կը ներկայացնեն Մատթէոս եւ Ղուկաս աւետարանիչները կը ներկայացնեն 
Յիսուսի ազգաբանական ցանկը եւ կը փորձեն ցոյց տալ մեզի թէ Յիսուսի ազգաբանական ցանկը եւ կը փորձեն ցոյց տալ մեզի թէ Յիսուսի ազգաբանական ցանկը եւ կը փորձեն ցոյց տալ մեզի թէ Յիսուսի ազգաբանական ցանկը եւ կը փորձեն ցոյց տալ մեզի թէ 
որո՞ւ զաւակն էր Յիսուսորո՞ւ զաւակն էր Յիսուսորո՞ւ զաւակն էր Յիսուսորո՞ւ զաւակն էր Յիսուս::::    Անոնք ինչո՞ւ նման աշխատանք պիտի Անոնք ինչո՞ւ նման աշխատանք պիտի Անոնք ինչո՞ւ նման աշխատանք պիտի Անոնք ինչո՞ւ նման աշխատանք պիտի 
տանէին եթէ երբեք տանէին եթէ երբեք տանէին եթէ երբեք տանէին եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուեցաւ, կամ Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուեցաւ, կամ Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուեցաւ, կամ Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուեցաւ, կամ 
եթէ իր մարմինը կապ չունէր սուրբ կոյս Մարիամի մարմինին եւ եթէ իր մարմինը կապ չունէր սուրբ կոյս Մարիամի մարմինին եւ եթէ իր մարմինը կապ չունէր սուրբ կոյս Մարիամի մարմինին եւ եթէ իր մարմինը կապ չունէր սուրբ կոյս Մարիամի մարմինին եւ 
մեր բնութեան հետմեր բնութեան հետմեր բնութեան հետմեր բնութեան հետ::::    

Ինչո՞ւ Մատթէոս Յիսուսը պիտի կոչէ Դաւիթի եւ Աբրահամի Ինչո՞ւ Մատթէոս Յիսուսը պիտի կոչէ Դաւիթի եւ Աբրահամի Ինչո՞ւ Մատթէոս Յիսուսը պիտի կոչէ Դաւիթի եւ Աբրահամի Ինչո՞ւ Մատթէոս Յիսուսը պիտի կոչէ Դաւիթի եւ Աբրահամի 
Որդի (Մտ 1.1) եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը կապ չունէր Դաւիթի Որդի (Մտ 1.1) եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը կապ չունէր Դաւիթի Որդի (Մտ 1.1) եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը կապ չունէր Դաւիթի Որդի (Մտ 1.1) եթէ երբեք Յիսուսի մարմինը կապ չունէր Դաւիթի 
եւ Աբրահամի հետեւ Աբրահամի հետեւ Աբրահամի հետեւ Աբրահամի հետ::::    Աստուծոյ խոստոԱստուծոյ խոստոԱստուծոյ խոստոԱստուծոյ խոստումը Աբրահամին՝ ւմը Աբրահամին՝ ւմը Աբրահամին՝ ւմը Աբրահամին՝ ««««Քու Քու Քու Քու 
սերունդիդ ընդմէջէն պիտի օրհնեմ երկրի բոլոր ժողովուրդներըսերունդիդ ընդմէջէն պիտի օրհնեմ երկրի բոլոր ժողովուրդներըսերունդիդ ընդմէջէն պիտի օրհնեմ երկրի բոլոր ժողովուրդներըսերունդիդ ընդմէջէն պիտի օրհնեմ երկրի բոլոր ժողովուրդները»»»»    
((((Ծն 22.18), ցոյց չի՞ տար որ Յիսուս Աբրահամի սերունդէն պիտի Ծն 22.18), ցոյց չի՞ տար որ Յիսուս Աբրահամի սերունդէն պիտի Ծն 22.18), ցոյց չի՞ տար որ Յիսուս Աբրահամի սերունդէն պիտի Ծն 22.18), ցոյց չի՞ տար որ Յիսուս Աբրահամի սերունդէն պիտի 
գարգարգարգար::::    Կամ Եսայի մարգարէին բերնով արտայայտուած Կամ Եսայի մարգարէին բերնով արտայայտուած Կամ Եսայի մարգարէին բերնով արտայայտուած Կամ Եսայի մարգարէին բերնով արտայայտուած 
խոստումը, թէ՝ Յիսուս պիտի գար Յեսսէի արմատէն (Ես 11.1), խոստումը, թէ՝ Յիսուս պիտի գար Յեսսէի արմատէն (Ես 11.1), խոստումը, թէ՝ Յիսուս պիտի գար Յեսսէի արմատէն (Ես 11.1), խոստումը, թէ՝ Յիսուս պիտի գար Յեսսէի արմատէն (Ես 11.1), 
չչչչ’’’’ա՞պացուցաներ որ ա՞պացուցաներ որ ա՞պացուցաներ որ ա՞պացուցաներ որ Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուած Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուած Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուած Յիսուսի մարմինը երկինքէն բերուած 
մարմին մը չէրմարմին մը չէրմարմին մը չէրմարմին մը չէր::::    

Յաջորդ բառերով յիշատակութիւնը կը կատարուի սուրբ Յաջորդ բառերով յիշատակութիւնը կը կատարուի սուրբ Յաջորդ բառերով յիշատակութիւնը կը կատարուի սուրբ Յաջորդ բառերով յիշատակութիւնը կը կատարուի սուրբ 
կոյս Մարիամի անունին՝ կոյս Մարիամի անունին՝ կոյս Մարիամի անունին՝ կոյս Մարիամի անունին՝ ««««ի Մարիամայ սրբոյ կուսէնի Մարիամայ սրբոյ կուսէնի Մարիամայ սրբոյ կուսէնի Մարիամայ սրբոյ կուսէն»»»»::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
իր ծնունդովը Մարիամէն՝ սրբած եղած ծնունդները բոլոր իր ծնունդովը Մարիամէն՝ սրբած եղած ծնունդները բոլոր իր ծնունդովը Մարիամէն՝ սրբած եղած ծնունդները բոլոր իր ծնունդովը Մարիամէն՝ սրբած եղած ծնունդները բոլոր 
մայրերունմայրերունմայրերունմայրերուն::::    Իր ծնունդովը՝ պատուած եղաւ մարդկային ծնուԻր ծնունդովը՝ պատուած եղաւ մարդկային ծնուԻր ծնունդովը՝ պատուած եղաւ մարդկային ծնուԻր ծնունդովը՝ պատուած եղաւ մարդկային ծնունդընդընդընդը::::    
Սուրբ կոյս Մարիամին անունին յիշատակութիւնը կարեւոր է Սուրբ կոյս Մարիամին անունին յիշատակութիւնը կարեւոր է Սուրբ կոյս Մարիամին անունին յիշատակութիւնը կարեւոր է Սուրբ կոյս Մարիամին անունին յիշատակութիւնը կարեւոր է 
Քրիստոսի մարդեղութեան ճշմարտութիւնը հաստատելու Քրիստոսի մարդեղութեան ճշմարտութիւնը հաստատելու Քրիստոսի մարդեղութեան ճշմարտութիւնը հաստատելու Քրիստոսի մարդեղութեան ճշմարտութիւնը հաստատելու 
համարհամարհամարհամար::::    Հին Կտակարանը կը հաստատէ թէ խոստացեալ Փրկիչը Հին Կտակարանը կը հաստատէ թէ խոստացեալ Փրկիչը Հին Կտակարանը կը հաստատէ թէ խոստացեալ Փրկիչը Հին Կտակարանը կը հաստատէ թէ խոստացեալ Փրկիչը 
կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14), իսկ Նոր Կտակարանը կը սկսի կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14), իսկ Նոր Կտակարանը կը սկսի կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14), իսկ Նոր Կտակարանը կը սկսի կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14), իսկ Նոր Կտակարանը կը սկսի 
այդ խոստումին կատարումը յիշեցնելով (Մտ 1.22այդ խոստումին կատարումը յիշեցնելով (Մտ 1.22այդ խոստումին կատարումը յիշեցնելով (Մտ 1.22այդ խոստումին կատարումը յիշեցնելով (Մտ 1.22----23)23)23)23)::::    

5555----րդ դարուն ապրած նշանաւոր անձ մը՝ Նեստոր անունով, րդ դարուն ապրած նշանաւոր անձ մը՝ Նեստոր անունով, րդ դարուն ապրած նշանաւոր անձ մը՝ Նեստոր անունով, րդ դարուն ապրած նշանաւոր անձ մը՝ Նեստոր անունով, 
նախորդ աղանդներուն ճիշդ հակառակը, յայտարարեց թէ սուրբ նախորդ աղանդներուն ճիշդ հակառակը, յայտարարեց թէ սուրբ նախորդ աղանդներուն ճիշդ հակառակը, յայտարարեց թէ սուրբ նախորդ աղանդներուն ճիշդ հակառակը, յայտարարեց թէ սուրբ 
կոյս Մարիամէն առնուած Քրիստոսի մարմինը ճշմարիտ կոյս Մարիամէն առնուած Քրիստոսի մարմինը ճշմարիտ կոյս Մարիամէն առնուած Քրիստոսի մարմինը ճշմարիտ կոյս Մարիամէն առնուած Քրիստոսի մարմինը ճշմարիտ 
մարմին մըն էր, բայց աստուածային մարմին մը չէրմարմին մըն էր, բայց աստուածային մարմին մը չէրմարմին մըն էր, բայց աստուածային մարմին մը չէրմարմին մըն էր, բայց աստուածային մարմին մը չէր::::    Նեստոր իր Նեստոր իր Նեստոր իր Նեստոր իր 
այս յանդուգն յայտարարութեամբ, Քրիստոսի ասայս յանդուգն յայտարարութեամբ, Քրիստոսի ասայս յանդուգն յայտարարութեամբ, Քրիստոսի ասայս յանդուգն յայտարարութեամբ, Քրիստոսի աստուածութիւնն տուածութիւնն տուածութիւնն տուածութիւնն 
էր որ կէր որ կէր որ կէր որ կ’’’’ուրանար, թէպէտ կուրանար, թէպէտ կուրանար, թէպէտ կուրանար, թէպէտ կ’’’’ընդունէր անոր կատարեալ ընդունէր անոր կատարեալ ընդունէր անոր կատարեալ ընդունէր անոր կատարեալ 
մարդկութիւնըմարդկութիւնըմարդկութիւնըմարդկութիւնը::::    Հաւատամքը սակայն, ինչպէս քիչ առաջ ըսինք, Հաւատամքը սակայն, ինչպէս քիչ առաջ ըսինք, Հաւատամքը սակայն, ինչպէս քիչ առաջ ըսինք, Հաւատամքը սակայն, ինչպէս քիչ առաջ ըսինք, 
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ցոյց կու տայ որ ծնելիք մանուկը իր մարդեղութեանը մէջ՝ հզօր ցոյց կու տայ որ ծնելիք մանուկը իր մարդեղութեանը մէջ՝ հզօր ցոյց կու տայ որ ծնելիք մանուկը իր մարդեղութեանը մէջ՝ հզօր ցոյց կու տայ որ ծնելիք մանուկը իր մարդեղութեանը մէջ՝ հզօր 
Աստուած է (Ես 9.6)Աստուած է (Ես 9.6)Աստուած է (Ես 9.6)Աստուած է (Ես 9.6)::::    

Նեստորի այս տեսութիւնը հերքելու եւ դատապարտելու Նեստորի այս տեսութիւնը հերքելու եւ դատապարտելու Նեստորի այս տեսութիւնը հերքելու եւ դատապարտելու Նեստորի այս տեսութիւնը հերքելու եւ դատապարտելու 
համար, եկեղեցւհամար, եկեղեցւհամար, եկեղեցւհամար, եկեղեցւոյ հայրապետները ժողով մը գումարեցին ոյ հայրապետները ժողով մը գումարեցին ոյ հայրապետները ժողով մը գումարեցին ոյ հայրապետները ժողով մը գումարեցին 
Եփեսոսի մէջ 431 թուականինԵփեսոսի մէջ 431 թուականինԵփեսոսի մէջ 431 թուականինԵփեսոսի մէջ 431 թուականին::::    Ժողովի ընթացքին էր որ Ժողովի ընթացքին էր որ Ժողովի ընթացքին էր որ Ժողովի ընթացքին էր որ 
վաւերացուցին վաւերացուցին վաւերացուցին վաւերացուցին ««««ԱստուածածինԱստուածածինԱստուածածինԱստուածածին» » » » բառին գործածութիւնըբառին գործածութիւնըբառին գործածութիւնըբառին գործածութիւնը::::    
Աստուածածին, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ծնունդ տուողԱստուածածին, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ծնունդ տուողԱստուածածին, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ծնունդ տուողԱստուածածին, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ ծնունդ տուող::::    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ 
Մարիամ Քրիստոսի մարդկային բնութեան էր որ ծնունդ տուաւ, Մարիամ Քրիստոսի մարդկային բնութեան էր որ ծնունդ տուաւ, Մարիամ Քրիստոսի մարդկային բնութեան էր որ ծնունդ տուաւ, Մարիամ Քրիստոսի մարդկային բնութեան էր որ ծնունդ տուաւ, 
բայց որովհետեբայց որովհետեբայց որովհետեբայց որովհետեւ իրմէ ծնունդ առնող մանուկը՝ Աստուած էր, ւ իրմէ ծնունդ առնող մանուկը՝ Աստուած էր, ւ իրմէ ծնունդ առնող մանուկը՝ Աստուած էր, ւ իրմէ ծնունդ առնող մանուկը՝ Աստուած էր, 
««««ԱստուածածինԱստուածածինԱստուածածինԱստուածածին» » » » բառէն զատ ուրիշ բառով մը կարելի չէր բառէն զատ ուրիշ բառով մը կարելի չէր բառէն զատ ուրիշ բառով մը կարելի չէր բառէն զատ ուրիշ բառով մը կարելի չէր 
բնորոշել սուրբ կոյս Մարիամըբնորոշել սուրբ կոյս Մարիամըբնորոշել սուրբ կոյս Մարիամըբնորոշել սուրբ կոյս Մարիամը::::    

Երկու հարցեր կան որոնց կԵրկու հարցեր կան որոնց կԵրկու հարցեր կան որոնց կԵրկու հարցեր կան որոնց կ’’’’արժէ հպանցիկ կերպով արժէ հպանցիկ կերպով արժէ հպանցիկ կերպով արժէ հպանցիկ կերպով 
անդրադառնալ.անդրադառնալ.անդրադառնալ.անդրադառնալ.----    

1.1.1.1.----    Առաջին դարուն հրէութենէն ծնունդ առաւ աղանդ մը՝ Առաջին դարուն հրէութենէն ծնունդ առաւ աղանդ մը՝ Առաջին դարուն հրէութենէն ծնունդ առաւ աղանդ մը՝ Առաջին դարուն հրէութենէն ծնունդ առաւ աղանդ մը՝ 
««««Եպիոնականներու աղանդԵպիոնականներու աղանդԵպիոնականներու աղանդԵպիոնականներու աղանդ» » » » կոչկոչկոչկոչուած, որ կը մերժէր Յիսուսի ուած, որ կը մերժէր Յիսուսի ուած, որ կը մերժէր Յիսուսի ուած, որ կը մերժէր Յիսուսի 
կուսական ծնունդըկուսական ծնունդըկուսական ծնունդըկուսական ծնունդը::::    Այս աղանդը Յիսուսը կը ճանչնար իբրեւ Այս աղանդը Յիսուսը կը ճանչնար իբրեւ Այս աղանդը Յիսուսը կը ճանչնար իբրեւ Այս աղանդը Յիսուսը կը ճանչնար իբրեւ 
բնական ծնունդը Յովսէփի եւ Մարիամիբնական ծնունդը Յովսէփի եւ Մարիամիբնական ծնունդը Յովսէփի եւ Մարիամիբնական ծնունդը Յովսէփի եւ Մարիամի::::    Ճիշդ անոր համար ալ, Ճիշդ անոր համար ալ, Ճիշդ անոր համար ալ, Ճիշդ անոր համար ալ, 
եկեղեցւոյ հայրերը հիմնուելով Աստուածաշնչական եկեղեցւոյ հայրերը հիմնուելով Աստուածաշնչական եկեղեցւոյ հայրերը հիմնուելով Աստուածաշնչական եկեղեցւոյ հայրերը հիմնուելով Աստուածաշնչական 
վկայութիւններու վրայ, Մարիամի անունին անբաժան կերպով վկայութիւններու վրայ, Մարիամի անունին անբաժան կերպով վկայութիւններու վրայ, Մարիամի անունին անբաժան կերպով վկայութիւններու վրայ, Մարիամի անունին անբաժան կերպով 
միշտ կցուած պահեցին միշտ կցուած պահեցին միշտ կցուած պահեցին միշտ կցուած պահեցին ««««կկկկոյսոյսոյսոյս» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Բոլոր քրիստոնեաները Բոլոր քրիստոնեաները Բոլոր քրիստոնեաները Բոլոր քրիստոնեաները 
հաւասարապէս կհաւասարապէս կհաւասարապէս կհաւասարապէս կ’’’’ընդունին Քրիստոսի կուսական ծնունդը, ընդունին Քրիստոսի կուսական ծնունդը, ընդունին Քրիստոսի կուսական ծնունդը, ընդունին Քրիստոսի կուսական ծնունդը, 
որովհետեւ Աստուածաշունչը ինքն է որ կը վկայէ որ Յիսուս որովհետեւ Աստուածաշունչը ինքն է որ կը վկայէ որ Յիսուս որովհետեւ Աստուածաշունչը ինքն է որ կը վկայէ որ Յիսուս որովհետեւ Աստուածաշունչը ինքն է որ կը վկայէ որ Յիսուս 
կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14)կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14)կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14)կոյսէ մը պիտի ծնէր (Ես 7.14)::::    Ղուկաս կը հաստատէ որ Ղուկաս կը հաստատէ որ Ղուկաս կը հաստատէ որ Ղուկաս կը հաստատէ որ 
Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Աստուած Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց ««««կոյսի մը մօտկոյսի մը մօտկոյսի մը մօտկոյսի մը մօտ»»»» ( ( ( (Ղկ 1.26Ղկ 1.26Ղկ 1.26Ղկ 1.26----
27)27)27)27)::::    

2.2.2.2.----    ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսի ծնունդէն ետք՝ Մարիամի կուսութիւնը սի ծնունդէն ետք՝ Մարիամի կուսութիւնը սի ծնունդէն ետք՝ Մարիամի կուսութիւնը սի ծնունդէն ետք՝ Մարիամի կուսութիւնը 
չխախտեցաւչխախտեցաւչխախտեցաւչխախտեցաւ::::    Մեր շարականագիր հայրապետը կՄեր շարականագիր հայրապետը կՄեր շարականագիր հայրապետը կՄեր շարականագիր հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով Ով Ով Ով 
Աստուածածին, երեք սոսկալի խորհուրդներ կը տեսնենք քու Աստուածածին, երեք սոսկալի խորհուրդներ կը տեսնենք քու Աստուածածին, երեք սոսկալի խորհուրդներ կը տեսնենք քու Աստուածածին, երեք սոսկալի խորհուրդներ կը տեսնենք քու 
մէջդ՝ անսերմնական յղութիւն, անարատ ծնունդ, եւ ծնունդէն մէջդ՝ անսերմնական յղութիւն, անարատ ծնունդ, եւ ծնունդէն մէջդ՝ անսերմնական յղութիւն, անարատ ծնունդ, եւ ծնունդէն մէջդ՝ անսերմնական յղութիւն, անարատ ծնունդ, եւ ծնունդէն 
ետք անխախտ մնացող կուսութիւնետք անխախտ մնացող կուսութիւնետք անխախտ մնացող կուսութիւնետք անխախտ մնացող կուսութիւն»»»»::::    Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը 
այն է՝ որայն է՝ որայն է՝ որայն է՝ որ    սուրբ կոյս Մարիամ կոյս մնաց մնայուն կերպով, մինչեւ սուրբ կոյս Մարիամ կոյս մնաց մնայուն կերպով, մինչեւ սուրբ կոյս Մարիամ կոյս մնաց մնայուն կերպով, մինչեւ սուրբ կոյս Մարիամ կոյս մնաց մնայուն կերպով, մինչեւ 
իր կեանքին աւարտըիր կեանքին աւարտըիր կեանքին աւարտըիր կեանքին աւարտը::::    Բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները նոյն այս Բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները նոյն այս Բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները նոյն այս Բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները նոյն այս 
տեսակէտը ունինտեսակէտը ունինտեսակէտը ունինտեսակէտը ունին::::    Յիշենք նաեւ որ Յունարէն բնագիրը Յիշենք նաեւ որ Յունարէն բնագիրը Յիշենք նաեւ որ Յունարէն բնագիրը Յիշենք նաեւ որ Յունարէն բնագիրը ««««կոյս կոյս կոյս կոյս 
ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ» » » » ըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ««««մշտակոյս Մարիամմշտակոյս Մարիամմշտակոյս Մարիամմշտակոյս Մարիամ»»»»::::    
Մշտակոյս, կը նշանակէ՝ միշտ կոյսՄշտակոյս, կը նշանակէ՝ միշտ կոյսՄշտակոյս, կը նշանակէ՝ միշտ կոյսՄշտակոյս, կը նշանակէ՝ միշտ կոյս::::    ԱկնարկութիւնԱկնարկութիւնԱկնարկութիւնԱկնարկութիւնը իր ը իր ը իր ը իր 
յաւերժական կուսութեան էյաւերժական կուսութեան էյաւերժական կուսութեան էյաւերժական կուսութեան է::::    
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Աստուածամօր համար գործածուած մշտակոյս բառը, կը Աստուածամօր համար գործածուած մշտակոյս բառը, կը Աստուածամօր համար գործածուած մշտակոյս բառը, կը Աստուածամօր համար գործածուած մշտակոյս բառը, կը 
պարզէ որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք Յիսուսի, ամուսնական պարզէ որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք Յիսուսի, ամուսնական պարզէ որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք Յիսուսի, ամուսնական պարզէ որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք Յիսուսի, ամուսնական 
յարաբերութիւն չունեցաւ Յովսէփի հետ եւ անկէ ուրիշ զաւակներ յարաբերութիւն չունեցաւ Յովսէփի հետ եւ անկէ ուրիշ զաւակներ յարաբերութիւն չունեցաւ Յովսէփի հետ եւ անկէ ուրիշ զաւակներ յարաբերութիւն չունեցաւ Յովսէփի հետ եւ անկէ ուրիշ զաւակներ 
չունեցաւչունեցաւչունեցաւչունեցաւ::::    Ընդհանրապէս աԸնդհանրապէս աԸնդհանրապէս աԸնդհանրապէս ա´́́́յս եղած է տեսակէտը ուղղափառ յս եղած է տեսակէտը ուղղափառ յս եղած է տեսակէտը ուղղափառ յս եղած է տեսակէտը ուղղափառ 
բոլոր եկեղեցիներոբոլոր եկեղեցիներոբոլոր եկեղեցիներոբոլոր եկեղեցիներուն եւ ուղղափառ բոլոր հայրերուն անցեալինւն եւ ուղղափառ բոլոր հայրերուն անցեալինւն եւ ուղղափառ բոլոր հայրերուն անցեալինւն եւ ուղղափառ բոլոր հայրերուն անցեալին::::    
Բայց լաւ կԲայց լաւ կԲայց լաւ կԲայց լաւ կ’’’’ըլլայ յիշենք, որ անցեալին երեք տեսակէտներ կային ըլլայ յիշենք, որ անցեալին երեք տեսակէտներ կային ըլլայ յիշենք, որ անցեալին երեք տեսակէտներ կային ըլլայ յիշենք, որ անցեալին երեք տեսակէտներ կային 
այս հարցին վերաբերեալ. ամենէն տիրապետող տեսակէտը այս հարցին վերաբերեալ. ամենէն տիրապետող տեսակէտը այս հարցին վերաբերեալ. ամենէն տիրապետող տեսակէտը այս հարցին վերաբերեալ. ամենէն տիրապետող տեսակէտը 
երրորդը եղած է.երրորդը եղած է.երրորդը եղած է.երրորդը եղած է.----    

1.1.1.1.----    Առաջին տեսակէտը այն էր, որ Յիսուսի կուսական Առաջին տեսակէտը այն էր, որ Յիսուսի կուսական Առաջին տեսակէտը այն էր, որ Յիսուսի կուսական Առաջին տեսակէտը այն էր, որ Յիսուսի կուսական 
ծնունդէն յետոյ, սուրբ կոյս Մարիամ Յովսէփէնծնունդէն յետոյ, սուրբ կոյս Մարիամ Յովսէփէնծնունդէն յետոյ, սուրբ կոյս Մարիամ Յովսէփէնծնունդէն յետոյ, սուրբ կոյս Մարիամ Յովսէփէն    ունեցաւ այլ ունեցաւ այլ ունեցաւ այլ ունեցաւ այլ 
զաւակներ՝ Յակոբոս, Յովսէս, Սիմոն եւ Յուդա (Մտ 13.55, Մր զաւակներ՝ Յակոբոս, Յովսէս, Սիմոն եւ Յուդա (Մտ 13.55, Մր զաւակներ՝ Յակոբոս, Յովսէս, Սիմոն եւ Յուդա (Մտ 13.55, Մր զաւակներ՝ Յակոբոս, Յովսէս, Սիմոն եւ Յուդա (Մտ 13.55, Մր 
6.3)6.3)6.3)6.3)::::    Կը յիշուի նաեւ որ Յիսուս ունէր քոյրեր, որոնց սակայն ոԿը յիշուի նաեւ որ Յիսուս ունէր քոյրեր, որոնց սակայն ոԿը յիշուի նաեւ որ Յիսուս ունէր քոյրեր, որոնց սակայն ոԿը յիշուի նաեւ որ Յիսուս ունէր քոյրեր, որոնց սակայն ո´́́́չ չ չ չ 
անունները կը տրուին եւ ոանունները կը տրուին եւ ոանունները կը տրուին եւ ոանունները կը տրուին եւ ո´́́́չ ալ թիւըչ ալ թիւըչ ալ թիւըչ ալ թիւը::::    

2.2.2.2.----    Երկրորդ տեսակէտը այն էր, որ յիշեալ զաւակները Երկրորդ տեսակէտը այն էր, որ յիշեալ զաւակները Երկրորդ տեսակէտը այն էր, որ յիշեալ զաւակները Երկրորդ տեսակէտը այն էր, որ յիշեալ զաւակները 
Յովսէփի նախկին ամուսնութենէն էին, եւ հանՅովսէփի նախկին ամուսնութենէն էին, եւ հանՅովսէփի նախկին ամուսնութենէն էին, եւ հանՅովսէփի նախկին ամուսնութենէն էին, եւ հանրութեան աչքին, րութեան աչքին, րութեան աչքին, րութեան աչքին, 
բնականաբար կը ճանչցուէին իբրեւ Յիսուսի եղբայրներն ու բնականաբար կը ճանչցուէին իբրեւ Յիսուսի եղբայրներն ու բնականաբար կը ճանչցուէին իբրեւ Յիսուսի եղբայրներն ու բնականաբար կը ճանչցուէին իբրեւ Յիսուսի եղբայրներն ու 
քոյրերըքոյրերըքոյրերըքոյրերը::::    Եկեղեցւոյ հայրերէն Եպիփան Կիպրացի եւ ուրիշներ Եկեղեցւոյ հայրերէն Եպիփան Կիպրացի եւ ուրիշներ Եկեղեցւոյ հայրերէն Եպիփան Կիպրացի եւ ուրիշներ Եկեղեցւոյ հայրերէն Եպիփան Կիպրացի եւ ուրիշներ 
այս տեսակէտը ունէինայս տեսակէտը ունէինայս տեսակէտը ունէինայս տեսակէտը ունէին::::    

3.3.3.3.----    Երրորդ տեսակէտը որ ամենէն շատ ընդունուած Երրորդ տեսակէտը որ ամենէն շատ ընդունուած Երրորդ տեսակէտը որ ամենէն շատ ընդունուած Երրորդ տեսակէտը որ ամենէն շատ ընդունուած 
տեսակէտն էր, այն էր՝ որ յիշեալ զաւակները Յովսէփին եղբօրը՝ տեսակէտն էր, այն էր՝ որ յիշեալ զաւակները Յովսէփին եղբօրը՝ տեսակէտն էր, այն էր՝ որ յիշեալ զաւակները Յովսէփին եղբօրը՝ տեսակէտն էր, այն էր՝ որ յիշեալ զաւակները Յովսէփին եղբօրը՝ 
Կղէոպասի Կղէոպասի Կղէոպասի Կղէոպասի զաւակներն էինզաւակներն էինզաւակներն էինզաւակներն էին::::    Կղէոպասի կնոջ անունը դարձեալ Կղէոպասի կնոջ անունը դարձեալ Կղէոպասի կնոջ անունը դարձեալ Կղէոպասի կնոջ անունը դարձեալ 
Մարիամ էր, որուն զաւակներէն երկուքը՝ Յոկոբոսն ու Յովսէսը Մարիամ էր, որուն զաւակներէն երկուքը՝ Յոկոբոսն ու Յովսէսը Մարիամ էր, որուն զաւակներէն երկուքը՝ Յոկոբոսն ու Յովսէսը Մարիամ էր, որուն զաւակներէն երկուքը՝ Յոկոբոսն ու Յովսէսը 
իրենց անուններովը կը յիշուին (Մր 15.47)իրենց անուններովը կը յիշուին (Մր 15.47)իրենց անուններովը կը յիշուին (Մր 15.47)իրենց անուններովը կը յիշուին (Մր 15.47)::::    Այս երկու Այս երկու Այս երկու Այս երկու 
անուններուն նոյնութիւնը վերոյիշեալ չորս եղբայրներէն անուններուն նոյնութիւնը վերոյիշեալ չորս եղբայրներէն անուններուն նոյնութիւնը վերոյիշեալ չորս եղբայրներէն անուններուն նոյնութիւնը վերոյիշեալ չորս եղբայրներէն 
երկուքին հետ, անսխալ կերպով ցոյց կու տայ, որ անոնք երկուքին հետ, անսխալ կերպով ցոյց կու տայ, որ անոնք երկուքին հետ, անսխալ կերպով ցոյց կու տայ, որ անոնք երկուքին հետ, անսխալ կերպով ցոյց կու տայ, որ անոնք 
ՅՅՅՅովսէփին եղբօրը զաւակներն էինովսէփին եղբօրը զաւակներն էինովսէփին եղբօրը զաւակներն էինովսէփին եղբօրը զաւակներն էին::::    

Իսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչո´́́́ւ անոնք կը կոչուին Յիսուսի եղբայրները ւ անոնք կը կոչուին Յիսուսի եղբայրները ւ անոնք կը կոչուին Յիսուսի եղբայրները ւ անոնք կը կոչուին Յիսուսի եղբայրները 
հակառակ որ անոր հարազատ եղբայրները չեն, պէտք է գիտնալ հակառակ որ անոր հարազատ եղբայրները չեն, պէտք է գիտնալ հակառակ որ անոր հարազատ եղբայրները չեն, պէտք է գիտնալ հակառակ որ անոր հարազատ եղբայրները չեն, պէտք է գիտնալ 
որ անցեալին, ոոր անցեալին, ոոր անցեալին, ոոր անցեալին, ո´́́́չ միայն հրեաներուն մօտ, այլեւ արեւելքի բոլոր չ միայն հրեաներուն մօտ, այլեւ արեւելքի բոլոր չ միայն հրեաներուն մօտ, այլեւ արեւելքի բոլոր չ միայն հրեաներուն մօտ, այլեւ արեւելքի բոլոր 
ժողովուրդներուն մօտ, սովորութիւն էր հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, ժողովուրդներուն մօտ, սովորութիւն էր հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, ժողովուրդներուն մօտ, սովորութիւն էր հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, ժողովուրդներուն մօտ, սովորութիւն էր հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, 
հօրեղբհօրեղբհօրեղբհօրեղբօր, մօրեղբօր եւ այլ մօտիկ ազգականներու զաւակներ օր, մօրեղբօր եւ այլ մօտիկ ազգականներու զաւակներ օր, մօրեղբօր եւ այլ մօտիկ ազգականներու զաւակներ օր, մօրեղբօր եւ այլ մօտիկ ազգականներու զաւակներ 
իրարու քոյր եւ եղբայր կոչելիրարու քոյր եւ եղբայր կոչելիրարու քոյր եւ եղբայր կոչելիրարու քոյր եւ եղբայր կոչել::::    

ՏաՏաՏաՏա´́́́նք երեք օրինակներնք երեք օրինակներնք երեք օրինակներնք երեք օրինակներ::::    Ծն 14.14Ծն 14.14Ծն 14.14Ծն 14.14----ին մէջ Ղովտ կոչուած է ին մէջ Ղովտ կոչուած է ին մէջ Ղովտ կոչուած է ին մէջ Ղովտ կոչուած է 
Աբրահամի եղբայրը, մինչդեռ մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի եղբայրը, մինչդեռ մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի եղբայրը, մինչդեռ մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի եղբայրը, մինչդեռ մենք գիտենք որ Ղովտ 
Աբրահամին եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծն 14.12)Աբրահամին եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծն 14.12)Աբրահամին եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծն 14.12)Աբրահամին եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծն 14.12)::::    Ծն 29.15Ծն 29.15Ծն 29.15Ծն 29.15----
ին մէջ Լաբան եւ Յակոին մէջ Լաբան եւ Յակոին մէջ Լաբան եւ Յակոին մէջ Լաբան եւ Յակոբ յիշուած են իբրեւ եղբայրներ, թէպէտ բ յիշուած են իբրեւ եղբայրներ, թէպէտ բ յիշուած են իբրեւ եղբայրներ, թէպէտ բ յիշուած են իբրեւ եղբայրներ, թէպէտ 
մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը չէր, այլ՝ անոր քրոջ մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը չէր, այլ՝ անոր քրոջ մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը չէր, այլ՝ անոր քրոջ մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը չէր, այլ՝ անոր քրոջ 
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որդին (Ծն 29.13)որդին (Ծն 29.13)որդին (Ծն 29.13)որդին (Ծն 29.13)::::    Սամփսոն իր մօրը մէկ հատիկ զաւակն էրՍամփսոն իր մօրը մէկ հատիկ զաւակն էրՍամփսոն իր մօրը մէկ հատիկ զաւակն էրՍամփսոն իր մօրը մէկ հատիկ զաւակն էր::::    
Հակառակ ասոր, երբ ան ուզեց Փղշտացի կնոջ մը հետ Հակառակ ասոր, երբ ան ուզեց Փղշտացի կնոջ մը հետ Հակառակ ասոր, երբ ան ուզեց Փղշտացի կնոջ մը հետ Հակառակ ասոր, երբ ան ուզեց Փղշտացի կնոջ մը հետ 
ամուսնանալ, իր հայրն ու մայրը իրեն ըսին. ամուսնանալ, իր հայրն ու մայրը իրեն ըսին. ամուսնանալ, իր հայրն ու մայրը իրեն ըսին. ամուսնանալ, իր հայրն ու մայրը իրեն ըսին. ««««Միթէ քու Միթէ քու Միթէ քու Միթէ քու 
եղբայրներոեղբայրներոեղբայրներոեղբայրներուդ աղջիկներուն մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ ւդ աղջիկներուն մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ ւդ աղջիկներուն մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ ւդ աղջիկներուն մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ 
կին չկա՞յկին չկա՞յկին չկա՞յկին չկա՞յ»»»» ( ( ( (Դտ 14.3)Դտ 14.3)Դտ 14.3)Դտ 14.3)::::    Ուշագրաւ է որ հոս Սամփսոնին ամբողջ Ուշագրաւ է որ հոս Սամփսոնին ամբողջ Ուշագրաւ է որ հոս Սամփսոնին ամբողջ Ուշագրաւ է որ հոս Սամփսոնին ամբողջ 
գերդաստանին որդիները իրարու եղբայր կը կոչուինգերդաստանին որդիները իրարու եղբայր կը կոչուինգերդաստանին որդիները իրարու եղբայր կը կոչուինգերդաստանին որդիները իրարու եղբայր կը կոչուին::::    

Ներկայ ժամանակներուն, Բողոքական եւ Աւետարանական Ներկայ ժամանակներուն, Բողոքական եւ Աւետարանական Ներկայ ժամանակներուն, Բողոքական եւ Աւետարանական Ներկայ ժամանակներուն, Բողոքական եւ Աւետարանական 
կոչուած ուղղութեան հետեւողներ կան, որոնք եղբայր եւ քոյր կոչուած ուղղութեան հետեւողներ կան, որոնք եղբայր եւ քոյր կոչուած ուղղութեան հետեւողներ կան, որոնք եղբայր եւ քոյր կոչուած ուղղութեան հետեւողներ կան, որոնք եղբայր եւ քոյր 
բբբբառերը տառացիօրէն կը հասկնան, եւ որոնք կառերը տառացիօրէն կը հասկնան, եւ որոնք կառերը տառացիօրէն կը հասկնան, եւ որոնք կառերը տառացիօրէն կը հասկնան, եւ որոնք կ’’’’ըսեն՝ թէ Յիսուսի ըսեն՝ թէ Յիսուսի ըսեն՝ թէ Յիսուսի ըսեն՝ թէ Յիսուսի 
ծնունդէն ետք Յովսէփ եւ Մարիամ ունեցան զաւակներծնունդէն ետք Յովսէփ եւ Մարիամ ունեցան զաւակներծնունդէն ետք Յովսէփ եւ Մարիամ ունեցան զաւակներծնունդէն ետք Յովսէփ եւ Մարիամ ունեցան զաւակներ::::    Իրենց Իրենց Իրենց Իրենց 
մէջ կան քիչեր որոնք Մարիամի մնայուն կուսութիւնը մէջ կան քիչեր որոնք Մարիամի մնայուն կուսութիւնը մէջ կան քիչեր որոնք Մարիամի մնայուն կուսութիւնը մէջ կան քիչեր որոնք Մարիամի մնայուն կուսութիւնը 
կկկկ’’’’ընդունինընդունինընդունինընդունին::::    

Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յովսէփ եւ Մարիամ ուրիշ Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յովսէփ եւ Մարիամ ուրիշ Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յովսէփ եւ Մարիամ ուրիշ Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յովսէփ եւ Մարիամ ուրիշ 
զաւակներ ունեցան, կը պնդեն՝ հիմնուելովզաւակներ ունեցան, կը պնդեն՝ հիմնուելովզաւակներ ունեցան, կը պնդեն՝ հիմնուելովզաւակներ ունեցան, կը պնդեն՝ հիմնուելով    Մտ 1.25Մտ 1.25Մտ 1.25Մտ 1.25----ին վրայ որ ին վրայ որ ին վրայ որ ին վրայ որ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ Չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ Չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ Չյարաբերեցաւ 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»»»»::::    Անոնք մեկնելով Անոնք մեկնելով Անոնք մեկնելով Անոնք մեկնելով ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » 
բառէն եւ Յիսուսի համար գործածուած բառէն եւ Յիսուսի համար գործածուած բառէն եւ Յիսուսի համար գործածուած բառէն եւ Յիսուսի համար գործածուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառէն, կը բառէն, կը բառէն, կը բառէն, կը 
յայտարարեն, թէ՝ քանի Յիսուս կը կոչուի Մարիամի յայտարարեն, թէ՝ քանի Յիսուս կը կոչուի Մարիամի յայտարարեն, թէ՝ քանի Յիսուս կը կոչուի Մարիամի յայտարարեն, թէ՝ քանի Յիսուս կը կոչուի Մարիամի 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » զաւակը, ուրզաւակը, ուրզաւակը, ուրզաւակը, ուրեմն՝ ան ունեցաւ ուրիշ զաւակներեմն՝ ան ունեցաւ ուրիշ զաւակներեմն՝ ան ունեցաւ ուրիշ զաւակներեմն՝ ան ունեցաւ ուրիշ զաւակներ::::    

Անդրանիկ բառը ներկայ մեր լեզուին մէջ կԱնդրանիկ բառը ներկայ մեր լեզուին մէջ կԱնդրանիկ բառը ներկայ մեր լեզուին մէջ կԱնդրանիկ բառը ներկայ մեր լեզուին մէջ կ’’’’ենթադրէ ենթադրէ ենթադրէ ենթադրէ 
երկրորդ եւ երրորդ զաւակի մը գոյութիւնըերկրորդ եւ երրորդ զաւակի մը գոյութիւնըերկրորդ եւ երրորդ զաւակի մը գոյութիւնըերկրորդ եւ երրորդ զաւակի մը գոյութիւնը::::    Առանց երկրորդ Առանց երկրորդ Առանց երկրորդ Առանց երկրորդ 
զաւակի մը, առաջին զաւակը կրնա՞յ անդրանիկ կոչուիլզաւակի մը, առաջին զաւակը կրնա՞յ անդրանիկ կոչուիլզաւակի մը, առաջին զաւակը կրնա՞յ անդրանիկ կոչուիլզաւակի մը, առաջին զաւակը կրնա՞յ անդրանիկ կոչուիլ::::    Այս Այս Այս Այս 
հարցումին Աստուածաշունչը իհարցումին Աստուածաշունչը իհարցումին Աստուածաշունչը իհարցումին Աստուածաշունչը ի´́́́նքն է որ կը պատասխանէնքն է որ կը պատասխանէնքն է որ կը պատասխանէնքն է որ կը պատասխանէ::::    
Մնացորդներու առաջինՄնացորդներու առաջինՄնացորդներու առաջինՄնացորդներու առաջին    գիրքին մէջ կը կարդանք. գիրքին մէջ կը կարդանք. գիրքին մէջ կը կարդանք. գիրքին մէջ կը կարդանք. ««««Եղիազարին Եղիազարին Եղիազարին Եղիազարին 
որդիներէն՝ առաջինը Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի որդիներէն՝ առաջինը Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի որդիներէն՝ առաջինը Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի որդիներէն՝ առաջինը Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի 
չունէրչունէրչունէրչունէր»»»» ( ( ( (Ա.Մն 23.17)Ա.Մն 23.17)Ա.Մն 23.17)Ա.Մն 23.17)::::    Ի՞նչպէս Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարին Ի՞նչպէս Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարին Ի՞նչպէս Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարին Ի՞նչպէս Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարին 
««««առաջինառաջինառաջինառաջին» » » » որդին, երբ ան երկրորդ եղբայր մը կամ քոյր մը չէ որդին, երբ ան երկրորդ եղբայր մը կամ քոյր մը չէ որդին, երբ ան երկրորդ եղբայր մը կամ քոյր մը չէ որդին, երբ ան երկրորդ եղբայր մը կամ քոյր մը չէ 
ունեցածունեցածունեցածունեցած::::    Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ ԱստուածաշունչըԱյս իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ ԱստուածաշունչըԱյս իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ ԱստուածաշունչըԱյս իրողութիւնը ցոյց կու տայ որ Աստուածաշունչը    
իրեն յատկուկ լեզու մը ունի եւ մենք պէտք է վարժութիւն իրեն յատկուկ լեզու մը ունի եւ մենք պէտք է վարժութիւն իրեն յատկուկ լեզու մը ունի եւ մենք պէտք է վարժութիւն իրեն յատկուկ լեզու մը ունի եւ մենք պէտք է վարժութիւն 
դարձնենք այդ լեզուով կարդալ զայնդարձնենք այդ լեզուով կարդալ զայնդարձնենք այդ լեզուով կարդալ զայնդարձնենք այդ լեզուով կարդալ զայն::::    

Գիտնալու համար թէ ինչոԳիտնալու համար թէ ինչոԳիտնալու համար թէ ինչոԳիտնալու համար թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս կոչուած է ւ Յիսուս կոչուած է ւ Յիսուս կոչուած է ւ Յիսուս կոչուած է ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ», », », », 
պէտք է յիշել հետեւեալ երեք կարեւոր ճշմարտութիւնները.պէտք է յիշել հետեւեալ երեք կարեւոր ճշմարտութիւնները.պէտք է յիշել հետեւեալ երեք կարեւոր ճշմարտութիւնները.պէտք է յիշել հետեւեալ երեք կարեւոր ճշմարտութիւնները.----    

1.1.1.1.----    Անդրանկութիւնը Աստուծմէ շնորհուած պատիւ մըն էԱնդրանկութիւնը Աստուծմէ շնորհուած պատիւ մըն էԱնդրանկութիւնը Աստուծմէ շնորհուած պատիւ մըն էԱնդրանկութիւնը Աստուծմէ շնորհուած պատիւ մըն է::::    
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իր ցուցաբերած անհուն խոնարհութեան համար՝ ր ցուցաբերած անհուն խոնարհութեան համար՝ ր ցուցաբերած անհուն խոնարհութեան համար՝ ր ցուցաբերած անհուն խոնարհութեան համար՝ 
Աստուծոյ կողմէ անհունապէս պատուըուեցաւ եւ ստացաւ Աստուծոյ կողմէ անհունապէս պատուըուեցաւ եւ ստացաւ Աստուծոյ կողմէ անհունապէս պատուըուեցաւ եւ ստացաւ Աստուծոյ կողմէ անհունապէս պատուըուեցաւ եւ ստացաւ 
անուն մը՝ որ վեր է բոլոր անուններէն (Փլպ 2.8անուն մը՝ որ վեր է բոլոր անուններէն (Փլպ 2.8անուն մը՝ որ վեր է բոլոր անուններէն (Փլպ 2.8անուն մը՝ որ վեր է բոլոր անուններէն (Փլպ 2.8----9)9)9)9)::::    
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2.2.2.2.----    Անդրանիկ զաւակը՝ եղբայրներուն վրայ իշխանութիւն Անդրանիկ զաւակը՝ եղբայրներուն վրայ իշխանութիւն Անդրանիկ զաւակը՝ եղբայրներուն վրայ իշխանութիւն Անդրանիկ զաւակը՝ եղբայրներուն վրայ իշխանութիւն 
ունեցող մարդն էունեցող մարդն էունեցող մարդն էունեցող մարդն է::::    Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի որ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի որ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի որ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի որ Քրիստոս 
մարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւմարմնացաւ    ու մարդացաւ, որպէսզի անդրանիկը ըլլայ բոլոր ու մարդացաւ, որպէսզի անդրանիկը ըլլայ բոլոր ու մարդացաւ, որպէսզի անդրանիկը ըլլայ բոլոր ու մարդացաւ, որպէսզի անդրանիկը ըլլայ բոլոր 
եղբայրներուն մէջ (Հռ 8.29), մեր բոլորին գլխաւորը ըլլայ, բոլորիս եղբայրներուն մէջ (Հռ 8.29), մեր բոլորին գլխաւորը ըլլայ, բոլորիս եղբայրներուն մէջ (Հռ 8.29), մեր բոլորին գլխաւորը ըլլայ, բոլորիս եղբայրներուն մէջ (Հռ 8.29), մեր բոլորին գլխաւորը ըլլայ, բոլորիս 
առաջնորդը եւ իշխանը ըլլայառաջնորդը եւ իշխանը ըլլայառաջնորդը եւ իշխանը ըլլայառաջնորդը եւ իշխանը ըլլայ::::    Անդրանկութիւնը իշխանութեան, Անդրանկութիւնը իշխանութեան, Անդրանկութիւնը իշխանութեան, Անդրանկութիւնը իշխանութեան, 
այլ խօսքով՝ տիրութեան իմաստով Քրիստոսի տրուած պատիւ այլ խօսքով՝ տիրութեան իմաստով Քրիստոսի տրուած պատիւ այլ խօսքով՝ տիրութեան իմաստով Քրիստոսի տրուած պատիւ այլ խօսքով՝ տիրութեան իմաստով Քրիստոսի տրուած պատիւ 
մըն էմըն էմըն էմըն է::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք որ Քրիստոս հաւատացեալ ըսենք որ Քրիստոս հաւատացեալ ըսենք որ Քրիստոս հաւատացեալ ըսենք որ Քրիստոս հաւատացեալ եղբայրներուն եղբայրներուն եղբայրներուն եղբայրներուն 
անդրանիկն է, ըսել կանդրանիկն է, ըսել կանդրանիկն է, ըսել կանդրանիկն է, ըսել կ’’’’ուզենք, որ անոնց իշխանն է, գլուխն է, մեծն ուզենք, որ անոնց իշխանն է, գլուխն է, մեծն ուզենք, որ անոնց իշխանն է, գլուխն է, մեծն ուզենք, որ անոնց իշխանն է, գլուխն է, մեծն 
է, առաջնորդն էէ, առաջնորդն էէ, առաջնորդն էէ, առաջնորդն է::::    Նոյն բանն է որ առաքեալը ըսել կՆոյն բանն է որ առաքեալը ըսել կՆոյն բանն է որ առաքեալը ըսել կՆոյն բանն է որ առաքեալը ըսել կ’’’’ուզէ երբ կը ուզէ երբ կը ուզէ երբ կը ուզէ երբ կը 
հաստատէ թէ Յիսուս հաստատէ թէ Յիսուս հաստատէ թէ Յիսուս հաստատէ թէ Յիսուս ««««անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն, անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն, անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն, անդրանիկ ծնունդն եղաւ՝ մեռելներէն, 
որպէսզի ինք առաջնութիւնն ունենայ ամէն, ամէորպէսզի ինք առաջնութիւնն ունենայ ամէն, ամէորպէսզի ինք առաջնութիւնն ունենայ ամէն, ամէորպէսզի ինք առաջնութիւնն ունենայ ամէն, ամէ´́́́ն բանի մէջն բանի մէջն բանի մէջն բանի մէջ»»»»    
((((Կղ 1.18)Կղ 1.18)Կղ 1.18)Կղ 1.18)::::    

3.3.3.3.----    Անդրանիկ զաւակը՝ ժառանգութեան իրաւունքը ունեցող Անդրանիկ զաւակը՝ ժառանգութեան իրաւունքը ունեցող Անդրանիկ զաւակը՝ ժառանգութեան իրաւունքը ունեցող Անդրանիկ զաւակը՝ ժառանգութեան իրաւունքը ունեցող 
մարդն էմարդն էմարդն էմարդն է::::    Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր 
եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար (Բ.Օր եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար (Բ.Օր եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար (Բ.Օր եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար (Բ.Օր 
21.1521.1521.1521.15----17)17)17)17)::::    Յիսուս կը կոչուի Յիսուս կը կոչուի Յիսուս կը կոչուի Յիսուս կը կոչուի ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ», », », », որպէսզի ոորպէսզի ոորպէսզի ոորպէսզի ո´́́́չ միայն ցոյց չ միայն ցոյց չ միայն ցոյց չ միայն ցոյց 
տրուի մեզի թէ իտրուի մեզի թէ իտրուի մեզի թէ իտրուի մեզի թէ ի´́́́նքն է իսկական ժառանգորնքն է իսկական ժառանգորնքն է իսկական ժառանգորնքն է իսկական ժառանգորդը ամէն բանի (Մտ դը ամէն բանի (Մտ դը ամէն բանի (Մտ դը ամէն բանի (Մտ 
21.38), 21.38), 21.38), 21.38), այլեւ՝ իայլեւ՝ իայլեւ՝ իայլեւ՝ ի´́́́նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական 
ժառանգութեան (Գղ 3.29)ժառանգութեան (Գղ 3.29)ժառանգութեան (Գղ 3.29)ժառանգութեան (Գղ 3.29)::::    

Անոնք որոնք Մտ 1.25Անոնք որոնք Մտ 1.25Անոնք որոնք Մտ 1.25Անոնք որոնք Մտ 1.25----ին եւ Ղկ 2.7ին եւ Ղկ 2.7ին եւ Ղկ 2.7ին եւ Ղկ 2.7----ին մէջ Յիսուսի համար ին մէջ Յիսուսի համար ին մէջ Յիսուսի համար ին մէջ Յիսուսի համար 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը բառացիօրէն կը հասկնան, բառը բառացիօրէն կը հասկնան, բառը բառացիօրէն կը հասկնան, բառը բառացիօրէն կը հասկնան, 
արդե՞օք Կղ 1.18արդե՞օք Կղ 1.18արդե՞օք Կղ 1.18արդե՞օք Կղ 1.18----ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած 
««««անդրանիանդրանիանդրանիանդրանիկկկկ» » » » բառն ալ բառացիօրէն կը հասկնանբառն ալ բառացիօրէն կը հասկնանբառն ալ բառացիօրէն կը հասկնանբառն ալ բառացիօրէն կը հասկնան::::    Հոն առաքեալը Հոն առաքեալը Հոն առաքեալը Հոն առաքեալը 
կը հաստատէ թէ Յիսուս կը հաստատէ թէ Յիսուս կը հաստատէ թէ Յիսուս կը հաստատէ թէ Յիսուս ««««անդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէն»»»»::::    
Իսկապէ՞ս այդպէս էԻսկապէ՞ս այդպէս էԻսկապէ՞ս այդպէս էԻսկապէ՞ս այդպէս է::::    Տէր Յիսուսի յարութենէն առաջ ուրիշներ Տէր Յիսուսի յարութենէն առաջ ուրիշներ Տէր Յիսուսի յարութենէն առաջ ուրիշներ Տէր Յիսուսի յարութենէն առաջ ուրիշներ 
յարութիւն չառի՞նյարութիւն չառի՞նյարութիւն չառի՞նյարութիւն չառի՞ն::::    Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ որ երբ Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ որ երբ Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ որ երբ Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ որ երբ 
Յիսուս իր հոգին աւանդեց, Յիսուս իր հոգին աւանդեց, Յիսուս իր հոգին աւանդեց, Յիսուս իր հոգին աւանդեց, ««««գերեզմանները բացոգերեզմանները բացոգերեզմանները բացոգերեզմանները բացուեցաւ, եւ շատ ւեցաւ, եւ շատ ւեցաւ, եւ շատ ւեցաւ, եւ շատ 
մը սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առինմը սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առինմը սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առինմը սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առին»»»» ( ( ( (Մտ 27.52)Մտ 27.52)Մտ 27.52)Մտ 27.52):::: 

Անցնինք յաջորդ արտայայտութեան՝ Անցնինք յաջորդ արտայայտութեան՝ Անցնինք յաջորդ արտայայտութեան՝ Անցնինք յաջորդ արտայայտութեան՝ ««««Հոգւովն ՍրբովՀոգւովն ՍրբովՀոգւովն ՍրբովՀոգւովն Սրբով»»»»::::    
Նիկիական Հաւատամքին մէջ այս բառերը չկանՆիկիական Հաւատամքին մէջ այս բառերը չկանՆիկիական Հաւատամքին մէջ այս բառերը չկանՆիկիական Հաւատամքին մէջ այս բառերը չկան::::    Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը 
աւելցան 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ գումարուած աւելցան 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ գումարուած աւելցան 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ գումարուած աւելցան 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ գումարուած 
տիեզերական երկրորդ ժողովի ընթացքինտիեզերական երկրորդ ժողովի ընթացքինտիեզերական երկրորդ ժողովի ընթացքինտիեզերական երկրորդ ժողովի ընթացքին::::    

««««ՀոՀոՀոՀոգւովն Սրբովգւովն Սրբովգւովն Սրբովգւովն Սրբով» » » » հաստատումը Աստուածաշունչէն հաստատումը Աստուածաշունչէն հաստատումը Աստուածաշունչէն հաստատումը Աստուածաշունչէն 
քաղուած էքաղուած էքաղուած էքաղուած է::::    Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Գաբրիէլ Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Գաբրիէլ Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Գաբրիէլ Ղուկասի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Գաբրիէլ 
հրեշտակը Մարիամին կհրեշտակը Մարիամին կհրեշտակը Մարիամին կհրեշտակը Մարիամին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ Սուրբ Հոգին քեզի պիտի գայ եւ 
Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. ուստի ծնելիք Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. ուստի ծնելիք Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. ուստի ծնելիք Բարձրեալին զօրութիւնը քու վրադ պիտի հանգչի. ուստի ծնելիք 
զաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուիզաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուիզաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուիզաւակդ սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի»»»» ( ( ( (ՂկՂկՂկՂկ 1.35) 1.35) 1.35) 1.35)::::    
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Մատթէոս նաեւ կը վկայէ որ Մարիամի մէջ Մատթէոս նաեւ կը վկայէ որ Մարիամի մէջ Մատթէոս նաեւ կը վկայէ որ Մարիամի մէջ Մատթէոս նաեւ կը վկայէ որ Մարիամի մէջ ««««յղացուածը Սուրբ յղացուածը Սուրբ յղացուածը Սուրբ յղացուածը Սուրբ 
Հոգիէն էՀոգիէն էՀոգիէն էՀոգիէն է»»»» ( ( ( (Մտ 1.20)Մտ 1.20)Մտ 1.20)Մտ 1.20)::::    

Երեք ճշմարտութիւններ մեր մտքին ունենալը կարեւոր է.Երեք ճշմարտութիւններ մեր մտքին ունենալը կարեւոր է.Երեք ճշմարտութիւններ մեր մտքին ունենալը կարեւոր է.Երեք ճշմարտութիւններ մեր մտքին ունենալը կարեւոր է.----    
1.1.1.1.----    Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Սուրբ Հոգիով ծնաւ, Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Սուրբ Հոգիով ծնաւ, Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Սուրբ Հոգիով ծնաւ, Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Սուրբ Հոգիով ծնաւ, 

ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզենք՝ թէ առանց այր մարդու միջամտութեան ծնաւուզենք՝ թէ առանց այր մարդու միջամտութեան ծնաւուզենք՝ թէ առանց այր մարդու միջամտութեան ծնաւուզենք՝ թէ առանց այր մարդու միջամտութեան ծնաւ::::    
Նման երեւոյթ մարՆման երեւոյթ մարՆման երեւոյթ մարՆման երեւոյթ մարդկային մեր տրամաբանութենէն վեր է եւ ոդկային մեր տրամաբանութենէն վեր է եւ ոդկային մեր տրամաբանութենէն վեր է եւ ոդկային մեր տրամաբանութենէն վեր է եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ոք կրնայ բացատրել. մեզի կը մնայ խոնարհիլ Աստուծոյ ոք կրնայ բացատրել. մեզի կը մնայ խոնարհիլ Աստուծոյ ոք կրնայ բացատրել. մեզի կը մնայ խոնարհիլ Աստուծոյ ոք կրնայ բացատրել. մեզի կը մնայ խոնարհիլ Աստուծոյ 
գործելակերպին դիմաց եւ զայն յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ գործելակերպին դիմաց եւ զայն յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ գործելակերպին դիմաց եւ զայն յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ գործելակերպին դիմաց եւ զայն յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ 
ընդունիլընդունիլընդունիլընդունիլ::::    

2.2.2.2.----    Սուրբ Հոգիով Յիսուսի ծնելուն մէջ ուրիշ կարեւոր Սուրբ Հոգիով Յիսուսի ծնելուն մէջ ուրիշ կարեւոր Սուրբ Հոգիով Յիսուսի ծնելուն մէջ ուրիշ կարեւոր Սուրբ Հոգիով Յիսուսի ծնելուն մէջ ուրիշ կարեւոր 
ճշմարտութիւն մը կը տեսնենք, այն՝ որ նոճշմարտութիւն մը կը տեսնենք, այն՝ որ նոճշմարտութիւն մը կը տեսնենք, այն՝ որ նոճշմարտութիւն մը կը տեսնենք, այն՝ որ նո´́́́ր կեանքը ր կեանքը ր կեանքը ր կեանքը երկրի վրայ երկրի վրայ երկրի վրայ երկրի վրայ 
Սուրբ Հոգիով է որ սկսաւՍուրբ Հոգիով է որ սկսաւՍուրբ Հոգիով է որ սկսաւՍուրբ Հոգիով է որ սկսաւ::::    Յիշեցէք որ նոյնը պատահեցաւ Յիշեցէք որ նոյնը պատահեցաւ Յիշեցէք որ նոյնը պատահեցաւ Յիշեցէք որ նոյնը պատահեցաւ 
ստեղծագործութեան ժամանակստեղծագործութեան ժամանակստեղծագործութեան ժամանակստեղծագործութեան ժամանակ::::    Ծննդոց գիրքին մէջ կը Ծննդոց գիրքին մէջ կը Ծննդոց գիրքին մէջ կը Ծննդոց գիրքին մէջ կը 
կարդանք որ երկինքի եւ երկրի ստեղծումէն ետք, կարդանք որ երկինքի եւ երկրի ստեղծումէն ետք, կարդանք որ երկինքի եւ երկրի ստեղծումէն ետք, կարդանք որ երկինքի եւ երկրի ստեղծումէն ետք, ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Հոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէրՀոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէրՀոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէրՀոգին ջուրերուն վրայ կը շարժէր»»»» ( ( ( (Ծն 1.2)Ծն 1.2)Ծն 1.2)Ծն 1.2)::::    Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ 
Սուրբ Հոգիին շրջիլը ջուրերուն վրՍուրբ Հոգիին շրջիլը ջուրերուն վրՍուրբ Հոգիին շրջիլը ջուրերուն վրՍուրբ Հոգիին շրջիլը ջուրերուն վրայայայայ::::    Ցոյց կու տայ, որ ան Ցոյց կու տայ, որ ան Ցոյց կու տայ, որ ան Ցոյց կու տայ, որ ան 
նախապատրաստութիւն կը տեսնէր կեանախապատրաստութիւն կը տեսնէր կեանախապատրաստութիւն կը տեսնէր կեանախապատրաստութիւն կը տեսնէր կեա´́́́նք ստեղծելու կամ նք ստեղծելու կամ նք ստեղծելու կամ նք ստեղծելու կամ 
յառաջացնելույառաջացնելույառաջացնելույառաջացնելու::::    Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ կեանքով պիտի լեցնէր նքն է որ կեանքով պիտի լեցնէր նքն է որ կեանքով պիտի լեցնէր նքն է որ կեանքով պիտի լեցնէր 
աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը:::: 

3.3.3.3.----    Մեծ Պահոց օրերուն՝ Հսկումի արարողութեան Մեծ Պահոց օրերուն՝ Հսկումի արարողութեան Մեծ Պահոց օրերուն՝ Հսկումի արարողութեան Մեծ Պահոց օրերուն՝ Հսկումի արարողութեան 
ընթացքին, կընթացքին, կընթացքին, կընթացքին, կ’’’’երգենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին կողմէ գրուած երգենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին կողմէ գրուած երգենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին կողմէ գրուած երգենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին կողմէ գրուած 
այն բառերը՝ որ կըայն բառերը՝ որ կըայն բառերը՝ որ կըայն բառերը՝ որ կը    պարզեն Սուրբ Հոգիին դերը իբրեւ պարզեն Սուրբ Հոգիին դերը իբրեւ պարզեն Սուրբ Հոգիին դերը իբրեւ պարզեն Սուրբ Հոգիին դերը իբրեւ 
սրբագործումսրբագործումսրբագործումսրբագործում::::    Սուրբ Հոգին չհանգչեցաւ Մարիամին վրայ Սուրբ Հոգին չհանգչեցաւ Մարիամին վրայ Սուրբ Հոգին չհանգչեցաւ Մարիամին վրայ Սուրբ Հոգին չհանգչեցաւ Մարիամին վրայ 
որպէսզի Քրիստոսի համար մարմին մը ստեղծէր անոր մէջ, այլ որպէսզի Քրիստոսի համար մարմին մը ստեղծէր անոր մէջ, այլ որպէսզի Քրիստոսի համար մարմին մը ստեղծէր անոր մէջ, այլ որպէսզի Քրիստոսի համար մարմին մը ստեղծէր անոր մէջ, այլ 
որպէսզի սրբէր Մարիամին մեղանչական բնութիւնը եւ զայն որպէսզի սրբէր Մարիամին մեղանչական բնութիւնը եւ զայն որպէսզի սրբէր Մարիամին մեղանչական բնութիւնը եւ զայն որպէսզի սրբէր Մարիամին մեղանչական բնութիւնը եւ զայն 
պատրաստէր ու յարդարէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ պատրաստէր ու յարդարէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ պատրաստէր ու յարդարէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ պատրաստէր ու յարդարէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ 
սուրբ Որդիին՝ Տէր սուրբ Որդիին՝ Տէր սուրբ Որդիին՝ Տէր սուրբ Որդիին՝ Տէր Յիսուս ՔրիստոսիՅիսուս ՔրիստոսիՅիսուս ՔրիստոսիՅիսուս Քրիստոսի::::    Ինչպէս Սուրբ Հոգին Ինչպէս Սուրբ Հոգին Ինչպէս Սուրբ Հոգին Ինչպէս Սուրբ Հոգին 
իիիի´́́́նքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կ’’’’օծէ տաճար մը կամ խորան մը որպէսզի դառնայ օծէ տաճար մը կամ խորան մը որպէսզի դառնայ օծէ տաճար մը կամ խորան մը որպէսզի դառնայ օծէ տաճար մը կամ խորան մը որպէսզի դառնայ 
բնակարան Աստուծոյ, այնպէս ալ, ան օծեց սուրբ կոյս բնակարան Աստուծոյ, այնպէս ալ, ան օծեց սուրբ կոյս բնակարան Աստուծոյ, այնպէս ալ, ան օծեց սուրբ կոյս բնակարան Աստուծոյ, այնպէս ալ, ան օծեց սուրբ կոյս 
Մարիամը՝ որպէսզի զայն դարձնէր բնակարան ՔրիստոսիՄարիամը՝ որպէսզի զայն դարձնէր բնակարան ՔրիստոսիՄարիամը՝ որպէսզի զայն դարձնէր բնակարան ՔրիստոսիՄարիամը՝ որպէսզի զայն դարձնէր բնակարան Քրիստոսի::::    

Կու գանք յաջորդ արտայայտութեան՝ Կու գանք յաջորդ արտայայտութեան՝ Կու գանք յաջորդ արտայայտութեան՝ Կու գանք յաջորդ արտայայտութեան՝ ««««առաւ մարմին, հոգի առաւ մարմին, հոգի առաւ մարմին, հոգի առաւ մարմին, հոգի 
եւ միտք, եւ ամէն եւ միտք, եւ ամէն եւ միտք, եւ ամէն եւ միտք, եւ ամէն ինչ որ մարդկային է կամ որ կայ մարդուն մէջինչ որ մարդկային է կամ որ կայ մարդուն մէջինչ որ մարդկային է կամ որ կայ մարդուն մէջինչ որ մարդկային է կամ որ կայ մարդուն մէջ»»»»::::    
Ասիկա պատասխան մըն է թէԱսիկա պատասխան մըն է թէԱսիկա պատասխան մըն է թէԱսիկա պատասխան մըն է թէ´́́́    Արիոսի եւ թէԱրիոսի եւ թէԱրիոսի եւ թէԱրիոսի եւ թէ´́́́ 4 4 4 4----րդ դարու րդ դարու րդ դարու րդ դարու 
աղանդաւորներուն, որոնք կու գային պակասաւոր ցոյց տալու աղանդաւորներուն, որոնք կու գային պակասաւոր ցոյց տալու աղանդաւորներուն, որոնք կու գային պակասաւոր ցոյց տալու աղանդաւորներուն, որոնք կու գային պակասաւոր ցոյց տալու 
Քրիստոսի մարդկութիւնըՔրիստոսի մարդկութիւնըՔրիստոսի մարդկութիւնըՔրիստոսի մարդկութիւնը::::    Ասկէ առաջ շեշտեցինք որ Ասկէ առաջ շեշտեցինք որ Ասկէ առաջ շեշտեցինք որ Ասկէ առաջ շեշտեցինք որ 
կատարեալ էր Քրիստոսի մարմինը, հետեւաբար նաեւ՝ անոր կատարեալ էր Քրիստոսի մարմինը, հետեւաբար նաեւ՝ անոր կատարեալ էր Քրիստոսի մարմինը, հետեւաբար նաեւ՝ անոր կատարեալ էր Քրիստոսի մարմինը, հետեւաբար նաեւ՝ անոր 
մարդկային բմարդկային բմարդկային բմարդկային բնութիւնընութիւնընութիւնընութիւնը::::    
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Այս աղանդաւորները կԱյս աղանդաւորները կԱյս աղանդաւորները կԱյս աղանդաւորները կ’’’’ըսէին, թէ՝ Բանը որ Աստուծոյ ըսէին, թէ՝ Բանը որ Աստուծոյ ըսէին, թէ՝ Բանը որ Աստուծոյ ըսէին, թէ՝ Բանը որ Աստուծոյ 
իմաստութիւնն է՝ մարդկային հոգիին տեղը առաւ մարդուն մէջիմաստութիւնն է՝ մարդկային հոգիին տեղը առաւ մարդուն մէջիմաստութիւնն է՝ մարդկային հոգիին տեղը առաւ մարդուն մէջիմաստութիւնն է՝ մարդկային հոգիին տեղը առաւ մարդուն մէջ::::    
Մենք գիտենք որ մարդը կը բաղկանայ հոգիէ եւ մարմինէ, այս Մենք գիտենք որ մարդը կը բաղկանայ հոգիէ եւ մարմինէ, այս Մենք գիտենք որ մարդը կը բաղկանայ հոգիէ եւ մարմինէ, այս Մենք գիտենք որ մարդը կը բաղկանայ հոգիէ եւ մարմինէ, այս 
երկուքով հանդերձ, մարդը երկու չի նկատուիր, այլ՝ մէկերկուքով հանդերձ, մարդը երկու չի նկատուիր, այլ՝ մէկերկուքով հանդերձ, մարդը երկու չի նկատուիր, այլ՝ մէկերկուքով հանդերձ, մարդը երկու չի նկատուիր, այլ՝ մէկ::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
այս հոգին ինքնիր մէջ ունի երեայս հոգին ինքնիր մէջ ունի երեայս հոգին ինքնիր մէջ ունի երեայս հոգին ինքնիր մէջ ունի երեք մասեր, ինչպէս ք մասեր, ինչպէս ք մասեր, ինչպէս ք մասեր, ինչպէս 
իմաստասիրական ձեռնարկները կիմաստասիրական ձեռնարկները կիմաստասիրական ձեռնարկները կիմաստասիրական ձեռնարկները կ’’’’ըսենըսենըսենըսեն::::    

5555----րդ դարու վերջաւորութեան ապրած՝ Դաւիթ Անյաղթ րդ դարու վերջաւորութեան ապրած՝ Դաւիթ Անյաղթ րդ դարու վերջաւորութեան ապրած՝ Դաւիթ Անյաղթ րդ դարու վերջաւորութեան ապրած՝ Դաւիթ Անյաղթ 
Փիլիսոփայ, իր Փիլիսոփայ, իր Փիլիսոփայ, իր Փիլիսոփայ, իր ««««Սահմանք ԻմաստասիրութեանՍահմանք ԻմաստասիրութեանՍահմանք ԻմաստասիրութեանՍահմանք Իմաստասիրութեան» » » » գործին մէջ, գործին մէջ, գործին մէջ, գործին մէջ, 
խօսելով հոգիի մասին՝ կը բացատրէ, թէ հոգին երեք մասեր ունի. խօսելով հոգիի մասին՝ կը բացատրէ, թէ հոգին երեք մասեր ունի. խօսելով հոգիի մասին՝ կը բացատրէ, թէ հոգին երեք մասեր ունի. խօսելով հոգիի մասին՝ կը բացատրէ, թէ հոգին երեք մասեր ունի. 
առաջին մասը կը կոչուի առաջին մասը կը կոչուի առաջին մասը կը կոչուի առաջին մասը կը կոչուի ««««բանբանբանբան», », », », որ կը նշանակէ՝ խօսք,որ կը նշանակէ՝ խօսք,որ կը նշանակէ՝ խօսք,որ կը նշանակէ՝ խօսք,    միտքմիտքմիտքմիտք::::    
Երկրորդ մասը կը կոչուի Երկրորդ մասը կը կոչուի Երկրորդ մասը կը կոչուի Երկրորդ մասը կը կոչուի ««««ցասումցասումցասումցասում», », », », որ հայերէնի մէջ կը որ հայերէնի մէջ կը որ հայերէնի մէջ կը որ հայերէնի մէջ կը 
նշանակէ՝ զայրոյթ, բայց այս պարագայիս, կը նշանակէ՝ կամք, որ նշանակէ՝ զայրոյթ, բայց այս պարագայիս, կը նշանակէ՝ կամք, որ նշանակէ՝ զայրոյթ, բայց այս պարագայիս, կը նշանակէ՝ կամք, որ նշանակէ՝ զայրոյթ, բայց այս պարագայիս, կը նշանակէ՝ կամք, որ 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր յոյզեր ու մղումներ կու տայ մարդուն, իսկ տարբեր յոյզեր ու մղումներ կու տայ մարդուն, իսկ տարբեր յոյզեր ու մղումներ կու տայ մարդուն, իսկ տարբեր յոյզեր ու մղումներ կու տայ մարդուն, իսկ 
երրորդ մասը կը կոչուի երրորդ մասը կը կոչուի երրորդ մասը կը կոչուի երրորդ մասը կը կոչուի ««««ցանկութիւնցանկութիւնցանկութիւնցանկութիւն», », », », որ կը պատկերացնէ այն որ կը պատկերացնէ այն որ կը պատկերացնէ այն որ կը պատկերացնէ այն 
փափաքները որ կան մարդուն մէփափաքները որ կան մարդուն մէփափաքները որ կան մարդուն մէփափաքները որ կան մարդուն մէջջջջ::::    

Դաւիթ Անյաղթ Փիլիսոփայ, կԴաւիթ Անյաղթ Փիլիսոփայ, կԴաւիթ Անյաղթ Փիլիսոփայ, կԴաւիթ Անյաղթ Փիլիսոփայ, կ’’’’ըսէ, թէ՝ հոգիին այս երեք ըսէ, թէ՝ հոգիին այս երեք ըսէ, թէ՝ հոգիին այս երեք ըսէ, թէ՝ հոգիին այս երեք 
մասերը՝ բան, ցասում եւ ցանկութիւն, այլ խօսքով՝ միտք, կամք մասերը՝ բան, ցասում եւ ցանկութիւն, այլ խօսքով՝ միտք, կամք մասերը՝ բան, ցասում եւ ցանկութիւն, այլ խօսքով՝ միտք, կամք մասերը՝ բան, ցասում եւ ցանկութիւն, այլ խօսքով՝ միտք, կամք 
եւ ցանկութիւն, ունին իրենց կապուած առաքինութիւններըեւ ցանկութիւն, ունին իրենց կապուած առաքինութիւններըեւ ցանկութիւն, ունին իրենց կապուած առաքինութիւններըեւ ցանկութիւն, ունին իրենց կապուած առաքինութիւնները::::    
Միտքին գլխաւոր յատկանիշը իր խոհականութիւնն է, մտածելու Միտքին գլխաւոր յատկանիշը իր խոհականութիւնն է, մտածելու Միտքին գլխաւոր յատկանիշը իր խոհականութիւնն է, մտածելու Միտքին գլխաւոր յատկանիշը իր խոհականութիւնն է, մտածելու 
իր կարողութիւնն էիր կարողութիւնն էիր կարողութիւնն էիր կարողութիւնն է::::    Ցասումին (կամքին)Ցասումին (կամքին)Ցասումին (կամքին)Ցասումին (կամքին)    հիմնական հիմնական հիմնական հիմնական 
առաքինութիւնը քաջութիւնն է, արիութիւնն էառաքինութիւնը քաջութիւնն է, արիութիւնն էառաքինութիւնը քաջութիւնն է, արիութիւնն էառաքինութիւնը քաջութիւնն է, արիութիւնն է::::    Իսկ ցանկութեան Իսկ ցանկութեան Իսկ ցանկութեան Իսկ ցանկութեան 
առաքինութիւնը ողջախոհութիւնն է, այսինքն՝ մարդուն կողմէ առաքինութիւնը ողջախոհութիւնն է, այսինքն՝ մարդուն կողմէ առաքինութիւնը ողջախոհութիւնն է, այսինքն՝ մարդուն կողմէ առաքինութիւնը ողջախոհութիւնն է, այսինքն՝ մարդուն կողմէ 
ուղիղ մտածողութիւնըուղիղ մտածողութիւնըուղիղ մտածողութիւնըուղիղ մտածողութիւնը::::    Այս երեքին միջեւ կայ արդարութիւն Այս երեքին միջեւ կայ արդարութիւն Այս երեքին միջեւ կայ արդարութիւն Այս երեքին միջեւ կայ արդարութիւն 
կոչուածը որ կը հաւասարակշռէ երեքըկոչուածը որ կը հաւասարակշռէ երեքըկոչուածը որ կը հաւասարակշռէ երեքըկոչուածը որ կը հաւասարակշռէ երեքը::::    

Այս բոլորը յիշեցի, հետեւեալը ըսելու համար. եթԱյս բոլորը յիշեցի, հետեւեալը ըսելու համար. եթԱյս բոլորը յիշեցի, հետեւեալը ըսելու համար. եթԱյս բոլորը յիշեցի, հետեւեալը ըսելու համար. եթէ երբեք է երբեք է երբեք է երբեք 
««««հոգիհոգիհոգիհոգի» » » » ըսելով միաժամանակ կը հասկնանք միտքը, կամքը եւ ըսելով միաժամանակ կը հասկնանք միտքը, կամքը եւ ըսելով միաժամանակ կը հասկնանք միտքը, կամքը եւ ըսելով միաժամանակ կը հասկնանք միտքը, կամքը եւ 
ցանկութիւնը, այդ պարագային, ի՞նչ պէտք կար Հաւատամքին ցանկութիւնը, այդ պարագային, ի՞նչ պէտք կար Հաւատամքին ցանկութիւնը, այդ պարագային, ի՞նչ պէտք կար Հաւատամքին ցանկութիւնը, այդ պարագային, ի՞նչ պէտք կար Հաւատամքին 
մէջ հոգին եւ միտքը առանձինմէջ հոգին եւ միտքը առանձինմէջ հոգին եւ միտքը առանձինմէջ հոգին եւ միտքը առանձին----առանձին յիշելուառանձին յիշելուառանձին յիշելուառանձին յիշելու::::    Խորքին մէջ Խորքին մէջ Խորքին մէջ Խորքին մէջ 
հոգին եւ միտքը առանձինհոգին եւ միտքը առանձինհոգին եւ միտքը առանձինհոգին եւ միտքը առանձին----առանձին յիշելը՝ պատասխան մըն էր առանձին յիշելը՝ պատասխան մըն էր առանձին յիշելը՝ պատասխան մըն էր առանձին յիշելը՝ պատասխան մըն էր 
Ապողինարի եւ այլ աղանդաւորական մԱպողինարի եւ այլ աղանդաւորական մԱպողինարի եւ այլ աղանդաւորական մԱպողինարի եւ այլ աղանդաւորական մտածողութիւններուտածողութիւններուտածողութիւններուտածողութիւններու::::    
Ասկէ առաջ բացատրեցի, որ Ապողինար կը յայտարարէր, թէ՝ Ասկէ առաջ բացատրեցի, որ Ապողինար կը յայտարարէր, թէ՝ Ասկէ առաջ բացատրեցի, որ Ապողինար կը յայտարարէր, թէ՝ Ասկէ առաջ բացատրեցի, որ Ապողինար կը յայտարարէր, թէ՝ 
««««Քրիստոս հոգի չունիՔրիստոս հոգի չունիՔրիստոս հոգի չունիՔրիստոս հոգի չունի»,»,»,»,    բայց երբ իրեն ցոյց տրուեցաւ թէ բայց երբ իրեն ցոյց տրուեցաւ թէ բայց երբ իրեն ցոյց տրուեցաւ թէ բայց երբ իրեն ցոյց տրուեցաւ թէ 
Քրիստոս հոգի ունի, այս անգամ յայտարարեց, թէ՝ Քրիստոս հոգի ունի, այս անգամ յայտարարեց, թէ՝ Քրիստոս հոգի ունի, այս անգամ յայտարարեց, թէ՝ Քրիստոս հոգի ունի, այս անգամ յայտարարեց, թէ՝ ««««Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
միտք չունիմիտք չունիմիտք չունիմիտք չունի»,»,»,»,    եւ թէ՝ եւ թէ՝ եւ թէ՝ եւ թէ՝ ««««Որդին եկաւ այդ միտքին տեղը առնելու, Որդին եկաւ այդ միտքին տեղը առնելու, Որդին եկաւ այդ միտքին տեղը առնելու, Որդին եկաւ այդ միտքին տեղը առնելու, 
որպէսզի առաջնորդէր Քրիորպէսզի առաջնորդէր Քրիորպէսզի առաջնորդէր Քրիորպէսզի առաջնորդէր Քրիստոսստոսստոսստոս----մարդըմարդըմարդըմարդը»»»»::::    

Ժխտել թէ Քրիստոս հոգի կամ միտք ունէր, պիտի Ժխտել թէ Քրիստոս հոգի կամ միտք ունէր, պիտի Ժխտել թէ Քրիստոս հոգի կամ միտք ունէր, պիտի Ժխտել թէ Քրիստոս հոգի կամ միտք ունէր, պիտի 
նշանակէր՝ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու նշանակէր՝ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու նշանակէր՝ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու նշանակէր՝ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու 
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իրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնը::::    Իսկ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու Իսկ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու Իսկ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու Իսկ ժխտել անոր կատարեալ մարդ եղած ըլլալու 
իրողութիւնը, պիտի նշանակէր՝ հերքել մարդկութեան իրողութիւնը, պիտի նշանակէր՝ հերքել մարդկութեան իրողութիւնը, պիտի նշանակէր՝ հերքել մարդկութեան իրողութիւնը, պիտի նշանակէր՝ հերքել մարդկութեան 
փրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնը::::    Այլ խօսքով, եթէ Քրիստոս հոգի կամ միտք Այլ խօսքով, եթէ Քրիստոս հոգի կամ միտք Այլ խօսքով, եթէ Քրիստոս հոգի կամ միտք Այլ խօսքով, եթէ Քրիստոս հոգի կամ միտք չունէր, չունէր, չունէր, չունէր, 
կը նշանակէ թէ կատարեալ մարդ չէր, իսկ եթէ կատարեալ մարդ կը նշանակէ թէ կատարեալ մարդ չէր, իսկ եթէ կատարեալ մարդ կը նշանակէ թէ կատարեալ մարդ չէր, իսկ եթէ կատարեալ մարդ կը նշանակէ թէ կատարեալ մարդ չէր, իսկ եթէ կատարեալ մարդ 
չէր, կը նշանակէ թէ իր խաչելութեամբ չէր կրնար մարդիկը չէր, կը նշանակէ թէ իր խաչելութեամբ չէր կրնար մարդիկը չէր, կը նշանակէ թէ իր խաչելութեամբ չէր կրնար մարդիկը չէր, կը նշանակէ թէ իր խաչելութեամբ չէր կրնար մարդիկը 
փրկութեան եւ կատարելութեան առաջնորդելփրկութեան եւ կատարելութեան առաջնորդելփրկութեան եւ կատարելութեան առաջնորդելփրկութեան եւ կատարելութեան առաջնորդել::::    

Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին, որ Եփեսոսի ժողովին Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին, որ Եփեսոսի ժողովին Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին, որ Եփեսոսի ժողովին Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին, որ Եփեսոսի ժողովին 
գլխաւոր հերոսն էր՝ կգլխաւոր հերոսն էր՝ կգլխաւոր հերոսն էր՝ կգլխաւոր հերոսն էր՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ կը հաստատենք թէ Բանը Երբ կը հաստատենք թէ Բանը Երբ կը հաստատենք թէ Բանը Երբ կը հաստատենք թէ Բանը 
մամամամարմին, հոգի եւ միտք առաւ, պէտք չէ հասկնալ այն՝ որ րմին, հոգի եւ միտք առաւ, պէտք չէ հասկնալ այն՝ որ րմին, հոգի եւ միտք առաւ, պէտք չէ հասկնալ այն՝ որ րմին, հոգի եւ միտք առաւ, պէտք չէ հասկնալ այն՝ որ 
նախապէս այդ մարմինը, հոգին կամ միտքը գոյութիւն ունէին, նախապէս այդ մարմինը, հոգին կամ միտքը գոյութիւն ունէին, նախապէս այդ մարմինը, հոգին կամ միտքը գոյութիւն ունէին, նախապէս այդ մարմինը, հոգին կամ միտքը գոյութիւն ունէին, 
կամ Մարիամի մէջ կային, եւ յետոյ պարզապէս կամ Մարիամի մէջ կային, եւ յետոյ պարզապէս կամ Մարիամի մէջ կային, եւ յետոյ պարզապէս կամ Մարիամի մէջ կային, եւ յետոյ պարզապէս 
աստուածութիւնը եկաւ զանոնք առնելու եւ իրեն միացնելու, այլ աստուածութիւնը եկաւ զանոնք առնելու եւ իրեն միացնելու, այլ աստուածութիւնը եկաւ զանոնք առնելու եւ իրեն միացնելու, այլ աստուածութիւնը եկաւ զանոնք առնելու եւ իրեն միացնելու, այլ 
պէտք է հասկնալ այն՝ որ Բանը ինքն էր որ թանձրացաւ եւ պէտք է հասկնալ այն՝ որ Բանը ինքն էր որ թանձրացաւ եւ պէտք է հասկնալ այն՝ որ Բանը ինքն էր որ թանձրացաւ եւ պէտք է հասկնալ այն՝ որ Բանը ինքն էր որ թանձրացաւ եւ 
շշշշօշափելի դարձաւօշափելի դարձաւօշափելի դարձաւօշափելի դարձաւ»»»»::::    Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացիին Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացիին Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացիին Սուրբ Կիւրեղ Աղեքսանդրացիին 
մտահոգութիւնը, Արիոսի վարդապետութեան դէմ Քրիստոսի մտահոգութիւնը, Արիոսի վարդապետութեան դէմ Քրիստոսի մտահոգութիւնը, Արիոսի վարդապետութեան դէմ Քրիստոսի մտահոգութիւնը, Արիոսի վարդապետութեան դէմ Քրիստոսի 
միակութիւնը շեշտելն էր, որովհետեւ Արիոս եւ ուրիշ միակութիւնը շեշտելն էր, որովհետեւ Արիոս եւ ուրիշ միակութիւնը շեշտելն էր, որովհետեւ Արիոս եւ ուրիշ միակութիւնը շեշտելն էր, որովհետեւ Արիոս եւ ուրիշ 
աղանդաւորներ, զանազանութիւններ կը դնէին Քրիստոսի աղանդաւորներ, զանազանութիւններ կը դնէին Քրիստոսի աղանդաւորներ, զանազանութիւններ կը դնէին Քրիստոսի աղանդաւորներ, զանազանութիւններ կը դնէին Քրիստոսի 
աստուածութեան եւ մարդկութեան միջեւաստուածութեան եւ մարդկութեան միջեւաստուածութեան եւ մարդկութեան միջեւաստուածութեան եւ մարդկութեան միջեւ::::    

Խօսելէ ետք Քրիստոսի մարդեղոԽօսելէ ետք Քրիստոսի մարդեղոԽօսելէ ետք Քրիստոսի մարդեղոԽօսելէ ետք Քրիստոսի մարդեղութեան առիթով իրեն ւթեան առիթով իրեն ւթեան առիթով իրեն ւթեան առիթով իրեն 
համար գործածուած մարմին, հոգի եւ միտք բառերուն մասին, համար գործածուած մարմին, հոգի եւ միտք բառերուն մասին, համար գործածուած մարմին, հոգի եւ միտք բառերուն մասին, համար գործածուած մարմին, հոգի եւ միտք բառերուն մասին, 
երկու խօսք մը ըսենք անոր կցուած՝ երկու խօսք մը ըսենք անոր կցուած՝ երկու խօսք մը ըսենք անոր կցուած՝ երկու խօսք մը ըսենք անոր կցուած՝ ««««եւ ամէն ինչ որ կայ եւ ամէն ինչ որ կայ եւ ամէն ինչ որ կայ եւ ամէն ինչ որ կայ 
մարդուն մէջմարդուն մէջմարդուն մէջմարդուն մէջ»»»»    բառերուն վերաբերեալբառերուն վերաբերեալբառերուն վերաբերեալբառերուն վերաբերեալ::::    Յունարէն բնագիրին մէջ Յունարէն բնագիրին մէջ Յունարէն բնագիրին մէջ Յունարէն բնագիրին մէջ 
երկու բառեր եւս կան որոնք սակայն նկատի չեն առնուած երկու բառեր եւս կան որոնք սակայն նկատի չեն առնուած երկու բառեր եւս կան որոնք սակայն նկատի չեն առնուած երկու բառեր եւս կան որոնք սակայն նկատի չեն առնուած 
Հայերէն թարգամնութեան մէՀայերէն թարգամնութեան մէՀայերէն թարգամնութեան մէՀայերէն թարգամնութեան մէջջջջ::::    Յունարէնը ըսելէ ետք՝ Յունարէնը ըսելէ ետք՝ Յունարէնը ըսելէ ետք՝ Յունարէնը ըսելէ ետք՝ ««««եւ ամէն եւ ամէն եւ ամէն եւ ամէն 
ինչ որ կայ մարդուն մէջինչ որ կայ մարդուն մէջինչ որ կայ մարդուն մէջինչ որ կայ մարդուն մէջ»,»,»,»,    կկկկ’’’’աւելցնէ ըսելով՝ աւելցնէ ըսելով՝ աւելցնէ ըսելով՝ աւելցնէ ըսելով՝ ««««բացի մեղքէնբացի մեղքէնբացի մեղքէնբացի մեղքէն»»»»::::9999    

Այս մատնանշումը ընելը կարեւոր է, անոր համար որ Այս մատնանշումը ընելը կարեւոր է, անոր համար որ Այս մատնանշումը ընելը կարեւոր է, անոր համար որ Այս մատնանշումը ընելը կարեւոր է, անոր համար որ 
մարդիկ կրնան տրամաբանել՝ որ մեղքը մարդուն բնութեան մաս մարդիկ կրնան տրամաբանել՝ որ մեղքը մարդուն բնութեան մաս մարդիկ կրնան տրամաբանել՝ որ մեղքը մարդուն բնութեան մաս մարդիկ կրնան տրամաբանել՝ որ մեղքը մարդուն բնութեան մաս 
կը կազմէ, ուստի, եթէ Քրիստոս իր մէջ առաւ ինչ որ մարդկային կը կազմէ, ուստի, եթէ Քրիստոս իր մէջ առաւ ինչ որ մարդկային կը կազմէ, ուստի, եթէ Քրիստոս իր մէջ առաւ ինչ որ մարդկային կը կազմէ, ուստի, եթէ Քրիստոս իր մէջ առաւ ինչ որ մարդկային 
է, կէ, կէ, կէ, կամ ինչ որ կայ մարդուն մէջ, կը նշանակէ՝ թէ ան առաւ նաեւ ամ ինչ որ կայ մարդուն մէջ, կը նշանակէ՝ թէ ան առաւ նաեւ ամ ինչ որ կայ մարդուն մէջ, կը նշանակէ՝ թէ ան առաւ նաեւ ամ ինչ որ կայ մարդուն մէջ, կը նշանակէ՝ թէ ան առաւ նաեւ 
մեղքը իր մէջմեղքը իր մէջմեղքը իր մէջմեղքը իր մէջ::::    

Արդ, Քրիստոսի մէջ մեղք կա՞յԱրդ, Քրիստոսի մէջ մեղք կա՞յԱրդ, Քրիստոսի մէջ մեղք կա՞յԱրդ, Քրիստոսի մէջ մեղք կա՞յ::::    Նոր Կտակարանը բազմաթիւ Նոր Կտակարանը բազմաթիւ Նոր Կտակարանը բազմաթիւ Նոր Կտակարանը բազմաթիւ 
անգամներ կը հաստատէ Քրիստոսի բացարձակ անմեղութիւնըանգամներ կը հաստատէ Քրիստոսի բացարձակ անմեղութիւնըանգամներ կը հաստատէ Քրիստոսի բացարձակ անմեղութիւնըանգամներ կը հաստատէ Քրիստոսի բացարձակ անմեղութիւնը::::    
Յովհաննէս առաքեալը կՅովհաննէս առաքեալը կՅովհաննէս առաքեալը կՅովհաննէս առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ 
եկաւ՝ մեր մեղքերը ջնջելու համար,եկաւ՝ մեր մեղքերը ջնջելու համար,եկաւ՝ մեր մեղքերը ջնջելու համար,եկաւ՝ մեր մեղքերը ջնջելու համար,    եւ թէ իր մէջ մեղք չկայեւ թէ իր մէջ մեղք չկայեւ թէ իր մէջ մեղք չկայեւ թէ իր մէջ մեղք չկայ»»»» ( ( ( (Ա.Յհ Ա.Յհ Ա.Յհ Ա.Յհ 
3.5)3.5)3.5)3.5)::::    Պետրոս առաքեալ եւս կը վկայէ որ Պետրոս առաքեալ եւս կը վկայէ որ Պետրոս առաքեալ եւս կը վկայէ որ Պետրոս առաքեալ եւս կը վկայէ որ ««««անիկա ոեւէ մեղք անիկա ոեւէ մեղք անիկա ոեւէ մեղք անիկա ոեւէ մեղք 

                                                 
9 Ներսէս Լամբրոնացի իր պատարագի մեկնութեան մէջ, Հաւատամքի մասին խօսած 
ատեն, ներառած է «բացի մեղքէն» բառերը: 
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չգործեցչգործեցչգործեցչգործեց»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 2.22)Ա.Պտ 2.22)Ա.Պտ 2.22)Ա.Պտ 2.22)::::    Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ մէկը չի Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ մէկը չի Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ մէկը չի Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ մէկը չի 
կրնար զինք ամբաստանել ոեւէ մեղքով (Յհ 8.46)կրնար զինք ամբաստանել ոեւէ մեղքով (Յհ 8.46)կրնար զինք ամբաստանել ոեւէ մեղքով (Յհ 8.46)կրնար զինք ամբաստանել ոեւէ մեղքով (Յհ 8.46)::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ թէ Յիսուս ըսէ թէ Յիսուս ըսէ թէ Յիսուս ըսէ թէ Յիսուս ««««բնաւ մեղք չէր գործածբնաւ մեղք չէր գործածբնաւ մեղք չէր գործածբնաւ մեղք չէր գործած»»»» ( ( ( (Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)::::    

ՈմՈմՈմՈմանք կը տրամաբանեն ըսելով՝ մեղք գործելը մարդուն անք կը տրամաբանեն ըսելով՝ մեղք գործելը մարդուն անք կը տրամաբանեն ըսելով՝ մեղք գործելը մարդուն անք կը տրամաբանեն ըսելով՝ մեղք գործելը մարդուն 
յատուկ է, հետեւաբար, եթէ Քրիստոս իսկապէս մայատուկ է, հետեւաբար, եթէ Քրիստոս իսկապէս մայատուկ է, հետեւաբար, եթէ Քրիստոս իսկապէս մայատուկ է, հետեւաբար, եթէ Քրիստոս իսկապէս մա´́́́րդ եղաւ՝ չէր րդ եղաւ՝ չէր րդ եղաւ՝ չէր րդ եղաւ՝ չէր 
կրնար չմեղանչելկրնար չմեղանչելկրնար չմեղանչելկրնար չմեղանչել::::    Այդպէ՞ս էԱյդպէ՞ս էԱյդպէ՞ս էԱյդպէ՞ս է::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    ԿրնաԿրնաԿրնաԿրնա´́́́նք ըսել. նք ըսել. նք ըսել. նք ըսել. ««««Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
մեղանչական մեր բնութիւնը իր վրայ առաւմեղանչական մեր բնութիւնը իր վրայ առաւմեղանչական մեր բնութիւնը իր վրայ առաւմեղանչական մեր բնութիւնը իր վրայ առաւ»,»,»,»,    բայց բայց բայց բայց 
գործնականօրէն Քրիստոս մեղք չգործեցգործնականօրէն Քրիստոս մեղք չգործեցգործնականօրէն Քրիստոս մեղք չգործեցգործնականօրէն Քրիստոս մեղք չգործեց::::    Քրիստոսի մեղք Քրիստոսի մեղք Քրիստոսի մեղք Քրիստոսի մեղք 
չչչչգործելը, չի նշանակեր որ անոր մարդկային բնութիւնը գործելը, չի նշանակեր որ անոր մարդկային բնութիւնը գործելը, չի նշանակեր որ անոր մարդկային բնութիւնը գործելը, չի նշանակեր որ անոր մարդկային բնութիւնը 
կատարեալ չէրկատարեալ չէրկատարեալ չէրկատարեալ չէր::::    ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ հակառակը, իր մեղք չգործելը, առաւել եւս շդ հակառակը, իր մեղք չգործելը, առաւել եւս շդ հակառակը, իր մեղք չգործելը, առաւել եւս շդ հակառակը, իր մեղք չգործելը, առաւել եւս 
պատճառ մըն է որ մտածենք, թէ՝ Քրիստոսի մարդկային պատճառ մըն է որ մտածենք, թէ՝ Քրիստոսի մարդկային պատճառ մըն է որ մտածենք, թէ՝ Քրիստոսի մարդկային պատճառ մըն է որ մտածենք, թէ՝ Քրիստոսի մարդկային 
բնութիւնը ամենեւին կատարեալ էր, ամբողջովին կատարեալ, բնութիւնը ամենեւին կատարեալ էր, ամբողջովին կատարեալ, բնութիւնը ամենեւին կատարեալ էր, ամբողջովին կատարեալ, բնութիւնը ամենեւին կատարեալ էր, ամբողջովին կատարեալ, 
իրողապէս եւ իրապէս կատարեալիրողապէս եւ իրապէս կատարեալիրողապէս եւ իրապէս կատարեալիրողապէս եւ իրապէս կատարեալ::::    

Եթէ ան մեղք գործէրԵթէ ան մեղք գործէրԵթէ ան մեղք գործէրԵթէ ան մեղք գործէր՝ անկատար զոհ մը պիտի ըլլար՝ անկատար զոհ մը պիտի ըլլար՝ անկատար զոհ մը պիտի ըլլար՝ անկատար զոհ մը պիտի ըլլար::::    
Անկատար զոհ մը կրնա՞ր մեզ կատարելութեան առաջնորդել, Անկատար զոհ մը կրնա՞ր մեզ կատարելութեան առաջնորդել, Անկատար զոհ մը կրնա՞ր մեզ կատարելութեան առաջնորդել, Անկատար զոհ մը կրնա՞ր մեզ կատարելութեան առաջնորդել, 
կամ կրնա՞ր մեր մեղքերը կատարելապէս սրբելկամ կրնա՞ր մեր մեղքերը կատարելապէս սրբելկամ կրնա՞ր մեր մեղքերը կատարելապէս սրբելկամ կրնա՞ր մեր մեղքերը կատարելապէս սրբել::::    Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ 
Քրիստոսը, ան՝ որ բնաւ մեղք չէր գործած, որպէսզի մենք անոր Քրիստոսը, ան՝ որ բնաւ մեղք չէր գործած, որպէսզի մենք անոր Քրիստոսը, ան՝ որ բնաւ մեղք չէր գործած, որպէսզի մենք անոր Քրիստոսը, ան՝ որ բնաւ մեղք չէր գործած, որպէսզի մենք անոր 
միանալով արդարանանք Ամիանալով արդարանանք Ամիանալով արդարանանք Ամիանալով արդարանանք Աստուծոյ համարստուծոյ համարստուծոյ համարստուծոյ համար»»»» ( ( ( (Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)Բ.Կր 5.21)::::    
Քրիստոս պիտի կարենա՞ր մեզ արդարացնել եթէ մեղք գործած Քրիստոս պիտի կարենա՞ր մեզ արդարացնել եթէ մեղք գործած Քրիստոս պիտի կարենա՞ր մեզ արդարացնել եթէ մեղք գործած Քրիստոս պիտի կարենա՞ր մեզ արդարացնել եթէ մեղք գործած 
ըլլարըլլարըլլարըլլար::::    ԲնաԲնաԲնաԲնա´́́́ււււ::::    Հետեւաբար, խօսիլ Քրիստոսի մեղք գործած Հետեւաբար, խօսիլ Քրիստոսի մեղք գործած Հետեւաբար, խօսիլ Քրիստոսի մեղք գործած Հետեւաբար, խօսիլ Քրիստոսի մեղք գործած 
ըլլալուն մասին՝ հարուած մըն է ուղղուած մեր փրկութեանըլլալուն մասին՝ հարուած մըն է ուղղուած մեր փրկութեանըլլալուն մասին՝ հարուած մըն է ուղղուած մեր փրկութեանըլլալուն մասին՝ հարուած մըն է ուղղուած մեր փրկութեան::::    

Գանք վերջին երկու բառերուն՝ Գանք վերջին երկու բառերուն՝ Գանք վերջին երկու բառերուն՝ Գանք վերջին երկու բառերուն՝ ««««Ճշմարտապէս եւ ոՃշմարտապէս եւ ոՃշմարտապէս եւ ոՃշմարտապէս եւ ո´́́́չ չ չ չ 
կարծեօքկարծեօքկարծեօքկարծեօք», », », », այսինքն՝ ճշմայսինքն՝ ճշմայսինքն՝ ճշմայսինքն՝ ճշմարտապէս եւ ոարտապէս եւ ոարտապէս եւ ոարտապէս եւ ո´́́́չ թէ երեւութապէսչ թէ երեւութապէսչ թէ երեւութապէսչ թէ երեւութապէս::::    Ասկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ 
առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած Հին Կտակարանի մէջ առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած Հին Կտակարանի մէջ առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած Հին Կտակարանի մէջ առաջ բացատրեցինք, որ Աստուած Հին Կտակարանի մէջ 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր կերպարանքներով երեւցաւ, ինչպէս օրինակ, տարբեր կերպարանքներով երեւցաւ, ինչպէս օրինակ, տարբեր կերպարանքներով երեւցաւ, ինչպէս օրինակ, տարբեր կերպարանքներով երեւցաւ, ինչպէս օրինակ, 
ամպի, կրակի, թանկագին քարերու կերպարանքներով, եւայլնամպի, կրակի, թանկագին քարերու կերպարանքներով, եւայլնամպի, կրակի, թանկագին քարերու կերպարանքներով, եւայլնամպի, կրակի, թանկագին քարերու կերպարանքներով, եւայլն::::    

Աստուածային այս երեւումները խորհրդանշական են, եւ Աստուածային այս երեւումները խորհրդանշական են, եւ Աստուածային այս երեւումները խորհրդանշական են, եւ Աստուածային այս երեւումները խորհրդանշական են, եւ 
ուստի, երբեուստի, երբեուստի, երբեուստի, երբե´́́́ք կարք կարք կարք կարելի չէ բաղդատել կամ նմանութեան եզր ելի չէ բաղդատել կամ նմանութեան եզր ելի չէ բաղդատել կամ նմանութեան եզր ելի չէ բաղդատել կամ նմանութեան եզր 
գտնել անոնց եւ Աստուածորդիին մարդեղութեան միջեւգտնել անոնց եւ Աստուածորդիին մարդեղութեան միջեւգտնել անոնց եւ Աստուածորդիին մարդեղութեան միջեւգտնել անոնց եւ Աստուածորդիին մարդեղութեան միջեւ::::    
Աստուած Հին Կտակարանի մէջ երեւցաւ բայց բնաԱստուած Հին Կտակարանի մէջ երեւցաւ բայց բնաԱստուած Հին Կտակարանի մէջ երեւցաւ բայց բնաԱստուած Հին Կտակարանի մէջ երեւցաւ բայց բնա´́́́ւ ւ ւ ւ 
չմարմնացաւչմարմնացաւչմարմնացաւչմարմնացաւ::::    Հրեշտակները նաեւ, թէՀրեշտակները նաեւ, թէՀրեշտակները նաեւ, թէՀրեշտակները նաեւ, թէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարաններուն մէջ երեւցան, բայց անոնց երեւումը Կտակարաններուն մէջ երեւցան, բայց անոնց երեւումը Կտակարաններուն մէջ երեւցան, բայց անոնց երեւումը Կտակարաններուն մէջ երեւցան, բայց անոնց երեւումը 
մարմնառութիւն չէրմարմնառութիւն չէրմարմնառութիւն չէրմարմնառութիւն չէր::::    Անոնք մարդկԱնոնք մարդկԱնոնք մարդկԱնոնք մարդկային կերպարանքով ային կերպարանքով ային կերպարանքով ային կերպարանքով 
երեւցան, այոերեւցան, այոերեւցան, այոերեւցան, այո´́́́, , , , բայց երբեք մարդ չեղան, այնպէս՝ ինչպէս բայց երբեք մարդ չեղան, այնպէս՝ ինչպէս բայց երբեք մարդ չեղան, այնպէս՝ ինչպէս բայց երբեք մարդ չեղան, այնպէս՝ ինչպէս 
Քրիստոս եղաւՔրիստոս եղաւՔրիստոս եղաւՔրիստոս եղաւ::::    
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««««Ճշմարտապէս եւ ոՃշմարտապէս եւ ոՃշմարտապէս եւ ոՃշմարտապէս եւ ո´́́́չ թէ երեւութապէսչ թէ երեւութապէսչ թէ երեւութապէսչ թէ երեւութապէս»»»»    բառերը, բառերը, բառերը, բառերը, 
պատասխան մըն էին Երեւութական կոչուած պատասխան մըն էին Երեւութական կոչուած պատասխան մըն էին Երեւութական կոչուած պատասխան մըն էին Երեւութական կոչուած 
աղանդաւորներուն, որոնք կաղանդաւորներուն, որոնք կաղանդաւորներուն, որոնք կաղանդաւորներուն, որոնք կ’’’’ուրանային Քրիստոսի մարմինին ուրանային Քրիստոսի մարմինին ուրանային Քրիստոսի մարմինին ուրանային Քրիստոսի մարմինին 
ճշմարտականութիւնը, եւ որոնք կճշմարտականութիւնը, եւ որոնք կճշմարտականութիւնը, եւ որոնք կճշմարտականութիւնը, եւ որոնք կ’’’’ըսէին, թէըսէին, թէըսէին, թէըսէին, թէ՝ Քրիստոս ՝ Քրիստոս ՝ Քրիստոս ՝ Քրիստոս 
արտաքին կերպարանքով մարդ էր, կամ իբրեւ մարդ կարտաքին կերպարանքով մարդ էր, կամ իբրեւ մարդ կարտաքին կերպարանքով մարդ էր, կամ իբրեւ մարդ կարտաքին կերպարանքով մարդ էր, կամ իբրեւ մարդ կ’’’’երեւէր, երեւէր, երեւէր, երեւէր, 
բայց ճշմարիտ մարդ չէրբայց ճշմարիտ մարդ չէրբայց ճշմարիտ մարդ չէրբայց ճշմարիտ մարդ չէր::::    Իրենց հասկացողութեամբ, Քրիստոս Իրենց հասկացողութեամբ, Քրիստոս Իրենց հասկացողութեամբ, Քրիստոս Իրենց հասկացողութեամբ, Քրիստոս 
տեսիլք էր, ուրուական էր, շօշափելի իրականութիւն չէրտեսիլք էր, ուրուական էր, շօշափելի իրականութիւն չէրտեսիլք էր, ուրուական էր, շօշափելի իրականութիւն չէրտեսիլք էր, ուրուական էր, շօշափելի իրականութիւն չէր::::    

Իրենց այս տեսութիւնը կը հիմնեն Ղկ 4.29Իրենց այս տեսութիւնը կը հիմնեն Ղկ 4.29Իրենց այս տեսութիւնը կը հիմնեն Ղկ 4.29Իրենց այս տեսութիւնը կը հիմնեն Ղկ 4.29----30303030ին վրայ որ ին վրայ որ ին վրայ որ ին վրայ որ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ելան, Յիսուսը քաղաքէն դուրԵլան, Յիսուսը քաղաքէն դուրԵլան, Յիսուսը քաղաքէն դուրԵլան, Յիսուսը քաղաքէն դուրս հանեցին եւ գահավէժ ս հանեցին եւ գահավէժ ս հանեցին եւ գահավէժ ս հանեցին եւ գահավէժ 
ընելու նպատակով զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, ընելու նպատակով զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, ընելու նպատակով զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, ընելու նպատակով զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, 
որուն վրայ շինուած էր իրենց քաղաքըորուն վրայ շինուած էր իրենց քաղաքըորուն վրայ շինուած էր իրենց քաղաքըորուն վրայ շինուած էր իրենց քաղաքը::::    Բայց Յիսուս անոնց Բայց Յիսուս անոնց Բայց Յիսուս անոնց Բայց Յիսուս անոնց 
մէջէն անցաւ գնացմէջէն անցաւ գնացմէջէն անցաւ գնացմէջէն անցաւ գնաց»»»»::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսեն, թէ՝ Յիսուս անոնց մէջէն ըսեն, թէ՝ Յիսուս անոնց մէջէն ըսեն, թէ՝ Յիսուս անոնց մէջէն ըսեն, թէ՝ Յիսուս անոնց մէջէն 
անցնելով պիտի չկրնար ձգել եւ երթալ եթէ իրական մարմին անցնելով պիտի չկրնար ձգել եւ երթալ եթէ իրական մարմին անցնելով պիտի չկրնար ձգել եւ երթալ եթէ իրական մարմին անցնելով պիտի չկրնար ձգել եւ երթալ եթէ իրական մարմին 
ունենարունենարունենարունենար::::    Ծովուն ջուրԾովուն ջուրԾովուն ջուրԾովուն ջուրերուն վրայէն քալելը նաեւ կերուն վրայէն քալելը նաեւ կերուն վրայէն քալելը նաեւ կերուն վրայէն քալելը նաեւ կ’’’’առնեն իբրեւ առնեն իբրեւ առնեն իբրեւ առնեն իբրեւ 
ապացոյց որ Քրիստոս իրական մարմին չունէրապացոյց որ Քրիստոս իրական մարմին չունէրապացոյց որ Քրիստոս իրական մարմին չունէրապացոյց որ Քրիստոս իրական մարմին չունէր::::    

Կրկնութեան գնով, բայց ըսեմ, որ Նոր Կտակարանը Կրկնութեան գնով, բայց ըսեմ, որ Նոր Կտակարանը Կրկնութեան գնով, բայց ըսեմ, որ Նոր Կտակարանը Կրկնութեան գնով, բայց ըսեմ, որ Նոր Կտակարանը 
զօրեղապէս կը հաստատէ Քրիստոսի մարմինին զօրեղապէս կը հաստատէ Քրիստոսի մարմինին զօրեղապէս կը հաստատէ Քրիստոսի մարմինին զօրեղապէս կը հաստատէ Քրիստոսի մարմինին 
շօշափելիութիւնը եւ թանձրացեալ եղած ըլլալու իրողութիւնըշօշափելիութիւնը եւ թանձրացեալ եղած ըլլալու իրողութիւնըշօշափելիութիւնը եւ թանձրացեալ եղած ըլլալու իրողութիւնըշօշափելիութիւնը եւ թանձրացեալ եղած ըլլալու իրողութիւնը::::    
Յովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք լսեցիՄենք լսեցիՄենք լսեցիՄենք լսեցինք, մեր աչքերով նք, մեր աչքերով նք, մեր աչքերով նք, մեր աչքերով 
տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն 
իսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էր»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1):::: « « « «ԼսեցինքԼսեցինքԼսեցինքԼսեցինք», «», «», «», «տեսանքտեսանքտեսանքտեսանք» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««շօշափեցինքշօշափեցինքշօշափեցինքշօշափեցինք» » » » բառերը, անհերքելիօրէն եւ անառարկելիօրէն բառերը, անհերքելիօրէն եւ անառարկելիօրէն բառերը, անհերքելիօրէն եւ անառարկելիօրէն բառերը, անհերքելիօրէն եւ անառարկելիօրէն 
կկկկ’’’’ապացուցանեն Քրիստոսի ճշմարտապէս մարդ, շօշափելի եւ ապացուցանեն Քրիստոսի ճշմարտապէս մարդ, շօշափելի եւ ապացուցանեն Քրիստոսի ճշմարտապէս մարդ, շօշափելի եւ ապացուցանեն Քրիստոսի ճշմարտապէս մարդ, շօշափելի եւ 
բռնուելիք մարդ եղաբռնուելիք մարդ եղաբռնուելիք մարդ եղաբռնուելիք մարդ եղած ըլլալու իրողութիւնըծ ըլլալու իրողութիւնըծ ըլլալու իրողութիւնըծ ըլլալու իրողութիւնը::::    Նոյնքան զօրեղ Նոյնքան զօրեղ Նոյնքան զօրեղ Նոյնքան զօրեղ 
վկայութիւն մըն է, նոյնինքն Քրիստոսի բառերը իր տասնըմէկ վկայութիւն մըն է, նոյնինքն Քրիստոսի բառերը իր տասնըմէկ վկայութիւն մըն է, նոյնինքն Քրիստոսի բառերը իր տասնըմէկ վկայութիւն մըն է, նոյնինքն Քրիստոսի բառերը իր տասնըմէկ 
աշակերտներուն ուղղուած. աշակերտներուն ուղղուած. աշակերտներուն ուղղուած. աշակերտներուն ուղղուած. ««««ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. 
նոյնինքն ենոյնինքն ենոյնինքն ենոյնինքն ե´́́́ս եմս եմս եմս եմ::::    ՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէ´́́́ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու 
ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չ’’’’ունենարունենարունենարունենար»»»» ( ( ( (Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
ինքն իսկ կը հերքէ իր ոգի կամ ուրուական ըլլալըինքն իսկ կը հերքէ իր ոգի կամ ուրուական ըլլալըինքն իսկ կը հերքէ իր ոգի կամ ուրուական ըլլալըինքն իսկ կը հերքէ իր ոգի կամ ուրուական ըլլալը::::    

Նկատի պէտք է առնել որ Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու Նկատի պէտք է առնել որ Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու Նկատի պէտք է առնել որ Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու Նկատի պէտք է առնել որ Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու 
ճշմարիտ մարդեղութիւնը մերժող աղանդները, միայն հետագայ ճշմարիտ մարդեղութիւնը մերժող աղանդները, միայն հետագայ ճշմարիտ մարդեղութիւնը մերժող աղանդները, միայն հետագայ ճշմարիտ մարդեղութիւնը մերժող աղանդները, միայն հետագայ 
դարերուն չէ որ ծնունդ առին, այլ Քրիստոսի յարութենէն եւ դարերուն չէ որ ծնունդ առին, այլ Քրիստոսի յարութենէն եւ դարերուն չէ որ ծնունդ առին, այլ Քրիստոսի յարութենէն եւ դարերուն չէ որ ծնունդ առին, այլ Քրիստոսի յարութենէն եւ 
համբարձումէն քիչ ժամանակ ետք, հանդէս եկանհամբարձումէն քիչ ժամանակ ետք, հանդէս եկանհամբարձումէն քիչ ժամանակ ետք, հանդէս եկանհամբարձումէն քիչ ժամանակ ետք, հանդէս եկան    մարդիկ, որոնք մարդիկ, որոնք մարդիկ, որոնք մարդիկ, որոնք 
կկկկ’’’’ուրանային թէ Քրիստոս իրապէս մարմնացաւ ու մարդացաւուրանային թէ Քրիստոս իրապէս մարմնացաւ ու մարդացաւուրանային թէ Քրիստոս իրապէս մարմնացաւ ու մարդացաւուրանային թէ Քրիստոս իրապէս մարմնացաւ ու մարդացաւ::::    
Առաքեալը խօսքը այսպիսի մարդոց ուղղելով՝ կԱռաքեալը խօսքը այսպիսի մարդոց ուղղելով՝ կԱռաքեալը խօսքը այսպիսի մարդոց ուղղելով՝ կԱռաքեալը խօսքը այսպիսի մարդոց ուղղելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը 
խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս 
մարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը խօսիմարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը խօսիմարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը խօսիմարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը խօսի::::    Իսկ ով որ չի Իսկ ով որ չի Իսկ ով որ չի Իսկ ով որ չի 
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խոստովանիր թէ Յիսուս Քրիխոստովանիր թէ Յիսուս Քրիխոստովանիր թէ Յիսուս Քրիխոստովանիր թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ ստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ ստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ ստոս աշխարհ գալով մարդացաւ՝ 
անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի անիկա Աստուծոյ Հոգիով չէ որ կը խօսի, այլ Նեռին՝ Քրիստոսի 
հակառակորդին դրդումովըհակառակորդին դրդումովըհակառակորդին դրդումովըհակառակորդին դրդումովը»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 4.2Ա.Յհ 4.2Ա.Յհ 4.2Ա.Յհ 4.2----3, 3, 3, 3, Բ.Յհ 7, Յհ 1.14)Բ.Յհ 7, Յհ 1.14)Բ.Յհ 7, Յհ 1.14)Բ.Յհ 7, Յհ 1.14)::::    
Յովհաննէս Աւետարանիչ որ ամենէն աւելի Քրիստոսի Յովհաննէս Աւետարանիչ որ ամենէն աւելի Քրիստոսի Յովհաննէս Աւետարանիչ որ ամենէն աւելի Քրիստոսի Յովհաննէս Աւետարանիչ որ ամենէն աւելի Քրիստոսի 
աստուածութեան իրողութիւնը շեշտողն է, միւս կողմէն նաեւ, աստուածութեան իրողութիւնը շեշտողն է, միւս կողմէն նաեւ, աստուածութեան իրողութիւնը շեշտողն է, միւս կողմէն նաեւ, աստուածութեան իրողութիւնը շեշտողն է, միւս կողմէն նաեւ, 
ամենէն աւելի Քրամենէն աւելի Քրամենէն աւելի Քրամենէն աւելի Քրիստոսի մարմնառութիւնն ու մարդեղութիւնը իստոսի մարմնառութիւնն ու մարդեղութիւնը իստոսի մարմնառութիւնն ու մարդեղութիւնը իստոսի մարմնառութիւնն ու մարդեղութիւնը 
շեշտողն էշեշտողն էշեշտողն էշեշտողն է::::    

Աւարտելու համար, ըսենք, որ եթէ Քրիստոսի ճշմարիտ Աւարտելու համար, ըսենք, որ եթէ Քրիստոսի ճշմարիտ Աւարտելու համար, ըսենք, որ եթէ Քրիստոսի ճշմարիտ Աւարտելու համար, ըսենք, որ եթէ Քրիստոսի ճշմարիտ 
մարդեղութիւնը մերժենք՝ անոր մկրտութիւնն ալ պէտք է մարդեղութիւնը մերժենք՝ անոր մկրտութիւնն ալ պէտք է մարդեղութիւնը մերժենք՝ անոր մկրտութիւնն ալ պէտք է մարդեղութիւնը մերժենք՝ անոր մկրտութիւնն ալ պէտք է 
մերժենք, որովհետեւ ուրուականը կամ երեւոյթը չի կրնար մերժենք, որովհետեւ ուրուականը կամ երեւոյթը չի կրնար մերժենք, որովհետեւ ուրուականը կամ երեւոյթը չի կրնար մերժենք, որովհետեւ ուրուականը կամ երեւոյթը չի կրնար 
մրտուիլմրտուիլմրտուիլմրտուիլ::::    Իսկ եթէ Քրիստոս մարմինով չէ մկրտուած՝ կը Իսկ եթէ Քրիստոս մարմինով չէ մկրտուած՝ կը Իսկ եթէ Քրիստոս մարմինով չէ մկրտուած՝ կը Իսկ եթէ Քրիստոս մարմինով չէ մկրտուած՝ կը 
նշանակնշանակնշանակնշանակէ, ոէ, ոէ, ոէ, ո´́́́չ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտելու իշխանութիւնը չ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտելու իշխանութիւնը չ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտելու իշխանութիւնը չ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտելու իշխանութիւնը 
վաւերական էր, ովաւերական էր, ովաւերական էր, ովաւերական էր, ո´́́́չ մկրտութեան խորհուրդը նշանակութիւն չ մկրտութեան խորհուրդը նշանակութիւն չ մկրտութեան խորհուրդը նշանակութիւն չ մկրտութեան խորհուրդը նշանակութիւն 
ունէր եւ ունի, եւ ոունէր եւ ունի, եւ ոունէր եւ ունի, եւ ոունէր եւ ունի, եւ ո´́́́չ ալ մարդկութեան սրբագործումը չ ալ մարդկութեան սրբագործումը չ ալ մարդկութեան սրբագործումը չ ալ մարդկութեան սրբագործումը 
կատարուած կը սեպուի մկրտութեան պահունկատարուած կը սեպուի մկրտութեան պահունկատարուած կը սեպուի մկրտութեան պահունկատարուած կը սեպուի մկրտութեան պահուն::::    

Տակաւին, ի՞նչպէս Քրիստոս կրնար մեր մեղքերը կրել Տակաւին, ի՞նչպէս Քրիստոս կրնար մեր մեղքերը կրել Տակաւին, ի՞նչպէս Քրիստոս կրնար մեր մեղքերը կրել Տակաւին, ի՞նչպէս Քրիստոս կրնար մեր մեղքերը կրել ««««իր իր իր իր 
մարմինով՝ խաչին մարմինով՝ խաչին մարմինով՝ խաչին մարմինով՝ խաչին վրայվրայվրայվրայ»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 2.24) եթէ երբեք մարմին չունէրԱ.Պտ 2.24) եթէ երբեք մարմին չունէրԱ.Պտ 2.24) եթէ երբեք մարմին չունէրԱ.Պտ 2.24) եթէ երբեք մարմին չունէր::::    
Կամ ի՞նչպէս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Քրիստոս Կամ ի՞նչպէս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Քրիստոս Կամ ի՞նչպէս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Քրիստոս Կամ ի՞նչպէս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Քրիստոս 
կնոջմէ մը ծնաւ (Գղ 4.4), եւ կնոջմէ մը ծնաւ (Գղ 4.4), եւ կնոջմէ մը ծնաւ (Գղ 4.4), եւ կնոջմէ մը ծնաւ (Գղ 4.4), եւ ««««մեղքը յաղթահարելու համար մեր մեղքը յաղթահարելու համար մեր մեղքը յաղթահարելու համար մեր մեղքը յաղթահարելու համար մեր 
մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ 
դատապարտեց մեղքըդատապարտեց մեղքըդատապարտեց մեղքըդատապարտեց մեղքը»»»» ( ( ( (Հռ 8.3) եթէ երբեք մարմին չունէրՀռ 8.3) եթէ երբեք մարմին չունէրՀռ 8.3) եթէ երբեք մարմին չունէրՀռ 8.3) եթէ երբեք մարմին չունէր::::    ՄէՄէՄէՄէկը կը կը կը 
որ մարմին չունի՝ ի՞նչպէս կրնայ ինքնիր մարմինով որ մարմին չունի՝ ի՞նչպէս կրնայ ինքնիր մարմինով որ մարմին չունի՝ ի՞նչպէս կրնայ ինքնիր մարմինով որ մարմին չունի՝ ի՞նչպէս կրնայ ինքնիր մարմինով 
դատապարտել մեղքըդատապարտել մեղքըդատապարտել մեղքըդատապարտել մեղքը::::    Ինչո՞վ խաչուեցաւ Քրիստոս եթէ մարմին Ինչո՞վ խաչուեցաւ Քրիստոս եթէ մարմին Ինչո՞վ խաչուեցաւ Քրիստոս եթէ մարմին Ինչո՞վ խաչուեցաւ Քրիստոս եթէ մարմին 
չունէրչունէրչունէրչունէր::::    Ի՞նչպէս իր արիւնը թափեց եթէ արիւն չունէրԻ՞նչպէս իր արիւնը թափեց եթէ արիւն չունէրԻ՞նչպէս իր արիւնը թափեց եթէ արիւն չունէրԻ՞նչպէս իր արիւնը թափեց եթէ արիւն չունէր::::    Ո՞վ Ո՞վ Ո՞վ Ո՞վ 
յարութիւն առաւ եթէ թաղուած մարմին մը չկարյարութիւն առաւ եթէ թաղուած մարմին մը չկարյարութիւն առաւ եթէ թաղուած մարմին մը չկարյարութիւն առաւ եթէ թաղուած մարմին մը չկար::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Ի՞նչ է Աստուածամօր դերը մեր փԻ՞նչ է Աստուածամօր դերը մեր փԻ՞նչ է Աստուածամօր դերը մեր փԻ՞նչ է Աստուածամօր դերը մեր փրկութեան մէջրկութեան մէջրկութեան մէջրկութեան մէջ::::    
    
Մեր փրկութեան մէջ Աստուածամօր դերին մասին կարելի է Մեր փրկութեան մէջ Աստուածամօր դերին մասին կարելի է Մեր փրկութեան մէջ Աստուածամօր դերին մասին կարելի է Մեր փրկութեան մէջ Աստուածամօր դերին մասին կարելի է 

շատ ընդարձակ կերպով խօսիլ, բայց համառօտակի կերպով շատ ընդարձակ կերպով խօսիլ, բայց համառօտակի կերպով շատ ընդարձակ կերպով խօսիլ, բայց համառօտակի կերպով շատ ընդարձակ կերպով խօսիլ, բայց համառօտակի կերպով 
հետեւեալը ըսեմ.հետեւեալը ըսեմ.հետեւեալը ըսեմ.հետեւեալը ըսեմ.----    

1.1.1.1.----    Մարիամին դերը փրկութեան մէջ երկրորդական կամ Մարիամին դերը փրկութեան մէջ երկրորդական կամ Մարիամին դերը փրկութեան մէջ երկրորդական կամ Մարիամին դերը փրկութեան մէջ երկրորդական կամ 
պարզ կրաւորական դերակատարութիւն մը չէպարզ կրաւորական դերակատարութիւն մը չէպարզ կրաւորական դերակատարութիւն մը չէպարզ կրաւորական դերակատարութիւն մը չէ::::    Մարիամ իր Մարիամ իր Մարիամ իր Մարիամ իր 
սեփական ու ազատ կամքովը ընսեփական ու ազատ կամքովը ընսեփական ու ազատ կամքովը ընսեփական ու ազատ կամքովը ընդունեց Գաբրիէլ հրեշտակին դունեց Գաբրիէլ հրեշտակին դունեց Գաբրիէլ հրեշտակին դունեց Գաբրիէլ հրեշտակին 
միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ կամքըմիջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ կամքըմիջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ կամքըմիջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ կամքը::::    Եթէ երբեք Մարիամ Եթէ երբեք Մարիամ Եթէ երբեք Մարիամ Եթէ երբեք Մարիամ 
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չընդունէր ըլլալ մայր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին՝ Աստուած չընդունէր ըլլալ մայր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին՝ Աստուած չընդունէր ըլլալ մայր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին՝ Աստուած չընդունէր ըլլալ մայր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին՝ Աստուած 
պիտի չպարտադրէր իրենպիտի չպարտադրէր իրենպիտի չպարտադրէր իրենպիտի չպարտադրէր իրեն::::    Ճիշդ անոր համար ալ, երբ Գաբրիէլ Ճիշդ անոր համար ալ, երբ Գաբրիէլ Ճիշդ անոր համար ալ, երբ Գաբրիէլ Ճիշդ անոր համար ալ, երբ Գաբրիէլ 
հրեշտակը Մարիամին հաղորդեց աւետիսը, Մարիամ հրեշտակը Մարիամին հաղորդեց աւետիսը, Մարիամ հրեշտակը Մարիամին հաղորդեց աւետիսը, Մարիամ հրեշտակը Մարիամին հաղորդեց աւետիսը, Մարիամ 
բացատրութիւն պահանջեց եբացատրութիւն պահանջեց եբացատրութիւն պահանջեց եբացատրութիւն պահանջեց եւ բացատրութիւնը լսելէ եւ բացատրութիւնը լսելէ եւ բացատրութիւնը լսելէ եւ բացատրութիւնը լսելէ ե´́́́տք տք տք տք 
միայն՝ ըսաւ. միայն՝ ըսաւ. միայն՝ ըսաւ. միայն՝ ըսաւ. ««««Աստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայԱստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայԱստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայԱստուծոյ աղախինն եմ, թող քու ըսածդ ըլլայ»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
1.38)1.38)1.38)1.38)::::    

Մարիամ կատարեալ հնազանդութիւն ցուցաբերեց Մարիամ կատարեալ հնազանդութիւն ցուցաբերեց Մարիամ կատարեալ հնազանդութիւն ցուցաբերեց Մարիամ կատարեալ հնազանդութիւն ցուցաբերեց 
Աստուծոյ կամքին, եւ ատով իսկ դարձաւ ճիշդ հակառակ Աստուծոյ կամքին, եւ ատով իսկ դարձաւ ճիշդ հակառակ Աստուծոյ կամքին, եւ ատով իսկ դարձաւ ճիշդ հակառակ Աստուծոյ կամքին, եւ ատով իսկ դարձաւ ճիշդ հակառակ 
օրինակը Եւայինօրինակը Եւայինօրինակը Եւայինօրինակը Եւային::::    Եւա հակառակ անմեղանչական բնութեամբ Եւա հակառակ անմեղանչական բնութեամբ Եւա հակառակ անմեղանչական բնութեամբ Եւա հակառակ անմեղանչական բնութեամբ 
ստեղծուած ըլլալուն, աստեղծուած ըլլալուն, աստեղծուած ըլլալուն, աստեղծուած ըլլալուն, անհնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ կամքին նհնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ կամքին նհնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ կամքին նհնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ կամքին 
ու մահուան պատճառ դարձաւ, իսկ Մարիամ, հակառակ ու մահուան պատճառ դարձաւ, իսկ Մարիամ, հակառակ ու մահուան պատճառ դարձաւ, իսկ Մարիամ, հակառակ ու մահուան պատճառ դարձաւ, իսկ Մարիամ, հակառակ 
մեղանչական բնութեան ժառանգութիւնը ունեցած ըլլալուն՝ մեղանչական բնութեան ժառանգութիւնը ունեցած ըլլալուն՝ մեղանչական բնութեան ժառանգութիւնը ունեցած ըլլալուն՝ մեղանչական բնութեան ժառանգութիւնը ունեցած ըլլալուն՝ 
հնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ, եւ դարձաւ կեանքի պատճառ՝ հնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ, եւ դարձաւ կեանքի պատճառ՝ հնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ, եւ դարձաւ կեանքի պատճառ՝ հնազանդ գտնուեցաւ Աստուծոյ, եւ դարձաւ կեանքի պատճառ՝ 
ծնունդ տալով կեանքի Արարիչին ու Տուիչինծնունդ տալով կեանքի Արարիչին ու Տուիչինծնունդ տալով կեանքի Արարիչին ու Տուիչինծնունդ տալով կեանքի Արարիչին ու Տուիչին::::    

Եւ այս ձեւով, Մարիամ դարձաւ փԵւ այս ձեւով, Մարիամ դարձաւ փԵւ այս ձեւով, Մարիամ դարձաւ փԵւ այս ձեւով, Մարիամ դարձաւ փրկութեան միջնորդրկութեան միջնորդրկութեան միջնորդրկութեան միջնորդ::::    
Երբեմն ծայրայեղ Բողոքական հոսանքներ կԵրբեմն ծայրայեղ Բողոքական հոսանքներ կԵրբեմն ծայրայեղ Բողոքական հոսանքներ կԵրբեմն ծայրայեղ Բողոքական հոսանքներ կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Մարիամ կին Մարիամ կին Մարիամ կին Մարիամ կին 
մըն էր. պարզապէս ծնաւ Քրիստոսը եւ վերջացաւմըն էր. պարզապէս ծնաւ Քրիստոսը եւ վերջացաւմըն էր. պարզապէս ծնաւ Քրիստոսը եւ վերջացաւմըն էր. պարզապէս ծնաւ Քրիստոսը եւ վերջացաւ»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
Մարիամ ծնաՄարիամ ծնաՄարիամ ծնաՄարիամ ծնա´́́́ւ Քրիստոսը, բայց հոս չի վերջանար Մարիամին ւ Քրիստոսը, բայց հոս չի վերջանար Մարիամին ւ Քրիստոսը, բայց հոս չի վերջանար Մարիամին ւ Քրիստոսը, բայց հոս չի վերջանար Մարիամին 
դերըդերըդերըդերը::::    Քրիստոս խաչին վրայ եղած ժամանակ չմոռցաւ իր մայրը, Քրիստոս խաչին վրայ եղած ժամանակ չմոռցաւ իր մայրը, Քրիստոս խաչին վրայ եղած ժամանակ չմոռցաւ իր մայրը, Քրիստոս խաչին վրայ եղած ժամանակ չմոռցաւ իր մայրը, 
այլ զայն յանձնեց իր աշայլ զայն յանձնեց իր աշայլ զայն յանձնեց իր աշայլ զայն յանձնեց իր աշակերտներէն՝ Յովհաննէսին (Յհ 19.26ակերտներէն՝ Յովհաննէսին (Յհ 19.26ակերտներէն՝ Յովհաննէսին (Յհ 19.26ակերտներէն՝ Յովհաննէսին (Յհ 19.26----
27), 27), 27), 27), այլ խօսքով, զայն յանձնեց եկեղեցւոյ պահպանութեանայլ խօսքով, զայն յանձնեց եկեղեցւոյ պահպանութեանայլ խօսքով, զայն յանձնեց եկեղեցւոյ պահպանութեանայլ խօսքով, զայն յանձնեց եկեղեցւոյ պահպանութեան::::    
Քրիստոս իր մայրը իբրեւ աւանդ թողուց իր եկեղեցիին, զայն Քրիստոս իր մայրը իբրեւ աւանդ թողուց իր եկեղեցիին, զայն Քրիստոս իր մայրը իբրեւ աւանդ թողուց իր եկեղեցիին, զայն Քրիստոս իր մայրը իբրեւ աւանդ թողուց իր եկեղեցիին, զայն 
մայր եւ հովանաւոր դարձնելով ամբողջ եկեղեցիինմայր եւ հովանաւոր դարձնելով ամբողջ եկեղեցիինմայր եւ հովանաւոր դարձնելով ամբողջ եկեղեցիինմայր եւ հովանաւոր դարձնելով ամբողջ եկեղեցիին::::    

Ղուկաս կը պատմէ թէ Մարիամ Յիսուսի աշակերտներուն Ղուկաս կը պատմէ թէ Մարիամ Յիսուսի աշակերտներուն Ղուկաս կը պատմէ թէ Մարիամ Յիսուսի աշակերտներուն Ղուկաս կը պատմէ թէ Մարիամ Յիսուսի աշակերտներուն 
հետ միասին իր ժամանհետ միասին իր ժամանհետ միասին իր ժամանհետ միասին իր ժամանակը կակը կակը կակը կ’’’’անցնէր աղօթքով (Գրծ 1.13անցնէր աղօթքով (Գրծ 1.13անցնէր աղօթքով (Գրծ 1.13անցնէր աղօթքով (Գրծ 1.13----14)14)14)14)::::    
Մարիամ ներկայ եղաւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ մինչեւ իր Մարիամ ներկայ եղաւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ մինչեւ իր Մարիամ ներկայ եղաւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ մինչեւ իր Մարիամ ներկայ եղաւ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ մինչեւ իր 
կեանքին աւարտըկեանքին աւարտըկեանքին աւարտըկեանքին աւարտը::::    Աւելորդ է առարկել թէ Գործք Առաքելոց Աւելորդ է առարկել թէ Գործք Առաքելոց Աւելորդ է առարկել թէ Գործք Առաքելոց Աւելորդ է առարկել թէ Գործք Առաքելոց 
գիրքին հետագայ էջերուն մէջ չենք կարդար եկեղեցւոյ կեանքին գիրքին հետագայ էջերուն մէջ չենք կարդար եկեղեցւոյ կեանքին գիրքին հետագայ էջերուն մէջ չենք կարդար եկեղեցւոյ կեանքին գիրքին հետագայ էջերուն մէջ չենք կարդար եկեղեցւոյ կեանքին 
մէջ Մարիամի ներկայութեանմէջ Մարիամի ներկայութեանմէջ Մարիամի ներկայութեանմէջ Մարիամի ներկայութեան::::    Մարիամ միՄարիամ միՄարիամ միՄարիամ մի´́́́շտ ներկայ էր եւ էշտ ներկայ էր եւ էշտ ներկայ էր եւ էշտ ներկայ էր եւ է´:´:´:´:    

Գործք Առաքելոց գիրքին հետագայ էջերուն մէջ իր մասին Գործք Առաքելոց գիրքին հետագայ էջերուն մէջ իր մասին Գործք Առաքելոց գիրքին հետագայ էջերուն մէջ իր մասին Գործք Առաքելոց գիրքին հետագայ էջերուն մէջ իր մասին 
չգրուիլը փա՞ստ մըն է արդեօք որ Մարիամ բացակայ եղաւ չգրուիլը փա՞ստ մըն է արդեօք որ Մարիամ բացակայ եղաւ չգրուիլը փա՞ստ մըն է արդեօք որ Մարիամ բացակայ եղաւ չգրուիլը փա՞ստ մըն է արդեօք որ Մարիամ բացակայ եղաւ 
եկեղեցւոյ կեանքէնեկեղեցւոյ կեանքէնեկեղեցւոյ կեանքէնեկեղեցւոյ կեանքէն::::    Եթէ այս ձեւով տրամաբանենք, այդ Եթէ այս ձեւով տրամաբանենք, այդ Եթէ այս ձեւով տրամաբանենք, այդ Եթէ այս ձեւով տրամաբանենք, այդ 
պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Թովմաս, Փիլիպպոս, պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Թովմաս, Փիլիպպոս, պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Թովմաս, Փիլիպպոս, պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Թովմաս, Փիլիպպոս, 
Բարթողիմէոս, Թադէոս եւ ուրիշ առաքեալներ իրեԲարթողիմէոս, Թադէոս եւ ուրիշ առաքեալներ իրեԲարթողիմէոս, Թադէոս եւ ուրիշ առաքեալներ իրեԲարթողիմէոս, Թադէոս եւ ուրիշ առաքեալներ իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
բացբացբացբացակայ եղան եկեղեցւոյ կեանքէն, որովհետեւ Գործք Առաքելոց ակայ եղան եկեղեցւոյ կեանքէն, որովհետեւ Գործք Առաքելոց ակայ եղան եկեղեցւոյ կեանքէն, որովհետեւ Գործք Առաքելոց ակայ եղան եկեղեցւոյ կեանքէն, որովհետեւ Գործք Առաքելոց 
գիրքին հետագայ էջերը ասոնց մասին եւս ոգիրքին հետագայ էջերը ասոնց մասին եւս ոգիրքին հետագայ էջերը ասոնց մասին եւս ոգիրքին հետագայ էջերը ասոնց մասին եւս ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
ակնարկութիւն կակնարկութիւն կակնարկութիւն կակնարկութիւն կ’’’’ընենընենընենընեն::::    
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Եթէ եկեղեցին որ Աստուծոյ խորհրդանշական Եթէ եկեղեցին որ Աստուծոյ խորհրդանշական Եթէ եկեղեցին որ Աստուծոյ խորհրդանշական Եթէ եկեղեցին որ Աստուծոյ խորհրդանշական 
ներկայութեան վայրն է՝ մեր փրկութեան մէջ իր յատուկ դերը ներկայութեան վայրն է՝ մեր փրկութեան մէջ իր յատուկ դերը ներկայութեան վայրն է՝ մեր փրկութեան մէջ իր յատուկ դերը ներկայութեան վայրն է՝ մեր փրկութեան մէջ իր յատուկ դերը 
ունի, որքաունի, որքաունի, որքաունի, որքա՜՜՜՜ն աւելի Մարիամ, որ կենդանի Աստոն աւելի Մարիամ, որ կենդանի Աստոն աւելի Մարիամ, որ կենդանի Աստոն աւելի Մարիամ, որ կենդանի Աստուծոյ կենդանի ու ւծոյ կենդանի ու ւծոյ կենդանի ու ւծոյ կենդանի ու 
իրական բնակարանը դարձաւ՝ մեիրական բնակարանը դարձաւ՝ մեիրական բնակարանը դարձաւ՝ մեիրական բնակարանը դարձաւ՝ մե´́́́ծ դերակատարութիւն ունի ծ դերակատարութիւն ունի ծ դերակատարութիւն ունի ծ դերակատարութիւն ունի 
մեր փրկութեան մէջմեր փրկութեան մէջմեր փրկութեան մէջմեր փրկութեան մէջ::::    

Եթէ եկեղեցիին հանդէպ անտարբեր ըլլալը՝ մեզ Եթէ եկեղեցիին հանդէպ անտարբեր ըլլալը՝ մեզ Եթէ եկեղեցիին հանդէպ անտարբեր ըլլալը՝ մեզ Եթէ եկեղեցիին հանդէպ անտարբեր ըլլալը՝ մեզ 
դատապարտութեան կդատապարտութեան կդատապարտութեան կդատապարտութեան կ’’’’ենթարկէ, որքաենթարկէ, որքաենթարկէ, որքաենթարկէ, որքա՜՜՜՜ն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի 
դատապարտութեան ենթակայ պիտի ըլլանք՝ եթէ անտարբեր դատապարտութեան ենթակայ պիտի ըլլանք՝ եթէ անտարբեր դատապարտութեան ենթակայ պիտի ըլլանք՝ եթէ անտարբեր դատապարտութեան ենթակայ պիտի ըլլանք՝ եթէ անտարբեր 
ըլլանք Աստուծոյ մարմնեղէն տաճարին՝ սուրբըլլանք Աստուծոյ մարմնեղէն տաճարին՝ սուրբըլլանք Աստուծոյ մարմնեղէն տաճարին՝ սուրբըլլանք Աստուծոյ մարմնեղէն տաճարին՝ սուրբ    կոյս Մարիամին կոյս Մարիամին կոյս Մարիամին կոյս Մարիամին 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ::::    

Եթէ Իսրայէլացիները Վկայութեան Խորանը Աստուծոյ Եթէ Իսրայէլացիները Վկայութեան Խորանը Աստուծոյ Եթէ Իսրայէլացիները Վկայութեան Խորանը Աստուծոյ Եթէ Իսրայէլացիները Վկայութեան Խորանը Աստուծոյ 
բնակարան կը նկատէին պարզապէս որովհետեւ Աստուած բնակարան կը նկատէին պարզապէս որովհետեւ Աստուած բնակարան կը նկատէին պարզապէս որովհետեւ Աստուած բնակարան կը նկատէին պարզապէս որովհետեւ Աստուած 
ամպի կերպարանքով հոն կամպի կերպարանքով հոն կամպի կերպարանքով հոն կամպի կերպարանքով հոն կ’’’’իջնէր, որքաիջնէր, որքաիջնէր, որքաիջնէր, որքա՜՜՜՜ն աւելի իսկական ն աւելի իսկական ն աւելի իսկական ն աւելի իսկական 
Վկայութեան Խորան կը նկատուի Մարիամ իՎկայութեան Խորան կը նկատուի Մարիամ իՎկայութեան Խորան կը նկատուի Մարիամ իՎկայութեան Խորան կը նկատուի Մարիամ ի´́́́նք, որուն մէջ նք, որուն մէջ նք, որուն մէջ նք, որուն մէջ 
ամպի կտոր մը չէր որ իջաւ, այլ՝ Հզօր ամպի կտոր մը չէր որ իջաւ, այլ՝ Հզօր ամպի կտոր մը չէր որ իջաւ, այլ՝ Հզօր ամպի կտոր մը չէր որ իջաւ, այլ՝ Հզօր Աստուածը, Աստուածը, Աստուածը, Աստուածը, 
յաւիտենականութեան Հայրը՝  Աստուծոյ Որդին (Ես 9.6)յաւիտենականութեան Հայրը՝  Աստուծոյ Որդին (Ես 9.6)յաւիտենականութեան Հայրը՝  Աստուծոյ Որդին (Ես 9.6)յաւիտենականութեան Հայրը՝  Աստուծոյ Որդին (Ես 9.6)::::    

Եթէ մարդիկ՝ մարդոց ձեռքով շինուած Վկայութեան Եթէ մարդիկ՝ մարդոց ձեռքով շինուած Վկայութեան Եթէ մարդիկ՝ մարդոց ձեռքով շինուած Վկայութեան Եթէ մարդիկ՝ մարդոց ձեռքով շինուած Վկայութեան 
Խորանին դիմաց կու գային եւ իրենց մեղքերը կը խոստովանէին Խորանին դիմաց կու գային եւ իրենց մեղքերը կը խոստովանէին Խորանին դիմաց կու գային եւ իրենց մեղքերը կը խոստովանէին Խորանին դիմաց կու գային եւ իրենց մեղքերը կը խոստովանէին 
եւ իրենց զոհերը կը մատուցանէին՝ մեղքերու թողութիւն ձեռք եւ իրենց զոհերը կը մատուցանէին՝ մեղքերու թողութիւն ձեռք եւ իրենց զոհերը կը մատուցանէին՝ մեղքերու թողութիւն ձեռք եւ իրենց զոհերը կը մատուցանէին՝ մեղքերու թողութիւն ձեռք 
ձգելու համար, որքաձգելու համար, որքաձգելու համար, որքաձգելու համար, որքա՜՜՜՜ն աւելի Մարիամ, որ ն աւելի Մարիամ, որ ն աւելի Մարիամ, որ ն աւելի Մարիամ, որ Սուրբ Հոգիին ձեռքով Սուրբ Հոգիին ձեռքով Սուրբ Հոգիին ձեռքով Սուրբ Հոգիին ձեռքով 
««««շինուեցաւշինուեցաւշինուեցաւշինուեցաւ» » » » ու պատրաստուեցաւ, կրնայ օգտակար դառնալ ու պատրաստուեցաւ, կրնայ օգտակար դառնալ ու պատրաստուեցաւ, կրնայ օգտակար դառնալ ու պատրաստուեցաւ, կրնայ օգտակար դառնալ 
անոնց՝ որոնք իր բարեխօսութիւնն ու միջնորդութիւնը կը անոնց՝ որոնք իր բարեխօսութիւնն ու միջնորդութիւնը կը անոնց՝ որոնք իր բարեխօսութիւնն ու միջնորդութիւնը կը անոնց՝ որոնք իր բարեխօսութիւնն ու միջնորդութիւնը կը 
խնդրեն՝ իրենց մեղքերէն ձերբազատուելու համարխնդրեն՝ իրենց մեղքերէն ձերբազատուելու համարխնդրեն՝ իրենց մեղքերէն ձերբազատուելու համարխնդրեն՝ իրենց մեղքերէն ձերբազատուելու համար::::    

    
2.2.2.2.----    Իսլամները կը գայթակղին երբ Մարիամի համար Իսլամները կը գայթակղին երբ Մարիամի համար Իսլամները կը գայթակղին երբ Մարիամի համար Իսլամները կը գայթակղին երբ Մարիամի համար 

««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր» » » » բացատրութիւնը կը գործածենքբացատրութիւնը կը գործածենքբացատրութիւնը կը գործածենքբացատրութիւնը կը գործածենք::::    
Գայթակղութեան տեղի չտալու համար, աւելի ճիշդ պիտի Գայթակղութեան տեղի չտալու համար, աւելի ճիշդ պիտի Գայթակղութեան տեղի չտալու համար, աւելի ճիշդ պիտի Գայթակղութեան տեղի չտալու համար, աւելի ճիշդ պիտի 
չըլլա՞ր չըլլա՞ր չըլլա՞ր չըլլա՞ր ««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր» » » » ըսելու փոխարէն, ըսել՝ ըսելու փոխարէն, ըսել՝ ըսելու փոխարէն, ըսել՝ ըսելու փոխարէն, ըսել՝ ««««Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
մայրմայրմայրմայր»»»»::::    

    
Վստահաբար աւելի ճիշդ պիտի չըլլարՎստահաբար աւելի ճիշդ պիտի չըլլարՎստահաբար աւելի ճիշդ պիտի չըլլարՎստահաբար աւելի ճիշդ պիտի չըլլար::::    Իսլամները Իսլամները Իսլամները Իսլամները 

չգայթակղեցնելու համար՝ պէ՞տք է ուրանանք Մարիամին չգայթակղեցնելու համար՝ պէ՞տք է ուրանանք Մարիամին չգայթակղեցնելու համար՝ պէ՞տք է ուրանանք Մարիամին չգայթակղեցնելու համար՝ պէ՞տք է ուրանանք Մարիամին 
Աստուծոյ մայր ըլլալու հանգամանքըԱստուծոյ մայր ըլլալու հանգամանքըԱստուծոյ մայր ըլլալու հանգամանքըԱստուծոյ մայր ըլլալու հանգամանքը::::    Իրե՞նք է որ պէԻրե՞նք է որ պէԻրե՞նք է որ պէԻրե՞նք է որ պէտք է տք է տք է տք է 
գայթակղին Մարիամը գայթակղին Մարիամը գայթակղին Մարիամը գայթակղին Մարիամը ««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր» » » » կոչելնուս համար, թէ կոչելնուս համար, թէ կոչելնուս համար, թէ կոչելնուս համար, թէ 
մե՞նք է որ պէտք է գայթակղինք իրենցմէ, Մարիամը մե՞նք է որ պէտք է գայթակղինք իրենցմէ, Մարիամը մե՞նք է որ պէտք է գայթակղինք իրենցմէ, Մարիամը մե՞նք է որ պէտք է գայթակղինք իրենցմէ, Մարիամը ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
մայրմայրմայրմայր» » » » կոչել մերժելնուն համարկոչել մերժելնուն համարկոչել մերժելնուն համարկոչել մերժելնուն համար::::    
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Մերժել Մարիամը կոչել Մերժել Մարիամը կոչել Մերժել Մարիամը կոչել Մերժել Մարիամը կոչել ««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր», », », », պիտի նշանակէր՝ պիտի նշանակէր՝ պիտի նշանակէր՝ պիտի նշանակէր՝ 
մերժել Քրիստոսի աստուածութիւնըմերժել Քրիստոսի աստուածութիւնըմերժել Քրիստոսի աստուածութիւնըմերժել Քրիստոսի աստուածութիւնը::::    Եթէ Քրիստոս Աստուած է Եթէ Քրիստոս Աստուած է Եթէ Քրիստոս Աստուած է Եթէ Քրիստոս Աստուած է 
եւ եեւ եեւ եեւ եթէ Մարիամ Քրիստոսի մայրն է, ուրիշ ի՞նչ կրնանք կոչել թէ Մարիամ Քրիստոսի մայրն է, ուրիշ ի՞նչ կրնանք կոչել թէ Մարիամ Քրիստոսի մայրն է, ուրիշ ի՞նչ կրնանք կոչել թէ Մարիամ Քրիստոսի մայրն է, ուրիշ ի՞նչ կրնանք կոչել 
Մարիամը եթէ ոչ Մարիամը եթէ ոչ Մարիամը եթէ ոչ Մարիամը եթէ ոչ ««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր»»»»::::    

Իսլամները կը դժուարանան Մարիամը կոչել Իսլամները կը դժուարանան Մարիամը կոչել Իսլամները կը դժուարանան Մարիամը կոչել Իսլամները կը դժուարանան Մարիամը կոչել ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
մայրմայրմայրմայր», », », », որովհետեւ իրենց որովհետեւ իրենց որովհետեւ իրենց որովհետեւ իրենց ««««հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի» » » » գիրքին՝ Գորանի մէջ, գիրքին՝ Գորանի մէջ, գիրքին՝ Գորանի մէջ, գիրքին՝ Գորանի մէջ, 
գրուած է. գրուած է. գրուած է. գրուած է. ««««Աստուած ոԱստուած ոԱստուած ոԱստուած ո´́́́չ կը ծնի եւ ոչ կը ծնի եւ ոչ կը ծնի եւ ոչ կը ծնի եւ ո´́́́չ ալ ծնունդ կու տայչ ալ ծնունդ կու տայչ ալ ծնունդ կու տայչ ալ ծնունդ կու տայ»»»»::::    
Անոնք կը տրամաԱնոնք կը տրամաԱնոնք կը տրամաԱնոնք կը տրամաբանեն ըսելով. բանեն ըսելով. բանեն ըսելով. բանեն ըսելով. ««««Եթէ Աստուած չէ ծնած՝ Եթէ Աստուած չէ ծնած՝ Եթէ Աստուած չէ ծնած՝ Եթէ Աստուած չէ ծնած՝ 
ի՞նչպէս մայր կի՞նչպէս մայր կի՞նչպէս մայր կի՞նչպէս մայր կ’’’’ունենայունենայունենայունենայ»»»»::::    Աւելորդ է խօսիլ իրենց Մարիամի Աւելորդ է խօսիլ իրենց Մարիամի Աւելորդ է խօսիլ իրենց Մարիամի Աւելորդ է խօսիլ իրենց Մարիամի 
««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր» » » » ըլլալուն մասին, այնքան ատեն որ կը մերժեն ըլլալուն մասին, այնքան ատեն որ կը մերժեն ըլլալուն մասին, այնքան ատեն որ կը մերժեն ըլլալուն մասին, այնքան ատեն որ կը մերժեն 
ճանչնալ Քրիստոսի աստուածութիւնըճանչնալ Քրիստոսի աստուածութիւնըճանչնալ Քրիստոսի աստուածութիւնըճանչնալ Քրիստոսի աստուածութիւնը::::    Երբ անոնք ընդունին Երբ անոնք ընդունին Երբ անոնք ընդունին Երբ անոնք ընդունին 
Քրիստոսի Աստուած ըլլալը՝ ինքնաբերաբար Մարիամ իրենց Քրիստոսի Աստուած ըլլալը՝ ինքնաբերաբար Մարիամ իրենց Քրիստոսի Աստուած ըլլալը՝ ինքնաբերաբար Մարիամ իրենց Քրիստոսի Աստուած ըլլալը՝ ինքնաբերաբար Մարիամ իրենց 
համարհամարհամարհամար    պիտի դառնայ պիտի դառնայ պիտի դառնայ պիտի դառնայ ««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր»»»»::::    Ինչպէս ծառը մերժողը՝ Ինչպէս ծառը մերժողը՝ Ինչպէս ծառը մերժողը՝ Ինչպէս ծառը մերժողը՝ 
մերժած կմերժած կմերժած կմերժած կ’’’’ըլլայ նաեւ ծառին պտուղը, այնպէս ալ, Քրիստոսի ըլլայ նաեւ ծառին պտուղը, այնպէս ալ, Քրիստոսի ըլլայ նաեւ ծառին պտուղը, այնպէս ալ, Քրիստոսի ըլլայ նաեւ ծառին պտուղը, այնպէս ալ, Քրիստոսի 
Աստուածորդիութիւնը եւ աստուածութիւնը մերժողը՝ մերժած Աստուածորդիութիւնը եւ աստուածութիւնը մերժողը՝ մերժած Աստուածորդիութիւնը եւ աստուածութիւնը մերժողը՝ մերժած Աստուածորդիութիւնը եւ աստուածութիւնը մերժողը՝ մերժած 
կկկկ’’’’ըլլայ Մարիամի ըլլայ Մարիամի ըլլայ Մարիամի ըլլայ Մարիամի ««««Աստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայրԱստուծոյ մայր» » » » ըլլալու պատիւըըլլալու պատիւըըլլալու պատիւըըլլալու պատիւը::::    

Կարեւոր իրողութիւն մը կայ որուն կԿարեւոր իրողութիւն մը կայ որուն կԿարեւոր իրողութիւն մը կայ որուն կԿարեւոր իրողութիւն մը կայ որուն կ’’’’արժէ անդրադառնալարժէ անդրադառնալարժէ անդրադառնալարժէ անդրադառնալ::::    
ՆոՆոՆոՆո´́́́յն Գորանը որ կը վկայէ, թէ՝ յն Գորանը որ կը վկայէ, թէ՝ յն Գորանը որ կը վկայէ, թէ՝ յն Գորանը որ կը վկայէ, թէ՝ ««««Աստուած ոԱստուած ոԱստուած ոԱստուած ո´́́́չ կը ծնի եւ ոչ կը ծնի եւ ոչ կը ծնի եւ ոչ կը ծնի եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ծնունդ կու տայծնունդ կու տայծնունդ կու տայծնունդ կու տայ»,»,»,»,    նաեւ կը վկայէ Քրիստոսի կուսական ծնունդին նաեւ կը վկայէ Քրիստոսի կուսական ծնունդին նաեւ կը վկայէ Քրիստոսի կուսական ծնունդին նաեւ կը վկայէ Քրիստոսի կուսական ծնունդին 
մասինմասինմասինմասին::::    Եթէ Իսլամները կԵթէ Իսլամները կԵթէ Իսլամները կԵթէ Իսլամները կ’’’’ընդունին Քրիստոսի կուսական ընդունին Քրիստոսի կուսական ընդունին Քրիստոսի կուսական ընդունին Քրիստոսի կուսական 
ծնունդը, կը նշանակէ թէ անուղղակիօրէն կծնունդը, կը նշանակէ թէ անուղղակիօրէն կծնունդը, կը նշանակէ թէ անուղղակիօրէն կծնունդը, կը նշանակէ թէ անուղղակիօրէն կ’’’’ընդունին նաեւ որ ընդունին նաեւ որ ընդունին նաեւ որ ընդունին նաեւ որ 
Քրիստոս մարդէ աւելի, մարդէ գերՔրիստոս մարդէ աւելի, մարդէ գերՔրիստոս մարդէ աւելի, մարդէ գերՔրիստոս մարդէ աւելի, մարդէ գերազանց մէկն է, որովհետեւ ազանց մէկն է, որովհետեւ ազանց մէկն է, որովհետեւ ազանց մէկն է, որովհետեւ 
կուսական ծնունդը աշխարհի պատմութեան մէջ եզակի դէպք կուսական ծնունդը աշխարհի պատմութեան մէջ եզակի դէպք կուսական ծնունդը աշխարհի պատմութեան մէջ եզակի դէպք կուսական ծնունդը աշխարհի պատմութեան մէջ եզակի դէպք 
մըն էմըն էմըն էմըն է::::    Իսկ եթէ մարդէ գերազանց մէկն է՝ ո՞վ կրնայ ըլլալ անիկա Իսկ եթէ մարդէ գերազանց մէկն է՝ ո՞վ կրնայ ըլլալ անիկա Իսկ եթէ մարդէ գերազանց մէկն է՝ ո՞վ կրնայ ըլլալ անիկա Իսկ եթէ մարդէ գերազանց մէկն է՝ ո՞վ կրնայ ըլլալ անիկա 
եթէ ոչ Աստուածեթէ ոչ Աստուածեթէ ոչ Աստուածեթէ ոչ Աստուած::::    

Եթէ իսլամներուն հասկացողութեամբ Քրիստոս պարզ Եթէ իսլամներուն հասկացողութեամբ Քրիստոս պարզ Եթէ իսլամներուն հասկացողութեամբ Քրիստոս պարզ Եթէ իսլամներուն հասկացողութեամբ Քրիստոս պարզ 
մարգարէ մըն է ուրիշ մարգարէներու նման, որ սակայն մարգարէ մըն է ուրիշ մարգարէներու նման, որ սակայն մարգարէ մըն է ուրիշ մարգարէներու նման, որ սակայն մարգարէ մըն է ուրիշ մարգարէներու նման, որ սակայն 
կուսական ծնկուսական ծնկուսական ծնկուսական ծնունդ մըն է, այդ պարագային, ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ ունդ մըն է, այդ պարագային, ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ ունդ մըն է, այդ պարագային, ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ ունդ մըն է, այդ պարագային, ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ 
որ իրենց որ իրենց որ իրենց որ իրենց ««««մեծ մարգարէինմեծ մարգարէինմեծ մարգարէինմեծ մարգարէին»»»»՝ Մուհամմէտին համար, չեն ըսեր թէ ՝ Մուհամմէտին համար, չեն ըսեր թէ ՝ Մուհամմէտին համար, չեն ըսեր թէ ՝ Մուհամմէտին համար, չեն ըսեր թէ 
կուսական ծնունդ մըն է, այլ զայն կկուսական ծնունդ մըն է, այլ զայն կկուսական ծնունդ մըն է, այլ զայն կկուսական ծնունդ մըն է, այլ զայն կ’’’’ընդունին պարզ հօրմէ եւ ընդունին պարզ հօրմէ եւ ընդունին պարզ հօրմէ եւ ընդունին պարզ հօրմէ եւ 
մօրմէ ծնած մարդ մը իբրեւմօրմէ ծնած մարդ մը իբրեւմօրմէ ծնած մարդ մը իբրեւմօրմէ ծնած մարդ մը իբրեւ::::    

Անոնք ի՞նչպէս կԱնոնք ի՞նչպէս կԱնոնք ի՞նչպէս կԱնոնք ի՞նչպէս կ’’’’ընդունին կուսական ծնունդ մը մարդու մը ընդունին կուսական ծնունդ մը մարդու մը ընդունին կուսական ծնունդ մը մարդու մը ընդունին կուսական ծնունդ մը մարդու մը 
համարհամարհամարհամար::::    Մարդ արաՄարդ արաՄարդ արաՄարդ արարածը չի կրնար կոյսէ ծնիլ, իսկ եթէ կը ծնի, րածը չի կրնար կոյսէ ծնիլ, իսկ եթէ կը ծնի, րածը չի կրնար կոյսէ ծնիլ, իսկ եթէ կը ծնի, րածը չի կրնար կոյսէ ծնիլ, իսկ եթէ կը ծնի, 
կը նշանակէ մարդ չէ, այլ նոյնինքն Աստուած, որ կը մարդանայկը նշանակէ մարդ չէ, այլ նոյնինքն Աստուած, որ կը մարդանայկը նշանակէ մարդ չէ, այլ նոյնինքն Աստուած, որ կը մարդանայկը նշանակէ մարդ չէ, այլ նոյնինքն Աստուած, որ կը մարդանայ::::    

Եթէ Քրիստոս պարզ մարդ մը, կամ մարգարէ մը ըլլար, Եթէ Քրիստոս պարզ մարդ մը, կամ մարգարէ մը ըլլար, Եթէ Քրիստոս պարզ մարդ մը, կամ մարգարէ մը ըլլար, Եթէ Քրիստոս պարզ մարդ մը, կամ մարգարէ մը ըլլար, 
պէտք պիտի չունենար կոյսէ մը ծնելուպէտք պիտի չունենար կոյսէ մը ծնելուպէտք պիտի չունենար կոյսէ մը ծնելուպէտք պիտի չունենար կոյսէ մը ծնելու::::    Կոյսէ ծնիլը ինքնին Կոյսէ ծնիլը ինքնին Կոյսէ ծնիլը ինքնին Կոյսէ ծնիլը ինքնին 
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վկայութիւն մըն է Քրիստոսի գերմարդկային, այլ խօսքով՝ վկայութիւն մըն է Քրիստոսի գերմարդկային, այլ խօսքով՝ վկայութիւն մըն է Քրիստոսի գերմարդկային, այլ խօսքով՝ վկայութիւն մըն է Քրիստոսի գերմարդկային, այլ խօսքով՝ 
աաաաստուածային ինքնութեան վերաբերեալստուածային ինքնութեան վերաբերեալստուածային ինքնութեան վերաբերեալստուածային ինքնութեան վերաբերեալ::::    

Եթէ կոյսէ մը ծնիլը բացառիկ նշան մըն էր, Եթէ կոյսէ մը ծնիլը բացառիկ նշան մըն էր, Եթէ կոյսէ մը ծնիլը բացառիկ նշան մըն էր, Եթէ կոյսէ մը ծնիլը բացառիկ նշան մըն էր, ----    ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս 
Աստուած զայն կը կոչէ (Ես 7.14), Աստուած զայն կը կոչէ (Ես 7.14), Աստուած զայն կը կոչէ (Ես 7.14), Աստուած զայն կը կոչէ (Ես 7.14), ----    կը նշանակէ թէ կոյսէն ծնող կը նշանակէ թէ կոյսէն ծնող կը նշանակէ թէ կոյսէն ծնող կը նշանակէ թէ կոյսէն ծնող 
մանուկն ալ բացառիկ մէկն էրմանուկն ալ բացառիկ մէկն էրմանուկն ալ բացառիկ մէկն էրմանուկն ալ բացառիկ մէկն էր::::    

    
3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ Մեծ Պահքի ժամանակ Հաւատամքը փակ Ինչո՞ւ Մեծ Պահքի ժամանակ Հաւատամքը փակ Ինչո՞ւ Մեծ Պահքի ժամանակ Հաւատամքը փակ Ինչո՞ւ Մեծ Պահքի ժամանակ Հաւատամքը փակ 

խորանով կխորանով կխորանով կխորանով կ’’’’արտասանուի եւ սարկաւագը վարագոյարտասանուի եւ սարկաւագը վարագոյարտասանուի եւ սարկաւագը վարագոյարտասանուի եւ սարկաւագը վարագոյրին ետեւէն րին ետեւէն րին ետեւէն րին ետեւէն 
դուրս կու գայ եւ զայն առանձին կը կարդայդուրս կու գայ եւ զայն առանձին կը կարդայդուրս կու գայ եւ զայն առանձին կը կարդայդուրս կու գայ եւ զայն առանձին կը կարդայ::::    

    
Եթէ նայիք մեր եկեղեցւոյ կանոններուն, սարկաւագին Եթէ նայիք մեր եկեղեցւոյ կանոններուն, սարկաւագին Եթէ նայիք մեր եկեղեցւոյ կանոններուն, սարկաւագին Եթէ նայիք մեր եկեղեցւոյ կանոններուն, սարկաւագին 

վարագոյրին ետեւէն դուրս գալուն եւ Հաւատամքը առանձին վարագոյրին ետեւէն դուրս գալուն եւ Հաւատամքը առանձին վարագոյրին ետեւէն դուրս գալուն եւ Հաւատամքը առանձին վարագոյրին ետեւէն դուրս գալուն եւ Հաւատամքը առանձին 
երգելուն վերաբերեալ ոերգելուն վերաբերեալ ոերգելուն վերաբերեալ ոերգելուն վերաբերեալ ո´́́́չ մէկ ակնարկութիւն կը գտնէքչ մէկ ակնարկութիւն կը գտնէքչ մէկ ակնարկութիւն կը գտնէքչ մէկ ակնարկութիւն կը գտնէք::::    Այս Այս Այս Այս 
երեւոյթը հետեւաբար, կանոնի հարց չէ, այլ՝ սովորուերեւոյթը հետեւաբար, կանոնի հարց չէ, այլ՝ սովորուերեւոյթը հետեւաբար, կանոնի հարց չէ, այլ՝ սովորուերեւոյթը հետեւաբար, կանոնի հարց չէ, այլ՝ սովորութեանթեանթեանթեան::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
թէ այս սովորութիւնը ե՞րբ մուտք գործած է մեր եկեղեցւոյ մէջ՝ թէ այս սովորութիւնը ե՞րբ մուտք գործած է մեր եկեղեցւոյ մէջ՝ թէ այս սովորութիւնը ե՞րբ մուտք գործած է մեր եկեղեցւոյ մէջ՝ թէ այս սովորութիւնը ե՞րբ մուտք գործած է մեր եկեղեցւոյ մէջ՝ 
չեմ գիտեր, բայց վստահաբար հինէն եկող սովորութիւն մը չէ, չեմ գիտեր, բայց վստահաբար հինէն եկող սովորութիւն մը չէ, չեմ գիտեր, բայց վստահաբար հինէն եկող սովորութիւն մը չէ, չեմ գիտեր, բայց վստահաբար հինէն եկող սովորութիւն մը չէ, 
այլ՝ նորագոյն ժամանակներու սովորութիւն մըայլ՝ նորագոյն ժամանակներու սովորութիւն մըայլ՝ նորագոյն ժամանակներու սովորութիւն մըայլ՝ նորագոյն ժամանակներու սովորութիւն մը::::    

Ես՝ անձնապէս, համաձայն չեմ որ Հաւատամքը առանձին Ես՝ անձնապէս, համաձայն չեմ որ Հաւատամքը առանձին Ես՝ անձնապէս, համաձայն չեմ որ Հաւատամքը առանձին Ես՝ անձնապէս, համաձայն չեմ որ Հաւատամքը առանձին 
կարդացուիկարդացուիկարդացուիկարդացուի:::: « « « «ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք» » » » բառը, կը նշանակէ՝ բառը, կը նշանակէ՝ բառը, կը նշանակէ՝ բառը, կը նշանակէ՝ ««««կը հաւատանքկը հաւատանքկը հաւատանքկը հաւատանք» » » » 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««կը հաւատամկը հաւատամկը հաւատամկը հաւատամ», », », », հետեւաբար, յոգնակի բառ մըն է եւ ոհետեւաբար, յոգնակի բառ մըն է եւ ոհետեւաբար, յոգնակի բառ մըն է եւ ոհետեւաբար, յոգնակի բառ մըն է եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ եզակի. իսկ եթէ թէ եզակի. իսկ եթէ թէ եզակի. իսկ եթէ թէ եզակի. իսկ եթէ ««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ը յոգնակի բառ մըն է, կը ը յոգնակի բառ մըն է, կը ը յոգնակի բառ մըն է, կը ը յոգնակի բառ մըն է, կը 
նշանակէ թէ ամբողջ ժողովուրդը զայն պէտք է կարդայ եւ ոնշանակէ թէ ամբողջ ժողովուրդը զայն պէտք է կարդայ եւ ոնշանակէ թէ ամբողջ ժողովուրդը զայն պէտք է կարդայ եւ ոնշանակէ թէ ամբողջ ժողովուրդը զայն պէտք է կարդայ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մէկ հոգի առանձինմէկ հոգի առանձինմէկ հոգի առանձինմէկ հոգի առանձին::::    Ամբողջ եկեղեցիին հաւատքին Ամբողջ եկեղեցիին հաւատքին Ամբողջ եկեղեցիին հաւատքին Ամբողջ եկեղեցիին հաւատքին 
դաւանութիւնն է Հաւատամքը, հեդաւանութիւնն է Հաւատամքը, հեդաւանութիւնն է Հաւատամքը, հեդաւանութիւնն է Հաւատամքը, հետեւաբար, ամբողջ եկեղեցին տեւաբար, ամբողջ եկեղեցին տեւաբար, ամբողջ եկեղեցին տեւաբար, ամբողջ եկեղեցին 
զայն պէտք է կարդայ կամ արտասանէզայն պէտք է կարդայ կամ արտասանէզայն պէտք է կարդայ կամ արտասանէզայն պէտք է կարդայ կամ արտասանէ::::    

Առանձին կարդալը պարագայական սխալ մըն է որ եկած ու Առանձին կարդալը պարագայական սխալ մըն է որ եկած ու Առանձին կարդալը պարագայական սխալ մըն է որ եկած ու Առանձին կարդալը պարագայական սխալ մըն է որ եկած ու 
տեղաւորուած է մեր եկեղեցւոյ մէջտեղաւորուած է մեր եկեղեցւոյ մէջտեղաւորուած է մեր եկեղեցւոյ մէջտեղաւորուած է մեր եկեղեցւոյ մէջ::::    Կը յուսահ որ օր մը այդ Կը յուսահ որ օր մը այդ Կը յուսահ որ օր մը այդ Կը յուսահ որ օր մը այդ 
սխալը կը դարմանուիսխալը կը դարմանուիսխալը կը դարմանուիսխալը կը դարմանուի::::    

    
4.4.4.4.----    Երբ Գաբրիէլ հրեշտակը Յովհաննէս Մկրտիչին Հօրը՝ Երբ Գաբրիէլ հրեշտակը Յովհաննէս Մկրտիչին Հօրը՝ Երբ Գաբրիէլ հրեշտակը Յովհաննէս Մկրտիչին Հօրը՝ Երբ Գաբրիէլ հրեշտակը Յովհաննէս Մկրտիչին Հօրը՝ 

Զաքարիային, հաղորդեց Զաքարիային, հաղորդեց Զաքարիային, հաղորդեց Զաքարիային, հաղորդեց որ զաւակ մը պիտի ունենայ, Զաքարիա որ զաւակ մը պիտի ունենայ, Զաքարիա որ զաւակ մը պիտի ունենայ, Զաքարիա որ զաւակ մը պիտի ունենայ, Զաքարիա 
անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. ««««Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ. որովհետեւ ես ծեր եմ Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ. որովհետեւ ես ծեր եմ Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ. որովհետեւ ես ծեր եմ Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ. որովհետեւ ես ծեր եմ 
եւ կնոջս ալ տարիքը յառաջացած էեւ կնոջս ալ տարիքը յառաջացած էեւ կնոջս ալ տարիքը յառաջացած էեւ կնոջս ալ տարիքը յառաջացած է»»»» ( ( ( (Ղկ 1.18), իսկ երբ նոյն բանը Ղկ 1.18), իսկ երբ նոյն բանը Ղկ 1.18), իսկ երբ նոյն բանը Ղկ 1.18), իսկ երբ նոյն բանը 
Մարիամին հողորդեց, Մարիամ անոր ըսաւ. Մարիամին հողորդեց, Մարիամ անոր ըսաւ. Մարիամին հողորդեց, Մարիամ անոր ըսաւ. Մարիամին հողորդեց, Մարիամ անոր ըսաւ. ««««Ատիկա ի՞նչպէս Ատիկա ի՞նչպէս Ատիկա ի՞նչպէս Ատիկա ի՞նչպէս 
կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմկրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմկրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմկրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմ»»»» ( ( ( (Ղկ 1.34)Ղկ 1.34)Ղկ 1.34)Ղկ 1.34)::::    ԵրկուքիԵրկուքիԵրկուքիԵրկուքին ալ ն ալ ն ալ ն ալ 
նոյն բանը հաղորդուեցաւ եւ երկուքն ալ չհաւատացին. ինչո՞ւ նոյն բանը հաղորդուեցաւ եւ երկուքն ալ չհաւատացին. ինչո՞ւ նոյն բանը հաղորդուեցաւ եւ երկուքն ալ չհաւատացին. ինչո՞ւ նոյն բանը հաղորդուեցաւ եւ երկուքն ալ չհաւատացին. ինչո՞ւ 
միայն Զաքարիա պատժուեցաւ, իսկ Մարիամ՝ ոչմիայն Զաքարիա պատժուեցաւ, իսկ Մարիամ՝ ոչմիայն Զաքարիա պատժուեցաւ, իսկ Մարիամ՝ ոչմիայն Զաքարիա պատժուեցաւ, իսկ Մարիամ՝ ոչ::::    
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Այս հարցումին իբրեւ պատասխան՝ հետեւեալ կէտերը մեր Այս հարցումին իբրեւ պատասխան՝ հետեւեալ կէտերը մեր Այս հարցումին իբրեւ պատասխան՝ հետեւեալ կէտերը մեր Այս հարցումին իբրեւ պատասխան՝ հետեւեալ կէտերը մեր 

մտքին մէջ պէտք է ունենալ.մտքին մէջ պէտք է ունենալ.մտքին մէջ պէտք է ունենալ.մտքին մէջ պէտք է ունենալ.----    
1.1.1.1.----    Բնագիրը մեզի չԲնագիրը մեզի չԲնագիրը մեզի չԲնագիրը մեզի չ’’’’ըսեր որ Մարիամ չհաւատաց Գաբրիէլ ըսեր որ Մարիամ չհաւատաց Գաբրիէլ ըսեր որ Մարիամ չհաւատաց Գաբրիէլ ըսեր որ Մարիամ չհաւատաց Գաբրիէլ 

հրեշտակին ըսածինհրեշտակին ըսածինհրեշտակին ըսածինհրեշտակին ըսածին::::    ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    պարզապէս բացատրութիւն պարզապէս բացատրութիւն պարզապէս բացատրութիւն պարզապէս բացատրութիւն 
պահանջեց թէ՝ իպահանջեց թէ՝ իպահանջեց թէ՝ իպահանջեց թէ՝ ի´́́́նչպէս կրնայ պատահիլ որ չամուսնացած մէկը նչպէս կրնայ պատահիլ որ չամուսնացած մէկը նչպէս կրնայ պատահիլ որ չամուսնացած մէկը նչպէս կրնայ պատահիլ որ չամուսնացած մէկը 
զաւակ ունենայզաւակ ունենայզաւակ ունենայզաւակ ունենայ::::    Մեր չհասկցած բանին համար բացատրութիւն Մեր չհասկցած բանին համար բացատրութիւն Մեր չհասկցած բանին համար բացատրութիւն Մեր չհասկցած բանին համար բացատրութիւն 
պահանջելը սխալ բան մը չէ, եւ ոպահանջելը սխալ բան մը չէ, եւ ոպահանջելը սխալ բան մը չէ, եւ ոպահանջելը սխալ բան մը չէ, եւ ո´́́́չ ալ զԱստուած կը բարկացնէչ ալ զԱստուած կը բարկացնէչ ալ զԱստուած կը բարկացնէչ ալ զԱստուած կը բարկացնէ::::    
Մինչդեռ Զաքարիային պարագան տարբեր էՄինչդեռ Զաքարիային պարագան տարբեր էՄինչդեռ Զաքարիային պարագան տարբեր էՄինչդեռ Զաքարիային պարագան տարբեր է::::    Ան իրեն ըսուածին Ան իրեն ըսուածին Ան իրեն ըսուածին Ան իրեն ըսուածին 
համար ոհամար ոհամար ոհամար ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ բացատրութիւն պահանջեց, այլ՝ անհաւատութիւն բացատրութիւն պահանջեց, այլ՝ անհաւատութիւն բացատրութիւն պահանջեց, այլ՝ անհաւատութիւն բացատրութիւն պահանջեց, այլ՝ անհաւատութիւն 
ցուցաբերեց՝ ըսելով. ցուցաբերեց՝ ըսելով. ցուցաբերեց՝ ըսելով. ցուցաբերեց՝ ըսելով. ««««Ի՞նչպէս հաւատամ ըսածիդԻ՞նչպէս հաւատամ ըսածիդԻ՞նչպէս հաւատամ ըսածիդԻ՞նչպէս հաւատամ ըսածիդ»»»»::::    

2.2.2.2.----    Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը կուսական ծնունդ մը Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը կուսական ծնունդ մը Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը կուսական ծնունդ մը Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը կուսական ծնունդ մը 
պիտի չըլլար, ինչպէս պիտի ըլլար Յիսուսի ծնունդըպիտի չըլլար, ինչպէս պիտի ըլլար Յիսուսի ծնունդըպիտի չըլլար, ինչպէս պիտի ըլլար Յիսուսի ծնունդըպիտի չըլլար, ինչպէս պիտի ըլլար Յիսուսի ծնունդը::::    Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ 
կոյս ըլլալով աւելիկոյս ըլլալով աւելիկոյս ըլլալով աւելիկոյս ըլլալով աւելի´́́́    պատճառ ունէր թերահաւատելու ու պատճառ ունէր թերահաւատելու ու պատճառ ունէր թերահաւատելու ու պատճառ ունէր թերահաւատելու ու 
կասկածելու քակասկածելու քակասկածելու քակասկածելու քան Զաքարիան, բայց Զաքարիան ին Զաքարիան, բայց Զաքարիան ին Զաքարիան, բայց Զաքարիան ին Զաքարիան, բայց Զաքարիան ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւթերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւթերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւթերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւ::::    

3.3.3.3.----    Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ Զաքարիա կՆկատի պէտք է առնել նաեւ որ Զաքարիա կՆկատի պէտք է առնել նաեւ որ Զաքարիա կՆկատի պէտք է առնել նաեւ որ Զաքարիա կ’’’’աղօթէր որ աղօթէր որ աղօթէր որ աղօթէր որ 
զաւակ մը ունենայ (Ղկ 1.13), մինչդեռ Մարիամ՝ չէր աղօթեր զաւակ մը ունենայ (Ղկ 1.13), մինչդեռ Մարիամ՝ չէր աղօթեր զաւակ մը ունենայ (Ղկ 1.13), մինչդեռ Մարիամ՝ չէր աղօթեր զաւակ մը ունենայ (Ղկ 1.13), մինչդեռ Մարիամ՝ չէր աղօթեր 
նման բանի համարնման բանի համարնման բանի համարնման բանի համար::::    Քանի Զաքարիա կՔանի Զաքարիա կՔանի Զաքարիա կՔանի Զաքարիա կ’’’’աղօթէր որ զաւակ մը աղօթէր որ զաւակ մը աղօթէր որ զաւակ մը աղօթէր որ զաւակ մը 
ունենայ՝ պէտք էր նաեւ ակնկալէր ոունենայ՝ պէտք էր նաեւ ակնկալէր ոունենայ՝ պէտք էր նաեւ ակնկալէր ոունենայ՝ պէտք էր նաեւ ակնկալէր որ իր աղօթքը պիտի ր իր աղօթքը պիտի ր իր աղօթքը պիտի ր իր աղօթքը պիտի 
պատասխանուէր կամ կրնար պատասխանուիլպատասխանուէր կամ կրնար պատասխանուիլպատասխանուէր կամ կրնար պատասխանուիլպատասխանուէր կամ կրնար պատասխանուիլ::::    Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ 
հաւատաց բանի մը՝ որուն համար չէր աղօթեր, իսկ Զաքարիա հաւատաց բանի մը՝ որուն համար չէր աղօթեր, իսկ Զաքարիա հաւատաց բանի մը՝ որուն համար չէր աղօթեր, իսկ Զաքարիա հաւատաց բանի մը՝ որուն համար չէր աղօթեր, իսկ Զաքարիա 
չհաւատաց բանի մը՝ որուն համար կչհաւատաց բանի մը՝ որուն համար կչհաւատաց բանի մը՝ որուն համար կչհաւատաց բանի մը՝ որուն համար կ’’’’աղօթէրաղօթէրաղօթէրաղօթէր::::    Զաքարիայի Զաքարիայի Զաքարիայի Զաքարիայի 
որդեգրած կեցուածքը՝ թերահաւատ մարդու կեցուածք էրորդեգրած կեցուածքը՝ թերահաւատ մարդու կեցուածք էրորդեգրած կեցուածքը՝ թերահաւատ մարդու կեցուածք էրորդեգրած կեցուածքը՝ թերահաւատ մարդու կեցուածք էր::::    

4.4.4.4.----    Աստուածաշունչին իսկ վկայութեամբ, ԵղիսաԱստուածաշունչին իսկ վկայութեամբ, ԵղիսաԱստուածաշունչին իսկ վկայութեամբ, ԵղիսաԱստուածաշունչին իսկ վկայութեամբ, Եղիսաբէթ ամուլ բէթ ամուլ բէթ ամուլ բէթ ամուլ 
էր եւ ծեր միաժամանակ (Ղկ 1.7), այդ իսկ պատճառով, էր եւ ծեր միաժամանակ (Ղկ 1.7), այդ իսկ պատճառով, էր եւ ծեր միաժամանակ (Ղկ 1.7), այդ իսկ պատճառով, էր եւ ծեր միաժամանակ (Ղկ 1.7), այդ իսկ պատճառով, 
Զաքարիա չէր ակնկալեր որ զաւակ ունենար այլեւս, եւ ատոր Զաքարիա չէր ակնկալեր որ զաւակ ունենար այլեւս, եւ ատոր Զաքարիա չէր ակնկալեր որ զաւակ ունենար այլեւս, եւ ատոր Զաքարիա չէր ակնկալեր որ զաւակ ունենար այլեւս, եւ ատոր 
համար ալ, ոհամար ալ, ոհամար ալ, ոհամար ալ, ո´́́́չ միայն զարամացաւ, այլեւ անհաւատութիւն չ միայն զարամացաւ, այլեւ անհաւատութիւն չ միայն զարամացաւ, այլեւ անհաւատութիւն չ միայն զարամացաւ, այլեւ անհաւատութիւն 
յայտնաբերեց ըսուածին համարյայտնաբերեց ըսուածին համարյայտնաբերեց ըսուածին համարյայտնաբերեց ըսուածին համար::::    Ինքզինք անակնկալի դիմաց Ինքզինք անակնկալի դիմաց Ինքզինք անակնկալի դիմաց Ինքզինք անակնկալի դիմաց 
գտաւ եւ անհաւատութեան տեղի տուաւգտաւ եւ անհաւատութեան տեղի տուաւգտաւ եւ անհաւատութեան տեղի տուաւգտաւ եւ անհաւատութեան տեղի տուաւ::::    ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուածամայրը ինք ծամայրը ինք ծամայրը ինք ծամայրը ինք 
եւս ինքզինք անակնկալի դիմաց գտաւ, բայց անհաւատութեան եւս ինքզինք անակնկալի դիմաց գտաւ, բայց անհաւատութեան եւս ինքզինք անակնկալի դիմաց գտաւ, բայց անհաւատութեան եւս ինքզինք անակնկալի դիմաց գտաւ, բայց անհաւատութեան 
տեղի չտուաւ, այլ ամբողջական հաւատք յայտնաբերեց տեղի չտուաւ, այլ ամբողջական հաւատք յայտնաբերեց տեղի չտուաւ, այլ ամբողջական հաւատք յայտնաբերեց տեղի չտուաւ, այլ ամբողջական հաւատք յայտնաբերեց 
ըսուածին վերաբերեալըսուածին վերաբերեալըսուածին վերաբերեալըսուածին վերաբերեալ::::    

Աստուածամօր օրհներգութիւնը (Ղկ 1.46Աստուածամօր օրհներգութիւնը (Ղկ 1.46Աստուածամօր օրհներգութիւնը (Ղկ 1.46Աստուածամօր օրհներգութիւնը (Ղկ 1.46----55) 55) 55) 55) գեղեցիկ գեղեցիկ գեղեցիկ գեղեցիկ 
վկայութիւն մըն է որ ան ամրօրէն հաւատացողն էր վկայութիւն մըն է որ ան ամրօրէն հաւատացողն էր վկայութիւն մըն է որ ան ամրօրէն հաւատացողն էր վկայութիւն մըն է որ ան ամրօրէն հաւատացողն էր 
աստուածային բոլոր խոստումներուաստուածային բոլոր խոստումներուաստուածային բոլոր խոստումներուաստուածային բոլոր խոստումներուն եւ սպասողն էր անոնց ն եւ սպասողն էր անոնց ն եւ սպասողն էր անոնց ն եւ սպասողն էր անոնց 
կատարումինկատարումինկատարումինկատարումին::::    Այսպիսի մէկը բնական է ենթադրել որ չերկմտէր, Այսպիսի մէկը բնական է ենթադրել որ չերկմտէր, Այսպիսի մէկը բնական է ենթադրել որ չերկմտէր, Այսպիսի մէկը բնական է ենթադրել որ չերկմտէր, 
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չտարակուսէր եւ չթերահաւատէր երկնային մարմինի մը չտարակուսէր եւ չթերահաւատէր երկնային մարմինի մը չտարակուսէր եւ չթերահաւատէր երկնային մարմինի մը չտարակուսէր եւ չթերահաւատէր երկնային մարմինի մը 
միջոցաւ յայտնուած աստուածային ոեւէ ճշմարտութեան միջոցաւ յայտնուած աստուածային ոեւէ ճշմարտութեան միջոցաւ յայտնուած աստուածային ոեւէ ճշմարտութեան միջոցաւ յայտնուած աստուածային ոեւէ ճշմարտութեան 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    

    
5.5.5.5.----    Եթէ հրեշտակ մը մարդու մը երեւի եւ բան մը ըսէ եւ Եթէ հրեշտակ մը մարդու մը երեւի եւ բան մը ըսէ եւ Եթէ հրեշտակ մը մարդու մը երեւի եւ բան մը ըսէ եւ Եթէ հրեշտակ մը մարդու մը երեւի եւ բան մը ըսէ եւ 

մարդը զարմանայ, այդ զմարդը զարմանայ, այդ զմարդը զարմանայ, այդ զմարդը զարմանայ, այդ զարմանքը կրնա՞յ թարգմանուիլ իբրեւ արմանքը կրնա՞յ թարգմանուիլ իբրեւ արմանքը կրնա՞յ թարգմանուիլ իբրեւ արմանքը կրնա՞յ թարգմանուիլ իբրեւ 
թերահաւատութիւն կամ անհաւատութիւնթերահաւատութիւն կամ անհաւատութիւնթերահաւատութիւն կամ անհաւատութիւնթերահաւատութիւն կամ անհաւատութիւն::::    

    
Ոեւէ անակնկալի դիմաց մարդկային մեր բնութիւնը միշտ ալ Ոեւէ անակնկալի դիմաց մարդկային մեր բնութիւնը միշտ ալ Ոեւէ անակնկալի դիմաց մարդկային մեր բնութիւնը միշտ ալ Ոեւէ անակնկալի դիմաց մարդկային մեր բնութիւնը միշտ ալ 

կը զարմանայ, քանի որ զարմանալը մեր բնութեան յատուկ էկը զարմանայ, քանի որ զարմանալը մեր բնութեան յատուկ էկը զարմանայ, քանի որ զարմանալը մեր բնութեան յատուկ էկը զարմանայ, քանի որ զարմանալը մեր բնութեան յատուկ է::::    
Կարեւորը սակայն, զարմանքէն ետք մեր որդեգրած կեցուածքն էԿարեւորը սակայն, զարմանքէն ետք մեր որդեգրած կեցուածքն էԿարեւորը սակայն, զարմանքէն ետք մեր որդեգրած կեցուածքն էԿարեւորը սակայն, զարմանքէն ետք մեր որդեգրած կեցուածքն է::::    
Զարմանքին եթէ ընկերանայԶարմանքին եթէ ընկերանայԶարմանքին եթէ ընկերանայԶարմանքին եթէ ընկերանայ    թերահաւատութիւնը կամ թերահաւատութիւնը կամ թերահաւատութիւնը կամ թերահաւատութիւնը կամ 
անհաւատութիւնը՝ հոանհաւատութիւնը՝ հոանհաւատութիւնը՝ հոանհաւատութիւնը՝ հո´́́́ն է դատապարտելինն է դատապարտելինն է դատապարտելինն է դատապարտելին::::    Զարմանալը ոԶարմանալը ոԶարմանալը ոԶարմանալը ո´́́́չ չ չ չ 
անհաւատութիւն է եւ ոանհաւատութիւն է եւ ոանհաւատութիւն է եւ ոանհաւատութիւն է եւ ո´́́́չ ալ թերահաւատութիւն, եւ հետեւաբար՝ չ ալ թերահաւատութիւն, եւ հետեւաբար՝ չ ալ թերահաւատութիւն, եւ հետեւաբար՝ չ ալ թերահաւատութիւն, եւ հետեւաբար՝ 
դատապարտելի ալ չէդատապարտելի ալ չէդատապարտելի ալ չէդատապարտելի ալ չէ::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալՉարչարեալ, խաչեալ, թաղեալՉարչարեալ, խաչեալ, թաղեալՉարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ 
««««Չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւՉարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւՉարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւՉարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւ»»»»::::    

    
Յունարէն բնագիրՅունարէն բնագիրՅունարէն բնագիրՅունարէն բնագիրին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ ««««չարչարեալչարչարեալչարչարեալչարչարեալ» » » » բառին քով ունինք բառին քով ունինք բառին քով ունինք բառին քով ունինք 

««««այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Այս իմաստով, տողը կԱյս իմաստով, տողը կԱյս իմաստով, տողը կԱյս իմաստով, տողը կ’’’’ըլլայ՝ ըլլայ՝ ըլլայ՝ ըլլայ՝ ««««Չարչարեալ, Չարչարեալ, Չարչարեալ, Չարչարեալ, 
այսինքն՝ խաչեալ (եւ) թաղեալայսինքն՝ խաչեալ (եւ) թաղեալայսինքն՝ խաչեալ (եւ) թաղեալայսինքն՝ խաչեալ (եւ) թաղեալ»»»»::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ««««այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն» » » » բառով իրարու կը բառով իրարու կը բառով իրարու կը բառով իրարու կը 
կապուին կապուին կապուին կապուին ««««չարչարեալչարչարեալչարչարեալչարչարեալ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««խաչեալ ու թաղեալխաչեալ ու թաղեալխաչեալ ու թաղեալխաչեալ ու թաղեալ» » » » բառերը, ասիկա բառերը, ասիկա բառերը, ասիկա բառերը, ասիկա 
կը պարզէ որ հեղինակին կամ խմբագրողներուն համաձայնկը պարզէ որ հեղինակին կամ խմբագրողներուն համաձայնկը պարզէ որ հեղինակին կամ խմբագրողներուն համաձայնկը պարզէ որ հեղինակին կամ խմբագրողներուն համաձայն, , , , 
չարչարանքները կը հասկցուին խաչելութիւնն ու թաղումըչարչարանքները կը հասկցուին խաչելութիւնն ու թաղումըչարչարանքները կը հասկցուին խաչելութիւնն ու թաղումըչարչարանքները կը հասկցուին խաչելութիւնն ու թաղումը::::    

Չարչարեալ բառը բանալի բառ մըն է, որովհետեւ մեր առջեւ Չարչարեալ բառը բանալի բառ մըն է, որովհետեւ մեր առջեւ Չարչարեալ բառը բանալի բառ մըն է, որովհետեւ մեր առջեւ Չարչարեալ բառը բանալի բառ մըն է, որովհետեւ մեր առջեւ 
կը բանայ Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ կը բանայ Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ կը բանայ Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ կը բանայ Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին ճշմարիտ 
հասկացողութիւնըհասկացողութիւնըհասկացողութիւնըհասկացողութիւնը::::    Փրկիչին չարչարանքը իր Փրկիչին չարչարանքը իր Փրկիչին չարչարանքը իր Փրկիչին չարչարանքը իր 
նախապատկերացումը ունի Հին Կտակարանին մէջնախապատկերացումը ունի Հին Կտակարանին մէջնախապատկերացումը ունի Հին Կտակարանին մէջնախապատկերացումը ունի Հին Կտակարանին մէջ::::    Միայն Միայն Միայն Միայն 
մարգարէական գիմարգարէական գիմարգարէական գիմարգարէական գիրքերուն մէջ չէ որ կը կարդանք Խոստացեալ րքերուն մէջ չէ որ կը կարդանք Խոստացեալ րքերուն մէջ չէ որ կը կարդանք Խոստացեալ րքերուն մէջ չէ որ կը կարդանք Խոստացեալ 
Մեսիային կրելիք չարչարանքներուն մասին, այլ Մեսիային կրելիք չարչարանքներուն մասին, այլ Մեսիային կրելիք չարչարանքներուն մասին, այլ Մեսիային կրելիք չարչարանքներուն մասին, այլ 
Աստուածաշունչի առաջին էջերուն մէջ իսկ, թէպէտ ծածուկ Աստուածաշունչի առաջին էջերուն մէջ իսկ, թէպէտ ծածուկ Աստուածաշունչի առաջին էջերուն մէջ իսկ, թէպէտ ծածուկ Աստուածաշունչի առաջին էջերուն մէջ իսկ, թէպէտ ծածուկ 
կերպովկերպովկերպովկերպով::::    

Յիշեցէք առաջին մարդուն առաջին երկու զաւակները՝ Յիշեցէք առաջին մարդուն առաջին երկու զաւակները՝ Յիշեցէք առաջին մարդուն առաջին երկու զաւակները՝ Յիշեցէք առաջին մարդուն առաջին երկու զաւակները՝ 
Կայէնն ու ԱբէլըԿայէնն ու ԱբէլըԿայէնն ու ԱբէլըԿայէնն ու Աբէլը::::    Անոնց կեանքին մէջ մենք կը գտնենք զոհի Անոնց կեանքին մէջ մենք կը գտնենք զոհի Անոնց կեանքին մէջ մենք կը գտնենք զոհի Անոնց կեանքին մէջ մենք կը գտնենք զոհի 
դրուագը կամ դրուագը կամ դրուագը կամ դրուագը կամ գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը::::    Եղբայրներէն իւրաքանչիւրը իր Եղբայրներէն իւրաքանչիւրը իր Եղբայրներէն իւրաքանչիւրը իր Եղբայրներէն իւրաքանչիւրը իր 
ընծան կամ զոհը ներկայացուց Աստուծոյ եւ Աստուած Աբէլին ընծան կամ զոհը ներկայացուց Աստուծոյ եւ Աստուած Աբէլին ընծան կամ զոհը ներկայացուց Աստուծոյ եւ Աստուած Աբէլին ընծան կամ զոհը ներկայացուց Աստուծոյ եւ Աստուած Աբէլին 
ընծան ընդունեց իսկ Կայէնին ընծան՝ մերժեց (Ծն 4.4ընծան ընդունեց իսկ Կայէնին ընծան՝ մերժեց (Ծն 4.4ընծան ընդունեց իսկ Կայէնին ընծան՝ մերժեց (Ծն 4.4ընծան ընդունեց իսկ Կայէնին ընծան՝ մերժեց (Ծն 4.4----5)5)5)5)::::    

Դրուագին մեկնութիւնը կատարելը մեր ծրագիրին մաս չի Դրուագին մեկնութիւնը կատարելը մեր ծրագիրին մաս չի Դրուագին մեկնութիւնը կատարելը մեր ծրագիրին մաս չի Դրուագին մեկնութիւնը կատարելը մեր ծրագիրին մաս չի 
կազմերկազմերկազմերկազմեր::::    Մեզ հետաքրքրողը այն է՝ թէ ուրկէ՞ կու գայ զոհի Մեզ հետաքրքրողը այն է՝ թէ ուրկէ՞ կու գայ զոհի Մեզ հետաքրքրողը այն է՝ թէ ուրկէ՞ կու գայ զոհի Մեզ հետաքրքրողը այն է՝ թէ ուրկէ՞ կու գայ զոհի 
գաղափարգաղափարգաղափարգաղափարը, ո՞վ սորվեցուց կամ ո՞վ թելադրեց Կայէնին ու ը, ո՞վ սորվեցուց կամ ո՞վ թելադրեց Կայէնին ու ը, ո՞վ սորվեցուց կամ ո՞վ թելադրեց Կայէնին ու ը, ո՞վ սորվեցուց կամ ո՞վ թելադրեց Կայէնին ու 
Աբէլին զոհ մատուցանելԱբէլին զոհ մատուցանելԱբէլին զոհ մատուցանելԱբէլին զոհ մատուցանել::::    Երբ աչքէ կԵրբ աչքէ կԵրբ աչքէ կԵրբ աչքէ կ’’’’անցնէք նահապետներուն անցնէք նահապետներուն անցնէք նահապետներուն անցնէք նահապետներուն 
կեանքը՝ բոլորին ալ կեանքին մէջ զոհի համար սեղաններ կեանքը՝ բոլորին ալ կեանքին մէջ զոհի համար սեղաններ կեանքը՝ բոլորին ալ կեանքին մէջ զոհի համար սեղաններ կեանքը՝ բոլորին ալ կեանքին մէջ զոհի համար սեղաններ 
պատրաստելու եւ Աստուծոյ զոհ մատուցանելու պատրաստելու եւ Աստուծոյ զոհ մատուցանելու պատրաստելու եւ Աստուծոյ զոհ մատուցանելու պատրաստելու եւ Աստուծոյ զոհ մատուցանելու 
տրամադրութիւնը կը գտնէքտրամադրութիւնը կը գտնէքտրամադրութիւնը կը գտնէքտրամադրութիւնը կը գտնէք::::    Նահապետներուն մատուցած Նահապետներուն մատուցած Նահապետներուն մատուցած Նահապետներուն մատուցած 
զոհերը, խորքին մզոհերը, խորքին մզոհերը, խորքին մզոհերը, խորքին մէջ քաւութեան եւ խաղաղութեան, այլ խօսքով՝ էջ քաւութեան եւ խաղաղութեան, այլ խօսքով՝ էջ քաւութեան եւ խաղաղութեան, այլ խօսքով՝ էջ քաւութեան եւ խաղաղութեան, այլ խօսքով՝ 
Աստուծոյ հետ հաշտուելու զոհեր էինԱստուծոյ հետ հաշտուելու զոհեր էինԱստուծոյ հետ հաշտուելու զոհեր էինԱստուծոյ հետ հաշտուելու զոհեր էին::::    Այս բոլորին ընդմէջէն, Այս բոլորին ընդմէջէն, Այս բոլորին ընդմէջէն, Այս բոլորին ընդմէջէն, 
Աստուած լռելեայն կերպով հետագայ ՔրիստոսԱստուած լռելեայն կերպով հետագայ ՔրիստոսԱստուած լռելեայն կերպով հետագայ ՔրիստոսԱստուած լռելեայն կերպով հետագայ Քրիստոս----զոհն է որ կը զոհն է որ կը զոհն է որ կը զոհն է որ կը 
նախապատկերացնէնախապատկերացնէնախապատկերացնէնախապատկերացնէ::::    

Մովսէսով երբ Օրէնքը տրուեցաւ՝ զոհի կանոնը իր յատուկ Մովսէսով երբ Օրէնքը տրուեցաւ՝ զոհի կանոնը իր յատուկ Մովսէսով երբ Օրէնքը տրուեցաւ՝ զոհի կանոնը իր յատուկ Մովսէսով երբ Օրէնքը տրուեցաւ՝ զոհի կանոնը իր յատուկ 
տեղը ունեցաւ Օրէնքի գիրքին մէջտեղը ունեցաւ Օրէնքի գիրքին մէջտեղը ունեցաւ Օրէնքի գիրքին մէջտեղը ունեցաւ Օրէնքի գիրքին մէջ::::    Ելից Ելից Ելից Ելից ու Ղեւտացւոց ու Ղեւտացւոց ու Ղեւտացւոց ու Ղեւտացւոց 



 

www.hygradaran.weebly.com 226

գիրքերուն մէջ կը տեսնենք որ Աստուած իգիրքերուն մէջ կը տեսնենք որ Աստուած իգիրքերուն մէջ կը տեսնենք որ Աստուած իգիրքերուն մէջ կը տեսնենք որ Աստուած ի´́́́նքն է որ մարդէն կը նքն է որ մարդէն կը նքն է որ մարդէն կը նքն է որ մարդէն կը 
պահանջէ զոհ մատուցանելպահանջէ զոհ մատուցանելպահանջէ զոհ մատուցանելպահանջէ զոհ մատուցանել::::    Օրինակ, Ելից գիրքին 12Օրինակ, Ելից գիրքին 12Օրինակ, Ելից գիրքին 12Օրինակ, Ելից գիրքին 12----րդ գլուխին րդ գլուխին րդ գլուխին րդ գլուխին 
մէջ կը կարդանք զատկական գառնուկին մասին եւ զայն մէջ կը կարդանք զատկական գառնուկին մասին եւ զայն մէջ կը կարդանք զատկական գառնուկին մասին եւ զայն մէջ կը կարդանք զատկական գառնուկին մասին եւ զայն 
մատուցանելու աստուածային պահանջքին մասին, իսկ մատուցանելու աստուածային պահանջքին մասին, իսկ մատուցանելու աստուածային պահանջքին մասին, իսկ մատուցանելու աստուածային պահանջքին մասին, իսկ 
Ղեւտացւոց գիրքին առաջին եօթը գլուխՂեւտացւոց գիրքին առաջին եօթը գլուխՂեւտացւոց գիրքին առաջին եօթը գլուխՂեւտացւոց գիրքին առաջին եօթը գլուխները, ները, ները, ները, 
մանրամասնութեամբ կը խօսին տարբերմանրամասնութեամբ կը խօսին տարբերմանրամասնութեամբ կը խօսին տարբերմանրամասնութեամբ կը խօսին տարբեր----տարբեր զոհերու տարբեր զոհերու տարբեր զոհերու տարբեր զոհերու 
մասին եւ զանոնք մատուցանելու կերպին մասինմասին եւ զանոնք մատուցանելու կերպին մասինմասին եւ զանոնք մատուցանելու կերպին մասինմասին եւ զանոնք մատուցանելու կերպին մասին::::    

Ուշագրաւ է Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը. Ուշագրաւ է Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը. Ուշագրաւ է Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը. Ուշագրաւ է Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը. ««««Մարմինին Մարմինին Մարմինին Մարմինին 
կենդանութիւնը արեան մէջ է եւ ես զայն ձեզի տուի, որպէսզի կենդանութիւնը արեան մէջ է եւ ես զայն ձեզի տուի, որպէսզի կենդանութիւնը արեան մէջ է եւ ես զայն ձեզի տուի, որպէսզի կենդանութիւնը արեան մէջ է եւ ես զայն ձեզի տուի, որպէսզի 
սեղանին վրայ ձեր հոգիներուն համար քաւութիւն ընէք. սեղանին վրայ ձեր հոգիներուն համար քաւութիւն ընէք. սեղանին վրայ ձեր հոգիներուն համար քաւութիւն ընէք. սեղանին վրայ ձեր հոգիներուն համար քաւութիւն ընէք. 
որովհետորովհետորովհետորովհետեւ հոգիին համար քաւութիւն ընողը արիւնն էեւ հոգիին համար քաւութիւն ընողը արիւնն էեւ հոգիին համար քաւութիւն ընողը արիւնն էեւ հոգիին համար քաւութիւն ընողը արիւնն է»»»» ( ( ( (Ղւ Ղւ Ղւ Ղւ 
17.11)17.11)17.11)17.11)::::    Աստուածաշունչին մէջ արիւնը կեանքի խորհրդանիշ է եւ Աստուածաշունչին մէջ արիւնը կեանքի խորհրդանիշ է եւ Աստուածաշունչին մէջ արիւնը կեանքի խորհրդանիշ է եւ Աստուածաշունչին մէջ արիւնը կեանքի խորհրդանիշ է եւ 
Աստուած արիւնը կԱստուած արիւնը կԱստուած արիւնը կԱստուած արիւնը կ’’’’առնէ իբրեւ քաւութեան նշանառնէ իբրեւ քաւութեան նշանառնէ իբրեւ քաւութեան նշանառնէ իբրեւ քաւութեան նշան::::    

Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ սորվեցնել մեզի, որ մարդիկ որոնք ուզէ սորվեցնել մեզի, որ մարդիկ որոնք ուզէ սորվեցնել մեզի, որ մարդիկ որոնք ուզէ սորվեցնել մեզի, որ մարդիկ որոնք 
ենթակայ են մեղքին եւ դարձած են ստրուկները մեղքին, զոհի ենթակայ են մեղքին եւ դարձած են ստրուկները մեղքին, զոհի ենթակայ են մեղքին եւ դարձած են ստրուկները մեղքին, զոհի ենթակայ են մեղքին եւ դարձած են ստրուկները մեղքին, զոհի 
ճամբովճամբովճամբովճամբով    առիթը ունին ձերբազատուելու անկէառիթը ունին ձերբազատուելու անկէառիթը ունին ձերբազատուելու անկէառիթը ունին ձերբազատուելու անկէ::::    Անցեալին մէջ, Անցեալին մէջ, Անցեալին մէջ, Անցեալին մէջ, 
մեղքի կեանքը ապրող մարդը՝ անխուսափելիօրէն ենթակայ էր մեղքի կեանքը ապրող մարդը՝ անխուսափելիօրէն ենթակայ էր մեղքի կեանքը ապրող մարդը՝ անխուսափելիօրէն ենթակայ էր մեղքի կեանքը ապրող մարդը՝ անխուսափելիօրէն ենթակայ էր 
մահուան (Եզ 18.20, Յկ 1.15), բայց Աստուած քաւութեան զոհ մահուան (Եզ 18.20, Յկ 1.15), բայց Աստուած քաւութեան զոհ մահուան (Եզ 18.20, Յկ 1.15), բայց Աստուած քաւութեան զոհ մահուան (Եզ 18.20, Յկ 1.15), բայց Աստուած քաւութեան զոհ 
պահանջեց (Ղւ 16.20պահանջեց (Ղւ 16.20պահանջեց (Ղւ 16.20պահանջեց (Ղւ 16.20----22), 22), 22), 22), որպէսզի այդ զոհի կեանքը փոխարինէր որպէսզի այդ զոհի կեանքը փոխարինէր որպէսզի այդ զոհի կեանքը փոխարինէր որպէսզի այդ զոհի կեանքը փոխարինէր 
մարդուն կեանքըմարդուն կեանքըմարդուն կեանքըմարդուն կեանքը::::    Այլ խօսքով, մեղաւոր մարդըԱյլ խօսքով, մեղաւոր մարդըԱյլ խօսքով, մեղաւոր մարդըԱյլ խօսքով, մեղաւոր մարդը    իիիի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
պէտք էր մեռնէր, բայց Աստուած ուզեց ու կարգադրեց որ նոխազ պէտք էր մեռնէր, բայց Աստուած ուզեց ու կարգադրեց որ նոխազ պէտք էր մեռնէր, բայց Աստուած ուզեց ու կարգադրեց որ նոխազ պէտք էր մեռնէր, բայց Աստուած ուզեց ու կարգադրեց որ նոխազ 
մը մեռնէր մարդուն փոխարէնմը մեռնէր մարդուն փոխարէնմը մեռնէր մարդուն փոխարէնմը մեռնէր մարդուն փոխարէն::::    

Հարկաւ Աստուած գիտէր որ նոխազի մը արիւնը չէր կրնար Հարկաւ Աստուած գիտէր որ նոխազի մը արիւնը չէր կրնար Հարկաւ Աստուած գիտէր որ նոխազի մը արիւնը չէր կրնար Հարկաւ Աստուած գիտէր որ նոխազի մը արիւնը չէր կրնար 
սրբել մարդուն մեղքըսրբել մարդուն մեղքըսրբել մարդուն մեղքըսրբել մարդուն մեղքը::::    Պօղոս առաքեալ յատուկ Պօղոս առաքեալ յատուկ Պօղոս առաքեալ յատուկ Պօղոս առաքեալ յատուկ 
շեշտուածութեամբ մը կշեշտուածութեամբ մը կշեշտուածութեամբ մը կշեշտուածութեամբ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը Ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը Ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը Ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը 
բնաւ չի կբնաւ չի կբնաւ չի կբնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջելրնար մեղքերը ջնջելրնար մեղքերը ջնջելրնար մեղքերը ջնջել»»»» ( ( ( (Եբր 10.4)Եբր 10.4)Եբր 10.4)Եբր 10.4)::::    Կենդանական այս Կենդանական այս Կենդանական այս Կենդանական այս 
զոհերը նախապատկերացումն էին այն իսկական զոհին որ զոհերը նախապատկերացումն էին այն իսկական զոհին որ զոհերը նախապատկերացումն էին այն իսկական զոհին որ զոհերը նախապատկերացումն էին այն իսկական զոհին որ 
պիտի ըլլար Աստուծոյ Որդին՝ յաւիտենական Գառնուկը, որ պիտի ըլլար Աստուծոյ Որդին՝ յաւիտենական Գառնուկը, որ պիտի ըլլար Աստուծոյ Որդին՝ յաւիտենական Գառնուկը, որ պիտի ըլլար Աստուծոյ Որդին՝ յաւիտենական Գառնուկը, որ 
աշխարհի մեղքը վերցնողը պիտի ըլլար (Յհ 1.29), եւ որուն աշխարհի մեղքը վերցնողը պիտի ըլլար (Յհ 1.29), եւ որուն աշխարհի մեղքը վերցնողը պիտի ըլլար (Յհ 1.29), եւ որուն աշխարհի մեղքը վերցնողը պիտի ըլլար (Յհ 1.29), եւ որուն 
զոհագործական մահուամբ՝ զղջացեալ մարդիկը յաւիտենական զոհագործական մահուամբ՝ զղջացեալ մարդիկը յաւիտենական զոհագործական մահուամբ՝ զղջացեալ մարդիկը յաւիտենական զոհագործական մահուամբ՝ զղջացեալ մարդիկը յաւիտենական 
քաքաքաքաւութեան արժանի պիտի դառնային (Եբր 10.10, 12, 14)ւութեան արժանի պիտի դառնային (Եբր 10.10, 12, 14)ւութեան արժանի պիտի դառնային (Եբր 10.10, 12, 14)ւութեան արժանի պիտի դառնային (Եբր 10.10, 12, 14)::::    

Առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ առանց այդ Առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ առանց այդ Առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ առանց այդ Առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ առանց այդ 
չարչարանքներուն յաջորդող Քրիստոսի զոհագործական չարչարանքներուն յաջորդող Քրիստոսի զոհագործական չարչարանքներուն յաջորդող Քրիստոսի զոհագործական չարչարանքներուն յաջորդող Քրիստոսի զոհագործական 
մահուան՝ ոմահուան՝ ոմահուան՝ ոմահուան՝ ո´́́́չ ոք կրնայ քաւութեան արժանի դառնալ, եւ ուստի՝ չ ոք կրնայ քաւութեան արժանի դառնալ, եւ ուստի՝ չ ոք կրնայ քաւութեան արժանի դառնալ, եւ ուստի՝ չ ոք կրնայ քաւութեան արժանի դառնալ, եւ ուստի՝ 
փրկուիլփրկուիլփրկուիլփրկուիլ::::    Այս իրողութիւնն է որ Եսայի մարգարէն զօրեղապէս եւ Այս իրողութիւնն է որ Եսայի մարգարէն զօրեղապէս եւ Այս իրողութիւնն է որ Եսայի մարգարէն զօրեղապէս եւ Այս իրողութիւնն է որ Եսայի մարգարէն զօրեղապէս եւ 
կը շեշտէ երբ կը խօսի Աստուծոյ ծառային՝ Քրիստոսի կրելիք կը շեշտէ երբ կը խօսի Աստուծոյ ծառային՝ Քրիստոսի կրելիք կը շեշտէ երբ կը խօսի Աստուծոյ ծառային՝ Քրիստոսի կրելիք կը շեշտէ երբ կը խօսի Աստուծոյ ծառային՝ Քրիստոսի կրելիք 
տառապանքին մասին, ի խնդիր մեր փրկութեանտառապանքին մասին, ի խնդիր մեր փրկութեանտառապանքին մասին, ի խնդիր մեր փրկութեանտառապանքին մասին, ի խնդիր մեր փրկութեան::::    
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Նոր թարգմանութեամբ մը պիտի կարդամ Ես 53.3Նոր թարգմանութեամբ մը պիտի կարդամ Ես 53.3Նոր թարգմանութեամբ մը պիտի կարդամ Ես 53.3Նոր թարգմանութեամբ մը պիտի կարդամ Ես 53.3----12 12 12 12 
համարները.համարները.համարները.համարները.----    

««««Տառապեցաւ եւ անտեսուած ըլլալու ցաւը ճանչցաւ,Տառապեցաւ եւ անտեսուած ըլլալու ցաւը ճանչցաւ,Տառապեցաւ եւ անտեսուած ըլլալու ցաւը ճանչցաւ,Տառապեցաւ եւ անտեսուած ըլլալու ցաւը ճանչցաւ,    
որովհետեւ մարդիկ երես դարձուցին իրմէ,որովհետեւ մարդիկ երես դարձուցին իրմէ,որովհետեւ մարդիկ երես դարձուցին իրմէ,որովհետեւ մարդիկ երես դարձուցին իրմէ,    
անարգեցին եւ արհամաանարգեցին եւ արհամաանարգեցին եւ արհամաանարգեցին եւ արհամարհեցին զինքրհեցին զինքրհեցին զինքրհեցին զինք::::    
Իրականութեան մէջ,Իրականութեան մէջ,Իրականութեան մէջ,Իրականութեան մէջ,    
անիկա մեր մեղքերն էր որ կրեցանիկա մեր մեղքերն էր որ կրեցանիկա մեր մեղքերն էր որ կրեցանիկա մեր մեղքերն էր որ կրեց    
եւ մեր տեղը իեւ մեր տեղը իեւ մեր տեղը իեւ մեր տեղը ի´́́́նք չարչարուեցաւ.նք չարչարուեցաւ.նք չարչարուեցաւ.նք չարչարուեցաւ.    
մինչդեռ մենք կարծեցինքմինչդեռ մենք կարծեցինքմինչդեռ մենք կարծեցինքմինչդեռ մենք կարծեցինք    
թէ անոր ցաւն ու տառապանքըթէ անոր ցաւն ու տառապանքըթէ անոր ցաւն ու տառապանքըթէ անոր ցաւն ու տառապանքը    
Աստուծմէ տրուած պատիժ էր իրեն.Աստուծմէ տրուած պատիժ էր իրեն.Աստուծմէ տրուած պատիժ էր իրեն.Աստուծմէ տրուած պատիժ էր իրեն.    
բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ,բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ,բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ,բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրաւորուեցաւ,    
մեր անօրէնութիւններուն համար խոշտանգուեմեր անօրէնութիւններուն համար խոշտանգուեմեր անօրէնութիւններուն համար խոշտանգուեմեր անօրէնութիւններուն համար խոշտանգուեցաւցաւցաւցաւ::::    
Մեր պատիժը իՄեր պատիժը իՄեր պատիժը իՄեր պատիժը ի´́́́նք կրեց,նք կրեց,նք կրեց,նք կրեց,    
որպէսզի մենք խաղաղութիւն ունենանք.որպէսզի մենք խաղաղութիւն ունենանք.որպէսզի մենք խաղաղութիւն ունենանք.որպէսզի մենք խաղաղութիւն ունենանք.    
եւ անոր վէրքերովը մենք բժշկուեցանքեւ անոր վէրքերովը մենք բժշկուեցանքեւ անոր վէրքերովը մենք բժշկուեցանքեւ անոր վէրքերովը մենք բժշկուեցանք::::    
Բոլորս ալ ոչխարներու պէս մոլորեցանք,Բոլորս ալ ոչխարներու պէս մոլորեցանք,Բոլորս ալ ոչխարներու պէս մոլորեցանք,Բոլորս ալ ոչխարներու պէս մոլորեցանք,    
ամէն մէկս իր ճամբով գնաց,ամէն մէկս իր ճամբով գնաց,ամէն մէկս իր ճամբով գնաց,ամէն մէկս իր ճամբով գնաց,    
բայց Տէրը մեր մեղքերը անոր վրայ բարդեցբայց Տէրը մեր մեղքերը անոր վրայ բարդեցբայց Տէրը մեր մեղքերը անոր վրայ բարդեցբայց Տէրը մեր մեղքերը անոր վրայ բարդեց::::    
Անիկա իր կրած անիրաւութեանԱնիկա իր կրած անիրաւութեանԱնիկա իր կրած անիրաւութեանԱնիկա իր կրած անիրաւութեան    
եւ չարչարանքին համար չբողոքեեւ չարչարանքին համար չբողոքեեւ չարչարանքին համար չբողոքեեւ չարչարանքին համար չբողոքեցցցց::::    
Մորթուելու տարուող ոչխարի պէս,Մորթուելու տարուող ոչխարի պէս,Մորթուելու տարուող ոչխարի պէս,Մորթուելու տարուող ոչխարի պէս,    
խուզողներուն առջեւ անմռունչ կանգնած մաքիի պէս՝խուզողներուն առջեւ անմռունչ կանգնած մաքիի պէս՝խուզողներուն առջեւ անմռունչ կանգնած մաքիի պէս՝խուզողներուն առջեւ անմռունչ կանգնած մաքիի պէս՝    
բերանը չբացաւբերանը չբացաւբերանը չբացաւբերանը չբացաւ::::    
Անօգնական մնացած՝Անօգնական մնացած՝Անօգնական մնացած՝Անօգնական մնացած՝    
դատապարտուեցաւ եւ աշխարհէն վերցուեցաւդատապարտուեցաւ եւ աշխարհէն վերցուեցաւդատապարտուեցաւ եւ աշխարհէն վերցուեցաւդատապարտուեցաւ եւ աշխարհէն վերցուեցաւ::::    
Բայց ո՞վ հասկցաւԲայց ո՞վ հասկցաւԲայց ո՞վ հասկցաւԲայց ո՞վ հասկցաւ    
թէ ինչո՞ւ մարդիկ վերջ տուին իր կեանքին,թէ ինչո՞ւ մարդիկ վերջ տուին իր կեանքին,թէ ինչո՞ւ մարդիկ վերջ տուին իր կեանքին,թէ ինչո՞ւ մարդիկ վերջ տուին իր կեանքին,    
եւ թէ ինչո՞ւ անիկա իր ժողովուրդինեւ թէ ինչո՞ւ անիկա իր ժողովուրդինեւ թէ ինչո՞ւ անիկա իր ժողովուրդինեւ թէ ինչո՞ւ անիկա իր ժողովուրդին    
անօրէնութիւնանօրէնութիւնանօրէնութիւնանօրէնութիւններուն համար մահուան ենթարկուեցաւներուն համար մահուան ենթարկուեցաւներուն համար մահուան ենթարկուեցաւներուն համար մահուան ենթարկուեցաւ::::    
Չարերուն հետ գերեզման դրուեցաւՉարերուն հետ գերեզման դրուեցաւՉարերուն հետ գերեզման դրուեցաւՉարերուն հետ գերեզման դրուեցաւ    
եւ հարուստներուն հետ թաղուեցաւ,եւ հարուստներուն հետ թաղուեցաւ,եւ հարուստներուն հետ թաղուեցաւ,եւ հարուստներուն հետ թաղուեցաւ,    
որովհետեւ ոեւէ անօրէնութիւն չէր գործածորովհետեւ ոեւէ անօրէնութիւն չէր գործածորովհետեւ ոեւէ անօրէնութիւն չէր գործածորովհետեւ ոեւէ անօրէնութիւն չէր գործած    
եւ անոր բերանէն ոեւէ նենգութիւն չէր լսուածեւ անոր բերանէն ոեւէ նենգութիւն չէր լսուածեւ անոր բերանէն ոեւէ նենգութիւն չէր լսուածեւ անոր բերանէն ոեւէ նենգութիւն չէր լսուած::::    
Բայց Տէրը,Բայց Տէրը,Բայց Տէրը,Բայց Տէրը,    
որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր,որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր,որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր,որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր,    
վէրքերէն բժշկեց զայն՝վէրքերէն բժշկեց զայն՝վէրքերէն բժշկեց զայն՝վէրքերէն բժշկեց զայն՝    
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որ ինոր ինոր ինոր ինքզինքը մեր մեղքերուն համար տուաւ,քզինքը մեր մեղքերուն համար տուաւ,քզինքը մեր մեղքերուն համար տուաւ,քզինքը մեր մեղքերուն համար տուաւ,    
որպէսզի իր սերունդը տեսնէորպէսզի իր սերունդը տեսնէորպէսզի իր սերունդը տեսնէորպէսզի իր սերունդը տեսնէ    
եւ երկար կեանք ունենայ,եւ երկար կեանք ունենայ,եւ երկար կեանք ունենայ,եւ երկար կեանք ունենայ,    
եւ անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուիեւ անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուիեւ անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուիեւ անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուի::::    
Տէրը ուզեց զայն իր ցաւերէն ազատել,Տէրը ուզեց զայն իր ցաւերէն ազատել,Տէրը ուզեց զայն իր ցաւերէն ազատել,Տէրը ուզեց զայն իր ցաւերէն ազատել,    
իր լոյսը ցոյց տալ անորիր լոյսը ցոյց տալ անորիր լոյսը ցոյց տալ անորիր լոյսը ցոյց տալ անոր    
եւ իր գիտութեամբ զայն վերստեղծել,եւ իր գիտութեամբ զայն վերստեղծել,եւ իր գիտութեամբ զայն վերստեղծել,եւ իր գիտութեամբ զայն վերստեղծել,    
որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ Ծառան,որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ Ծառան,որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ Ծառան,որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ Ծառան,    
ուրիշուրիշուրիշուրիշները արդարացնէ,ները արդարացնէ,ները արդարացնէ,ները արդարացնէ,    
անոնց մեղքերը ինք կրելովանոնց մեղքերը ինք կրելովանոնց մեղքերը ինք կրելովանոնց մեղքերը ինք կրելով::::    
Այս պատճառով ալ,Այս պատճառով ալ,Այս պատճառով ալ,Այս պատճառով ալ,    
անիկա շատերը պիտի փրկէ,անիկա շատերը պիտի փրկէ,անիկա շատերը պիտի փրկէ,անիկա շատերը պիտի փրկէ,    
այնպէս ինչպէս հզօրները աւար կայնպէս ինչպէս հզօրները աւար կայնպէս ինչպէս հզօրները աւար կայնպէս ինչպէս հզօրները աւար կ’’’’առնեն,առնեն,առնեն,առնեն,    
որովհետեւ կամաւորաբարորովհետեւ կամաւորաբարորովհետեւ կամաւորաբարորովհետեւ կամաւորաբար    
ինքզինքը մահուան մատնեցինքզինքը մահուան մատնեցինքզինքը մահուան մատնեցինքզինքը մահուան մատնեց    
եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ,եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ,եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ,եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ,    
շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ,շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ,շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ,շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ,    
եւ իր մահուամբ Աստուծոյ քովեւ իր մահուամբ Աստուծոյ քովեւ իր մահուամբ Աստուծոյ քովեւ իր մահուամբ Աստուծոյ քով    միջնորդութիւն ըրաւ,միջնորդութիւն ըրաւ,միջնորդութիւն ըրաւ,միջնորդութիւն ըրաւ,    
որ անոնց անօրէնութիւնները ներուինոր անոնց անօրէնութիւնները ներուինոր անոնց անօրէնութիւնները ներուինոր անոնց անօրէնութիւնները ներուին»»»»::::    
Նոր Կտակարանի բոլոր հեղինակներն ալ, Նոր Կտակարանի բոլոր հեղինակներն ալ, Նոր Կտակարանի բոլոր հեղինակներն ալ, Նոր Կտակարանի բոլոր հեղինակներն ալ, 

Աստուածաշնչական այս հատուածին մէջ կը տեսնեն Աստուածաշնչական այս հատուածին մէջ կը տեսնեն Աստուածաշնչական այս հատուածին մէջ կը տեսնեն Աստուածաշնչական այս հատուածին մէջ կը տեսնեն 
ամբողջական պատկերը Մեսիային, եւ յաճախ, ուղղակի թէ ամբողջական պատկերը Մեսիային, եւ յաճախ, ուղղակի թէ ամբողջական պատկերը Մեսիային, եւ յաճախ, ուղղակի թէ ամբողջական պատկերը Մեսիային, եւ յաճախ, ուղղակի թէ 
անուղղակի մէջբերումներ կը կատարեն այս հատուածէնանուղղակի մէջբերումներ կը կատարեն այս հատուածէնանուղղակի մէջբերումներ կը կատարեն այս հատուածէնանուղղակի մէջբերումներ կը կատարեն այս հատուածէն::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն այս հատմիայն այս հատմիայն այս հատմիայն այս հատուածէն մէջբերումներ կը կատարեն, այլ Հին ուածէն մէջբերումներ կը կատարեն, այլ Հին ուածէն մէջբերումներ կը կատարեն, այլ Հին ուածէն մէջբերումներ կը կատարեն, այլ Հին 
Կտակարանի գրեթէ բոլոր գիրքերէնԿտակարանի գրեթէ բոլոր գիրքերէնԿտակարանի գրեթէ բոլոր գիրքերէնԿտակարանի գրեթէ բոլոր գիրքերէն::::    

Անհունօրէն երկար աշխատանք մը պիտի ըլլար մէկ առ մէկ Անհունօրէն երկար աշխատանք մը պիտի ըլլար մէկ առ մէկ Անհունօրէն երկար աշխատանք մը պիտի ըլլար մէկ առ մէկ Անհունօրէն երկար աշխատանք մը պիտի ըլլար մէկ առ մէկ 
ցոյց տալ Նոր Կտակարանի հեղինակներուն կատարած Հին ցոյց տալ Նոր Կտակարանի հեղինակներուն կատարած Հին ցոյց տալ Նոր Կտակարանի հեղինակներուն կատարած Հին ցոյց տալ Նոր Կտակարանի հեղինակներուն կատարած Հին 
Կտակարանեան այն մէջբերումները որոնք կը վերաբերին Կտակարանեան այն մէջբերումները որոնք կը վերաբերին Կտակարանեան այն մէջբերումները որոնք կը վերաբերին Կտակարանեան այն մէջբերումները որոնք կը վերաբերին 
Քրիստոսի անձինՔրիստոսի անձինՔրիստոսի անձինՔրիստոսի անձին::::    Պարզապէս անոնցմէ միՊարզապէս անոնցմէ միՊարզապէս անոնցմէ միՊարզապէս անոնցմէ միայն երկուքը պիտի այն երկուքը պիտի այն երկուքը պիտի այն երկուքը պիտի 
յիշեմ, որովհետեւ յատկանշական իմաստ մը ունին, եւ որոնք կը յիշեմ, որովհետեւ յատկանշական իմաստ մը ունին, եւ որոնք կը յիշեմ, որովհետեւ յատկանշական իմաստ մը ունին, եւ որոնք կը յիշեմ, որովհետեւ յատկանշական իմաստ մը ունին, եւ որոնք կը 
պարզեն թէ ինչպէս Նոր Կտակարանի հեղինակները յատուկ ճիգ պարզեն թէ ինչպէս Նոր Կտակարանի հեղինակները յատուկ ճիգ պարզեն թէ ինչպէս Նոր Կտակարանի հեղինակները յատուկ ճիգ պարզեն թէ ինչպէս Նոր Կտակարանի հեղինակները յատուկ ճիգ 
կը թափէին ցոյց տալու թէ Քրիստոս Հին Կտակարանի կը թափէին ցոյց տալու թէ Քրիստոս Հին Կտակարանի կը թափէին ցոյց տալու թէ Քրիստոս Հին Կտակարանի կը թափէին ցոյց տալու թէ Քրիստոս Հին Կտակարանի 
գիրքերուն մէջ կեդրոնական տեղը կը գրաւէրգիրքերուն մէջ կեդրոնական տեղը կը գրաւէրգիրքերուն մէջ կեդրոնական տեղը կը գրաւէրգիրքերուն մէջ կեդրոնական տեղը կը գրաւէր::::    

Առաջինը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 1Առաջինը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 1Առաջինը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 1Առաջինը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 17777----րդ րդ րդ րդ 
գլուխին սկիզբըգլուխին սկիզբըգլուխին սկիզբըգլուխին սկիզբը::::    Հոն կը կարդանք թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ Հոն կը կարդանք թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ Հոն կը կարդանք թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ Հոն կը կարդանք թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ 
երբ առաջին անգամ Թեսաղոնիկէ գնաց, յաջորդաբար երեք երբ առաջին անգամ Թեսաղոնիկէ գնաց, յաջորդաբար երեք երբ առաջին անգամ Թեսաղոնիկէ գնաց, յաջորդաբար երեք երբ առաջին անգամ Թեսաղոնիկէ գնաց, յաջորդաբար երեք 
Շաբաթ օրեր, ժողովարան գնաց եւ անոնց խօսեցաւՇաբաթ օրեր, ժողովարան գնաց եւ անոնց խօսեցաւՇաբաթ օրեր, ժողովարան գնաց եւ անոնց խօսեցաւՇաբաթ օրեր, ժողովարան գնաց եւ անոնց խօսեցաւ::::    Թէ ի՞նչ Թէ ի՞նչ Թէ ի՞նչ Թէ ի՞նչ 
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խօսեցաւ, Ղուկաս աւետարանիչ կխօսեցաւ, Ղուկաս աւետարանիչ կխօսեցաւ, Ղուկաս աւետարանիչ կխօսեցաւ, Ղուկաս աւետարանիչ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կը բանար ու կը Կը բանար ու կը Կը բանար ու կը Կը բանար ու կը 
բացատրէր Սուրբ գիրքերը, անոնցմով կբացատրէր Սուրբ գիրքերը, անոնցմով կբացատրէր Սուրբ գիրքերը, անոնցմով կբացատրէր Սուրբ գիրքերը, անոնցմով կ’’’’ապացուցաապացուցաապացուցաապացուցանէր, թէ նէր, թէ նէր, թէ նէր, թէ 
իիիի´́́́նչպէս Քրիստոս պիտի չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն նչպէս Քրիստոս պիտի չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն նչպէս Քրիստոս պիտի չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն նչպէս Քրիստոս պիտի չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն 
առնէր, եւ կառնէր, եւ կառնէր, եւ կառնէր, եւ կ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    Այն Յիսուսը, որ ես ձեզի կը քարոզեմ, աԱյն Յիսուսը, որ ես ձեզի կը քարոզեմ, աԱյն Յիսուսը, որ ես ձեզի կը քարոզեմ, աԱյն Յիսուսը, որ ես ձեզի կը քարոզեմ, ա´́́́ն է ն է ն է ն է 
Քրիստոսը՝ խոստացուած ՓրկիչըՔրիստոսը՝ խոստացուած ՓրկիչըՔրիստոսը՝ խոստացուած ՓրկիչըՔրիստոսը՝ խոստացուած Փրկիչը»»»» ( ( ( (Գրծ 17.1Գրծ 17.1Գրծ 17.1Գրծ 17.1----3)3)3)3)::::    Այս տողերը Այս տողերը Այս տողերը Այս տողերը 
բացայայտօրէն կը պարզեն թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ յատուկ բացայայտօրէն կը պարզեն թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ յատուկ բացայայտօրէն կը պարզեն թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ յատուկ բացայայտօրէն կը պարզեն թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալ յատուկ 
աշխատանք կը տանէր իր ուաշխատանք կը տանէր իր ուաշխատանք կը տանէր իր ուաշխատանք կը տանէր իր ունկնդիրներուն ցոյց տալու նկնդիրներուն ցոյց տալու նկնդիրներուն ցոյց տալու նկնդիրներուն ցոյց տալու 
Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն նախապատկերացուած Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն նախապատկերացուած Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն նախապատկերացուած Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն նախապատկերացուած 
ըլլալը Հին Կտակարանի զանազան գիրքերուն մէջըլլալը Հին Կտակարանի զանազան գիրքերուն մէջըլլալը Հին Կտակարանի զանազան գիրքերուն մէջըլլալը Հին Կտակարանի զանազան գիրքերուն մէջ::::    

Իսկ երկրորդը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 26Իսկ երկրորդը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 26Իսկ երկրորդը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 26Իսկ երկրորդը կը գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին 26----րդ րդ րդ րդ 
գլուխին մէջգլուխին մէջգլուխին մէջգլուխին մէջ::::    Երբ Պօղոս առաքեալ վերջին անգամ ըլլալով իր Երբ Պօղոս առաքեալ վերջին անգամ ըլլալով իր Երբ Պօղոս առաքեալ վերջին անգամ ըլլալով իր Երբ Պօղոս առաքեալ վերջին անգամ ըլլալով իր 
պաշտպանողականը կը կատարէ Ագրիպպաս թպաշտպանողականը կը կատարէ Ագրիպպաս թպաշտպանողականը կը կատարէ Ագրիպպաս թպաշտպանողականը կը կատարէ Ագրիպպաս թագաւորին ագաւորին ագաւորին ագաւորին 
առջեւ՝ կառջեւ՝ կառջեւ՝ կառջեւ՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իմ ըսածներուս մէջ չկայ բան մը որ մարգարէները Իմ ըսածներուս մէջ չկայ բան մը որ մարգարէները Իմ ըսածներուս մէջ չկայ բան մը որ մարգարէները Իմ ըսածներուս մէջ չկայ բան մը որ մարգարէները 
եւ Մովսէս ըսած չըլլան՝ իբրեւ ապագային կատարուելիք եւ Մովսէս ըսած չըլլան՝ իբրեւ ապագային կատարուելիք եւ Մովսէս ըսած չըլլան՝ իբրեւ ապագային կատարուելիք եւ Մովսէս ըսած չըլլան՝ իբրեւ ապագային կատարուելիք 
պատգամներպատգամներպատգամներպատգամներ::::    Թէ՝ Քրիստոս պիտի չարչարուէր, թէ՝ ինք Թէ՝ Քրիստոս պիտի չարչարուէր, թէ՝ ինք Թէ՝ Քրիստոս պիտի չարչարուէր, թէ՝ ինք Թէ՝ Քրիստոս պիտի չարչարուէր, թէ՝ ինք 
առաջինը պիտի ըլլար որ մեռելներէն յարութիւն պիտի առնէր՝ առաջինը պիտի ըլլար որ մեռելներէն յարութիւն պիտի առնէր՝ առաջինը պիտի ըլլար որ մեռելներէն յարութիւն պիտի առնէր՝ առաջինը պիտի ըլլար որ մեռելներէն յարութիւն պիտի առնէր՝ 
փրկութեան լոյսը տալու համար այս ժոփրկութեան լոյսը տալու համար այս ժոփրկութեան լոյսը տալու համար այս ժոփրկութեան լոյսը տալու համար այս ժողովուրդին եւ բոլոր ղովուրդին եւ բոլոր ղովուրդին եւ բոլոր ղովուրդին եւ բոլոր 
ազգերունազգերունազգերունազգերուն»»»» ( ( ( (Գրծ 26.22Գրծ 26.22Գրծ 26.22Գրծ 26.22----23)23)23)23)::::    Առաքեալը իր այս յայտարարութեամբ Առաքեալը իր այս յայտարարութեամբ Առաքեալը իր այս յայտարարութեամբ Առաքեալը իր այս յայտարարութեամբ 
կկկկ’’’’ուզէ յստակ դարձնել Ագրիպպասին որ Քրիստոսի ուզէ յստակ դարձնել Ագրիպպասին որ Քրիստոսի ուզէ յստակ դարձնել Ագրիպպասին որ Քրիստոսի ուզէ յստակ դարձնել Ագրիպպասին որ Քրիստոսի 
չարչարանքներուն, մահուան եւ յարութեան վերաբերեալ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ յարութեան վերաբերեալ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ յարութեան վերաբերեալ իր չարչարանքներուն, մահուան եւ յարութեան վերաբերեալ իր 
ըսածները նոր բաներ կամ նորութիւններ չեն, այլ այդ բոլորին ըսածները նոր բաներ կամ նորութիւններ չեն, այլ այդ բոլորին ըսածները նոր բաներ կամ նորութիւններ չեն, այլ այդ բոլորին ըսածները նոր բաներ կամ նորութիւններ չեն, այլ այդ բոլորին 
մասին Հին Կտակարանի գիրքերմասին Հին Կտակարանի գիրքերմասին Հին Կտակարանի գիրքերմասին Հին Կտակարանի գիրքերուն մէջ գրուած էուն մէջ գրուած էուն մէջ գրուած էուն մէջ գրուած է::::    

Հին Կտակարանի գիրքերուն նման, Նոր Կտակարանի Հին Կտակարանի գիրքերուն նման, Նոր Կտակարանի Հին Կտակարանի գիրքերուն նման, Նոր Կտակարանի Հին Կտակարանի գիրքերուն նման, Նոր Կտակարանի 
գիրքերը եւս, բայց այս անգամ բացայայտօրէն, կը խօսին գիրքերը եւս, բայց այս անգամ բացայայտօրէն, կը խօսին գիրքերը եւս, բայց այս անգամ բացայայտօրէն, կը խօսին գիրքերը եւս, բայց այս անգամ բացայայտօրէն, կը խօսին 
Քրիստոսի չարչարանքներուն մասինՔրիստոսի չարչարանքներուն մասինՔրիստոսի չարչարանքներուն մասինՔրիստոսի չարչարանքներուն մասին::::    Համատեսական Համատեսական Համատեսական Համատեսական 
աւետարաններէն իւրաքանչիւրին գրեթէ մէկ երրորդ մասը կը աւետարաններէն իւրաքանչիւրին գրեթէ մէկ երրորդ մասը կը աւետարաններէն իւրաքանչիւրին գրեթէ մէկ երրորդ մասը կը աւետարաններէն իւրաքանչիւրին գրեթէ մէկ երրորդ մասը կը 
պատմէ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ յարութեան մապատմէ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ յարութեան մապատմէ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ յարութեան մապատմէ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ յարութեան մասինսինսինսին::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
Յովհաննէս, իր Աւետարանին մէկ երրորդ բաժինէն աւելիՅովհաննէս, իր Աւետարանին մէկ երրորդ բաժինէն աւելիՅովհաննէս, իր Աւետարանին մէկ երրորդ բաժինէն աւելիՅովհաննէս, իր Աւետարանին մէկ երրորդ բաժինէն աւելի´́́́    տեղ տեղ տեղ տեղ 
տուած է Քրիստոսի չարչարանքներուն, եւ սա ինքնին ցոյց կու տուած է Քրիստոսի չարչարանքներուն, եւ սա ինքնին ցոյց կու տուած է Քրիստոսի չարչարանքներուն, եւ սա ինքնին ցոյց կու տուած է Քրիստոսի չարչարանքներուն, եւ սա ինքնին ցոյց կու 
տայ Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառկ կարեւորութիւնը մեր տայ Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառկ կարեւորութիւնը մեր տայ Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառկ կարեւորութիւնը մեր տայ Քրիստոսի չարչարանքներուն բացառկ կարեւորութիւնը մեր 
հաւատքին մէջհաւատքին մէջհաւատքին մէջհաւատքին մէջ::::    

Այդ չարչարանքներուն պատկերն է որ Հաւատամքը կը Այդ չարչարանքներուն պատկերն է որ Հաւատամքը կը Այդ չարչարանքներուն պատկերն է որ Հաւատամքը կը Այդ չարչարանքներուն պատկերն է որ Հաւատամքը կը 
փորձէ խտացնել երեք բափորձէ խտացնել երեք բափորձէ խտացնել երեք բափորձէ խտացնել երեք բառերու մէջ՝ ռերու մէջ՝ ռերու մէջ՝ ռերու մէջ՝ ««««չարչարեալ, խաչեալ, չարչարեալ, խաչեալ, չարչարեալ, խաչեալ, չարչարեալ, խաչեալ, 
թաղեալթաղեալթաղեալթաղեալ»»»»::::    Չարչարանքները միայն Քրիստոսի կրած Չարչարանքները միայն Քրիստոսի կրած Չարչարանքները միայն Քրիստոսի կրած Չարչարանքները միայն Քրիստոսի կրած 
տանջանքները եւ խաչելութիւնը չեն, այլ բոլոր այն տանջանքները եւ խաչելութիւնը չեն, այլ բոլոր այն տանջանքները եւ խաչելութիւնը չեն, այլ բոլոր այն տանջանքները եւ խաչելութիւնը չեն, այլ բոլոր այն 
փորձութիւններն են, բոլոր այն նեղութիւններն ու փորձութիւններն են, բոլոր այն նեղութիւններն ու փորձութիւններն են, բոլոր այն նեղութիւններն ու փորձութիւններն են, բոլոր այն նեղութիւններն ու 
տառապանքներն են, որ Աստուածորդին իր կեանքի սկիզբէն իսկ տառապանքներն են, որ Աստուածորդին իր կեանքի սկիզբէն իսկ տառապանքներն են, որ Աստուածորդին իր կեանքի սկիզբէն իսկ տառապանքներն են, որ Աստուածորդին իր կեանքի սկիզբէն իսկ 
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կամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մկամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մկամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մկամաւորապէս կրեց, անոնց ընդմէջէն մեզի փրկութիւն բերելու եզի փրկութիւն բերելու եզի փրկութիւն բերելու եզի փրկութիւն բերելու 
համարհամարհամարհամար::::    

Չարչարանքը սկսաւ Քրիստոսի ծննդեան օրէն՝ մսուրէն, Չարչարանքը սկսաւ Քրիստոսի ծննդեան օրէն՝ մսուրէն, Չարչարանքը սկսաւ Քրիստոսի ծննդեան օրէն՝ մսուրէն, Չարչարանքը սկսաւ Քրիստոսի ծննդեան օրէն՝ մսուրէն, 
հասնելով մինչեւ Գողգոթա՝ խաչելութիւն, մահ ու թաղումհասնելով մինչեւ Գողգոթա՝ խաչելութիւն, մահ ու թաղումհասնելով մինչեւ Գողգոթա՝ խաչելութիւն, մահ ու թաղումհասնելով մինչեւ Գողգոթա՝ խաչելութիւն, մահ ու թաղում::::    
Չարչարանքնով լեցուն օր մըն էր յատկապէս Գեթսեմանիի օրըՉարչարանքնով լեցուն օր մըն էր յատկապէս Գեթսեմանիի օրըՉարչարանքնով լեցուն օր մըն էր յատկապէս Գեթսեմանիի օրըՉարչարանքնով լեցուն օր մըն էր յատկապէս Գեթսեմանիի օրը::::    
Գեթսեմանիի մէջ մահուան երկունքին դիմաց ան ապրեցաւ Գեթսեմանիի մէջ մահուան երկունքին դիմաց ան ապրեցաւ Գեթսեմանիի մէջ մահուան երկունքին դիմաց ան ապրեցաւ Գեթսեմանիի մէջ մահուան երկունքին դիմաց ան ապրեցաւ 
ահաւոր տագնապ մըահաւոր տագնապ մըահաւոր տագնապ մըահաւոր տագնապ մը::::    ԱյԱյԱյԱյս տագնապին յաջորդեց ս տագնապին յաջորդեց ս տագնապին յաջորդեց ս տագնապին յաջորդեց 
ձերբակալութիւնը, ձաղկումը, ծեծը, փուշէ պսակը, խաչը կրելը ձերբակալութիւնը, ձաղկումը, ծեծը, փուշէ պսակը, խաչը կրելը ձերբակալութիւնը, ձաղկումը, ծեծը, փուշէ պսակը, խաչը կրելը ձերբակալութիւնը, ձաղկումը, ծեծը, փուշէ պսակը, խաչը կրելը 
մինչեւ Գողգոթա, խաչին վրայ գամուիլը, խաչին վրայ երեք ժամ մինչեւ Գողգոթա, խաչին վրայ գամուիլը, խաչին վրայ երեք ժամ մինչեւ Գողգոթա, խաչին վրայ գամուիլը, խաչին վրայ երեք ժամ մինչեւ Գողգոթա, խաչին վրայ գամուիլը, խաչին վրայ երեք ժամ 
պրկուած մնալը եւ անկէ ետք մահըպրկուած մնալը եւ անկէ ետք մահըպրկուած մնալը եւ անկէ ետք մահըպրկուած մնալը եւ անկէ ետք մահը::::    

Ի՞նչ ձեւով տեղի կԻ՞նչ ձեւով տեղի կԻ՞նչ ձեւով տեղի կԻ՞նչ ձեւով տեղի կ’’’’ունենար խաչելութիւնըունենար խաչելութիւնըունենար խաչելութիւնըունենար խաչելութիւնը::::    Խաչելութիւնը Խաչելութիւնը Խաչելութիւնը Խաչելութիւնը 
տեղի կտեղի կտեղի կտեղի կ’’’’ունենար երկու ձեւերով՝ մահապարունենար երկու ձեւերով՝ մահապարունենար երկու ձեւերով՝ մահապարունենար երկու ձեւերով՝ մահապարտը բեւեռելով խաչին տը բեւեռելով խաչին տը բեւեռելով խաչին տը բեւեռելով խաչին 
վրայ եւ կամ զայն կապելով խաչինվրայ եւ կամ զայն կապելով խաչինվրայ եւ կամ զայն կապելով խաչինվրայ եւ կամ զայն կապելով խաչին::::    Խաչելութեան այս երկու Խաչելութեան այս երկու Խաչելութեան այս երկու Խաչելութեան այս երկու 
կերպերն ալ անխուսափելիօրէն մահուան կկերպերն ալ անխուսափելիօրէն մահուան կկերպերն ալ անխուսափելիօրէն մահուան կկերպերն ալ անխուսափելիօրէն մահուան կ’’’’առաջնորդէինառաջնորդէինառաջնորդէինառաջնորդէին::::    
Իրականութեան մէջ գամը կամ արիւնաքամ ըլլալը չէր որ Իրականութեան մէջ գամը կամ արիւնաքամ ըլլալը չէր որ Իրականութեան մէջ գամը կամ արիւնաքամ ըլլալը չէր որ Իրականութեան մէջ գամը կամ արիւնաքամ ըլլալը չէր որ 
մահուան պատճառ կը դառնար, այլ՝ շնչահեղձ ըլլալըմահուան պատճառ կը դառնար, այլ՝ շնչահեղձ ըլլալըմահուան պատճառ կը դառնար, այլ՝ շնչահեղձ ըլլալըմահուան պատճառ կը դառնար, այլ՝ շնչահեղձ ըլլալը::::    
Խաչափայտէն կախուող ենթակային թոքերըԽաչափայտէն կախուող ենթակային թոքերըԽաչափայտէն կախուող ենթակային թոքերըԽաչափայտէն կախուող ենթակային թոքերը    կը ճնշուէին եւ որոշ կը ճնշուէին եւ որոշ կը ճնշուէին եւ որոշ կը ճնշուէին եւ որոշ 
ժամ ետք հետզհետէ այդ ճնշումը կը զօրանար եւ ենթական ժամ ետք հետզհետէ այդ ճնշումը կը զօրանար եւ ենթական ժամ ետք հետզհետէ այդ ճնշումը կը զօրանար եւ ենթական ժամ ետք հետզհետէ այդ ճնշումը կը զօրանար եւ ենթական 
այլեւս չէր կրնար շունչ առնել եւ կը խեղդուէրայլեւս չէր կրնար շունչ առնել եւ կը խեղդուէրայլեւս չէր կրնար շունչ առնել եւ կը խեղդուէրայլեւս չէր կրնար շունչ առնել եւ կը խեղդուէր::::    

Խաչ բարձրացող մարդը խաչէն վար առնելէ առաջ, որպէսզի Խաչ բարձրացող մարդը խաչէն վար առնելէ առաջ, որպէսզի Խաչ բարձրացող մարդը խաչէն վար առնելէ առաջ, որպէսզի Խաչ բարձրացող մարդը խաչէն վար առնելէ առաջ, որպէսզի 
մահացած ըլլալը ստուգէին, Հռոմայեցի զինուորներ անպայման մահացած ըլլալը ստուգէին, Հռոմայեցի զինուորներ անպայման մահացած ըլլալը ստուգէին, Հռոմայեցի զինուորներ անպայման մահացած ըլլալը ստուգէին, Հռոմայեցի զինուորներ անպայման 
անոր սրունքները կը կոտրէինանոր սրունքները կը կոտրէինանոր սրունքները կը կոտրէինանոր սրունքները կը կոտրէին::::    ԲացառԲացառԲացառԲացառութիւն էր Քրիստոսի ութիւն էր Քրիստոսի ութիւն էր Քրիստոսի ութիւն էր Քրիստոսի 
պարագանպարագանպարագանպարագան::::    Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ 
զինուորները կոտրեցին Քրիստոսի խաչակից եղող երկու զինուորները կոտրեցին Քրիստոսի խաչակից եղող երկու զինուորները կոտրեցին Քրիստոսի խաչակից եղող երկու զինուորները կոտրեցին Քրիստոսի խաչակից եղող երկու 
աւազակներուն սրունքները, աւազակներուն սրունքները, աւազակներուն սրունքները, աւազակներուն սրունքները, ««««բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ 
անիկա արդէն իսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին անոր անիկա արդէն իսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին անոր անիկա արդէն իսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին անոր անիկա արդէն իսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին անոր 
սրունքներըսրունքներըսրունքներըսրունքները::::    Սակայն զինուորներէն մէՍակայն զինուորներէն մէՍակայն զինուորներէն մէՍակայն զինուորներէն մէկը նիզակը անոր կողը կը նիզակը անոր կողը կը նիզակը անոր կողը կը նիզակը անոր կողը 
խրեց, եւ անմիջապէս արիւն եւ ջուր հոսեցաւխրեց, եւ անմիջապէս արիւն եւ ջուր հոսեցաւխրեց, եւ անմիջապէս արիւն եւ ջուր հոսեցաւխրեց, եւ անմիջապէս արիւն եւ ջուր հոսեցաւ»»»» ( ( ( (Յհ 19.32Յհ 19.32Յհ 19.32Յհ 19.32----34)34)34)34)::::    

Ինչո՞ւ զինուորները չկոտրեցին Յիսուսի սրունքները. Ինչո՞ւ զինուորները չկոտրեցին Յիսուսի սրունքները. Ինչո՞ւ զինուորները չկոտրեցին Յիսուսի սրունքները. Ինչո՞ւ զինուորները չկոտրեցին Յիսուսի սրունքները. 
արդե՞օք որովհետեւ մեռած էրարդե՞օք որովհետեւ մեռած էրարդե՞օք որովհետեւ մեռած էրարդե՞օք որովհետեւ մեռած էր::::    Բայց մենք գիտենք որ նոյնիսկ Բայց մենք գիտենք որ նոյնիսկ Բայց մենք գիտենք որ նոյնիսկ Բայց մենք գիտենք որ նոյնիսկ 
մեռածներուն ալ սրունքները կը կոտրէինմեռածներուն ալ սրունքները կը կոտրէինմեռածներուն ալ սրունքները կը կոտրէինմեռածներուն ալ սրունքները կը կոտրէին::::    Յիսուսի սրունքներուն Յիսուսի սրունքներուն Յիսուսի սրունքներուն Յիսուսի սրունքներուն 
չկոտրուելուն մէչկոտրուելուն մէչկոտրուելուն մէչկոտրուելուն մէջ Աստուծոյ կարգադրութիւնն ու ջ Աստուծոյ կարգադրութիւնն ու ջ Աստուծոյ կարգադրութիւնն ու ջ Աստուծոյ կարգադրութիւնն ու 
նախախնամութիւնն է որ կը տեսնենքնախախնամութիւնն է որ կը տեսնենքնախախնամութիւնն է որ կը տեսնենքնախախնամութիւնն է որ կը տեսնենք::::    Յիշեցէք որ աստուածային Յիշեցէք որ աստուածային Յիշեցէք որ աստուածային Յիշեցէք որ աստուածային 
հրահանգ էր զատկական գառնուկին ոսկորներէն ոեւէ մէկը հրահանգ էր զատկական գառնուկին ոսկորներէն ոեւէ մէկը հրահանգ էր զատկական գառնուկին ոսկորներէն ոեւէ մէկը հրահանգ էր զատկական գառնուկին ոսկորներէն ոեւէ մէկը 
չկոտրել կամ չփշրել (Ել 12.46)չկոտրել կամ չփշրել (Ել 12.46)չկոտրել կամ չփշրել (Ել 12.46)չկոտրել կամ չփշրել (Ել 12.46)::::    Եւ Քրիստոս ըլլալով իսկական Եւ Քրիստոս ըլլալով իսկական Եւ Քրիստոս ըլլալով իսկական Եւ Քրիստոս ըլլալով իսկական 
զատկական Գառնուկը՝ անոր ոսկորներէն ոեւէ մէկը չէր կրնար զատկական Գառնուկը՝ անոր ոսկորներէն ոեւէ մէկը չէր կրնար զատկական Գառնուկը՝ անոր ոսկորներէն ոեւէ մէկը չէր կրնար զատկական Գառնուկը՝ անոր ոսկորներէն ոեւէ մէկը չէր կրնար 
կոտրուիկոտրուիկոտրուիկոտրուիլ կամ փշրուիլլ կամ փշրուիլլ կամ փշրուիլլ կամ փշրուիլ::::    
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Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ որ երբ զինուորներէն մէկը Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ որ երբ զինուորներէն մէկը Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ որ երբ զինուորներէն մէկը Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ որ երբ զինուորներէն մէկը 
նիզակը Յիսուսի կողը խրեց՝ նիզակը Յիսուսի կողը խրեց՝ նիզակը Յիսուսի կողը խրեց՝ նիզակը Յիսուսի կողը խրեց՝ ««««անմիջապէս արիւն եւ ջուր անմիջապէս արիւն եւ ջուր անմիջապէս արիւն եւ ջուր անմիջապէս արիւն եւ ջուր 
հոսեցաւհոսեցաւհոսեցաւհոսեցաւ»»»»::::    Անոր կողէն բղխող արիւնն ու ջուրը արդէն կը Անոր կողէն բղխող արիւնն ու ջուրը արդէն կը Անոր կողէն բղխող արիւնն ու ջուրը արդէն կը Անոր կողէն բղխող արիւնն ու ջուրը արդէն կը 
հաստատէին որ Քրիստոս մահացած էր իրողապէս եւ ոհաստատէին որ Քրիստոս մահացած էր իրողապէս եւ ոհաստատէին որ Քրիստոս մահացած էր իրողապէս եւ ոհաստատէին որ Քրիստոս մահացած էր իրողապէս եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
երեւութապէս, որովհետեւ մինչեւ որ երեւութապէս, որովհետեւ մինչեւ որ երեւութապէս, որովհետեւ մինչեւ որ երեւութապէս, որովհետեւ մինչեւ որ մարդը չմահանար արիւնը մարդը չմահանար արիւնը մարդը չմահանար արիւնը մարդը չմահանար արիւնը 
չէր կրնար լերդանալ եւ արեան մէջ ջուրի բաժինը չէր կրնար չէր կրնար լերդանալ եւ արեան մէջ ջուրի բաժինը չէր կրնար չէր կրնար լերդանալ եւ արեան մէջ ջուրի բաժինը չէր կրնար չէր կրնար լերդանալ եւ արեան մէջ ջուրի բաժինը չէր կրնար 
առանձնանալառանձնանալառանձնանալառանձնանալ::::    

Անդրադառնանք ուրիշ կէտի մըԱնդրադառնանք ուրիշ կէտի մըԱնդրադառնանք ուրիշ կէտի մըԱնդրադառնանք ուրիշ կէտի մը::::    Աստուած կրնա՞յ Աստուած կրնա՞յ Աստուած կրնա՞յ Աստուած կրնա՞յ 
չարչարուիլչարչարուիլչարչարուիլչարչարուիլ::::    Ոմանք Աստուծոյ ուղղուած անարգանք կը նկատեն, Ոմանք Աստուծոյ ուղղուած անարգանք կը նկատեն, Ոմանք Աստուծոյ ուղղուած անարգանք կը նկատեն, Ոմանք Աստուծոյ ուղղուած անարգանք կը նկատեն, 
ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւ::::    Եւ սակայն ասիկա Աստուծոյ Եւ սակայն ասիկա Աստուծոյ Եւ սակայն ասիկա Աստուծոյ Եւ սակայն ասիկա Աստուծոյ 
ուղղուած անաուղղուած անաուղղուած անաուղղուած անարգանք մը չէ, այլ ընդհակառակը, Աստուծոյ րգանք մը չէ, այլ ընդհակառակը, Աստուծոյ րգանք մը չէ, այլ ընդհակառակը, Աստուծոյ րգանք մը չէ, այլ ընդհակառակը, Աստուծոյ 
մեծափառութեան ապացոյց մըն էմեծափառութեան ապացոյց մըն էմեծափառութեան ապացոյց մըն էմեծափառութեան ապացոյց մըն է::::    Աստուծոյ մեծութիւնը իր Աստուծոյ մեծութիւնը իր Աստուծոյ մեծութիւնը իր Աստուծոյ մեծութիւնը իր 
խոնարհութեան եւ հեզութեան մէջ կը կայանայխոնարհութեան եւ հեզութեան մէջ կը կայանայխոնարհութեան եւ հեզութեան մէջ կը կայանայխոնարհութեան եւ հեզութեան մէջ կը կայանայ::::    Եւ եթէ Աստուած Եւ եթէ Աստուած Եւ եթէ Աստուած Եւ եթէ Աստուած 
խոնարհ ու հեզ չըլլար, յանձն պիտի չառնէր մերկանալ իր խոնարհ ու հեզ չըլլար, յանձն պիտի չառնէր մերկանալ իր խոնարհ ու հեզ չըլլար, յանձն պիտի չառնէր մերկանալ իր խոնարհ ու հեզ չըլլար, յանձն պիտի չառնէր մերկանալ իր 
աստուածային փառքէն եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ աստուածային փառքէն եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ աստուածային փառքէն եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ աստուածային փառքէն եւ ծառայական մեր բնութիւնը իր վրայ 
առառառառնել՝ մեզի համար եւ մեր փոխարէն չարչարուելու ու խաչուելու նել՝ մեզի համար եւ մեր փոխարէն չարչարուելու ու խաչուելու նել՝ մեզի համար եւ մեր փոխարէն չարչարուելու ու խաչուելու նել՝ մեզի համար եւ մեր փոխարէն չարչարուելու ու խաչուելու 
համար (Փլպ 2.7համար (Փլպ 2.7համար (Փլպ 2.7համար (Փլպ 2.7----8)8)8)8)::::    

Հարկաւ այս պարագայիս, երբ Աստուծոյ չարչարանքներուն Հարկաւ այս պարագայիս, երբ Աստուծոյ չարչարանքներուն Հարկաւ այս պարագայիս, երբ Աստուծոյ չարչարանքներուն Հարկաւ այս պարագայիս, երբ Աստուծոյ չարչարանքներուն 
մասին կը խօսինք, Հայր Աստուծոյ կամ Սուրբ Հոգի Աստուծոյ մասին կը խօսինք, Հայր Աստուծոյ կամ Սուրբ Հոգի Աստուծոյ մասին կը խօսինք, Հայր Աստուծոյ կամ Սուրբ Հոգի Աստուծոյ մասին կը խօսինք, Հայր Աստուծոյ կամ Սուրբ Հոգի Աստուծոյ 
չարչարանքներուն մասին չէ որ խօսած կչարչարանքներուն մասին չէ որ խօսած կչարչարանքներուն մասին չէ որ խօսած կչարչարանքներուն մասին չէ որ խօսած կ’’’’ըլլանք, այլ՝ Որդի ըլլանք, այլ՝ Որդի ըլլանք, այլ՝ Որդի ըլլանք, այլ՝ Որդի 
Աստուծոյ չարչարանքնեԱստուծոյ չարչարանքնեԱստուծոյ չարչարանքնեԱստուծոյ չարչարանքներուն մասինրուն մասինրուն մասինրուն մասին::::    Քրիստոս Աստուած Քրիստոս Աստուած Քրիստոս Աստուած Քրիստոս Աստուած 
ըլլալով՝ իր չարչարանքը Աստուծոյ չարչարանքը կը նկատուիըլլալով՝ իր չարչարանքը Աստուծոյ չարչարանքը կը նկատուիըլլալով՝ իր չարչարանքը Աստուծոյ չարչարանքը կը նկատուիըլլալով՝ իր չարչարանքը Աստուծոյ չարչարանքը կը նկատուի::::    
Քրիստոս կատարեալ Աստուած ու կատարեալ մարդ էր եւ էՔրիստոս կատարեալ Աստուած ու կատարեալ մարդ էր եւ էՔրիստոս կատարեալ Աստուած ու կատարեալ մարդ էր եւ էՔրիստոս կատարեալ Աստուած ու կատարեալ մարդ էր եւ է::::    
Աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը Քրիստոսի մէջ երկու Աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը Քրիստոսի մէջ երկու Աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը Քրիստոսի մէջ երկու Աստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը Քրիստոսի մէջ երկու 
անջատ եւ իրարմէ անկախաբար գործող բաներ չենանջատ եւ իրարմէ անկախաբար գործող բաներ չենանջատ եւ իրարմէ անկախաբար գործող բաներ չենանջատ եւ իրարմէ անկախաբար գործող բաներ չեն::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
միայն Աստուած չէ եւ միայն Աստուած չէ եւ միայն Աստուած չէ եւ միայն Աստուած չէ եւ միայն մարդ չէ, այլ աստուածամարդ էմիայն մարդ չէ, այլ աստուածամարդ էմիայն մարդ չէ, այլ աստուածամարդ էմիայն մարդ չէ, այլ աստուածամարդ է::::    
Ուրեմն, բնաՈւրեմն, բնաՈւրեմն, բնաՈւրեմն, բնա´́́́ւ սխալ չէ ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաււ սխալ չէ ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաււ սխալ չէ ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաււ սխալ չէ ըսել՝ թէ Աստուած չարչարուեցաւ::::    

Եթէ երբեք Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային եւ Եթէ երբեք Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային եւ Եթէ երբեք Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային եւ Եթէ երբեք Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային եւ 
մարդկային բնութիւններուն վերաբերեալ մեր ունեցած մարդկային բնութիւններուն վերաբերեալ մեր ունեցած մարդկային բնութիւններուն վերաբերեալ մեր ունեցած մարդկային բնութիւններուն վերաբերեալ մեր ունեցած 
հասկացողութիւնը եւ տուած բացատրութիւնը ճիշդ չըլլայ՝ հասկացողութիւնը եւ տուած բացատրութիւնը ճիշդ չըլլայ՝ հասկացողութիւնը եւ տուած բացատրութիւնը ճիշդ չըլլայ՝ հասկացողութիւնը եւ տուած բացատրութիւնը ճիշդ չըլլայ՝ 
կրնանք մերժել որ Աստուածկրնանք մերժել որ Աստուածկրնանք մերժել որ Աստուածկրնանք մերժել որ Աստուած    կը չարչարուիկը չարչարուիկը չարչարուիկը չարչարուի::::    

Ի՞նչ բան պատճառ եղաւ որ Արեւելքի Ուղղափառ Ի՞նչ բան պատճառ եղաւ որ Արեւելքի Ուղղափառ Ի՞նչ բան պատճառ եղաւ որ Արեւելքի Ուղղափառ Ի՞նչ բան պատճառ եղաւ որ Արեւելքի Ուղղափառ 
եկեղեցիները եւ Արեւմուտքի եկեղեցիները՝ ըլլաեկեղեցիները եւ Արեւմուտքի եկեղեցիները՝ ըլլաեկեղեցիները եւ Արեւմուտքի եկեղեցիները՝ ըլլաեկեղեցիները եւ Արեւմուտքի եկեղեցիները՝ ըլլա´́́́յ Օրթոտոքս յ Օրթոտոքս յ Օրթոտոքս յ Օրթոտոքս 
ըլլաըլլաըլլաըլլա´́́́յ Կաթոլիկ, բաժնուին իրարմէյ Կաթոլիկ, բաժնուին իրարմէյ Կաթոլիկ, բաժնուին իրարմէյ Կաթոլիկ, բաժնուին իրարմէ::::    Խորքին մէջ, Քաղկեդոնի Խորքին մէջ, Քաղկեդոնի Խորքին մէջ, Քաղկեդոնի Խորքին մէջ, Քաղկեդոնի 
ժողովը չէր պատճառը, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այլ՝ այդ ժողովին ժողովը չէր պատճառը, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այլ՝ այդ ժողովին ժողովը չէր պատճառը, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այլ՝ այդ ժողովին ժողովը չէր պատճառը, ինչպէս սովոր ենք ըսել, այլ՝ այդ ժողովին 
ընթացքին արծարծուած Քրիստոսի ընթացքին արծարծուած Քրիստոսի ընթացքին արծարծուած Քրիստոսի ընթացքին արծարծուած Քրիստոսի ««««բնութիւններունբնութիւններունբնութիւններունբնութիւններուն» » » » հարցըհարցըհարցըհարցը::::    
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Երբ կը խօսինք Քրիստոսի մէջ աստուածային բնութեան եւ Երբ կը խօսինք Քրիստոսի մէջ աստուածային բնութեան եւ Երբ կը խօսինք Քրիստոսի մէջ աստուածային բնութեան եւ Երբ կը խօսինք Քրիստոսի մէջ աստուածային բնութեան եւ 
մարդկային բնութեան մասին, արդեօք երկո՞ւ բնութիւններու մարդկային բնութեան մասին, արդեօք երկո՞ւ բնութիւններու մարդկային բնութեան մասին, արդեօք երկո՞ւ բնութիւններու մարդկային բնութեան մասին, արդեօք երկո՞ւ բնութիւններու 
մասին խօսած կմասին խօսած կմասին խօսած կմասին խօսած կ’’’’ըլլանք, թէ մէըլլանք, թէ մէըլլանք, թէ մէըլլանք, թէ մէ´́́́կ բնութեան մասինկ բնութեան մասինկ բնութեան մասինկ բնութեան մասին::::    Արեւելքի Արեւելքի Արեւելքի Արեւելքի 
բոլոր եկեղեցիները՝ Հայ Եկեղեցին, Ղպտի Եկեղեցին, Ասորի բոլոր եկեղեցիները՝ Հայ Եկեղեցին, Ղպտի Եկեղեցին, Ասորի բոլոր եկեղեցիները՝ Հայ Եկեղեցին, Ղպտի Եկեղեցին, Ասորի բոլոր եկեղեցիները՝ Հայ Եկեղեցին, Ղպտի Եկեղեցին, Ասորի 
Եկեղեցին, ԵթովպիակԵկեղեցին, ԵթովպիակԵկեղեցին, ԵթովպիակԵկեղեցին, Եթովպիական Եկեղեցին, Մալաբարի Եկեղեցին, ան Եկեղեցին, Մալաբարի Եկեղեցին, ան Եկեղեցին, Մալաբարի Եկեղեցին, ան Եկեղեցին, Մալաբարի Եկեղեցին, 
Հնդկաց Եկեղեցին եւ Էրիթրիայի Եկեղեցին կՀնդկաց Եկեղեցին եւ Էրիթրիայի Եկեղեցին կՀնդկաց Եկեղեցին եւ Էրիթրիայի Եկեղեցին կՀնդկաց Եկեղեցին եւ Էրիթրիայի Եկեղեցին կ’’’’ընդունին ընդունին ընդունին ընդունին 
մարդացեալ Բանին մէմարդացեալ Բանին մէմարդացեալ Բանին մէմարդացեալ Բանին մէ´́́́կ բնութիւնը, ամրօրէն կառչած մնալով կ բնութիւնը, ամրօրէն կառչած մնալով կ բնութիւնը, ամրօրէն կառչած մնալով կ բնութիւնը, ամրօրէն կառչած մնալով 
Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    բնութիւն Բանին մարմնացելոյբնութիւն Բանին մարմնացելոյբնութիւն Բանին մարմնացելոյբնութիւն Բանին մարմնացելոյ»»»»    
բանաձեւինբանաձեւինբանաձեւինբանաձեւին::::    

Անոնք որոնք մերժեցին կամ կը մերժեն մարդեղութենէն ետք Անոնք որոնք մերժեցին կամ կը մերժեն մարդեղութենէն ետք Անոնք որոնք մերժեցին կամ կը մերժեն մարդեղութենէն ետք Անոնք որոնք մերժեցին կամ կը մերժեն մարդեղութենէն ետք 
ՔրիՔրիՔրիՔրիստոսի մէստոսի մէստոսի մէստոսի մէ´́́́կ բնութիւն ունեցած ըլլալու իրողութիւնը, եւ անոր կ բնութիւն ունեցած ըլլալու իրողութիւնը, եւ անոր կ բնութիւն ունեցած ըլլալու իրողութիւնը, եւ անոր կ բնութիւն ունեցած ըլլալու իրողութիւնը, եւ անոր 
փոխարէն, կփոխարէն, կփոխարէն, կփոխարէն, կ’’’’ընդունին անոր մէջ երկու բնութիւններ, ընդունին անոր մէջ երկու բնութիւններ, ընդունին անոր մէջ երկու բնութիւններ, ընդունին անոր մէջ երկու բնութիւններ, 
յայտարարելով՝ թէ Քրիստոսի մէջ երբեմն մարդն է որ կը գործէ յայտարարելով՝ թէ Քրիստոսի մէջ երբեմն մարդն է որ կը գործէ յայտարարելով՝ թէ Քրիստոսի մէջ երբեմն մարդն է որ կը գործէ յայտարարելով՝ թէ Քրիստոսի մէջ երբեմն մարդն է որ կը գործէ 
եւ երբեմն ալ՝ Աստուածը, անոնց համար դիւրին կեւ երբեմն ալ՝ Աստուածը, անոնց համար դիւրին կեւ երբեմն ալ՝ Աստուածը, անոնց համար դիւրին կեւ երբեմն ալ՝ Աստուածը, անոնց համար դիւրին կ’’’’ըլլայ ըսել՝ թէ ըլլայ ըսել՝ թէ ըլլայ ըսել՝ թէ ըլլայ ըսել՝ թէ 
Քրիստոսի մէջ Աստուած չէր որ չարչարՔրիստոսի մէջ Աստուած չէր որ չարչարՔրիստոսի մէջ Աստուած չէր որ չարչարՔրիստոսի մէջ Աստուած չէր որ չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ, ուեցաւ ու խաչուեցաւ, ուեցաւ ու խաչուեցաւ, ուեցաւ ու խաչուեցաւ, 
այլ՝ մարդըայլ՝ մարդըայլ՝ մարդըայլ՝ մարդը::::    Բայց եթէ Քրիստոսի մէջ միայն մարդն էր որ Բայց եթէ Քրիստոսի մէջ միայն մարդն էր որ Բայց եթէ Քրիստոսի մէջ միայն մարդն էր որ Բայց եթէ Քրիստոսի մէջ միայն մարդն էր որ 
խաչուեցաւ՝ մեր փրկութիւնը իրականացած կխաչուեցաւ՝ մեր փրկութիւնը իրականացած կխաչուեցաւ՝ մեր փրկութիւնը իրականացած կխաչուեցաւ՝ մեր փրկութիւնը իրականացած կ’’’’ըլլա՞յըլլա՞յըլլա՞յըլլա՞յ::::    

Մենք մարդՄենք մարդՄենք մարդՄենք մարդ----Քրիստոսի արիւնո՞վ փրկուեցանք, թէ Քրիստոսի արիւնո՞վ փրկուեցանք, թէ Քրիստոսի արիւնո՞վ փրկուեցանք, թէ Քրիստոսի արիւնո՞վ փրկուեցանք, թէ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած----Քրիստոսի արիւնովՔրիստոսի արիւնովՔրիստոսի արիւնովՔրիստոսի արիւնով::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկուն եւ ոչ մէկուն եւ ոչ մէկուն եւ ոչ մէկուն եւ ո´́́́չ ալ միւսին. այլ՝ չ ալ միւսին. այլ՝ չ ալ միւսին. այլ՝ չ ալ միւսին. այլ՝ 
աստուածամարդ Քրիստոսի արիւնովաստուածամարդ Քրիստոսի արիւնովաստուածամարդ Քրիստոսի արիւնովաստուածամարդ Քրիստոսի արիւնով::::    ՄաՄաՄաՄարդուն արիւնը րդուն արիւնը րդուն արիւնը րդուն արիւնը 
առանձին չի կրնար մարդոց մեղքերը սրբելառանձին չի կրնար մարդոց մեղքերը սրբելառանձին չի կրնար մարդոց մեղքերը սրբելառանձին չի կրնար մարդոց մեղքերը սրբել::::    Աստուած ալ Աստուած ալ Աստուած ալ Աստուած ալ ««««չի չի չի չի 
կրնարկրնարկրնարկրնար» » » » իր արիւնը թափել առանց մարդեղանալու ու իր արիւնը թափել առանց մարդեղանալու ու իր արիւնը թափել առանց մարդեղանալու ու իր արիւնը թափել առանց մարդեղանալու ու 
մարմնանալումարմնանալումարմնանալումարմնանալու::::    Ուրեմն, չարչարուողը, խաչուողն ու իր արիւնը Ուրեմն, չարչարուողը, խաչուողն ու իր արիւնը Ուրեմն, չարչարուողը, խաչուողն ու իր արիւնը Ուրեմն, չարչարուողը, խաչուողն ու իր արիւնը 
թափողը Աստուածը առանձին չէր եւ ոթափողը Աստուածը առանձին չէր եւ ոթափողը Աստուածը առանձին չէր եւ ոթափողը Աստուածը առանձին չէր եւ ո´́́́չ ալ մարդը առանձին, չ ալ մարդը առանձին, չ ալ մարդը առանձին, չ ալ մարդը առանձին, 
այլ՝ մարդ դարձած Աստուածը, այլ խօսքայլ՝ մարդ դարձած Աստուածը, այլ խօսքայլ՝ մարդ դարձած Աստուածը, այլ խօսքայլ՝ մարդ դարձած Աստուածը, այլ խօսքով՝ աստուածամարդըով՝ աստուածամարդըով՝ աստուածամարդըով՝ աստուածամարդը::::    

Ինչո՞ւ Հայ Եկեղեցին եւ ուղղափառ միւս եկեղեցիները Ինչո՞ւ Հայ Եկեղեցին եւ ուղղափառ միւս եկեղեցիները Ինչո՞ւ Հայ Եկեղեցին եւ ուղղափառ միւս եկեղեցիները Ինչո՞ւ Հայ Եկեղեցին եւ ուղղափառ միւս եկեղեցիները 
մերժեցին Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւններ ճանչնալմերժեցին Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւններ ճանչնալմերժեցին Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւններ ճանչնալմերժեցին Քրիստոսի մէջ երկու բնութիւններ ճանչնալ::::    
Մերժեցին՝ որովհետեւ երկու բնութիւններ ընդունիլը կրնար Մերժեցին՝ որովհետեւ երկու բնութիւններ ընդունիլը կրնար Մերժեցին՝ որովհետեւ երկու բնութիւններ ընդունիլը կրնար Մերժեցին՝ որովհետեւ երկու բնութիւններ ընդունիլը կրնար 
նշանակել՝ երկու անձ ընդունիլնշանակել՝ երկու անձ ընդունիլնշանակել՝ երկու անձ ընդունիլնշանակել՝ երկու անձ ընդունիլ::::    Իւրաքանչիւր մարդ կամ անձ Իւրաքանչիւր մարդ կամ անձ Իւրաքանչիւր մարդ կամ անձ Իւրաքանչիւր մարդ կամ անձ 
ունի մէունի մէունի մէունի մէ´́́́կ բնութիւնկ բնութիւնկ բնութիւնկ բնութիւն::::    Եթէ ՔրիստոԵթէ ՔրիստոԵթէ ՔրիստոԵթէ Քրիստոս երկու բնութիւններ ունէր, ս երկու բնութիւններ ունէր, ս երկու բնութիւններ ունէր, ս երկու բնութիւններ ունէր, 
ուրեմն երկու անձ կար իր մէջուրեմն երկու անձ կար իր մէջուրեմն երկու անձ կար իր մէջուրեմն երկու անձ կար իր մէջ::::    Մեր Եկեղեցին սակայն մերժեց Մեր Եկեղեցին սակայն մերժեց Մեր Եկեղեցին սակայն մերժեց Մեր Եկեղեցին սակայն մերժեց 
Քրիստոսի համար գործածել Քրիստոսի համար գործածել Քրիստոսի համար գործածել Քրիստոսի համար գործածել ««««երկու բնութիւներկու բնութիւներկու բնութիւներկու բնութիւն» » » » բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, 
որովհետեւ Քրիստոսի մէջ միայն մէորովհետեւ Քրիստոսի մէջ միայն մէորովհետեւ Քրիստոսի մէջ միայն մէորովհետեւ Քրիստոսի մէջ միայն մէ´́́́կ անձ ճանչցաւ, եւ այդ կ անձ ճանչցաւ, եւ այդ կ անձ ճանչցաւ, եւ այդ կ անձ ճանչցաւ, եւ այդ 
անձը աստուածութեան անձն է, Բանին անձնաւորութիւնն էանձը աստուածութեան անձն է, Բանին անձնաւորութիւնն էանձը աստուածութեան անձն է, Բանին անձնաւորութիւնն էանձը աստուածութեան անձն է, Բանին անձնաւորութիւնն է::::    

Այն անձը որԱյն անձը որԱյն անձը որԱյն անձը որ    յատուկ էր Բանին իր մարդեղութենէն առաջ, յատուկ էր Բանին իր մարդեղութենէն առաջ, յատուկ էր Բանին իր մարդեղութենէն առաջ, յատուկ էր Բանին իր մարդեղութենէն առաջ, 
յատուկ եղաւ նաեւ մարդուն Քրիստոսի մէջ՝ իր մարդեղութենէն յատուկ եղաւ նաեւ մարդուն Քրիստոսի մէջ՝ իր մարդեղութենէն յատուկ եղաւ նաեւ մարդուն Քրիստոսի մէջ՝ իր մարդեղութենէն յատուկ եղաւ նաեւ մարդուն Քրիստոսի մէջ՝ իր մարդեղութենէն 
ետքետքետքետք::::    Այլ խօսքով, Սուրբ Երրորդութեան անձերէն երկրորդը՝ Այլ խօսքով, Սուրբ Երրորդութեան անձերէն երկրորդը՝ Այլ խօսքով, Սուրբ Երրորդութեան անձերէն երկրորդը՝ Այլ խօսքով, Սուրբ Երրորդութեան անձերէն երկրորդը՝ 
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Բանը, մարդեղանալէ ետք չվերածուեցաւ երկու անձի, այլ մնաց Բանը, մարդեղանալէ ետք չվերածուեցաւ երկու անձի, այլ մնաց Բանը, մարդեղանալէ ետք չվերածուեցաւ երկու անձի, այլ մնաց Բանը, մարդեղանալէ ետք չվերածուեցաւ երկու անձի, այլ մնաց 
մէմէմէմէ´́́́կ անձ եւ ունեցաւ մէկ անձ եւ ունեցաւ մէկ անձ եւ ունեցաւ մէկ անձ եւ ունեցաւ մէ´́́́կ կամք եւ մէկ կամք եւ մէկ կամք եւ մէկ կամք եւ մէ´́́́կ գործունէութիկ գործունէութիկ գործունէութիկ գործունէութիւնւնւնւն::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
Քրիստոս մէՔրիստոս մէՔրիստոս մէՔրիստոս մէ´́́́կ գործունէութիւն ունեցաւ, այդ կը նշանակէ որ կ գործունէութիւն ունեցաւ, այդ կը նշանակէ որ կ գործունէութիւն ունեցաւ, այդ կը նշանակէ որ կ գործունէութիւն ունեցաւ, այդ կը նշանակէ որ 
Քրիստոսի վերաբերող ամէն բան յատուկ է թէՔրիստոսի վերաբերող ամէն բան յատուկ է թէՔրիստոսի վերաբերող ամէն բան յատուկ է թէՔրիստոսի վերաբերող ամէն բան յատուկ է թէ´́́́    աստուածութեան աստուածութեան աստուածութեան աստուածութեան 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    մարդկութեանմարդկութեանմարդկութեանմարդկութեան::::    ՉկայՉկայՉկայՉկայ´́́́    առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ 
աստուածութեան կամ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ աստուածութեան կամ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ աստուածութեան կամ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ աստուածութեան կամ առանձին բան մը որ յատուկ ըլլայ 
մարդկութեանմարդկութեանմարդկութեանմարդկութեան::::    Այս իմաստով, չաԱյս իմաստով, չաԱյս իմաստով, չաԱյս իմաստով, չարչարանքը յատուկ է թէրչարանքը յատուկ է թէրչարանքը յատուկ է թէրչարանքը յատուկ է թէ´́́́    
Քրիստոսի աստուածութեան եւ թէՔրիստոսի աստուածութեան եւ թէՔրիստոսի աստուածութեան եւ թէՔրիստոսի աստուածութեան եւ թէ´́́́    իր մարդկութեանիր մարդկութեանիր մարդկութեանիր մարդկութեան::::    

Ինչ որ կը վերագրուի Քրիստոսի աստուածութեան՝ կը Ինչ որ կը վերագրուի Քրիստոսի աստուածութեան՝ կը Ինչ որ կը վերագրուի Քրիստոսի աստուածութեան՝ կը Ինչ որ կը վերագրուի Քրիստոսի աստուածութեան՝ կը 
վերագրուի նաեւ իր մարդկութեանվերագրուի նաեւ իր մարդկութեանվերագրուի նաեւ իր մարդկութեանվերագրուի նաեւ իր մարդկութեան::::    Օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. Օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. Օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. Օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. 
««««Աբրահամի ծնունդէն առաջ եմ եսԱբրահամի ծնունդէն առաջ եմ եսԱբրահամի ծնունդէն առաջ եմ եսԱբրահամի ծնունդէն առաջ եմ ես»»»» ( ( ( (Յհ 8.58), իբրեւ մա՞րդ Յհ 8.58), իբրեւ մա՞րդ Յհ 8.58), իբրեւ մա՞րդ Յհ 8.58), իբրեւ մա՞րդ 
Աբրահամէն առաջ էր, թէ իբրեւ ԱստԱբրահամէն առաջ էր, թէ իբրեւ ԱստԱբրահամէն առաջ էր, թէ իբրեւ ԱստԱբրահամէն առաջ էր, թէ իբրեւ Աստուածուածուածուած::::    Յստակ է որ իբրեւ Յստակ է որ իբրեւ Յստակ է որ իբրեւ Յստակ է որ իբրեւ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    Բայց Քրիստոս այս հաստատումը իբրեւ Աստուա՞ծ Բայց Քրիստոս այս հաստատումը իբրեւ Աստուա՞ծ Բայց Քրիստոս այս հաստատումը իբրեւ Աստուա՞ծ Բայց Քրիստոս այս հաստատումը իբրեւ Աստուա՞ծ 
կատարեց թէ իբրեւ մարդկատարեց թէ իբրեւ մարդկատարեց թէ իբրեւ մարդկատարեց թէ իբրեւ մարդ::::    Քրիստոս այս յայտարարութիւնը Քրիստոս այս յայտարարութիւնը Քրիստոս այս յայտարարութիւնը Քրիստոս այս յայտարարութիւնը 
իբրեւ Աստուած կամ իբրեւ մարդ չկատարեց, այլ իբրեւ իբրեւ Աստուած կամ իբրեւ մարդ չկատարեց, այլ իբրեւ իբրեւ Աստուած կամ իբրեւ մարդ չկատարեց, այլ իբրեւ իբրեւ Աստուած կամ իբրեւ մարդ չկատարեց, այլ իբրեւ 
աստուածամարդ, իբրեւ մէկ եւ միակ մարդացեալ Տէրաստուածամարդ, իբրեւ մէկ եւ միակ մարդացեալ Տէրաստուածամարդ, իբրեւ մէկ եւ միակ մարդացեալ Տէրաստուածամարդ, իբրեւ մէկ եւ միակ մարդացեալ Տէր::::    

Հետեւաբար, ինչ որ յատուկ էր մարդուՀետեւաբար, ինչ որ յատուկ էր մարդուՀետեւաբար, ինչ որ յատուկ էր մարդուՀետեւաբար, ինչ որ յատուկ էր մարդուն՝ դարձաւ յատուկ ն՝ դարձաւ յատուկ ն՝ դարձաւ յատուկ ն՝ դարձաւ յատուկ 
Աստուծոյ, երբ Աստուած մարդեղացաւԱստուծոյ, երբ Աստուած մարդեղացաւԱստուծոյ, երբ Աստուած մարդեղացաւԱստուծոյ, երբ Աստուած մարդեղացաւ::::    Օրինակ, տեսնուիլը կամ Օրինակ, տեսնուիլը կամ Օրինակ, տեսնուիլը կամ Օրինակ, տեսնուիլը կամ 
շօշափուիլը մարդուն յատուկ է, բայց դարձաւ նաեւ յատուկ շօշափուիլը մարդուն յատուկ է, բայց դարձաւ նաեւ յատուկ շօշափուիլը մարդուն յատուկ է, բայց դարձաւ նաեւ յատուկ շօշափուիլը մարդուն յատուկ է, բայց դարձաւ նաեւ յատուկ 
Աստուծոյ երբ ան յանձն առաւ մարդեղանալ, ահա թէ ինչոԱստուծոյ երբ ան յանձն առաւ մարդեղանալ, ահա թէ ինչոԱստուծոյ երբ ան յանձն առաւ մարդեղանալ, ահա թէ ինչոԱստուծոյ երբ ան յանձն առաւ մարդեղանալ, ահա թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
Յովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք լսեցինք, մեր աչքերով Մենք լսեցինք, մեր աչքերով Մենք լսեցինք, մեր աչքերով Մենք լսեցինք, մեր աչքերով 
տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօտեսանք եւ մեր ձեռքերով շօտեսանք եւ մեր ձեռքերով շօտեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն շափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն շափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն շափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն 
իսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էրիսկ կեանքի ստեղծիչն էր»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)Ա.Յհ 1.1)::::    Ինչպէս անշօշափելին Ինչպէս անշօշափելին Ինչպէս անշօշափելին Ինչպէս անշօշափելին 
Աստուած դարձաւ շօշափելի երբ մարդեղացաւ, այնպէս ալ Աստուած դարձաւ շօշափելի երբ մարդեղացաւ, այնպէս ալ Աստուած դարձաւ շօշափելի երբ մարդեղացաւ, այնպէս ալ Աստուած դարձաւ շօշափելի երբ մարդեղացաւ, այնպէս ալ 
անչարչարելին Աստուած՝ իր մարդեղութեամբ դարձաւ անչարչարելին Աստուած՝ իր մարդեղութեամբ դարձաւ անչարչարելին Աստուած՝ իր մարդեղութեամբ դարձաւ անչարչարելին Աստուած՝ իր մարդեղութեամբ դարձաւ 
չարչարելիչարչարելիչարչարելիչարչարելի::::    

Ներսէս Շնորհալի արարչագործութեան վերաբերեալ երգ մը Ներսէս Շնորհալի արարչագործութեան վերաբերեալ երգ մը Ներսէս Շնորհալի արարչագործութեան վերաբերեալ երգ մը Ներսէս Շնորհալի արարչագործութեան վերաբերեալ երգ մը 
ունի որունունի որունունի որունունի որուն    մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուն որ սոսկալի ես սերովբէներուն Դուն որ սոսկալի ես սերովբէներուն Դուն որ սոսկալի ես սերովբէներուն Դուն որ սոսկալի ես սերովբէներուն 
համար եւ ահաւոր՝ քերովբէներուն համար, խոնարհեցար, համար եւ ահաւոր՝ քերովբէներուն համար, խոնարհեցար, համար եւ ահաւոր՝ քերովբէներուն համար, խոնարհեցար, համար եւ ահաւոր՝ քերովբէներուն համար, խոնարհեցար, 
չարչարանքներ կրելու համար մարդկային չարչարելի չարչարանքներ կրելու համար մարդկային չարչարելի չարչարանքներ կրելու համար մարդկային չարչարելի չարչարանքներ կրելու համար մարդկային չարչարելի 
բնութեամբբնութեամբբնութեամբբնութեամբ»»»»::::    Յիշեցէք նաեւ Տարածեալ երգին վերջին տունը, որ Յիշեցէք նաեւ Տարածեալ երգին վերջին տունը, որ Յիշեցէք նաեւ Տարածեալ երգին վերջին տունը, որ Յիշեցէք նաեւ Տարածեալ երգին վերջին տունը, որ 
կկկկ’’’’երգենք Խաւարման Գիշերին՝ Աւագ Ուրբաթ օրերգենք Խաւարման Գիշերին՝ Աւագ Ուրբաթ օրերգենք Խաւարման Գիշերին՝ Աւագ Ուրբաթ օրերգենք Խաւարման Գիշերին՝ Աւագ Ուրբաթ օր::::    Հոն կը Հոն կը Հոն կը Հոն կը 
կարդանքկարդանքկարդանքկարդանք. . . . ««««Աստուած մարմինով ինծի համար խաչուեցաւ. (Ան) Աստուած մարմինով ինծի համար խաչուեցաւ. (Ան) Աստուած մարմինով ինծի համար խաչուեցաւ. (Ան) Աստուած մարմինով ինծի համար խաչուեցաւ. (Ան) 
մեր բնութեամբ կը մեռնի, Աստուած անմահ խոստովանիմեր բնութեամբ կը մեռնի, Աստուած անմահ խոստովանիմեր բնութեամբ կը մեռնի, Աստուած անմահ խոստովանիմեր բնութեամբ կը մեռնի, Աստուած անմահ խոստովանի»»»»::::    
Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ թէ Աստուած մեռաւ կամ Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ թէ Աստուած մեռաւ կամ Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ թէ Աստուած մեռաւ կամ Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ թէ Աստուած մեռաւ կամ 
կրցաւ մեռնիլ որովհետեւ մեր բնութիւնը առաւ, բայց կրցաւ մեռնիլ որովհետեւ մեր բնութիւնը առաւ, բայց կրցաւ մեռնիլ որովհետեւ մեր բնութիւնը առաւ, բայց կրցաւ մեռնիլ որովհետեւ մեր բնութիւնը առաւ, բայց 
միաժամանակ կը դաւանի որ Աստուած անմահ էմիաժամանակ կը դաւանի որ Աստուած անմահ էմիաժամանակ կը դաւանի որ Աստուած անմահ էմիաժամանակ կը դաւանի որ Աստուած անմահ է::::    Մահը Մահը Մահը Մահը 
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Աստուծոյ յատուԱստուծոյ յատուԱստուծոյ յատուԱստուծոյ յատուկ բան մը չէ, այլ մարդունկ բան մը չէ, այլ մարդունկ բան մը չէ, այլ մարդունկ բան մը չէ, այլ մարդուն::::    Բայց եթէ երբեք Ան Բայց եթէ երբեք Ան Բայց եթէ երբեք Ան Բայց եթէ երբեք Ան 
մեռաւ, մեռաւ որովհետեւ յանձն առաւ մարդ դառնալմեռաւ, մեռաւ որովհետեւ յանձն առաւ մարդ դառնալմեռաւ, մեռաւ որովհետեւ յանձն առաւ մարդ դառնալմեռաւ, մեռաւ որովհետեւ յանձն առաւ մարդ դառնալ::::    

13131313----րդ դարու աստուածաբան՝ Վահրամ Ռշտունի, րդ դարու աստուածաբան՝ Վահրամ Ռշտունի, րդ դարու աստուածաբան՝ Վահրամ Ռշտունի, րդ դարու աստուածաբան՝ Վահրամ Ռշտունի, 
հետաքրքրական գիրք մը ունի Քրիստոսի մարդեղութեան հետաքրքրական գիրք մը ունի Քրիստոսի մարդեղութեան հետաքրքրական գիրք մը ունի Քրիստոսի մարդեղութեան հետաքրքրական գիրք մը ունի Քրիստոսի մարդեղութեան 
մասին, որուն մէջ կմասին, որուն մէջ կմասին, որուն մէջ կմասին, որուն մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս որ հոգիէ ու մարմինէ Ինչպէս որ հոգիէ ու մարմինէ Ինչպէս որ հոգիէ ու մարմինէ Ինչպէս որ հոգիէ ու մարմինէ 
կազմուած մարդը երբ որ չակազմուած մարդը երբ որ չակազմուած մարդը երբ որ չակազմուած մարդը երբ որ չարչարուի, չարչարանքը միայն րչարուի, չարչարանքը միայն րչարուի, չարչարանքը միայն րչարուի, չարչարանքը միայն 
մարմինին յատուկ չմարմինին յատուկ չմարմինին յատուկ չմարմինին յատուկ չ’’’’ըլլար, որովհետեւ անհոգի եւ մեռած ըլլար, որովհետեւ անհոգի եւ մեռած ըլլար, որովհետեւ անհոգի եւ մեռած ըլլար, որովհետեւ անհոգի եւ մեռած 
մարմինը չարչարանք չմարմինը չարչարանք չմարմինը չարչարանք չմարմինը չարչարանք չ’’’’զգար, այլ (հոգի եւ մարմին) զգար, այլ (հոգի եւ մարմին) զգար, այլ (հոգի եւ մարմին) զգար, այլ (հոգի եւ մարմին) 
միաւորութեան պատճառով չարչարանքը երկուքինն է, այսինքն՝ միաւորութեան պատճառով չարչարանքը երկուքինն է, այսինքն՝ միաւորութեան պատճառով չարչարանքը երկուքինն է, այսինքն՝ միաւորութեան պատճառով չարչարանքը երկուքինն է, այսինքն՝ 
թէթէթէթէ´́́́    հոգիին եւ թէհոգիին եւ թէհոգիին եւ թէհոգիին եւ թէ´́́́    մարմինին. որովհետեւ անչարչարելի հոգին մարմինին. որովհետեւ անչարչարելի հոգին մարմինին. որովհետեւ անչարչարելի հոգին մարմինին. որովհետեւ անչարչարելի հոգին 
իր չարչարելի մարմինովիր չարչարելի մարմինովիր չարչարելի մարմինովիր չարչարելի մարմինով    կը չարչարուի, իսկ չարչարելի կը չարչարուի, իսկ չարչարելի կը չարչարուի, իսկ չարչարելի կը չարչարուի, իսկ չարչարելի 
մարմինը չարչարանքները կը կրէ իր անչարչարելի հոգիովմարմինը չարչարանքները կը կրէ իր անչարչարելի հոգիովմարմինը չարչարանքները կը կրէ իր անչարչարելի հոգիովմարմինը չարչարանքները կը կրէ իր անչարչարելի հոգիով»»»»::::    

Վահրամ Ռշտունի երկրորդ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ՝ Վահրամ Ռշտունի երկրորդ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ՝ Վահրամ Ռշտունի երկրորդ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ՝ Վահրամ Ռշտունի երկրորդ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ՝ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Երբ շիկացած երկաթը մուրճի հարուածներով կը Երբ շիկացած երկաթը մուրճի հարուածներով կը Երբ շիկացած երկաթը մուրճի հարուածներով կը Երբ շիկացած երկաթը մուրճի հարուածներով կը 
չարչարուի, յայտնապէս միայն երկաթը չէ որ կը չարչարուի, այլ չարչարուի, յայտնապէս միայն երկաթը չէ որ կը չարչարուի, այլ չարչարուի, յայտնապէս միայն երկաթը չէ որ կը չարչարուի, այլ չարչարուի, յայտնապէս միայն երկաթը չէ որ կը չարչարուի, այլ 
անոր հետ կրակը անոր հետ կրակը անոր հետ կրակը անոր հետ կրակը եւս կը չարչարուի. բայց կրակը իր բնութեամբ եւս կը չարչարուի. բայց կրակը իր բնութեամբ եւս կը չարչարուի. բայց կրակը իր բնութեամբ եւս կը չարչարուի. բայց կրակը իր բնութեամբ 
չէ որ կը չարչարուի, որովհետեւ առանց նիւթին կրակը ինքնին չէ որ կը չարչարուի, որովհետեւ առանց նիւթին կրակը ինքնին չէ որ կը չարչարուի, որովհետեւ առանց նիւթին կրակը ինքնին չէ որ կը չարչարուի, որովհետեւ առանց նիւթին կրակը ինքնին 
անբռնելի է, եւ ուստի՝ անչարչարելիանբռնելի է, եւ ուստի՝ անչարչարելիանբռնելի է, եւ ուստի՝ անչարչարելիանբռնելի է, եւ ուստի՝ անչարչարելի::::    Բայց երբ երկաթին միացած Բայց երբ երկաթին միացած Բայց երբ երկաթին միացած Բայց երբ երկաթին միացած 
է կրակը, երկաթին հետ իր միաւորութեան պատճառով կը է կրակը, երկաթին հետ իր միաւորութեան պատճառով կը է կրակը, երկաթին հետ իր միաւորութեան պատճառով կը է կրակը, երկաթին հետ իր միաւորութեան պատճառով կը 
դառնայ չարչարելիդառնայ չարչարելիդառնայ չարչարելիդառնայ չարչարելի::::    Ճիշդ նոյնպէս ալ, անչարչարելի կրաՃիշդ նոյնպէս ալ, անչարչարելի կրաՃիշդ նոյնպէս ալ, անչարչարելի կրաՃիշդ նոյնպէս ալ, անչարչարելի կրակը՝ կը՝ կը՝ կը՝ 
Աստուած, կը չարչարուէր չարչարելի մարմինին հետ իր ունեցած Աստուած, կը չարչարուէր չարչարելի մարմինին հետ իր ունեցած Աստուած, կը չարչարուէր չարչարելի մարմինին հետ իր ունեցած Աստուած, կը չարչարուէր չարչարելի մարմինին հետ իր ունեցած 
միաւորութեան պատճառով, բայց եւ այնպէս, անչարչարելի կը միաւորութեան պատճառով, բայց եւ այնպէս, անչարչարելի կը միաւորութեան պատճառով, բայց եւ այնպէս, անչարչարելի կը միաւորութեան պատճառով, բայց եւ այնպէս, անչարչարելի կը 
մնար իր աստուածութեան մէջմնար իր աստուածութեան մէջմնար իր աստուածութեան մէջմնար իր աստուածութեան մէջ»»»»::::    

Այստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կ’’’’ուզեմ անդրադառնալ հարցի մը, որուն ուզեմ անդրադառնալ հարցի մը, որուն ուզեմ անդրադառնալ հարցի մը, որուն ուզեմ անդրադառնալ հարցի մը, որուն 
կկկկ’’’’անդրադառնայ Վահրամ Վարդապետը ինք եւս, եւ որուն անդրադառնայ Վահրամ Վարդապետը ինք եւս, եւ որուն անդրադառնայ Վահրամ Վարդապետը ինք եւս, եւ որուն անդրադառնայ Վահրամ Վարդապետը ինք եւս, եւ որուն 
մասին ասկէ առաջ խօսածմասին ասկէ առաջ խօսածմասին ասկէ առաջ խօսածմասին ասկէ առաջ խօսած    ենքենքենքենք::::    Վահրամ հարց կու տայ՝ ըսելով. Վահրամ հարց կու տայ՝ ըսելով. Վահրամ հարց կու տայ՝ ըսելով. Վահրամ հարց կու տայ՝ ըսելով. 
««««Եթէ Քրիստոս մեռաւ մեզ մահուընէ վերականգնելու համար, Եթէ Քրիստոս մեռաւ մեզ մահուընէ վերականգնելու համար, Եթէ Քրիստոս մեռաւ մեզ մահուընէ վերականգնելու համար, Եթէ Քրիստոս մեռաւ մեզ մահուընէ վերականգնելու համար, 
ինչո՞ւ խաչոինչո՞ւ խաչոինչո՞ւ խաչոինչո՞ւ խաչո´́́́վ ճաշակեց մահը եւ ով ճաշակեց մահը եւ ով ճաշակեց մահը եւ ով ճաշակեց մահը եւ ո´́́́չ տարբեր կերպով մըչ տարբեր կերպով մըչ տարբեր կերպով մըչ տարբեր կերպով մը»»»»::::    
Վահրամ պատասխանելով իր կատարած հարցադրումին՝ կՎահրամ պատասխանելով իր կատարած հարցադրումին՝ կՎահրամ պատասխանելով իր կատարած հարցադրումին՝ կՎահրամ պատասխանելով իր կատարած հարցադրումին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««ՓայտինՓայտինՓայտինՓայտին10101010    միջոցաւ մեղանչեց առաջին Ադամը, իսկ երկրորդ միջոցաւ մեղանչեց առաջին Ադամը, իսկ երկրորդ միջոցաւ մեղանչեց առաջին Ադամը, իսկ երկրորդ միջոցաւ մեղանչեց առաջին Ադամը, իսկ երկրորդ 
Ադամը՝ ՔրիսԱդամը՝ ՔրիսԱդամը՝ ՔրիսԱդամը՝ Քրիստոս, փայտիտոս, փայտիտոս, փայտիտոս, փայտի11111111    վրայ բարձրացաւ, բոլորին վրայ բարձրացաւ, բոլորին վրայ բարձրացաւ, բոլորին վրայ բարձրացաւ, բոլորին 
շնորհելով փրկութեան եւ կեանքի ծառըշնորհելով փրկութեան եւ կեանքի ծառըշնորհելով փրկութեան եւ կեանքի ծառըշնորհելով փրկութեան եւ կեանքի ծառը::::    Պտուղին ճաշակումով Պտուղին ճաշակումով Պտուղին ճաշակումով Պտուղին ճաշակումով 
էր որ իր պատիւէն ինկաւ առաջին մարդը, իսկ Կենարարը, էր որ իր պատիւէն ինկաւ առաջին մարդը, իսկ Կենարարը, էր որ իր պատիւէն ինկաւ առաջին մարդը, իսկ Կենարարը, էր որ իր պատիւէն ինկաւ առաջին մարդը, իսկ Կենարարը, 
լեղիին ճաշակումով էր որ անմահութեան պտուղէն ճաշակեց լեղիին ճաշակումով էր որ անմահութեան պտուղէն ճաշակեց լեղիին ճաշակումով էր որ անմահութեան պտուղէն ճաշակեց լեղիին ճաշակումով էր որ անմահութեան պտուղէն ճաշակեց 

                                                 
10 Ակնարկութիւնը արգիլեալ ծառին է: 
11

 Ակնարկութիւնը խաչափայտին է: 



 

www.hygradaran.weebly.com 235

վերստինվերստինվերստինվերստին::::    ԿողածինինԿողածինինԿողածինինԿողածինին12121212    պատճառով կործանեցաւ առաջին պատճառով կործանեցաւ առաջին պատճառով կործանեցաւ առաջին պատճառով կործանեցաւ առաջին 
մարդը, իսկ Հօրըմարդը, իսկ Հօրըմարդը, իսկ Հօրըմարդը, իսկ Հօրը    միածին Որդին, որ Ադամի սերունդէն մարմին միածին Որդին, որ Ադամի սերունդէն մարմին միածին Որդին, որ Ադամի սերունդէն մարմին միածին Որդին, որ Ադամի սերունդէն մարմին 
առաւ, իր անարատ կողին վէրք ստացաւ, որպէսզի իր առաւ, իր անարատ կողին վէրք ստացաւ, որպէսզի իր առաւ, իր անարատ կողին վէրք ստացաւ, որպէսզի իր առաւ, իր անարատ կողին վէրք ստացաւ, որպէսզի իր 
ազնուականութեան մէջ վերականգնէ սկիզբէն ինկած մարդըազնուականութեան մէջ վերականգնէ սկիզբէն ինկած մարդըազնուականութեան մէջ վերականգնէ սկիզբէն ինկած մարդըազնուականութեան մէջ վերականգնէ սկիզբէն ինկած մարդը::::    
Առաջնաստեղծը՝ Ադամ, դէպի ծառը վազեց իր ձեռքով քաղելու Առաջնաստեղծը՝ Ադամ, դէպի ծառը վազեց իր ձեռքով քաղելու Առաջնաստեղծը՝ Ադամ, դէպի ծառը վազեց իր ձեռքով քաղելու Առաջնաստեղծը՝ Ադամ, դէպի ծառը վազեց իր ձեռքով քաղելու 
համար պահածին պտուղը, իսկ ան որ անոր զաւակէն համար պահածին պտուղը, իսկ ան որ անոր զաւակէն համար պահածին պտուղը, իսկ ան որ անոր զաւակէն համար պահածին պտուղը, իսկ ան որ անոր զաւակէն 
մարմնացաւ, կապանքնմարմնացաւ, կապանքնմարմնացաւ, կապանքնմարմնացաւ, կապանքներէն արձակեց իր պատկերը, որ իբրեւ երէն արձակեց իր պատկերը, որ իբրեւ երէն արձակեց իր պատկերը, որ իբրեւ երէն արձակեց իր պատկերը, որ իբրեւ 
մարդ իր նախնին էրմարդ իր նախնին էրմարդ իր նախնին էրմարդ իր նախնին էր::::    Անցեալին իԱնցեալին իԱնցեալին իԱնցեալին ի´́́́նք Եդեմէն հանեց Ադամը, իսկ նք Եդեմէն հանեց Ադամը, իսկ նք Եդեմէն հանեց Ադամը, իսկ նք Եդեմէն հանեց Ադամը, իսկ 
հիմա, անոր հետ միասին անոր որդինհիմա, անոր հետ միասին անոր որդինհիմա, անոր հետ միասին անոր որդինհիմա, անոր հետ միասին անոր որդին13131313    եւս դրախտ մտցուցեւս դրախտ մտցուցեւս դրախտ մտցուցեւս դրախտ մտցուց::::    
Մեղանչած Ադամին վրայ անէծք դրաւ, իսկ հիմա, անոր Մեղանչած Ադամին վրայ անէծք դրաւ, իսկ հիմա, անոր Մեղանչած Ադամին վրայ անէծք դրաւ, իսկ հիմա, անոր Մեղանչած Ադամին վրայ անէծք դրաւ, իսկ հիմա, անոր 
փոխարէն անէծքի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ատով իսկ հոգեւոր փոխարէն անէծքի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ատով իսկ հոգեւոր փոխարէն անէծքի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ատով իսկ հոգեւոր փոխարէն անէծքի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ատով իսկ հոգեւոր 
օրհնութեամբօրհնութեամբօրհնութեամբօրհնութեամբ    օրհնէ անոր ծնունդներըօրհնէ անոր ծնունդներըօրհնէ անոր ծնունդներըօրհնէ անոր ծնունդները::::    Փուշի դատապարտեց Փուշի դատապարտեց Փուշի դատապարտեց Փուշի դատապարտեց 
փշաբեր ցաւերէն փախչողը,փշաբեր ցաւերէն փախչողը,փշաբեր ցաւերէն փախչողը,փշաբեր ցաւերէն փախչողը,14141414    իսկ ինքը նոյն փուշը առաւ իր իսկ ինքը նոյն փուշը առաւ իր իսկ ինքը նոյն փուշը առաւ իր իսկ ինքը նոյն փուշը առաւ իր 
աստուածային գլուխին վրայ, որպէսզի մեր գլուխին դնէ աստուածային գլուխին վրայ, որպէսզի մեր գլուխին դնէ աստուածային գլուխին վրայ, որպէսզի մեր գլուխին դնէ աստուածային գլուխին վրայ, որպէսզի մեր գլուխին դնէ 
թանկագին եւ աննիւթեղէն քարերով զարդարուած հոգեւոր թանկագին եւ աննիւթեղէն քարերով զարդարուած հոգեւոր թանկագին եւ աննիւթեղէն քարերով զարդարուած հոգեւոր թանկագին եւ աննիւթեղէն քարերով զարդարուած հոգեւոր 
պսակըպսակըպսակըպսակը::::    Երեսի քրտինք շնորհեց յանցաւորինԵրեսի քրտինք շնորհեց յանցաւորինԵրեսի քրտինք շնորհեց յանցաւորինԵրեսի քրտինք շնորհեց յանցաւորին15151515, , , , որ ամօթի որ ամօթի որ ամօթի որ ամօթի 
պատճառով քրտպատճառով քրտպատճառով քրտպատճառով քրտինք զգեցած էր, իսկ իր քրտինքը ոլոռինք զգեցած էր, իսկ իր քրտինքը ոլոռինք զգեցած էր, իսկ իր քրտինքը ոլոռինք զգեցած էր, իսկ իր քրտինքը ոլոռ----ոլոռ իրմէ ոլոռ իրմէ ոլոռ իրմէ ոլոռ իրմէ 
կկկկ’’’’իջնէին,իջնէին,իջնէին,իջնէին,16161616    որպէսզի մեղքերուն քրտինքը ջնջէ, իրմէ որպէսզի մեղքերուն քրտինքը ջնջէ, իրմէ որպէսզի մեղքերուն քրտինքը ջնջէ, իրմէ որպէսզի մեղքերուն քրտինքը ջնջէ, իրմէ 
արտաշնչուած կեանքովըարտաշնչուած կեանքովըարտաշնչուած կեանքովըարտաշնչուած կեանքովը::::    Մերկացաւ ան՝ որ ճաշակումէն ետք Մերկացաւ ան՝ որ ճաշակումէն ետք Մերկացաւ ան՝ որ ճաշակումէն ետք Մերկացաւ ան՝ որ ճաշակումէն ետք 
յանցանք գործեց եւ թզենիի ծածկոյթ մը առաւ իր վրայ, իսկ յանցանք գործեց եւ թզենիի ծածկոյթ մը առաւ իր վրայ, իսկ յանցանք գործեց եւ թզենիի ծածկոյթ մը առաւ իր վրայ, իսկ յանցանք գործեց եւ թզենիի ծածկոյթ մը առաւ իր վրայ, իսկ 
Որդին՝ Հօրը փառքին լոյսը, մերկացաւ Պիղատոսի ատեանին մէջ Որդին՝ Հօրը փառքին լոյսը, մերկացաւ Պիղատոսի ատեանին մէջ Որդին՝ Հօրը փառքին լոյսը, մերկացաւ Պիղատոսի ատեանին մէջ Որդին՝ Հօրը փառքին լոյսը, մերկացաւ Պիղատոսի ատեանին մէջ 
եւ նախատինքի քղամիդը հագաւ, որպէսզի անապականութեան եւ նախատինքի քղամիդը հագաւ, որպէսզի անապականութեան եւ նախատինքի քղամիդը հագաւ, որպէսզի անապականութեան եւ նախատինքի քղամիդը հագաւ, որպէսզի անապականութեան 
եւ անմահութեան զգեստը հագցնէ մեզիեւ անմահութեան զգեստը հագցնէ մեզիեւ անմահութեան զգեստը հագցնէ մեզիեւ անմահութեան զգեստը հագցնէ մեզի::::    Ադամ մեռաւ Ադամ մեռաւ Ադամ մեռաւ Ադամ մեռաւ 
անխուսափելի օրէնքին համաձայն, իսկ իր մահուան մէջ ողջ անխուսափելի օրէնքին համաձայն, իսկ իր մահուան մէջ ողջ անխուսափելի օրէնքին համաձայն, իսկ իր մահուան մէջ ողջ անխուսափելի օրէնքին համաձայն, իսկ իր մահուան մէջ ողջ 
Մնացողը, իր աստուածային արիւնը ցօղեց անոր վրայ, Մնացողը, իր աստուածային արիւնը ցօղեց անոր վրայ, Մնացողը, իր աստուածային արիւնը ցօղեց անոր վրայ, Մնացողը, իր աստուածային արիւնը ցօղեց անոր վրայ, 
կենդանութիւն շնորհելով անոր, որովհետեւ հին օրէնքինկենդանութիւն շնորհելով անոր, որովհետեւ հին օրէնքինկենդանութիւն շնորհելով անոր, որովհետեւ հին օրէնքինկենդանութիւն շնորհելով անոր, որովհետեւ հին օրէնքին17171717    մէջ մէջ մէջ մէջ 
ըսըսըսըսաւ, թէ՝ ոեւէ մարմինի կենդանութիւնը իր արիւնն էաւ, թէ՝ ոեւէ մարմինի կենդանութիւնը իր արիւնն էաւ, թէ՝ ոեւէ մարմինի կենդանութիւնը իր արիւնն էաւ, թէ՝ ոեւէ մարմինի կենդանութիւնը իր արիւնն է::::18181818    Եւայէն Եւայէն Եւայէն Եւայէն 
կրակ վառեցաւ եւ տարածուեցաւ աշխարհի չորս կողմերը, իսկ կրակ վառեցաւ եւ տարածուեցաւ աշխարհի չորս կողմերը, իսկ կրակ վառեցաւ եւ տարածուեցաւ աշխարհի չորս կողմերը, իսկ կրակ վառեցաւ եւ տարածուեցաւ աշխարհի չորս կողմերը, իսկ 
Փրկիչին կողէն ջուր ելաւ եւ մարեց ցաւագին ախտին բոցըՓրկիչին կողէն ջուր ելաւ եւ մարեց ցաւագին ախտին բոցըՓրկիչին կողէն ջուր ելաւ եւ մարեց ցաւագին ախտին բոցըՓրկիչին կողէն ջուր ելաւ եւ մարեց ցաւագին ախտին բոցը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
այսպէս, Քրիստոսի մահուան կապուած տնօրինական փրկական այսպէս, Քրիստոսի մահուան կապուած տնօրինական փրկական այսպէս, Քրիստոսի մահուան կապուած տնօրինական փրկական այսպէս, Քրիստոսի մահուան կապուած տնօրինական փրկական 
բոլոր արարքները մեզի կեանք կու տային եբոլոր արարքները մեզի կեանք կու տային եբոլոր արարքները մեզի կեանք կու տային եբոլոր արարքները մեզի կեանք կու տային եւ դուրս կը բերէին ւ դուրս կը բերէին ւ դուրս կը բերէին ւ դուրս կը բերէին 
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մեզ անցեալի տկարութենէն, որուն ենթարկուած էինք մեր վրայ մեզ անցեալի տկարութենէն, որուն ենթարկուած էինք մեր վրայ մեզ անցեալի տկարութենէն, որուն ենթարկուած էինք մեր վրայ մեզ անցեալի տկարութենէն, որուն ենթարկուած էինք մեր վրայ 
բռնացող մահուան պատճառովբռնացող մահուան պատճառովբռնացող մահուան պատճառովբռնացող մահուան պատճառով»»»»::::    

Կու գանք վերջին բառին՝ թաղեալԿու գանք վերջին բառին՝ թաղեալԿու գանք վերջին բառին՝ թաղեալԿու գանք վերջին բառին՝ թաղեալ::::    Այս բառին վերաբերեալ Այս բառին վերաբերեալ Այս բառին վերաբերեալ Այս բառին վերաբերեալ 
քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ.քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ.քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ.քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ.----    

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    Հաւատամքը թէպէտ խաչեալ բառէն ետք Հաւատամքը թէպէտ խաչեալ բառէն ետք Հաւատամքը թէպէտ խաչեալ բառէն ետք Հաւատամքը թէպէտ խաչեալ բառէն ետք ««««մեռեալմեռեալմեռեալմեռեալ» » » » 
բառը չբառը չբառը չբառը չ’’’’արձանագրեր, արձանագրեր, արձանագրեր, արձանագրեր, բայց կբայց կբայց կբայց կ’’’’արձանագրէ թաղեալ բառը, նախ արձանագրէ թաղեալ բառը, նախ արձանագրէ թաղեալ բառը, նախ արձանագրէ թաղեալ բառը, նախ 
որովհետեւ խաչեալ բառը ինքնին մահ կը նշանակէ, եւ երկրորդ, որովհետեւ խաչեալ բառը ինքնին մահ կը նշանակէ, եւ երկրորդ, որովհետեւ խաչեալ բառը ինքնին մահ կը նշանակէ, եւ երկրորդ, որովհետեւ խաչեալ բառը ինքնին մահ կը նշանակէ, եւ երկրորդ, 
թաղեալ բառին արձանագրութեամբ, կը հաստատուի որ թաղեալ բառին արձանագրութեամբ, կը հաստատուի որ թաղեալ բառին արձանագրութեամբ, կը հաստատուի որ թաղեալ բառին արձանագրութեամբ, կը հաստատուի որ 
Քրիստոս ճշմարտապէս մեռաւ ու թաղուեցաւ եւ ոՔրիստոս ճշմարտապէս մեռաւ ու թաղուեցաւ եւ ոՔրիստոս ճշմարտապէս մեռաւ ու թաղուեցաւ եւ ոՔրիստոս ճշմարտապէս մեռաւ ու թաղուեցաւ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ձեւականօրէնձեւականօրէնձեւականօրէնձեւականօրէն::::    

Որոշ մտածողութիւններ կան, ըստ որոնց Քրիստոսի մահը Որոշ մտածողութիւններ կան, ըստ որոնց Քրիստոսի մահը Որոշ մտածողութիւններ կան, ըստ որոնց Քրիստոսի մահը Որոշ մտածողութիւններ կան, ըստ որոնց Քրիստոսի մահը 
իրական չիրական չիրական չիրական չէր եւ ոէր եւ ոէր եւ ոէր եւ ո´́́́չ ալ անոր թաղումըչ ալ անոր թաղումըչ ալ անոր թաղումըչ ալ անոր թաղումը::::    Այսպիսի մարդիկ կԱյսպիսի մարդիկ կԱյսպիսի մարդիկ կԱյսպիսի մարդիկ կ’’’’ըսեն, ըսեն, ըսեն, ըսեն, 
թէ Քրիստոս գերեզմանին մէջ դրուելէ ետք՝ ելաւ ու գնաց, երբ թէ Քրիստոս գերեզմանին մէջ դրուելէ ետք՝ ելաւ ու գնաց, երբ թէ Քրիստոս գերեզմանին մէջ դրուելէ ետք՝ ելաւ ու գնաց, երբ թէ Քրիստոս գերեզմանին մէջ դրուելէ ետք՝ ելաւ ու գնաց, երբ 
ամէն մարդ հոնկէ մեկնեցաւամէն մարդ հոնկէ մեկնեցաւամէն մարդ հոնկէ մեկնեցաւամէն մարդ հոնկէ մեկնեցաւ::::    Չորս աւետարանիչները սակայն, Չորս աւետարանիչները սակայն, Չորս աւետարանիչները սակայն, Չորս աւետարանիչները սակայն, 
ոոոո´́́́չ միայն կը վկայեն որ Յիսուս ստուգապէս մեռաւ ու չ միայն կը վկայեն որ Յիսուս ստուգապէս մեռաւ ու չ միայն կը վկայեն որ Յիսուս ստուգապէս մեռաւ ու չ միայն կը վկայեն որ Յիսուս ստուգապէս մեռաւ ու 
թաղուեցաւ, այլ նոյնիսկ կը յիշեն որ Յովսէփ Արիմթաղուեցաւ, այլ նոյնիսկ կը յիշեն որ Յովսէփ Արիմթաղուեցաւ, այլ նոյնիսկ կը յիշեն որ Յովսէփ Արիմթաղուեցաւ, այլ նոյնիսկ կը յիշեն որ Յովսէփ Արիմաթեացի աթեացի աթեացի աթեացի 
անունով մէկը, Պիղատոսի հրամանով, առաւ Յիսուսի մարմինը անունով մէկը, Պիղատոսի հրամանով, առաւ Յիսուսի մարմինը անունով մէկը, Պիղատոսի հրամանով, առաւ Յիսուսի մարմինը անունով մէկը, Պիղատոսի հրամանով, առաւ Յիսուսի մարմինը 
եւ Նիկոդեմոսի հետ միասին կտաւներով փաթթեցին Յիսուսի եւ Նիկոդեմոսի հետ միասին կտաւներով փաթթեցին Յիսուսի եւ Նիկոդեմոսի հետ միասին կտաւներով փաթթեցին Յիսուսի եւ Նիկոդեմոսի հետ միասին կտաւներով փաթթեցին Յիսուսի 
մարմինը՝ զմուռսին ու հալուէին հետ միասին, ինչպէս մարմինը՝ զմուռսին ու հալուէին հետ միասին, ինչպէս մարմինը՝ զմուռսին ու հալուէին հետ միասին, ինչպէս մարմինը՝ զմուռսին ու հալուէին հետ միասին, ինչպէս 
Հրեաներուն սովորութիւնն էր պատանքել (Յհ 19.38Հրեաներուն սովորութիւնն էր պատանքել (Յհ 19.38Հրեաներուն սովորութիւնն էր պատանքել (Յհ 19.38Հրեաներուն սովորութիւնն էր պատանքել (Յհ 19.38----42, 42, 42, 42, Մտ 27.57Մտ 27.57Մտ 27.57Մտ 27.57----
61, 61, 61, 61, Մր 15.42Մր 15.42Մր 15.42Մր 15.42----47, 47, 47, 47, Ղկ 23.50Ղկ 23.50Ղկ 23.50Ղկ 23.50----56)56)56)56)::::    Պահ Պահ Պահ Պահ մը առնենք Յիսուսը իբրեւ մը առնենք Յիսուսը իբրեւ մը առնենք Յիսուսը իբրեւ մը առնենք Յիսուսը իբրեւ 
մարդ, եթէ ան ճշմարտապէս մեռած չըլլար, ի՞նչպէս պիտի մարդ, եթէ ան ճշմարտապէս մեռած չըլլար, ի՞նչպէս պիտի մարդ, եթէ ան ճշմարտապէս մեռած չըլլար, ի՞նչպէս պիտի մարդ, եթէ ան ճշմարտապէս մեռած չըլլար, ի՞նչպէս պիտի 
կարենար դուրս գալ այն կտաւներէն որոնցմով փաթթուած էր կարենար դուրս գալ այն կտաւներէն որոնցմով փաթթուած էր կարենար դուրս գալ այն կտաւներէն որոնցմով փաթթուած էր կարենար դուրս գալ այն կտաւներէն որոնցմով փաթթուած էր 
զօրեղապէս եւ ի՞նչպէս պիտի դիմանար կամ հանդուրժէր զօրեղապէս եւ ի՞նչպէս պիտի դիմանար կամ հանդուրժէր զօրեղապէս եւ ի՞նչպէս պիտի դիմանար կամ հանդուրժէր զօրեղապէս եւ ի՞նչպէս պիտի դիմանար կամ հանդուրժէր 
փաթթուիլ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն զմուռսովփաթթուիլ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն զմուռսովփաթթուիլ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն զմուռսովփաթթուիլ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն զմուռսով::::    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    թաղուիլը՝ մահուանթաղուիլը՝ մահուանթաղուիլը՝ մահուանթաղուիլը՝ մահուան    օրէնքին ենթակայ ըլլալ էօրէնքին ենթակայ ըլլալ էօրէնքին ենթակայ ըլլալ էօրէնքին ենթակայ ըլլալ է::::    
Մահուան օրէնքը կը պահանջէ այն՝ որ գերեզման դրուելէ ետք, Մահուան օրէնքը կը պահանջէ այն՝ որ գերեզման դրուելէ ետք, Մահուան օրէնքը կը պահանջէ այն՝ որ գերեզման դրուելէ ետք, Մահուան օրէնքը կը պահանջէ այն՝ որ գերեզման դրուելէ ետք, 
մարդուն մարմինը աստիճանական կերպով սկսի քայքայուիլ, մարդուն մարմինը աստիճանական կերպով սկսի քայքայուիլ, մարդուն մարմինը աստիճանական կերպով սկսի քայքայուիլ, մարդուն մարմինը աստիճանական կերպով սկսի քայքայուիլ, 
նեխիլ ու փտիլնեխիլ ու փտիլնեխիլ ու փտիլնեխիլ ու փտիլ::::    Քրիստոս այս իմաստով ենթակայ չեղաւ Քրիստոս այս իմաստով ենթակայ չեղաւ Քրիստոս այս իմաստով ենթակայ չեղաւ Քրիստոս այս իմաստով ենթակայ չեղաւ 
մահուան օրէնքինմահուան օրէնքինմահուան օրէնքինմահուան օրէնքին::::    Հոգեգալուստի օրը, Պետրոս առաքեալ իր Հոգեգալուստի օրը, Պետրոս առաքեալ իր Հոգեգալուստի օրը, Պետրոս առաքեալ իր Հոգեգալուստի օրը, Պետրոս առաքեալ իր 
արտասանած ճառին մէջ արտասանած ճառին մէջ արտասանած ճառին մէջ արտասանած ճառին մէջ կը յիշէ որ Աստուած թոյլ չտուաւ որ կը յիշէ որ Աստուած թոյլ չտուաւ որ կը յիշէ որ Աստուած թոյլ չտուաւ որ կը յիշէ որ Աստուած թոյլ չտուաւ որ 
Յիսուսի մարմինը մեռելներու աշխարհին մէջ մնայ եւ փտութիւն Յիսուսի մարմինը մեռելներու աշխարհին մէջ մնայ եւ փտութիւն Յիսուսի մարմինը մեռելներու աշխարհին մէջ մնայ եւ փտութիւն Յիսուսի մարմինը մեռելներու աշխարհին մէջ մնայ եւ փտութիւն 
տեսնէ (Գրծ 2.27)տեսնէ (Գրծ 2.27)տեսնէ (Գրծ 2.27)տեսնէ (Գրծ 2.27)::::    

Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.----    յաճախ մահը կը հասկնանք իբրեւ անջատումը յաճախ մահը կը հասկնանք իբրեւ անջատումը յաճախ մահը կը հասկնանք իբրեւ անջատումը յաճախ մահը կը հասկնանք իբրեւ անջատումը 
մարդուն հոգիին եւ մարմինինմարդուն հոգիին եւ մարմինինմարդուն հոգիին եւ մարմինինմարդուն հոգիին եւ մարմինին::::    Արդ, մահուան ատեն Քրիստոսի Արդ, մահուան ատեն Քրիստոսի Արդ, մահուան ատեն Քրիստոսի Արդ, մահուան ատեն Քրիստոսի 
աստուածութիւնը բաժնուեցա՞ւ մարմինէն եւ հոգիէաստուածութիւնը բաժնուեցա՞ւ մարմինէն եւ հոգիէաստուածութիւնը բաժնուեցա՞ւ մարմինէն եւ հոգիէաստուածութիւնը բաժնուեցա՞ւ մարմինէն եւ հոգիէնննն::::    Եւ  Եւ  Եւ  Եւ  
երկրորդ, թաղման երեք օրերուն ընթացքին ի՞նչ եղաւ Քրիստոսի երկրորդ, թաղման երեք օրերուն ընթացքին ի՞նչ եղաւ Քրիստոսի երկրորդ, թաղման երեք օրերուն ընթացքին ի՞նչ եղաւ Քրիստոսի երկրորդ, թաղման երեք օրերուն ընթացքին ի՞նչ եղաւ Քրիստոսի 
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մարդկային հոգինմարդկային հոգինմարդկային հոգինմարդկային հոգին::::    Երկու տարբեր հարցումներ են որոնց պէտք է Երկու տարբեր հարցումներ են որոնց պէտք է Երկու տարբեր հարցումներ են որոնց պէտք է Երկու տարբեր հարցումներ են որոնց պէտք է 
փորձենք պատասխանելփորձենք պատասխանելփորձենք պատասխանելփորձենք պատասխանել::::    

Ժամագիրքին սկիզբը Հաւատամք մը ունինք, որուն 7Ժամագիրքին սկիզբը Հաւատամք մը ունինք, որուն 7Ժամագիրքին սկիզբը Հաւատամք մը ունինք, որուն 7Ժամագիրքին սկիզբը Հաւատամք մը ունինք, որուն 7----րդ րդ րդ րդ 
տունին մէջ կը կարդանք. տունին մէջ կը կարդանք. տունին մէջ կը կարդանք. տունին մէջ կը կարդանք. ««««Խաչուեցաւ եւ մեռաւ մարմինով, բայց Խաչուեցաւ եւ մեռաւ մարմինով, բայց Խաչուեցաւ եւ մեռաւ մարմինով, բայց Խաչուեցաւ եւ մեռաւ մարմինով, բայց 
կենդանի կենդանի կենդանի կենդանի մնաց աստուածութեամբըմնաց աստուածութեամբըմնաց աստուածութեամբըմնաց աստուածութեամբը::::    Մարմինը գերեզման Մարմինը գերեզման Մարմինը գերեզման Մարմինը գերեզման 
դրուեցաւ՝ աստուածութեան միաւորուած մնալով, իսկ հոգիով դրուեցաւ՝ աստուածութեան միաւորուած մնալով, իսկ հոգիով դրուեցաւ՝ աստուածութեան միաւորուած մնալով, իսկ հոգիով դրուեցաւ՝ աստուածութեան միաւորուած մնալով, իսկ հոգիով 
դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք19191919    իջաւ առանց աստուածութենէն բաժնուելուիջաւ առանց աստուածութենէն բաժնուելուիջաւ առանց աստուածութենէն բաժնուելուիջաւ առանց աստուածութենէն բաժնուելու::::    Քարոզեց Քարոզեց Քարոզեց Քարոզեց 
հոգիներուն, աւերեց դժոխքը եւ ազատեց հոգիներըհոգիներուն, աւերեց դժոխքը եւ ազատեց հոգիներըհոգիներուն, աւերեց դժոխքը եւ ազատեց հոգիներըհոգիներուն, աւերեց դժոխքը եւ ազատեց հոգիները::::    Երեք օր ետք Երեք օր ետք Երեք օր ետք Երեք օր ետք 
յարութիւն առաւ մեռելներէն եւ երեւցաւ աշակերտներունյարութիւն առաւ մեռելներէն եւ երեւցաւ աշակերտներունյարութիւն առաւ մեռելներէն եւ երեւցաւ աշակերտներունյարութիւն առաւ մեռելներէն եւ երեւցաւ աշակերտներուն»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
հատուածին կեդրոնական բաժինը ցոյց կու տայ որ հատուածին կեդրոնական բաժինը ցոյց կու տայ որ հատուածին կեդրոնական բաժինը ցոյց կու տայ որ հատուածին կեդրոնական բաժինը ցոյց կու տայ որ 
աստուածութիւնը երբեք չբաժնուեցաւ ոաստուածութիւնը երբեք չբաժնուեցաւ ոաստուածութիւնը երբեք չբաժնուեցաւ ոաստուածութիւնը երբեք չբաժնուեցաւ ո´́́́չ մարմինէն եւ ոչ մարմինէն եւ ոչ մարմինէն եւ ոչ մարմինէն եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
մարդկային հոգիէն, ոմարդկային հոգիէն, ոմարդկային հոգիէն, ոմարդկային հոգիէն, ո´́́́չ մահուան վայրկեանին, ոչ մահուան վայրկեանին, ոչ մահուան վայրկեանին, ոչ մահուան վայրկեանին, ո´́́́չ գերեզման չ գերեզման չ գերեզման չ գերեզման 
դրուելու ատեն եւ ոդրուելու ատեն եւ ոդրուելու ատեն եւ ոդրուելու ատեն եւ ո´́́́չ ալ մինչեւ յարութիւնչ ալ մինչեւ յարութիւնչ ալ մինչեւ յարութիւնչ ալ մինչեւ յարութիւն::::    

Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««թէպէտ մեռաւ մարմինով, բայց կենդանի մնաց թէպէտ մեռաւ մարմինով, բայց կենդանի մնաց թէպէտ մեռաւ մարմինով, բայց կենդանի մնաց թէպէտ մեռաւ մարմինով, բայց կենդանի մնաց 
հոգիոհոգիոհոգիոհոգիովվվվ::::    Եւ հոգիով ալ՝ գնաց քարոզեց բանտարկուած Եւ հոգիով ալ՝ գնաց քարոզեց բանտարկուած Եւ հոգիով ալ՝ գնաց քարոզեց բանտարկուած Եւ հոգիով ալ՝ գնաց քարոզեց բանտարկուած 
հոգիներուն որոնք ատենօք չհնազանդեցան Աստուծոյ, երբ հոգիներուն որոնք ատենօք չհնազանդեցան Աստուծոյ, երբ հոգիներուն որոնք ատենօք չհնազանդեցան Աստուծոյ, երբ հոգիներուն որոնք ատենօք չհնազանդեցան Աստուծոյ, երբ 
անիկա ներողամտութեամբ կը համբերէրանիկա ներողամտութեամբ կը համբերէրանիկա ներողամտութեամբ կը համբերէրանիկա ներողամտութեամբ կը համբերէր»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 3.18Ա.Պտ 3.18Ա.Պտ 3.18Ա.Պտ 3.18----19, 4.6)19, 4.6)19, 4.6)19, 4.6)::::    
Այս խօսքը չի նշանակեր որ Քրիստոս քարոզեց կամ փրկութեան Այս խօսքը չի նշանակեր որ Քրիստոս քարոզեց կամ փրկութեան Այս խօսքը չի նշանակեր որ Քրիստոս քարոզեց կամ փրկութեան Այս խօսքը չի նշանակեր որ Քրիստոս քարոզեց կամ փրկութեան 
աւետիսը տուաւ անցեալին մէջ ապրած անհաւատ ու աւետիսը տուաւ անցեալին մէջ ապրած անհաւատ ու աւետիսը տուաւ անցեալին մէջ ապրած անհաւատ ու աւետիսը տուաւ անցեալին մէջ ապրած անհաւատ ու 
անաստուաանաստուաանաստուաանաստուած մարդոց, այլ անոնց՝ որոնք արդար մարդիկ էին, եւ ծ մարդոց, այլ անոնց՝ որոնք արդար մարդիկ էին, եւ ծ մարդոց, այլ անոնց՝ որոնք արդար մարդիկ էին, եւ ծ մարդոց, այլ անոնց՝ որոնք արդար մարդիկ էին, եւ 
սակայն, Աստուծոյ նկատմամբ բացարձակ հնազանդութիւն սակայն, Աստուծոյ նկատմամբ բացարձակ հնազանդութիւն սակայն, Աստուծոյ նկատմամբ բացարձակ հնազանդութիւն սակայն, Աստուծոյ նկատմամբ բացարձակ հնազանդութիւն 
ցուցաբերած մարդիկ չէինցուցաբերած մարդիկ չէինցուցաբերած մարդիկ չէինցուցաբերած մարդիկ չէին::::    

Յիշենք կէտ մը եւս որ թէպէտ անմիջականօրէն մեր նիւթին Յիշենք կէտ մը եւս որ թէպէտ անմիջականօրէն մեր նիւթին Յիշենք կէտ մը եւս որ թէպէտ անմիջականօրէն մեր նիւթին Յիշենք կէտ մը եւս որ թէպէտ անմիջականօրէն մեր նիւթին 
հետ կապ չունի, բայց գիտնալը հետաքրքրական էհետ կապ չունի, բայց գիտնալը հետաքրքրական էհետ կապ չունի, բայց գիտնալը հետաքրքրական էհետ կապ չունի, բայց գիտնալը հետաքրքրական է::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Յովհաննէս Մկրտիչ հանդիսացաւ ՔրիսՅովհաննէս Մկրտիչ հանդիսացաւ ՔրիսՅովհաննէս Մկրտիչ հանդիսացաւ ՔրիսՅովհաննէս Մկրտիչ հանդիսացաւ Քրիստոսի նախակարապետը տոսի նախակարապետը տոսի նախակարապետը տոսի նախակարապետը 
երկրի վրայ, այնպէս ալ, հանդիսացաւ անոր նախակարապետը երկրի վրայ, այնպէս ալ, հանդիսացաւ անոր նախակարապետը երկրի վրայ, այնպէս ալ, հանդիսացաւ անոր նախակարապետը երկրի վրայ, այնպէս ալ, հանդիսացաւ անոր նախակարապետը 
մեռելներու աշխարհին մէջմեռելներու աշխարհին մէջմեռելներու աշխարհին մէջմեռելներու աշխարհին մէջ::::    Յովհաննէս Մկրտիչին նուիրուած Յովհաննէս Մկրտիչին նուիրուած Յովհաննէս Մկրտիչին նուիրուած Յովհաննէս Մկրտիչին նուիրուած 
շարականները եւս նոյն բանը կը հաստատեն. շարականները եւս նոյն բանը կը հաստատեն. շարականները եւս նոյն բանը կը հաստատեն. շարականները եւս նոյն բանը կը հաստատեն. ««««Աւետաբեր Աւետաբեր Աւետաբեր Աւետաբեր 
ցնծութիւն եղար մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող ցնծութիւն եղար մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող ցնծութիւն եղար մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող ցնծութիւն եղար մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող 
հոգիներունհոգիներունհոգիներունհոգիներուն::::    Եղար կարապետը Տիրոջ, անոԵղար կարապետը Տիրոջ, անոԵղար կարապետը Տիրոջ, անոԵղար կարապետը Տիրոջ, անոր ստորերկիր իջման, ր ստորերկիր իջման, ր ստորերկիր իջման, ր ստորերկիր իջման, 
որով մահուան երկունքը ջնջուեցաւորով մահուան երկունքը ջնջուեցաւորով մահուան երկունքը ջնջուեցաւորով մահուան երկունքը ջնջուեցաւ»»»»::::    Այլուր կը կարդանք. Այլուր կը կարդանք. Այլուր կը կարդանք. Այլուր կը կարդանք. 
««««Կատարումը եղար օրէնքին եւ նախասկիզբը շնորհքին, եւ Կատարումը եղար օրէնքին եւ նախասկիզբը շնորհքին, եւ Կատարումը եղար օրէնքին եւ նախասկիզբը շնորհքին, եւ Կատարումը եղար օրէնքին եւ նախասկիզբը շնորհքին, եւ 
մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող հոգիներուն քարոզեցիր մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող հոգիներուն քարոզեցիր մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող հոգիներուն քարոզեցիր մեռելներու աշխարհին մէջ գտնուող հոգիներուն քարոզեցիր 
Քրիստոսով եկած փրկութիւնըՔրիստոսով եկած փրկութիւնըՔրիստոսով եկած փրկութիւնըՔրիստոսով եկած փրկութիւնը»»»»::::    Եւ ի վերջոյ, ուրիշ տեղ մը կը Եւ ի վերջոյ, ուրիշ տեղ մը կը Եւ ի վերջոյ, ուրիշ տեղ մը կը Եւ ի վերջոյ, ուրիշ տեղ մը կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««Դուն որ մեռելԴուն որ մեռելԴուն որ մեռելԴուն որ մեռելներու աշխարհը իջած մարգարէներուն ներու աշխարհը իջած մարգարէներուն ներու աշխարհը իջած մարգարէներուն ներու աշխարհը իջած մարգարէներուն 

                                                 
19 Ակնարկութիւնը մեռելներու աշխարհին է, հոգիներու կայանին է, եւ ո´չ թէ 
տանջարանին: 
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աւետեցիր Աստուծոյ Որդիին գալուստը, տէաւետեցիր Աստուծոյ Որդիին գալուստը, տէաւետեցիր Աստուծոյ Որդիին գալուստը, տէաւետեցիր Աստուծոյ Որդիին գալուստը, տէ ՜՜՜՜ր Յովհաննէս, ր Յովհաննէս, ր Յովհաննէս, ր Յովհաննէս, 
անդադար բարեխօսէ մեզի համարանդադար բարեխօսէ մեզի համարանդադար բարեխօսէ մեզի համարանդադար բարեխօսէ մեզի համար»»»»::::    

Անդրադառնանք վերջին հարցի մը, որ հոգիի անմահութեան Անդրադառնանք վերջին հարցի մը, որ հոգիի անմահութեան Անդրադառնանք վերջին հարցի մը, որ հոգիի անմահութեան Անդրադառնանք վերջին հարցի մը, որ հոգիի անմահութեան 
հաւատացող ամէն մարդ կը հարցնէհաւատացող ամէն մարդ կը հարցնէհաւատացող ամէն մարդ կը հարցնէհաւատացող ամէն մարդ կը հարցնէ::::    Հոգին մարմինէն բաժնուելէ Հոգին մարմինէն բաժնուելէ Հոգին մարմինէն բաժնուելէ Հոգին մարմինէն բաժնուելէ 
ետք ո՞ւր կետք ո՞ւր կետք ո՞ւր կետք ո՞ւր կ’’’’երթայ եւ ի՞նչ վիճակի մէերթայ եւ ի՞նչ վիճակի մէերթայ եւ ի՞նչ վիճակի մէերթայ եւ ի՞նչ վիճակի մէջ կջ կջ կջ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

Նախ ըսեմ, որ Աստուածաշունչ Մատեանին վրայ Նախ ըսեմ, որ Աստուածաշունչ Մատեանին վրայ Նախ ըսեմ, որ Աստուածաշունչ Մատեանին վրայ Նախ ըսեմ, որ Աստուածաշունչ Մատեանին վրայ 
հիմնուելով, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, որոնց կարգին նաեւ հիմնուելով, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, որոնց կարգին նաեւ հիմնուելով, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, որոնց կարգին նաեւ հիմնուելով, Արեւելքի բոլոր եկեղեցիները, որոնց կարգին նաեւ 
Հայ Եկեղեցին, կը հաւատան որ իւրաքանչիւր մարդ իր Հայ Եկեղեցին, կը հաւատան որ իւրաքանչիւր մարդ իր Հայ Եկեղեցին, կը հաւատան որ իւրաքանչիւր մարդ իր Հայ Եկեղեցին, կը հաւատան որ իւրաքանչիւր մարդ իր 
գործերուն համաձայն հատուցում պիտի ստանայ եւ այդ մէկը գործերուն համաձայն հատուցում պիտի ստանայ եւ այդ մէկը գործերուն համաձայն հատուցում պիտի ստանայ եւ այդ մէկը գործերուն համաձայն հատուցում պիտի ստանայ եւ այդ մէկը 
տեղի պիտի ունենայ ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրտեղի պիտի ունենայ ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրտեղի պիտի ունենայ ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրտեղի պիտի ունենայ ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի իստոսի իստոսի իստոսի 
երկրորդ գալուստիներկրորդ գալուստիներկրորդ գալուստիներկրորդ գալուստին::::    

Տարբեր է Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տեսակէտը որ կու գայ միջին Տարբեր է Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տեսակէտը որ կու գայ միջին Տարբեր է Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տեսակէտը որ կու գայ միջին Տարբեր է Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ տեսակէտը որ կու գայ միջին 
դարերէնդարերէնդարերէնդարերէն::::    Կաթոլիկները, ինչպէս նաեւ Բողոքական հոսանքները, Կաթոլիկները, ինչպէս նաեւ Բողոքական հոսանքները, Կաթոլիկները, ինչպէս նաեւ Բողոքական հոսանքները, Կաթոլիկները, ինչպէս նաեւ Բողոքական հոսանքները, 
կը հաւատան որ մահէն անմիջապէս ետք Աստուած արդէն կը հաւատան որ մահէն անմիջապէս ետք Աստուած արդէն կը հաւատան որ մահէն անմիջապէս ետք Աստուած արդէն կը հաւատան որ մահէն անմիջապէս ետք Աստուած արդէն 
հատուցուն կհատուցուն կհատուցուն կհատուցուն կ’’’’ընէ գործերուն համաձայնընէ գործերուն համաձայնընէ գործերուն համաձայնընէ գործերուն համաձայն::::    Եթէ գործերու Եթէ գործերու Եթէ գործերու Եթէ գործերու 
համաձայն հատուցումը մահէհամաձայն հատուցումը մահէհամաձայն հատուցումը մահէհամաձայն հատուցումը մահէն ետք է որ կն ետք է որ կն ետք է որ կն ետք է որ կ’’’’ըլլայ, այդ ըլլայ, այդ ըլլայ, այդ ըլլայ, այդ 
պարագային, ընդհանրական դատաստանի օրը ի՞նչ պիտի ըլլայպարագային, ընդհանրական դատաստանի օրը ի՞նչ պիտի ըլլայպարագային, ընդհանրական դատաստանի օրը ի՞նչ պիտի ըլլայպարագային, ընդհանրական դատաստանի օրը ի՞նչ պիտի ըլլայ::::    
Եթէ ընդունինք որ մահէն ետք գործերու համաձայն հատուցում Եթէ ընդունինք որ մահէն ետք գործերու համաձայն հատուցում Եթէ ընդունինք որ մահէն ետք գործերու համաձայն հատուցում Եթէ ընդունինք որ մահէն ետք գործերու համաձայն հատուցում 
կկկկ’’’’ըլլայ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին անմիջականօրէն ըլլայ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին անմիջականօրէն ըլլայ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին անմիջականօրէն ըլլայ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստին անմիջականօրէն 
յաջորդող դատաստանը իր իմաստէն ու նշանակութենէն յաջորդող դատաստանը իր իմաստէն ու նշանակութենէն յաջորդող դատաստանը իր իմաստէն ու նշանակութենէն յաջորդող դատաստանը իր իմաստէն ու նշանակութենէն 
ամբողջովին կը պարպուիամբողջովին կը պարպուիամբողջովին կը պարպուիամբողջովին կը պարպուի::::    

ՅովՅովՅովՅովհաննէս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու հաննէս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու հաննէս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու հաննէս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու 
տայ, որ գործերու համաձայն հատուցումը տեղի պիտի ունենայ տայ, որ գործերու համաձայն հատուցումը տեղի պիտի ունենայ տայ, որ գործերու համաձայն հատուցումը տեղի պիտի ունենայ տայ, որ գործերու համաձայն հատուցումը տեղի պիտի ունենայ 
ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ընդհանուր դատաստանի օրը՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն 
ետք միայնետք միայնետք միայնետք միայն::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր 
վրայ բազմած մէկը, որուն ներկայութենէն փախան վրայ բազմած մէկը, որուն ներկայութենէն փախան վրայ բազմած մէկը, որուն ներկայութենէն փախան վրայ բազմած մէկը, որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու երկինքն ու 
երկիրը՝ առանց հետք մը ձգելուերկիրը՝ առանց հետք մը ձգելուերկիրը՝ առանց հետք մը ձգելուերկիրը՝ առանց հետք մը ձգելու::::    Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու 
փոքր, որոնք գահին դիմաց կանգնած էինփոքր, որոնք գահին դիմաց կանգնած էինփոքր, որոնք գահին դիմաց կանգնած էինփոքր, որոնք գահին դիմաց կանգնած էին::::    Գիրքերը բացուեցան Գիրքերը բացուեցան Գիրքերը բացուեցան Գիրքերը բացուեցան 
եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ գիրք մը՝ Կեանքի գիրքըեւ ապա բացուեցաւ ուրիշ գիրք մը՝ Կեանքի գիրքըեւ ապա բացուեցաւ ուրիշ գիրք մը՝ Կեանքի գիրքըեւ ապա բացուեցաւ ուրիշ գիրք մը՝ Կեանքի գիրքը::::    Մեռելները Մեռելները Մեռելները Մեռելները 
դատուեցան իրենց գործերուն համաձայն, որոնք դատուեցան իրենց գործերուն համաձայն, որոնք դատուեցան իրենց գործերուն համաձայն, որոնք դատուեցան իրենց գործերուն համաձայն, որոնք 
արձանագրուած էին այնտեղարձանագրուած էին այնտեղարձանագրուած էին այնտեղարձանագրուած էին այնտեղ::::    Ապա ծովը յԱպա ծովը յԱպա ծովը յԱպա ծովը յանձնեց իր մէջ անձնեց իր մէջ անձնեց իր մէջ անձնեց իր մէջ 
գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու դժոխքը, եւ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու դժոխքը, եւ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու դժոխքը, եւ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու դժոխքը, եւ 
իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն համաձայնիւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն համաձայնիւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն համաձայնիւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն համաձայն»»»» ( ( ( (Յյտ Յյտ Յյտ Յյտ 
20.1120.1120.1120.11----13)13)13)13)::::    

Դարձեալ կը հարցնենք քիչ մը վերեւ մեր հարցուցած նոյն Դարձեալ կը հարցնենք քիչ մը վերեւ մեր հարցուցած նոյն Դարձեալ կը հարցնենք քիչ մը վերեւ մեր հարցուցած նոյն Դարձեալ կը հարցնենք քիչ մը վերեւ մեր հարցուցած նոյն 
հարցումը՝ հոգին մարմինէն բաժնուելէ ետք ո՞ւր կհարցումը՝ հոգին մարմինէն բաժնուելէ ետք ո՞ւր կհարցումը՝ հոգին մարմինէն բաժնուելէ ետք ո՞ւր կհարցումը՝ հոգին մարմինէն բաժնուելէ ետք ո՞ւր կ’’’’երթայ եւ ի՞նչ երթայ եւ ի՞նչ երթայ եւ ի՞նչ երթայ եւ ի՞նչ 
վիճակի մէջ կվիճակի մէջ կվիճակի մէջ կվիճակի մէջ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ բոլոր Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ բոլոր Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ բոլոր Մեր եկեղեցւոյ տեսակէտը այն է՝ որ բոլոր 
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հոգիները մէհոգիները մէհոգիները մէհոգիները մէ´́́́կ տեղ կը հաւաքուինկ տեղ կը հաւաքուինկ տեղ կը հաւաքուինկ տեղ կը հաւաքուին::::    Ասոր պատկերացումը Ասոր պատկերացումը Ասոր պատկերացումը Ասոր պատկերացումը 
կկկկ’’’’առնենք Ղուկասու Աւետարանին մէջ յիշուած աղքատ առնենք Ղուկասու Աւետարանին մէջ յիշուած աղքատ առնենք Ղուկասու Աւետարանին մէջ յիշուած աղքատ առնենք Ղուկասու Աւետարանին մէջ յիշուած աղքատ 
Ղազարոսին եւ մեծահարուստին առակէն (Ղկ 16.19Ղազարոսին եւ մեծահարուստին առակէն (Ղկ 16.19Ղազարոսին եւ մեծահարուստին առակէն (Ղկ 16.19Ղազարոսին եւ մեծահարուստին առակէն (Ղկ 16.19----31)31)31)31)::::    Երկուքն Երկուքն Երկուքն Երկուքն 
ալ կը յիշուին մեռելներու աշխարհին մէջալ կը յիշուին մեռելներու աշխարհին մէջալ կը յիշուին մեռելներու աշխարհին մէջալ կը յիշուին մեռելներու աշխարհին մէջ::::    Մեծահարուստը Մեծահարուստը Մեծահարուստը Մեծահարուստը 
դժոխդժոխդժոխդժոխքի մէջ էր եւ կը տանջուէր, իսկ Ղազարոս՝ Աբրահամի մօտ քի մէջ էր եւ կը տանջուէր, իսկ Ղազարոս՝ Աբրահամի մօտ քի մէջ էր եւ կը տանջուէր, իսկ Ղազարոս՝ Աբրահամի մօտ քի մէջ էր եւ կը տանջուէր, իսկ Ղազարոս՝ Աբրահամի մօտ 
էր (Ղկ 16.23)էր (Ղկ 16.23)էր (Ղկ 16.23)էր (Ղկ 16.23)::::    

Առակը ցոյց կու տայ որ մեծահարուստն ու Ղազարոսը իրար Առակը ցոյց կու տայ որ մեծահարուստն ու Ղազարոսը իրար Առակը ցոյց կու տայ որ մեծահարուստն ու Ղազարոսը իրար Առակը ցոյց կու տայ որ մեծահարուստն ու Ղազարոսը իրար 
կը տեսնեն, եւ հետեւաբար, իրարմէ անջատուած չեն տեղով, կը տեսնեն, եւ հետեւաբար, իրարմէ անջատուած չեն տեղով, կը տեսնեն, եւ հետեւաբար, իրարմէ անջատուած չեն տեղով, կը տեսնեն, եւ հետեւաբար, իրարմէ անջատուած չեն տեղով, 
այնպէս որ իրար չկարենան տեսնելայնպէս որ իրար չկարենան տեսնելայնպէս որ իրար չկարենան տեսնելայնպէս որ իրար չկարենան տեսնել::::    Այս իրողութիւնը որոշապէս Այս իրողութիւնը որոշապէս Այս իրողութիւնը որոշապէս Այս իրողութիւնը որոշապէս 
կը պարզէ որ մինչեւ դատաստանկը պարզէ որ մինչեւ դատաստանկը պարզէ որ մինչեւ դատաստանկը պարզէ որ մինչեւ դատաստանի օրը հոգիները միասին ու ի օրը հոգիները միասին ու ի օրը հոգիները միասին ու ի օրը հոգիները միասին ու 
միատեղ պիտի ըլլանմիատեղ պիտի ըլլանմիատեղ պիտի ըլլանմիատեղ պիտի ըլլան::::    

Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք հոգիները միատեղ են՝ չի նշանակեր նոյն ըսենք հոգիները միատեղ են՝ չի նշանակեր նոյն ըսենք հոգիները միատեղ են՝ չի նշանակեր նոյն ըսենք հոգիները միատեղ են՝ չի նշանակեր նոյն 
վիճակին մէջ ենվիճակին մէջ ենվիճակին մէջ ենվիճակին մէջ են::::    Տարբեր բան է տեղի հասկացողութիւնը եւ Տարբեր բան է տեղի հասկացողութիւնը եւ Տարբեր բան է տեղի հասկացողութիւնը եւ Տարբեր բան է տեղի հասկացողութիւնը եւ 
տարբեր բան՝ վիճակի հասկացողութիւնըտարբեր բան՝ վիճակի հասկացողութիւնըտարբեր բան՝ վիճակի հասկացողութիւնըտարբեր բան՝ վիճակի հասկացողութիւնը::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ««««տեղտեղտեղտեղ» » » » բառը կը բառը կը բառը կը բառը կը 
գործածենք, պէտք չէ մտածենք նիւթական տեղի մը կամ վայրի գործածենք, պէտք չէ մտածենք նիւթական տեղի մը կամ վայրի գործածենք, պէտք չէ մտածենք նիւթական տեղի մը կամ վայրի գործածենք, պէտք չէ մտածենք նիւթական տեղի մը կամ վայրի 
մըմըմըմը    մասինմասինմասինմասին::::    Յատուկ նիւթական վայր մը չկայ ուր հոգիները կը Յատուկ նիւթական վայր մը չկայ ուր հոգիները կը Յատուկ նիւթական վայր մը չկայ ուր հոգիները կը Յատուկ նիւթական վայր մը չկայ ուր հոգիները կը 
հաւաքուին իրենց մարմիններէն բաժնուելէ ետքհաւաքուին իրենց մարմիններէն բաժնուելէ ետքհաւաքուին իրենց մարմիններէն բաժնուելէ ետքհաւաքուին իրենց մարմիններէն բաժնուելէ ետք::::    

Յիշենք նաեւ որ մէկ տեղ հաւաքուած հոգիները որոշ Յիշենք նաեւ որ մէկ տեղ հաւաքուած հոգիները որոշ Յիշենք նաեւ որ մէկ տեղ հաւաքուած հոգիները որոշ Յիշենք նաեւ որ մէկ տեղ հաւաքուած հոգիները որոշ 
հաղորդակցութեան մէջ կհաղորդակցութեան մէջ կհաղորդակցութեան մէջ կհաղորդակցութեան մէջ կ’’’’ըլլան իրարու հետըլլան իրարու հետըլլան իրարու հետըլլան իրարու հետ::::    Հարկաւ իրարու Հարկաւ իրարու Հարկաւ իրարու Հարկաւ իրարու 
հետ անմիջական հաղորդակցութեան մէջ կրնան ըլլալ միայն հետ անմիջական հաղորդակցութեան մէջ կրնան ըլլալ միայն հետ անմիջական հաղորդակցութեան մէջ կրնան ըլլալ միայն հետ անմիջական հաղորդակցութեան մէջ կրնան ըլլալ միայն 
անոնք՝ անոնք՝ անոնք՝ անոնք՝ որոնք վիճակակից ու բաժնեկից են իրարուորոնք վիճակակից ու բաժնեկից են իրարուորոնք վիճակակից ու բաժնեկից են իրարուորոնք վիճակակից ու բաժնեկից են իրարու::::    

Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի մարդիկը կը բաժնէ երկու խումբի՝ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի մարդիկը կը բաժնէ երկու խումբի՝ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի մարդիկը կը բաժնէ երկու խումբի՝ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի մարդիկը կը բաժնէ երկու խումբի՝ 
արդար մարդիկ եւ չարագործ մարդիկարդար մարդիկ եւ չարագործ մարդիկարդար մարդիկ եւ չարագործ մարդիկարդար մարդիկ եւ չարագործ մարդիկ::::    Արդար մարդիկը իրենց Արդար մարդիկը իրենց Արդար մարդիկը իրենց Արդար մարդիկը իրենց 
կարգին կը բաժնուին երկու խումբի՝ արդարներ եւ կարգին կը բաժնուին երկու խումբի՝ արդարներ եւ կարգին կը բաժնուին երկու խումբի՝ արդարներ եւ կարգին կը բաժնուին երկու խումբի՝ արդարներ եւ 
կիսարդարներկիսարդարներկիսարդարներկիսարդարներ::::    

Արդար մարդիկԱրդար մարդիկԱրդար մարդիկԱրդար մարդիկ::::    Տաթեւացին կը բացատրէ որ երկրի վրայ Տաթեւացին կը բացատրէ որ երկրի վրայ Տաթեւացին կը բացատրէ որ երկրի վրայ Տաթեւացին կը բացատրէ որ երկրի վրայ 
արդաարդաարդաարդար ու կատարեալ կեանք ապրած մարդոց հոգիները, ր ու կատարեալ կեանք ապրած մարդոց հոգիները, ր ու կատարեալ կեանք ապրած մարդոց հոգիները, ր ու կատարեալ կեանք ապրած մարդոց հոգիները, 
բաժնուելէ ետք իրենց մարմիններէն՝ կբաժնուելէ ետք իրենց մարմիններէն՝ կբաժնուելէ ետք իրենց մարմիններէն՝ կբաժնուելէ ետք իրենց մարմիններէն՝ կ’’’’երթան ապրելու երթան ապրելու երթան ապրելու երթան ապրելու ««««վերին վերին վերին վերին 
ոլորտին կամ երկինքինոլորտին կամ երկինքինոլորտին կամ երկինքինոլորտին կամ երկինքին»»»»20202020    մէջ, ուր եւ կատարեալ ուրախութեամբ մէջ, ուր եւ կատարեալ ուրախութեամբ մէջ, ուր եւ կատարեալ ուրախութեամբ մէջ, ուր եւ կատարեալ ուրախութեամբ 
կը սպասեն Քրիստոսի յայտնուելունկը սպասեն Քրիստոսի յայտնուելունկը սպասեն Քրիստոսի յայտնուելունկը սպասեն Քրիստոսի յայտնուելուն::::    

Կիսարդար մարդիկԿիսարդար մարդիկԿիսարդար մարդիկԿիսարդար մարդիկ::::    Այս խումբի մարդոց համար կը Այս խումբի մարդոց համար կը Այս խումբի մարդոց համար կը Այս խումբի մարդոց համար կը 
հաստատէ, որ թէպէտ քրիստհաստատէ, որ թէպէտ քրիստհաստատէ, որ թէպէտ քրիստհաստատէ, որ թէպէտ քրիստոնէական կեանքով ապրեցան, բայց ոնէական կեանքով ապրեցան, բայց ոնէական կեանքով ապրեցան, բայց ոնէական կեանքով ապրեցան, բայց 
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 Հետաքրքրական է որ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին գաղափարը կամ առաջարկած 
մեկնութիւնը տարբեր է մեկնիչներուն ջախջախիչ մեծամասնութենէն, անով՝ որ ան կը 

խորհի որ երկրի վրայ արդար կեանք ապրած մարդոց հոգիները տարբեր տեղ կը 

հաւաքուին՝ «վերին երկինքին» մէջ, կիսարդար կեանք ապրած մարդոց հոգիները տարբեր 

տեղ՝ «ստորին երկինք», իսկ անարդար կեանք ապրած մարդոց հոգիները տարբեր տեղ՝ 
«երկրին ստորին տեղերը»: 
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ամբողջապէս Աստուծոյ կամքը չկատարեցին, ճիշդ անոր համար ամբողջապէս Աստուծոյ կամքը չկատարեցին, ճիշդ անոր համար ամբողջապէս Աստուծոյ կամքը չկատարեցին, ճիշդ անոր համար ամբողջապէս Աստուծոյ կամքը չկատարեցին, ճիշդ անոր համար 
ալ, անոնք ալ, անոնք ալ, անոնք ալ, անոնք ««««ստորին երկինքինստորին երկինքինստորին երկինքինստորին երկինքին» » » » մէջ են, սպասողական վիճակի մէջ են, սպասողական վիճակի մէջ են, սպասողական վիճակի մէջ են, սպասողական վիճակի 
մէջ, բայց եւ ուրախ վիճակի մէջ, որովհետեւ գիտակից են որ մէջ, բայց եւ ուրախ վիճակի մէջ, որովհետեւ գիտակից են որ մէջ, բայց եւ ուրախ վիճակի մէջ, որովհետեւ գիտակից են որ մէջ, բայց եւ ուրախ վիճակի մէջ, որովհետեւ գիտակից են որ 
փորձեցին արդար կեանք մը վարելփորձեցին արդար կեանք մը վարելփորձեցին արդար կեանք մը վարելփորձեցին արդար կեանք մը վարել::::    

Իրենց այդ սպասողական վիճակի մէջ,Իրենց այդ սպասողական վիճակի մէջ,Իրենց այդ սպասողական վիճակի մէջ,Իրենց այդ սպասողական վիճակի մէջ,    անոնք կը անոնք կը անոնք կը անոնք կը 
նախաճաշակեն Աստուծոյ փրկութիւնը, այդ փրկութեան նախաճաշակեն Աստուծոյ փրկութիւնը, այդ փրկութեան նախաճաշակեն Աստուծոյ փրկութիւնը, այդ փրկութեան նախաճաշակեն Աստուծոյ փրկութիւնը, այդ փրկութեան 
երանութիւնն ու ուրախութիւնը, որ իր կատարելութեան պիտի երանութիւնն ու ուրախութիւնը, որ իր կատարելութեան պիտի երանութիւնն ու ուրախութիւնը, որ իր կատարելութեան պիտի երանութիւնն ու ուրախութիւնը, որ իր կատարելութեան պիտի 
հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետքհասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետքհասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետքհասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք::::    Այսպիսի մարդիկ Այսպիսի մարդիկ Այսպիսի մարդիկ Այսպիսի մարդիկ 
դատաստանի օրը պիտի արժանանան Աստուծոյ գութին եւ դատաստանի օրը պիտի արժանանան Աստուծոյ գութին եւ դատաստանի օրը պիտի արժանանան Աստուծոյ գութին եւ դատաստանի օրը պիտի արժանանան Աստուծոյ գութին եւ 
ողորմութեան, որովհետեւ թէպէտ իրենց կեանքը թեողորմութեան, որովհետեւ թէպէտ իրենց կեանքը թեողորմութեան, որովհետեւ թէպէտ իրենց կեանքը թեողորմութեան, որովհետեւ թէպէտ իրենց կեանքը թերիներով րիներով րիներով րիներով 
լեցուն եղաւ, բայց իր ընդհանրութեանը մէջ Աստուծոյ նուիրուած լեցուն եղաւ, բայց իր ընդհանրութեանը մէջ Աստուծոյ նուիրուած լեցուն եղաւ, բայց իր ընդհանրութեանը մէջ Աստուծոյ նուիրուած լեցուն եղաւ, բայց իր ընդհանրութեանը մէջ Աստուծոյ նուիրուած 
կեանք մը եղաւկեանք մը եղաւկեանք մը եղաւկեանք մը եղաւ::::    Անոնք թէպէտ կատարեալ չեղան, բայց Անոնք թէպէտ կատարեալ չեղան, բայց Անոնք թէպէտ կատարեալ չեղան, բայց Անոնք թէպէտ կատարեալ չեղան, բայց 
փորձեցին կատարելութեան ճամբուն մէջ մնալփորձեցին կատարելութեան ճամբուն մէջ մնալփորձեցին կատարելութեան ճամբուն մէջ մնալփորձեցին կատարելութեան ճամբուն մէջ մնալ::::    

Անարդար մարդիկԱնարդար մարդիկԱնարդար մարդիկԱնարդար մարդիկ::::    Ասոնց վերաբերեալ Տաթեւացին կԱսոնց վերաբերեալ Տաթեւացին կԱսոնց վերաբերեալ Տաթեւացին կԱսոնց վերաբերեալ Տաթեւացին կ’’’’ըսէ, ըսէ, ըսէ, ըսէ, 
որ անոնց հոգիները որ անոնց հոգիները որ անոնց հոգիները որ անոնց հոգիները ««««երկրին ստորին տեղերըերկրին ստորին տեղերըերկրին ստորին տեղերըերկրին ստորին տեղերը» » » » կկկկ’’’’իջնեն, իջնեն, իջնեն, իջնեն, ուր եւ կը ուր եւ կը ուր եւ կը ուր եւ կը 
տանջուին, որովհետեւ գիտակից են երկրի վրայ իրենց ապրած տանջուին, որովհետեւ գիտակից են երկրի վրայ իրենց ապրած տանջուին, որովհետեւ գիտակից են երկրի վրայ իրենց ապրած տանջուին, որովհետեւ գիտակից են երկրի վրայ իրենց ապրած 
չար կեանքին եւ գիտեն որ ահարկու դատաստան մը կը սպասէ չար կեանքին եւ գիտեն որ ահարկու դատաստան մը կը սպասէ չար կեանքին եւ գիտեն որ ահարկու դատաստան մը կը սպասէ չար կեանքին եւ գիտեն որ ահարկու դատաստան մը կը սպասէ 
իրենցիրենցիրենցիրենց::::    

Տաթեւացին կը բացատրէ որ բոլոր հոգիներն ալ բաժնուելէ Տաթեւացին կը բացատրէ որ բոլոր հոգիներն ալ բաժնուելէ Տաթեւացին կը բացատրէ որ բոլոր հոգիներն ալ բաժնուելէ Տաթեւացին կը բացատրէ որ բոլոր հոգիներն ալ բաժնուելէ 
ետք իրենց մարմիններէն, պայծառ իմացականութիւն մը ետք իրենց մարմիններէն, պայծառ իմացականութիւն մը ետք իրենց մարմիններէն, պայծառ իմացականութիւն մը ետք իրենց մարմիններէն, պայծառ իմացականութիւն մը 
կկկկ’’’’ունենան եւ կը դառնան յստակատեսունենան եւ կը դառնան յստակատեսունենան եւ կը դառնան յստակատեսունենան եւ կը դառնան յստակատես. . . . այնպէս որ շատ լաւ այնպէս որ շատ լաւ այնպէս որ շատ լաւ այնպէս որ շատ լաւ 
գիտեն թէ երկրի վրայ իգիտեն թէ երկրի վրայ իգիտեն թէ երկրի վրայ իգիտեն թէ երկրի վրայ ի´́́́նչպիսի կեանք մը ապրած են եւ թէ ինչպիսի կեանք մը ապրած են եւ թէ ինչպիսի կեանք մը ապրած են եւ թէ ինչպիսի կեանք մը ապրած են եւ թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
կը սպասէ իրենց դատաստանի օրըկը սպասէ իրենց դատաստանի օրըկը սպասէ իրենց դատաստանի օրըկը սպասէ իրենց դատաստանի օրը::::    Մենք կրնանք չգիտնալ թէ Մենք կրնանք չգիտնալ թէ Մենք կրնանք չգիտնալ թէ Մենք կրնանք չգիտնալ թէ 
սխա՞լ ճամբու մէջ ենք թէ՝ շիտակ, բայց մարմինէն բաժնուող սխա՞լ ճամբու մէջ ենք թէ՝ շիտակ, բայց մարմինէն բաժնուող սխա՞լ ճամբու մէջ ենք թէ՝ շիտակ, բայց մարմինէն բաժնուող սխա՞լ ճամբու մէջ ենք թէ՝ շիտակ, բայց մարմինէն բաժնուող 
հոգիները շատ լաւ գիտեն թէ իհոգիները շատ լաւ գիտեն թէ իհոգիները շատ լաւ գիտեն թէ իհոգիները շատ լաւ գիտեն թէ ի´́́́նչ վիճակի մէջ էին երբ երկրի նչ վիճակի մէջ էին երբ երկրի նչ վիճակի մէջ էին երբ երկրի նչ վիճակի մէջ էին երբ երկրի 
վրայ էինվրայ էինվրայ էինվրայ էին::::    

    
ՀարՀարՀարՀարցումներու բաժինցումներու բաժինցումներու բաժինցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Ի՞նչպէս էր Քրիստոսի խաչափայտին ձեւըԻ՞նչպէս էր Քրիստոսի խաչափայտին ձեւըԻ՞նչպէս էր Քրիստոսի խաչափայտին ձեւըԻ՞նչպէս էր Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը::::    
    
Կարեւորը Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը գիտնալը չէ. Կարեւորը Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը գիտնալը չէ. Կարեւորը Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը գիտնալը չէ. Կարեւորը Քրիստոսի խաչափայտին ձեւը գիտնալը չէ. 

կարեւորը այդ խաչափայտին միջոցաւ եւ այդ խաչափայտին կարեւորը այդ խաչափայտին միջոցաւ եւ այդ խաչափայտին կարեւորը այդ խաչափայտին միջոցաւ եւ այդ խաչափայտին կարեւորը այդ խաչափայտին միջոցաւ եւ այդ խաչափայտին 
վրայ պատահածն էվրայ պատահածն էվրայ պատահածն էվրայ պատահածն է::::    Քրիստոս այդ փայտին վրայ գամուեցա՞ւ, Քրիստոս այդ փայտին վրայ գամուեցա՞ւ, Քրիստոս այդ փայտին վրայ գամուեցա՞ւ, Քրիստոս այդ փայտին վրայ գամուեցա՞ւ, 
այդ փայտին վրայ իր արիւնը թափե՞ց, այդ փայտին վրայդ փայտին վրայ իր արիւնը թափե՞ց, այդ փայտին վրայդ փայտին վրայ իր արիւնը թափե՞ց, այդ փայտին վրայդ փայտին վրայ իր արիւնը թափե՞ց, այդ փայտին վրայ այ այ այ 
մահացա՞ւմահացա՞ւմահացա՞ւմահացա՞ւ::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է մեզի համար կարեւորըյս է մեզի համար կարեւորըյս է մեզի համար կարեւորըյս է մեզի համար կարեւորը::::    
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Բայց պատասխանած ըլլալու համար ձեր հարցումին, ըսեմ, Բայց պատասխանած ըլլալու համար ձեր հարցումին, ըսեմ, Բայց պատասխանած ըլլալու համար ձեր հարցումին, ըսեմ, Բայց պատասխանած ըլլալու համար ձեր հարցումին, ըսեմ, 
որ ընդունուած աւանդութիւնը այն է՝ որ խաչափայտերը որ ընդունուած աւանդութիւնը այն է՝ որ խաչափայտերը որ ընդունուած աւանդութիւնը այն է՝ որ խաչափայտերը որ ընդունուած աւանդութիւնը այն է՝ որ խաչափայտերը 
բաղկացած կբաղկացած կբաղկացած կբաղկացած կ’’’’ըլլային երկու գերաններէըլլային երկու գերաններէըլլային երկու գերաններէըլլային երկու գերաններէ::::    Մէկ գերանը Մէկ գերանը Մէկ գերանը Մէկ գերանը 
ուղղահայեաց կը կանգնեցուէր ու կուղղահայեաց կը կանգնեցուէր ու կուղղահայեաց կը կանգնեցուէր ու կուղղահայեաց կը կանգնեցուէր ու կ’’’’ամրացուէր այն տեղւոյն ամրացուէր այն տեղւոյն ամրացուէր այն տեղւոյն ամրացուէր այն տեղւոյն 
վրայ ուր խաչելվրայ ուր խաչելվրայ ուր խաչելվրայ ուր խաչելութիւնը պիտի ըլլար, իսկ միւս գերանը՝ սկիզբէն ութիւնը պիտի ըլլար, իսկ միւս գերանը՝ սկիզբէն ութիւնը պիտի ըլլար, իսկ միւս գերանը՝ սկիզբէն ութիւնը պիտի ըլլար, իսկ միւս գերանը՝ սկիզբէն 
կու տային կամ կը կապէին խաչուելու դատապարտուած անձին, կու տային կամ կը կապէին խաչուելու դատապարտուած անձին, կու տային կամ կը կապէին խաչուելու դատապարտուած անձին, կու տային կամ կը կապէին խաչուելու դատապարտուած անձին, 
որպէսզի զայն իր ուսին վրայ առած, տանէր հոն՝ ուր պիտի որպէսզի զայն իր ուսին վրայ առած, տանէր հոն՝ ուր պիտի որպէսզի զայն իր ուսին վրայ առած, տանէր հոն՝ ուր պիտի որպէսզի զայն իր ուսին վրայ առած, տանէր հոն՝ ուր պիտի 
խաչուէրխաչուէրխաչուէրխաչուէր::::    Եւ երբեմն ալ այդպէս՝ կապուած վիճակի մէջ, զինք Եւ երբեմն ալ այդպէս՝ կապուած վիճակի մէջ, զինք Եւ երբեմն ալ այդպէս՝ կապուած վիճակի մէջ, զինք Եւ երբեմն ալ այդպէս՝ կապուած վիճակի մէջ, զինք 
խաչ կը բարձրացնէին. եւ բարձրացնելէ ետք կրնային զիխաչ կը բարձրացնէին. եւ բարձրացնելէ ետք կրնային զիխաչ կը բարձրացնէին. եւ բարձրացնելէ ետք կրնային զիխաչ կը բարձրացնէին. եւ բարձրացնելէ ետք կրնային զինք գամել նք գամել նք գամել նք գամել 
կամ չգամելկամ չգամելկամ չգամելկամ չգամել::::    Քրիստոս գամուեցաւ հարկաւՔրիստոս գամուեցաւ հարկաւՔրիստոս գամուեցաւ հարկաւՔրիստոս գամուեցաւ հարկաւ::::    Մահապարտը Մահապարտը Մահապարտը Մահապարտը 
գամուէր թէ ոչ, երկու պարագաներուն ալ դատապարտուած էր գամուէր թէ ոչ, երկու պարագաներուն ալ դատապարտուած էր գամուէր թէ ոչ, երկու պարագաներուն ալ դատապարտուած էր գամուէր թէ ոչ, երկու պարագաներուն ալ դատապարտուած էր 
մեռնելու շնչահեղձութեամբ՝ թոքերու ճնշումին իբրեւ հետեւանքմեռնելու շնչահեղձութեամբ՝ թոքերու ճնշումին իբրեւ հետեւանքմեռնելու շնչահեղձութեամբ՝ թոքերու ճնշումին իբրեւ հետեւանքմեռնելու շնչահեղձութեամբ՝ թոքերու ճնշումին իբրեւ հետեւանք::::    

Երկրորդ գերանը որ խաչեալին հետ միասին վեր կը Երկրորդ գերանը որ խաչեալին հետ միասին վեր կը Երկրորդ գերանը որ խաչեալին հետ միասին վեր կը Երկրորդ գերանը որ խաչեալին հետ միասին վեր կը 
բարձրացուէր՝ կը կանգնեցուէր հորիզոնական ձեբարձրացուէր՝ կը կանգնեցուէր հորիզոնական ձեբարձրացուէր՝ կը կանգնեցուէր հորիզոնական ձեբարձրացուէր՝ կը կանգնեցուէր հորիզոնական ձեւովւովւովւով::::    Ըստ Ըստ Ըստ Ըստ 
աւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութիւնը աաւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութիւնը աաւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութիւնը աաւանդութեան, Քրիստոսի խաչելութիւնը ա´́́́յս ձեւով տեղի յս ձեւով տեղի յս ձեւով տեղի յս ձեւով տեղի 
ունեցաւունեցաւունեցաւունեցաւ::::    

    
2.2.2.2.----    Կաթոլիկ Եկեղեցին ի՞նչպէս կԿաթոլիկ Եկեղեցին ի՞նչպէս կԿաթոլիկ Եկեղեցին ի՞նչպէս կԿաթոլիկ Եկեղեցին ի՞նչպէս կ’’’’արդարացնէ Քաւարանի արդարացնէ Քաւարանի արդարացնէ Քաւարանի արդարացնէ Քաւարանի 

գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը::::    
    
Սկզբնապէս Կաթոլիկ Եկեղեցին ինք եւս Արեւելքի Սկզբնապէս Կաթոլիկ Եկեղեցին ինք եւս Արեւելքի Սկզբնապէս Կաթոլիկ Եկեղեցին ինք եւս Արեւելքի Սկզբնապէս Կաթոլիկ Եկեղեցին ինք եւս Արեւելքի 

եկեղեցիներուն պէս կեկեղեցիներուն պէս կեկեղեցիներուն պէս կեկեղեցիներուն պէս կ’’’’ընդունէր մէկ ընդհանրական դատաստանընդունէր մէկ ընդհանրական դատաստանընդունէր մէկ ընդհանրական դատաստանընդունէր մէկ ընդհանրական դատաստան::::    
Աստիճանաբար սակայն, յառաջ Աստիճանաբար սակայն, յառաջ Աստիճանաբար սակայն, յառաջ Աստիճանաբար սակայն, յառաջ եկան աստուածաբանական եկան աստուածաբանական եկան աստուածաբանական եկան աստուածաբանական 
որոշ խորհողութիւններ որոնց պատճառով առանձնական որոշ խորհողութիւններ որոնց պատճառով առանձնական որոշ խորհողութիւններ որոնց պատճառով առանձնական որոշ խորհողութիւններ որոնց պատճառով առանձնական 
դատաստանի տեսակէտը կամ գաղափարը հրապարակ դատաստանի տեսակէտը կամ գաղափարը հրապարակ դատաստանի տեսակէտը կամ գաղափարը հրապարակ դատաստանի տեսակէտը կամ գաղափարը հրապարակ 
դրուեցաւդրուեցաւդրուեցաւդրուեցաւ::::    Օրմանեան Պատրիարք կը հաստատէ որ այդ Օրմանեան Պատրիարք կը հաստատէ որ այդ Օրմանեան Պատրիարք կը հաստատէ որ այդ Օրմանեան Պատրիարք կը հաստատէ որ այդ 
գաղափարը եկած է 13գաղափարը եկած է 13գաղափարը եկած է 13գաղափարը եկած է 13----րդ եւ 14րդ եւ 14րդ եւ 14րդ եւ 14----րդ դարերէն, երբ Լատին րդ դարերէն, երբ Լատին րդ դարերէն, երբ Լատին րդ դարերէն, երբ Լատին 
Եկեղեցւոյ մէջ յառաջ եկան երկու տարբեր միաբանութիւննԵկեղեցւոյ մէջ յառաջ եկան երկու տարբեր միաբանութիւննԵկեղեցւոյ մէջ յառաջ եկան երկու տարբեր միաբանութիւննԵկեղեցւոյ մէջ յառաջ եկան երկու տարբեր միաբանութիւններ՝ եր՝ եր՝ եր՝ 
Տօմինիկեան եւ Ֆրանչիսքեան կոչուած, որ ունեցան իրենց Տօմինիկեան եւ Ֆրանչիսքեան կոչուած, որ ունեցան իրենց Տօմինիկեան եւ Ֆրանչիսքեան կոչուած, որ ունեցան իրենց Տօմինիկեան եւ Ֆրանչիսքեան կոչուած, որ ունեցան իրենց 
աստուածաբանները, որոնք երկու տարբեր ուղղութիւններ աստուածաբանները, որոնք երկու տարբեր ուղղութիւններ աստուածաբանները, որոնք երկու տարբեր ուղղութիւններ աստուածաբանները, որոնք երկու տարբեր ուղղութիւններ 
մշակեցին. ոմանք շեշտը դրին առանձնական դատաստանին մշակեցին. ոմանք շեշտը դրին առանձնական դատաստանին մշակեցին. ոմանք շեշտը դրին առանձնական դատաստանին մշակեցին. ոմանք շեշտը դրին առանձնական դատաստանին 
վրայ, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի վրայվրայ, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի վրայվրայ, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի վրայվրայ, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի վրայ::::    Կարգ Կարգ Կարգ Կարգ 
մը պապեր առնձնական դատաստանի գաղափարը մը պապեր առնձնական դատաստանի գաղափարը մը պապեր առնձնական դատաստանի գաղափարը մը պապեր առնձնական դատաստանի գաղափարը 
պաշտպանեցիպաշտպանեցիպաշտպանեցիպաշտպանեցին, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի ն, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի ն, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի ն, իսկ ուրիշներ՝ ընդհանրական դատաստանի 
գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը::::    

Բայց ի վերջոյ, Կաթոլիկ Եկեղեցին պաշտօնապէս ընդունեց Բայց ի վերջոյ, Կաթոլիկ Եկեղեցին պաշտօնապէս ընդունեց Բայց ի վերջոյ, Կաթոլիկ Եկեղեցին պաշտօնապէս ընդունեց Բայց ի վերջոյ, Կաթոլիկ Եկեղեցին պաշտօնապէս ընդունեց 
առանձնական դատաստանի տեսակէտը, որմէ ծնունդ առաւ առանձնական դատաստանի տեսակէտը, որմէ ծնունդ առաւ առանձնական դատաստանի տեսակէտը, որմէ ծնունդ առաւ առանձնական դատաստանի տեսակէտը, որմէ ծնունդ առաւ 
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Քաւարանի հասկացողութիւնը, հետեւեալ տրամաբանութեան Քաւարանի հասկացողութիւնը, հետեւեալ տրամաբանութեան Քաւարանի հասկացողութիւնը, հետեւեալ տրամաբանութեան Քաւարանի հասկացողութիւնը, հետեւեալ տրամաբանութեան 
իբրեւ արդիւնքիբրեւ արդիւնքիբրեւ արդիւնքիբրեւ արդիւնք::::    Կաթոլիկ Եկեղեցին տրամաբանեց ու Կաթոլիկ Եկեղեցին տրամաբանեց ու Կաթոլիկ Եկեղեցին տրամաբանեց ու Կաթոլիկ Եկեղեցին տրամաբանեց ու 
յայտարարեց յայտարարեց յայտարարեց յայտարարեց որ մարդ իր մահէն ետք կոր մարդ իր մահէն ետք կոր մարդ իր մահէն ետք կոր մարդ իր մահէն ետք կ’’’’ենթարկուի ենթարկուի ենթարկուի ենթարկուի 
առանձնական դատաստանի. եթէ արդար է՝ կառանձնական դատաստանի. եթէ արդար է՝ կառանձնական դատաստանի. եթէ արդար է՝ կառանձնական դատաստանի. եթէ արդար է՝ կ’’’’անցնի անցնի անցնի անցնի 
ուղղակիօրէն Աստուծոյ ներկայութեան. իսկ եթէ անարդար է՝ ուղղակիօրէն Աստուծոյ ներկայութեան. իսկ եթէ անարդար է՝ ուղղակիօրէն Աստուծոյ ներկայութեան. իսկ եթէ անարդար է՝ ուղղակիօրէն Աստուծոյ ներկայութեան. իսկ եթէ անարդար է՝ 
կկկկ’’’’անցնի ուղղակիօրէն տանջանքի վայրը. եւ հարց տուաւ, անցնի ուղղակիօրէն տանջանքի վայրը. եւ հարց տուաւ, անցնի ուղղակիօրէն տանջանքի վայրը. եւ հարց տուաւ, անցնի ուղղակիօրէն տանջանքի վայրը. եւ հարց տուաւ, 
ըսելով՝ ի՞նչ կըսելով՝ ի՞նչ կըսելով՝ ի՞նչ կըսելով՝ ի՞նչ կ’’’’ըլլայ վիճակը այն մարդուն, որ այս երկուքին միջեւ ըլլայ վիճակը այն մարդուն, որ այս երկուքին միջեւ ըլլայ վիճակը այն մարդուն, որ այս երկուքին միջեւ ըլլայ վիճակը այն մարդուն, որ այս երկուքին միջեւ 
երրորդ վիճակերրորդ վիճակերրորդ վիճակերրորդ վիճակ    մը կը ներկայացնէ, այսինքն՝ արդար է բայց ոմը կը ներկայացնէ, այսինքն՝ արդար է բայց ոմը կը ներկայացնէ, այսինքն՝ արդար է բայց ոմը կը ներկայացնէ, այսինքն՝ արդար է բայց ո´́́́չ չ չ չ 
կատարելապէսկատարելապէսկատարելապէսկատարելապէս::::    

Անոնք դժուարացան գտնելու այս հարցումին պատասխանը. Անոնք դժուարացան գտնելու այս հարցումին պատասխանը. Անոնք դժուարացան գտնելու այս հարցումին պատասխանը. Անոնք դժուարացան գտնելու այս հարցումին պատասխանը. 
բայց այս խնդիրէն կարենալ դուրս գալու համար, մէջտեղ դրին բայց այս խնդիրէն կարենալ դուրս գալու համար, մէջտեղ դրին բայց այս խնդիրէն կարենալ դուրս գալու համար, մէջտեղ դրին բայց այս խնդիրէն կարենալ դուրս գալու համար, մէջտեղ դրին 
Քաւարանի տեսութիւնը որ Աստուածաշնչական ոՔաւարանի տեսութիւնը որ Աստուածաշնչական ոՔաւարանի տեսութիւնը որ Աստուածաշնչական ոՔաւարանի տեսութիւնը որ Աստուածաշնչական ո´́́́չ մէկ հիմք չ մէկ հիմք չ մէկ հիմք չ մէկ հիմք 
ունիունիունիունի::::    Եւ հաստատեցին, որ ներելի մեղքեր գոԵւ հաստատեցին, որ ներելի մեղքեր գոԵւ հաստատեցին, որ ներելի մեղքեր գոԵւ հաստատեցին, որ ներելի մեղքեր գործած կամ իրենց րծած կամ իրենց րծած կամ իրենց րծած կամ իրենց 
մեղքերէն պէտք եղածին պէս չսրբուած մարդիկ, իրենց մահէն մեղքերէն պէտք եղածին պէս չսրբուած մարդիկ, իրենց մահէն մեղքերէն պէտք եղածին պէս չսրբուած մարդիկ, իրենց մահէն մեղքերէն պէտք եղածին պէս չսրբուած մարդիկ, իրենց մահէն 
ետք կետք կետք կետք կ’’’’անցնին Քաւարան, ուր պէտք եղած պատիժը կրելէ եւ մեր անցնին Քաւարան, ուր պէտք եղած պատիժը կրելէ եւ մեր անցնին Քաւարան, ուր պէտք եղած պատիժը կրելէ եւ մեր անցնին Քաւարան, ուր պէտք եղած պատիժը կրելէ եւ մեր 
աղօթքներով պէտք եղած ձեւով մաքրուելէ ետք՝ կաղօթքներով պէտք եղած ձեւով մաքրուելէ ետք՝ կաղօթքներով պէտք եղած ձեւով մաքրուելէ ետք՝ կաղօթքներով պէտք եղած ձեւով մաքրուելէ ետք՝ կ’’’’անցնին անցնին անցնին անցնին 
արդարներու վիճակինարդարներու վիճակինարդարներու վիճակինարդարներու վիճակին::::    

    
3.3.3.3.----    Ընդհանրապէս խաչի գաղափարը մեզ կը վախցնէ, Ընդհանրապէս խաչի գաղափարը մեզ կը վախցնէ, Ընդհանրապէս խաչի գաղափարը մեզ կը վախցնէ, Ընդհանրապէս խաչի գաղափարը մեզ կը վախցնէ, 

որովհետեւ անորորովհետեւ անորորովհետեւ անորորովհետեւ անոր    մէջ նեղութիւն ու չարչարանք կը տեսնենքմէջ նեղութիւն ու չարչարանք կը տեսնենքմէջ նեղութիւն ու չարչարանք կը տեսնենքմէջ նեղութիւն ու չարչարանք կը տեսնենք::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
կեանքը անպայման չարչարանքո՞վ պէտք է անցնենք որպէսզի կեանքը անպայման չարչարանքո՞վ պէտք է անցնենք որպէսզի կեանքը անպայման չարչարանքո՞վ պէտք է անցնենք որպէսզի կեանքը անպայման չարչարանքո՞վ պէտք է անցնենք որպէսզի 
փրկուինքփրկուինքփրկուինքփրկուինք::::    Կարելի՞ չէ հանգիստ կերպով քրիստոնէական կեանք Կարելի՞ չէ հանգիստ կերպով քրիստոնէական կեանք Կարելի՞ չէ հանգիստ կերպով քրիստոնէական կեանք Կարելի՞ չէ հանգիստ կերպով քրիստոնէական կեանք 
ապրիլ եւ փրկուիլապրիլ եւ փրկուիլապրիլ եւ փրկուիլապրիլ եւ փրկուիլ::::    

    
Այս հարցումը արդի մարդու հարցում էԱյս հարցումը արդի մարդու հարցում էԱյս հարցումը արդի մարդու հարցում էԱյս հարցումը արդի մարդու հարցում է::::    Այսօրուան մարդը Այսօրուան մարդը Այսօրուան մարդը Այսօրուան մարդը 

ամենէն աւելի նեղութենէն փախչիլ ուզամենէն աւելի նեղութենէն փախչիլ ուզամենէն աւելի նեղութենէն փախչիլ ուզամենէն աւելի նեղութենէն փախչիլ ուզող եւ հանգիստը փնտռող ող եւ հանգիստը փնտռող ող եւ հանգիստը փնտռող ող եւ հանգիստը փնտռող 
մարդն էմարդն էմարդն էմարդն է::::    

Մարդ վստահաբար կրնայ իր քրիստոնէական Մարդ վստահաբար կրնայ իր քրիստոնէական Մարդ վստահաբար կրնայ իր քրիստոնէական Մարդ վստահաբար կրնայ իր քրիստոնէական 
պարտականութիւնները ընել եւ շատ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, պարտականութիւնները ընել եւ շատ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, պարտականութիւնները ընել եւ շատ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, պարտականութիւնները ընել եւ շատ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, 
եւ դառնալ ժառանգորդը Աստուծոյ արքայութեան. ատոր մէջ եւ դառնալ ժառանգորդը Աստուծոյ արքայութեան. ատոր մէջ եւ դառնալ ժառանգորդը Աստուծոյ արքայութեան. ատոր մէջ եւ դառնալ ժառանգորդը Աստուծոյ արքայութեան. ատոր մէջ 
սխալ բան չկայ. բայց եթէ կեանքը պարտադրէ խաչ մը կրել՝ մենք սխալ բան չկայ. բայց եթէ կեանքը պարտադրէ խաչ մը կրել՝ մենք սխալ բան չկայ. բայց եթէ կեանքը պարտադրէ խաչ մը կրել՝ մենք սխալ բան չկայ. բայց եթէ կեանքը պարտադրէ խաչ մը կրել՝ մենք 
պէտք չէ խուսափինք այդ խպէտք չէ խուսափինք այդ խպէտք չէ խուսափինք այդ խպէտք չէ խուսափինք այդ խաչը կրելէ, այլապէս՝ պիտի աչը կրելէ, այլապէս՝ պիտի աչը կրելէ, այլապէս՝ պիտի աչը կրելէ, այլապէս՝ պիտի 
կորսնցնենք այն բանը որուն կը ձգտինք հասնիլկորսնցնենք այն բանը որուն կը ձգտինք հասնիլկորսնցնենք այն բանը որուն կը ձգտինք հասնիլկորսնցնենք այն բանը որուն կը ձգտինք հասնիլ::::    Ճիշդ հոս է որ Ճիշդ հոս է որ Ճիշդ հոս է որ Ճիշդ հոս է որ 
հանդէս պէտք է բերենք մեր առաքինութիւնը, քաջութիւնը, հանդէս պէտք է բերենք մեր առաքինութիւնը, քաջութիւնը, հանդէս պէտք է բերենք մեր առաքինութիւնը, քաջութիւնը, հանդէս պէտք է բերենք մեր առաքինութիւնը, քաջութիւնը, 
հաւատքի յանձնառութիւնըհաւատքի յանձնառութիւնըհաւատքի յանձնառութիւնըհաւատքի յանձնառութիւնը::::    Այլապէս, կը նշանակէ որ մեր Այլապէս, կը նշանակէ որ մեր Այլապէս, կը նշանակէ որ մեր Այլապէս, կը նշանակէ որ մեր 
հաւատքը իրակահաւատքը իրակահաւատքը իրակահաւատքը իրակա´́́́ն հաւատք չէ, ժայռի վրայ շինուած հաւատք ն հաւատք չէ, ժայռի վրայ շինուած հաւատք ն հաւատք չէ, ժայռի վրայ շինուած հաւատք ն հաւատք չէ, ժայռի վրայ շինուած հաւատք 
չէչէչէչէ::::    
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Կեանքը մեզի կԿեանքը մեզի կԿեանքը մեզի կԿեանքը մեզի կը սորվեցնէ որ ոեւէ լաւ բան դիւրին կերպով ը սորվեցնէ որ ոեւէ լաւ բան դիւրին կերպով ը սորվեցնէ որ ոեւէ լաւ բան դիւրին կերպով ը սորվեցնէ որ ոեւէ լաւ բան դիւրին կերպով 
ձեռք չի բերուիրձեռք չի բերուիրձեռք չի բերուիրձեռք չի բերուիր::::    Լաւ բանի մը ձեռք բերումը մեզմէ կը պահանջէ Լաւ բանի մը ձեռք բերումը մեզմէ կը պահանջէ Լաւ բանի մը ձեռք բերումը մեզմէ կը պահանջէ Լաւ բանի մը ձեռք բերումը մեզմէ կը պահանջէ 
ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ համբերութիւն՝ նեղութեանց եւ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ համբերութիւն՝ նեղութեանց եւ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ համբերութիւն՝ նեղութեանց եւ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ համբերութիւն՝ նեղութեանց եւ 
դժուարութեանց դիմացդժուարութեանց դիմացդժուարութեանց դիմացդժուարութեանց դիմաց::::    

Առիթով մը դասարանին մէջ աշակերտներուն ըսի. Առիթով մը դասարանին մէջ աշակերտներուն ըսի. Առիթով մը դասարանին մէջ աշակերտներուն ըսի. Առիթով մը դասարանին մէջ աշակերտներուն ըսի. ««««Այն Այն Այն Այն 
աշակերտը որ կաշակերտը որ կաշակերտը որ կաշակերտը որ կ’’’’ուզէ մեծ գիտութեան կուզէ մեծ գիտութեան կուզէ մեծ գիտութեան կուզէ մեծ գիտութեան կամ ամբողջական ամ ամբողջական ամ ամբողջական ամ ամբողջական 
գիտութեան հասնիլ առանց գլուխը յոգնեցնելու՝ բան չի կրնար գիտութեան հասնիլ առանց գլուխը յոգնեցնելու՝ բան չի կրնար գիտութեան հասնիլ առանց գլուխը յոգնեցնելու՝ բան չի կրնար գիտութեան հասնիլ առանց գլուխը յոգնեցնելու՝ բան չի կրնար 
սորվուիլսորվուիլսորվուիլսորվուիլ»»»»::::    

Մարդ արարածը չի նմանիր կենդանիինՄարդ արարածը չի նմանիր կենդանիինՄարդ արարածը չի նմանիր կենդանիինՄարդ արարածը չի նմանիր կենդանիին::::    Կենդանին ծնելուն Կենդանին ծնելուն Կենդանին ծնելուն Կենդանին ծնելուն 
պէս՝ ոտքի կը կենայ, ուտելիք կը փնտռէ եւ գիտէ թէ իպէս՝ ոտքի կը կենայ, ուտելիք կը փնտռէ եւ գիտէ թէ իպէս՝ ոտքի կը կենայ, ուտելիք կը փնտռէ եւ գիտէ թէ իպէս՝ ոտքի կը կենայ, ուտելիք կը փնտռէ եւ գիտէ թէ ի´́́́նչ կը նչ կը նչ կը նչ կը 
փնտռէ, եւ այդ բոլորը բնազդօրէն տեղի կփնտռէ, եւ այդ բոլորը բնազդօրէն տեղի կփնտռէ, եւ այդ բոլորը բնազդօրէն տեղի կփնտռէ, եւ այդ բոլորը բնազդօրէն տեղի կ’’’’ունենան, քանի ունենան, քանի ունենան, քանի ունենան, քանի 
Աստուած զինք այդԱստուած զինք այդԱստուած զինք այդԱստուած զինք այդպէս ստեղծած էպէս ստեղծած էպէս ստեղծած էպէս ստեղծած է::::    Մարդը սակայն այդպէս չէՄարդը սակայն այդպէս չէՄարդը սակայն այդպէս չէՄարդը սակայն այդպէս չէ::::    

Մարդը ամէն ինչ փորձառաբար պէտք է սորվի ու գիտնայ, Մարդը ամէն ինչ փորձառաբար պէտք է սորվի ու գիտնայ, Մարդը ամէն ինչ փորձառաբար պէտք է սորվի ու գիտնայ, Մարդը ամէն ինչ փորձառաբար պէտք է սորվի ու գիտնայ, 
ճիշդ անոր համար ալ, մարդուն միտքը յաճախ նմանցուած է ճիշդ անոր համար ալ, մարդուն միտքը յաճախ նմանցուած է ճիշդ անոր համար ալ, մարդուն միտքը յաճախ նմանցուած է ճիշդ անոր համար ալ, մարդուն միտքը յաճախ նմանցուած է 
ճերմակ գրատախտակի մը, որուն վրայ մարդը կոչուած է գրելու ճերմակ գրատախտակի մը, որուն վրայ մարդը կոչուած է գրելու ճերմակ գրատախտակի մը, որուն վրայ մարդը կոչուած է գրելու ճերմակ գրատախտակի մը, որուն վրայ մարդը կոչուած է գրելու 
իր կեանքի փորձառութեամբ, եւ կեանքի այդ փորձառութիւնը իր կեանքի փորձառութեամբ, եւ կեանքի այդ փորձառութիւնը իր կեանքի փորձառութեամբ, եւ կեանքի այդ փորձառութիւնը իր կեանքի փորձառութեամբ, եւ կեանքի այդ փորձառութիւնը 
երբեմներբեմներբեմներբեմն    կրնայ դառն ըլլալկրնայ դառն ըլլալկրնայ դառն ըլլալկրնայ դառն ըլլալ::::    

Գիտութիւնը որ ամենէն աւելի ցանկացուած ու փնտռուած Գիտութիւնը որ ամենէն աւելի ցանկացուած ու փնտռուած Գիտութիւնը որ ամենէն աւելի ցանկացուած ու փնտռուած Գիտութիւնը որ ամենէն աւելի ցանկացուած ու փնտռուած 
բանն է՝ ամենէն աւելի ճիգ պահանջող բանն էբանն է՝ ամենէն աւելի ճիգ պահանջող բանն էբանն է՝ ամենէն աւելի ճիգ պահանջող բանն էբանն է՝ ամենէն աւելի ճիգ պահանջող բանն է::::    Գիտութիւնը Գիտութիւնը Գիտութիւնը Գիտութիւնը 
պարզապէս օրինակ մըն է որ առի, բայց չմոռնանք որ ոեւէ բարիք պարզապէս օրինակ մըն է որ առի, բայց չմոռնանք որ ոեւէ բարիք պարզապէս օրինակ մըն է որ առի, բայց չմոռնանք որ ոեւէ բարիք պարզապէս օրինակ մըն է որ առի, բայց չմոռնանք որ ոեւէ բարիք 
իր գինը ունիիր գինը ունիիր գինը ունիիր գինը ունի::::    Եթէ արքայութիւն կԵթէ արքայութիւն կԵթէ արքայութիւն կԵթէ արքայութիւն կ’’’’ուզէք՝ արքայութեան գինը ուզէք՝ արքայութեան գինը ուզէք՝ արքայութեան գինը ուզէք՝ արքայութեան գինը 
չարչարանքներն ենչարչարանքներն ենչարչարանքներն ենչարչարանքներն են::::    ՊօՊօՊօՊօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ ղոս առաքեալ կը հաստատէ որ ղոս առաքեալ կը հաստատէ որ ղոս առաքեալ կը հաստատէ որ 
««««բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ 
արքայութիւնը մտնելու համարարքայութիւնը մտնելու համարարքայութիւնը մտնելու համարարքայութիւնը մտնելու համար»»»» ( ( ( (Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)::::    Քրիստոս ինք եւս Քրիստոս ինք եւս Քրիստոս ինք եւս Քրիստոս ինք եւս 
յայտարարեց, թէ՝ ով որ իր խաչը չյայտարարեց, թէ՝ ով որ իր խաչը չյայտարարեց, թէ՝ ով որ իր խաչը չյայտարարեց, թէ՝ ով որ իր խաչը չ’’’’առներ եւ իրեն չի հետեւիր, չի առներ եւ իրեն չի հետեւիր, չի առներ եւ իրեն չի հետեւիր, չի առներ եւ իրեն չի հետեւիր, չի 
կրնար իրեն աշակերտ ըլլալ (Ղկ 14.27)կրնար իրեն աշակերտ ըլլալ (Ղկ 14.27)կրնար իրեն աշակերտ ըլլալ (Ղկ 14.27)կրնար իրեն աշակերտ ըլլալ (Ղկ 14.27)::::    

    Խաչի յանձնառութիւնը պայման էԽաչի յանձնառութիւնը պայման էԽաչի յանձնառութիւնը պայման էԽաչի յանձնառութիւնը պայման է    արքայութիւնը արքայութիւնը արքայութիւնը արքայութիւնը 
ժառանգելու համարժառանգելու համարժառանգելու համարժառանգելու համար::::    Յանձնառութիւնը կը կայանայ անոր մէջ որ Յանձնառութիւնը կը կայանայ անոր մէջ որ Յանձնառութիւնը կը կայանայ անոր մէջ որ Յանձնառութիւնը կը կայանայ անոր մէջ որ 
երբ չարչարանք կայ՝ չփախինք այդ չարչարանքէներբ չարչարանք կայ՝ չփախինք այդ չարչարանքէներբ չարչարանք կայ՝ չփախինք այդ չարչարանքէներբ չարչարանք կայ՝ չփախինք այդ չարչարանքէն::::    Բայց եթէ Բայց եթէ Բայց եթէ Բայց եթէ 
կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի պահանջեր չարչարուիլ՝ մենք կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի պահանջեր չարչարուիլ՝ մենք կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի պահանջեր չարչարուիլ՝ մենք կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի պահանջեր չարչարուիլ՝ մենք 
զմեզ չարչարելու պէտք չունինքզմեզ չարչարելու պէտք չունինքզմեզ չարչարելու պէտք չունինքզմեզ չարչարելու պէտք չունինք::::    Ճիշդ անոր համար է որ Ճիշդ անոր համար է որ Ճիշդ անոր համար է որ Ճիշդ անոր համար է որ 
Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսՔրիստոս իր աշակերտներուն ըսՔրիստոս իր աշակերտներուն ըսՔրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ. աւ. աւ. աւ. ««««Երբ հալածեն ձեզ քաղաքի Երբ հալածեն ձեզ քաղաքի Երբ հալածեն ձեզ քաղաքի Երբ հալածեն ձեզ քաղաքի 
մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ եթէ հոնկէ ալ հալածեն՝ մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ եթէ հոնկէ ալ հալածեն՝ մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ եթէ հոնկէ ալ հալածեն՝ մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ եթէ հոնկէ ալ հալածեն՝ 
փախէք այլ քաղաք մըփախէք այլ քաղաք մըփախէք այլ քաղաք մըփախէք այլ քաղաք մը»»»» ( ( ( (Մտ 10.23)Մտ 10.23)Մտ 10.23)Մտ 10.23)::::    Յիսուսի ըսել ուզածը այն է՝ Յիսուսի ըսել ուզածը այն է՝ Յիսուսի ըսել ուզածը այն է՝ Յիսուսի ըսել ուզածը այն է՝ 
որ աննպատակ եւ անտեղի կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու որ աննպատակ եւ անտեղի կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու որ աննպատակ եւ անտեղի կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու որ աննպատակ եւ անտեղի կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու 
ու նահատակութեան պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր ու նահատակութեան պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր ու նահատակութեան պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր ու նահատակութեան պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր 
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նպատակը չարնպատակը չարնպատակը չարնպատակը չարչարուիլ ու նահատակուիլ կը պահանջէ՝ պէտք չէ չարուիլ ու նահատակուիլ կը պահանջէ՝ պէտք չէ չարուիլ ու նահատակուիլ կը պահանջէ՝ պէտք չէ չարուիլ ու նահատակուիլ կը պահանջէ՝ պէտք չէ 
փախչինքփախչինքփախչինքփախչինք::::    

    
3.3.3.3.----    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք որ Աստուած դատաստանի օրը գութ եւ ըսենք որ Աստուած դատաստանի օրը գութ եւ ըսենք որ Աստուած դատաստանի օրը գութ եւ ըսենք որ Աստուած դատաստանի օրը գութ եւ 

ողորմութիւն պիտի ցուցաբերէ մարդոց հանդէպ, ատիկա ողորմութիւն պիտի ցուցաբերէ մարդոց հանդէպ, ատիկա ողորմութիւն պիտի ցուցաբերէ մարդոց հանդէպ, ատիկա ողորմութիւն պիտի ցուցաբերէ մարդոց հանդէպ, ատիկա 
պատճառ մը չպատճառ մը չպատճառ մը չպատճառ մը չ’’’’ը՞լլար որ անտարբեր ըլլանք մեր թերացումներուն ը՞լլար որ անտարբեր ըլլանք մեր թերացումներուն ը՞լլար որ անտարբեր ըլլանք մեր թերացումներուն ը՞լլար որ անտարբեր ըլլանք մեր թերացումներուն 
նկատմամբ եւ թոյլատու ըլլանք մեղքի հանդէպնկատմամբ եւ թոյլատու ըլլանք մեղքի հանդէպնկատմամբ եւ թոյլատու ըլլանք մեղքի հանդէպնկատմամբ եւ թոյլատու ըլլանք մեղքի հանդէպ::::    

    
Ոեւէ մՈեւէ մՈեւէ մՈեւէ մէկը որ իր կեանքը յանձնած է Քրիստոսի եւ կը փորձէ էկը որ իր կեանքը յանձնած է Քրիստոսի եւ կը փորձէ էկը որ իր կեանքը յանձնած է Քրիստոսի եւ կը փորձէ էկը որ իր կեանքը յանձնած է Քրիստոսի եւ կը փորձէ 

Քրիստոսի շաւիղէն ընթանալ, անկարելի է որ անտարբեր եւ Քրիստոսի շաւիղէն ընթանալ, անկարելի է որ անտարբեր եւ Քրիստոսի շաւիղէն ընթանալ, անկարելի է որ անտարբեր եւ Քրիստոսի շաւիղէն ընթանալ, անկարելի է որ անտարբեր եւ 
թոյլատու վերաբերմունք ցուցաբերէ մեղքին հանդէպթոյլատու վերաբերմունք ցուցաբերէ մեղքին հանդէպթոյլատու վերաբերմունք ցուցաբերէ մեղքին հանդէպթոյլատու վերաբերմունք ցուցաբերէ մեղքին հանդէպ::::    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ 
ըսել չեմ ուզեր որ մենք մեր անձերուն հանդէպ պէտք է անգութ եւ ըսել չեմ ուզեր որ մենք մեր անձերուն հանդէպ պէտք է անգութ եւ ըսել չեմ ուզեր որ մենք մեր անձերուն հանդէպ պէտք է անգութ եւ ըսել չեմ ուզեր որ մենք մեր անձերուն հանդէպ պէտք է անգութ եւ 
աններողամիտ ըլլանք, յատկապէս երբ մեղքի մը աններողամիտ ըլլանք, յատկապէս երբ մեղքի մը աններողամիտ ըլլանք, յատկապէս երբ մեղքի մը աններողամիտ ըլլանք, յատկապէս երբ մեղքի մը մէջ իյնանքմէջ իյնանքմէջ իյնանքմէջ իյնանք::::    

Մենք կրնանք խիստ կանոններ դնել մեր անձերուն կամ Մենք կրնանք խիստ կանոններ դնել մեր անձերուն կամ Մենք կրնանք խիստ կանոններ դնել մեր անձերուն կամ Մենք կրնանք խիստ կանոններ դնել մեր անձերուն կամ 
ուրիշներուն համար. կամ կրնանք խիստ քարոզներ խօսիլ՝ ուրիշներուն համար. կամ կրնանք խիստ քարոզներ խօսիլ՝ ուրիշներուն համար. կամ կրնանք խիստ քարոզներ խօսիլ՝ ուրիշներուն համար. կամ կրնանք խիստ քարոզներ խօսիլ՝ 
մարդիկը ահ ու դողի մատնելու որպէսզի դարձի գանմարդիկը ահ ու դողի մատնելու որպէսզի դարձի գանմարդիկը ահ ու դողի մատնելու որպէսզի դարձի գանմարդիկը ահ ու դողի մատնելու որպէսզի դարձի գան::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
յիշեցէք որ Յիսուս Քրիստոս այդպիսի լեզուով չխօսեցաւ մարդոց յիշեցէք որ Յիսուս Քրիստոս այդպիսի լեզուով չխօսեցաւ մարդոց յիշեցէք որ Յիսուս Քրիստոս այդպիսի լեզուով չխօսեցաւ մարդոց յիշեցէք որ Յիսուս Քրիստոս այդպիսի լեզուով չխօսեցաւ մարդոց 
հետհետհետհետ::::    Երբ նստաւ ու կերաւ մեղաւորներոԵրբ նստաւ ու կերաւ մեղաւորներոԵրբ նստաւ ու կերաւ մեղաւորներոԵրբ նստաւ ու կերաւ մեղաւորներուն հետ, բնաւն հետ, բնաւն հետ, բնաւն հետ, բնա´́́́ւ ւ ւ ւ 
սպառնալիքով չխօսեցան անոնց հետսպառնալիքով չխօսեցան անոնց հետսպառնալիքով չխօսեցան անոնց հետսպառնալիքով չխօսեցան անոնց հետ::::    Չխօսեցաւ մարդոց հետ Չխօսեցաւ մարդոց հետ Չխօսեցաւ մարդոց հետ Չխօսեցաւ մարդոց հետ 
այն եզրերով որ Հին Կտակարանը պիտի խօսէրայն եզրերով որ Հին Կտակարանը պիտի խօսէրայն եզրերով որ Հին Կտակարանը պիտի խօսէրայն եզրերով որ Հին Կտակարանը պիտի խօսէր::::    Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, 
խօսեցաւ միայն սիրոխօսեցաւ միայն սիրոխօսեցաւ միայն սիրոխօսեցաւ միայն սիրո´́́́յ լեզուով, քայ լեզուով, քայ լեզուով, քայ լեզուով, քա´́́́ղցր լեզուով, անոնց միտքերը ղցր լեզուով, անոնց միտքերը ղցր լեզուով, անոնց միտքերը ղցր լեզուով, անոնց միտքերը 
ուղղելու համար ճշմարտութեանուղղելու համար ճշմարտութեանուղղելու համար ճշմարտութեանուղղելու համար ճշմարտութեան::::    

Եթէ մարդկային միտքը իր մէջ առնէ Քրիստոսի Եթէ մարդկային միտքը իր մէջ առնէ Քրիստոսի Եթէ մարդկային միտքը իր մէջ առնէ Քրիստոսի Եթէ մարդկային միտքը իր մէջ առնէ Քրիստոսի 
ճշմարտճշմարտճշմարտճշմարտութիւնը եւ օրէ օր ինքզինք կատարելագործէ ու կերտէ ութիւնը եւ օրէ օր ինքզինք կատարելագործէ ու կերտէ ութիւնը եւ օրէ օր ինքզինք կատարելագործէ ու կերտէ ութիւնը եւ օրէ օր ինքզինք կատարելագործէ ու կերտէ 
այդ ճշմարտութեան լոյսին տակ, կը նշանակէ թէ շիտակ ու այդ ճշմարտութեան լոյսին տակ, կը նշանակէ թէ շիտակ ու այդ ճշմարտութեան լոյսին տակ, կը նշանակէ թէ շիտակ ու այդ ճշմարտութեան լոյսին տակ, կը նշանակէ թէ շիտակ ու 
կատարեալ ճամբու վրայ էկատարեալ ճամբու վրայ էկատարեալ ճամբու վրայ էկատարեալ ճամբու վրայ է::::    Այդ կատարելութիւնը մէկ անգամէն Այդ կատարելութիւնը մէկ անգամէն Այդ կատարելութիւնը մէկ անգամէն Այդ կատարելութիւնը մէկ անգամէն 
ձեռք չի ձգուիրձեռք չի ձգուիրձեռք չի ձգուիրձեռք չի ձգուիր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, Պօղոս առաքեալ կւ, Պօղոս առաքեալ կւ, Պօղոս առաքեալ կւ, Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մինչեւ Մինչեւ Մինչեւ Մինչեւ 
հասնինք հաւատքի չափահասութեան, Քրիստոսի հասնինք հաւատքի չափահասութեան, Քրիստոսի հասնինք հաւատքի չափահասութեան, Քրիստոսի հասնինք հաւատքի չափահասութեան, Քրիստոսի կատարեալ կատարեալ կատարեալ կատարեալ 
նմանութեաննմանութեաննմանութեաննմանութեան»»»» ( ( ( (Եփ 4.13)Եփ 4.13)Եփ 4.13)Եփ 4.13)::::    Առաքեալին այս բառերը ցոյց կու տան, Առաքեալին այս բառերը ցոյց կու տան, Առաքեալին այս բառերը ցոյց կու տան, Առաքեալին այս բառերը ցոյց կու տան, 
որ մեր հաւատքի կեանքը երկար ընթացք մըն էոր մեր հաւատքի կեանքը երկար ընթացք մըն էոր մեր հաւատքի կեանքը երկար ընթացք մըն էոր մեր հաւատքի կեանքը երկար ընթացք մըն է::::    

Ապաշխարութեամբ դարձի գալէ ետք՝ մեր կեանքը Ապաշխարութեամբ դարձի գալէ ետք՝ մեր կեանքը Ապաշխարութեամբ դարձի գալէ ետք՝ մեր կեանքը Ապաշխարութեամբ դարձի գալէ ետք՝ մեր կեանքը 
համբերատար ընթացքի պէտք է վերածուի, հաւատքիհամբերատար ընթացքի պէտք է վերածուի, հաւատքիհամբերատար ընթացքի պէտք է վերածուի, հաւատքիհամբերատար ընթացքի պէտք է վերածուի, հաւատքի´́́́    ընթացքի ընթացքի ընթացքի ընթացքի 
մըմըմըմը::::    Այդ ընթացքին վրայ կրնանք վերիվայրումներ ունենալ,Այդ ընթացքին վրայ կրնանք վերիվայրումներ ունենալ,Այդ ընթացքին վրայ կրնանք վերիվայրումներ ունենալ,Այդ ընթացքին վրայ կրնանք վերիվայրումներ ունենալ,    
հաւատքի այդ ճամբուն վրայ կրնանք գլորումներ ունենալ, բայց հաւատքի այդ ճամբուն վրայ կրնանք գլորումներ ունենալ, բայց հաւատքի այդ ճամբուն վրայ կրնանք գլորումներ ունենալ, բայց հաւատքի այդ ճամբուն վրայ կրնանք գլորումներ ունենալ, բայց 
կարեւորը հաւատքի ճամբուն վրայ մնալն էկարեւորը հաւատքի ճամբուն վրայ մնալն էկարեւորը հաւատքի ճամբուն վրայ մնալն էկարեւորը հաւատքի ճամբուն վրայ մնալն է::::    Եթէ հակառակ Եթէ հակառակ Եթէ հակառակ Եթէ հակառակ 
բոլոր գլորումներուն, մնաբոլոր գլորումներուն, մնաբոլոր գլորումներուն, մնաբոլոր գլորումներուն, մնա´́́́նք հաւատքի ճամբուն վրայ, մնանք հաւատքի ճամբուն վրայ, մնանք հաւատքի ճամբուն վրայ, մնանք հաւատքի ճամբուն վրայ, մնա´́́́նք նք նք նք 
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ուղիղ ընթացքի մէջ, վստահ եղէք որ Աստուած գութով եւ ուղիղ ընթացքի մէջ, վստահ եղէք որ Աստուած գութով եւ ուղիղ ընթացքի մէջ, վստահ եղէք որ Աստուած գութով եւ ուղիղ ընթացքի մէջ, վստահ եղէք որ Աստուած գութով եւ 
ներողամտութեամբ մեզ պիտի դիմաւորէներողամտութեամբ մեզ պիտի դիմաւորէներողամտութեամբ մեզ պիտի դիմաւորէներողամտութեամբ մեզ պիտի դիմաւորէ::::    

Եւ ճԵւ ճԵւ ճԵւ ճիշդ աիշդ աիշդ աիշդ ա´́́́յս է Նոր Կտակարանին աւետիսըյս է Նոր Կտակարանին աւետիսըյս է Նոր Կտակարանին աւետիսըյս է Նոր Կտակարանին աւետիսը::::    Աւետիս մը որ Աւետիս մը որ Աւետիս մը որ Աւետիս մը որ 
Հին Կտակարանի օրէնքներուն մէջ չկարՀին Կտակարանի օրէնքներուն մէջ չկարՀին Կտակարանի օրէնքներուն մէջ չկարՀին Կտակարանի օրէնքներուն մէջ չկար::::    Եթէ Նոր Կտակարանը Եթէ Նոր Կտակարանը Եթէ Նոր Կտակարանը Եթէ Նոր Կտակարանը 
ինք եւս Հին Կտակարանեան օրէնքներուն պէս խիստ ու ինք եւս Հին Կտակարանեան օրէնքներուն պէս խիստ ու ինք եւս Հին Կտակարանեան օրէնքներուն պէս խիստ ու ինք եւս Հին Կտակարանեան օրէնքներուն պէս խիստ ու 
խստապահանջ ըլլար, ատիկա աւետիս պիտի չըլլար, այլ՝ խստապահանջ ըլլար, ատիկա աւետիս պիտի չըլլար, այլ՝ խստապահանջ ըլլար, ատիկա աւետիս պիտի չըլլար, այլ՝ խստապահանջ ըլլար, ատիկա աւետիս պիտի չըլլար, այլ՝ 
դժբախտութիւն, որովհետեւ Աւետարանը պարզապէս յաւելեալ դժբախտութիւն, որովհետեւ Աւետարանը պարզապէս յաւելեալ դժբախտութիւն, որովհետեւ Աւետարանը պարզապէս յաւելեալ դժբախտութիւն, որովհետեւ Աւետարանը պարզապէս յաւելեալ 
լուծ լուծ լուծ լուծ մը դրած պիտի ըլլար մեր ուսերունմը դրած պիտի ըլլար մեր ուսերունմը դրած պիտի ըլլար մեր ուսերունմը դրած պիտի ըլլար մեր ուսերուն::::    Բայց Քրիստոս մեր Բայց Քրիստոս մեր Բայց Քրիստոս մեր Բայց Քրիստոս մեր 
ուսերուն նոր լուծ մը դնելու չեկաւ, այլ՝ Հին Կտակարանեան ուսերուն նոր լուծ մը դնելու չեկաւ, այլ՝ Հին Կտակարանեան ուսերուն նոր լուծ մը դնելու չեկաւ, այլ՝ Հին Կտակարանեան ուսերուն նոր լուծ մը դնելու չեկաւ, այլ՝ Հին Կտակարանեան 
օրէնքներուն լուծն ու անէծքը վերցնելու եկաւ (Գղ 3.13)օրէնքներուն լուծն ու անէծքը վերցնելու եկաւ (Գղ 3.13)օրէնքներուն լուծն ու անէծքը վերցնելու եկաւ (Գղ 3.13)օրէնքներուն լուծն ու անէծքը վերցնելու եկաւ (Գղ 3.13)::::    

    
4.4.4.4.----    Երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր միայն կը գտնեն Երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր միայն կը գտնեն Երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր միայն կը գտնեն Երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր միայն կը գտնեն 

կեանքի ճամբան (Մտ 7.14), կամ երբ կկեանքի ճամբան (Մտ 7.14), կամ երբ կկեանքի ճամբան (Մտ 7.14), կամ երբ կկեանքի ճամբան (Մտ 7.14), կամ երբ կ’’’’ըսէ թէ ընըսէ թէ ընըսէ թէ ընըսէ թէ ընտրուածները քիչ տրուածները քիչ տրուածները քիչ տրուածները քիչ 
են (Մտ 20.16), ասիկա պատճառ մը չեն (Մտ 20.16), ասիկա պատճառ մը չեն (Մտ 20.16), ասիկա պատճառ մը չեն (Մտ 20.16), ասիկա պատճառ մը չ’’’’ը՞լլար արդեօք որ մարդիկ ը՞լլար արդեօք որ մարդիկ ը՞լլար արդեօք որ մարդիկ ը՞լլար արդեօք որ մարդիկ 
վախնան ու մտահոգուին որ կրնան կորսնցնել իրենց վախնան ու մտահոգուին որ կրնան կորսնցնել իրենց վախնան ու մտահոգուին որ կրնան կորսնցնել իրենց վախնան ու մտահոգուին որ կրնան կորսնցնել իրենց 
փրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնը::::    

    
Նախ, եթէ երբեք Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր պիտի Նախ, եթէ երբեք Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր պիտի Նախ, եթէ երբեք Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր պիտի Նախ, եթէ երբեք Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր պիտի 

փրկուին, կը հաստատէ՝ ոփրկուին, կը հաստատէ՝ ոփրկուին, կը հաստատէ՝ ոփրկուին, կը հաստատէ՝ ո´́́́չ թէ որպէսզի մեր կամքն ու չ թէ որպէսզի մեր կամքն ու չ թէ որպէսզի մեր կամքն ու չ թէ որպէսզի մեր կամքն ու 
զօրութիւնը ջլատէ եւ այլեւս չզօրութիւնը ջլատէ եւ այլեւս չզօրութիւնը ջլատէ եւ այլեւս չզօրութիւնը ջլատէ եւ այլեւս չկարենանք աշխատիլ մեր կարենանք աշխատիլ մեր կարենանք աշխատիլ մեր կարենանք աշխատիլ մեր 
փրկութեան համար, այլ որպէսզի մեզ արթնութեան մղէփրկութեան համար, այլ որպէսզի մեզ արթնութեան մղէփրկութեան համար, այլ որպէսզի մեզ արթնութեան մղէփրկութեան համար, այլ որպէսզի մեզ արթնութեան մղէ::::    
Քրիստոս մնայուն կերպով արթուն ըլլալու եւ արթուն մնալու կոչ Քրիստոս մնայուն կերպով արթուն ըլլալու եւ արթուն մնալու կոչ Քրիստոս մնայուն կերպով արթուն ըլլալու եւ արթուն մնալու կոչ Քրիստոս մնայուն կերպով արթուն ըլլալու եւ արթուն մնալու կոչ 
ուղղեց իր հետեւորդներունուղղեց իր հետեւորդներունուղղեց իր հետեւորդներունուղղեց իր հետեւորդներուն::::    Եթէ հոգեւորապէս չքնանանք եւ մեր Եթէ հոգեւորապէս չքնանանք եւ մեր Եթէ հոգեւորապէս չքնանանք եւ մեր Եթէ հոգեւորապէս չքնանանք եւ մեր 
փրկութեան հեռանկարը մեր մտքէն չհեռացնենք, պէտք չունինք փրկութեան հեռանկարը մեր մտքէն չհեռացնենք, պէտք չունինք փրկութեան հեռանկարը մեր մտքէն չհեռացնենք, պէտք չունինք փրկութեան հեռանկարը մեր մտքէն չհեռացնենք, պէտք չունինք 
վախնալու որ կրվախնալու որ կրվախնալու որ կրվախնալու որ կրնանք մեր փրկութիւնը կորսնցնելնանք մեր փրկութիւնը կորսնցնելնանք մեր փրկութիւնը կորսնցնելնանք մեր փրկութիւնը կորսնցնել::::    

Երկրորդ, երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր կը գտնեն Երկրորդ, երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր կը գտնեն Երկրորդ, երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր կը գտնեն Երկրորդ, երբ Քրիստոս կը հաստատէ որ քիչեր կը գտնեն 
կեանքի ճամբան, կարծէք մեզի մղում մը տալու համար է կեանքի ճամբան, կարծէք մեզի մղում մը տալու համար է կեանքի ճամբան, կարծէք մեզի մղում մը տալու համար է կեանքի ճամբան, կարծէք մեզի մղում մը տալու համար է 
ատիկաատիկաատիկաատիկա::::    Մղում մը՝ ջանալ ըլլալու այդ քիչերուն շարքին մէջՄղում մը՝ ջանալ ըլլալու այդ քիչերուն շարքին մէջՄղում մը՝ ջանալ ըլլալու այդ քիչերուն շարքին մէջՄղում մը՝ ջանալ ըլլալու այդ քիչերուն շարքին մէջ::::    
Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք որ Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք որ Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք որ Յիշեցէք որ Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք որ ««««մրցանակը մրցանակը մրցանակը մրցանակը 
մէկ հոգի կը շահիմէկ հոգի կը շահիմէկ հոգի կը շահիմէկ հոգի կը շահի»»»»,,,,    կկկկ’’’’աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. ««««Դուք ալ, այնպէս Դուք ալ, այնպէս Դուք ալ, այնպէս Դուք ալ, այնպէս 
վազեցէք՝ որ մրցանակին հասնիքվազեցէք՝ որ մրցանակին հասնիքվազեցէք՝ որ մրցանակին հասնիքվազեցէք՝ որ մրցանակին հասնիք»»»» ( ( ( (Ա.Կր 9.24Ա.Կր 9.24Ա.Կր 9.24Ա.Կր 9.24----25)25)25)25)::::    

««««Քիչեր միայն կը գտնեն կեանքի ճամբանՔիչեր միայն կը գտնեն կեանքի ճամբանՔիչեր միայն կը գտնեն կեանքի ճամբանՔիչեր միայն կը գտնեն կեանքի ճամբան» » » » կամկամկամկամ « « « «քիչեր պիտի քիչեր պիտի քիչեր պիտի քիչեր պիտի 
փրկուինփրկուինփրկուինփրկուին»»»»    խօսքէն վախցողներն ու մտահոգուողները կխօսքէն վախցողներն ու մտահոգուողները կխօսքէն վախցողներն ու մտահոգուողները կխօսքէն վախցողներն ու մտահոգուողները կ’’’’ըլլան ըլլան ըլլան ըլլան 
միայն անոնք՝ որոնք հեռու են Աստուծոյ ճամբէն, իսկ Աստուծոյ միայն անոնք՝ որոնք հեռու են Աստուծոյ ճամբէն, իսկ Աստուծոյ միայն անոնք՝ որոնք հեռու են Աստուծոյ ճամբէն, իսկ Աստուծոյ միայն անոնք՝ որոնք հեռու են Աստուծոյ ճամբէն, իսկ Աստուծոյ 
ճամբուն մճամբուն մճամբուն մճամբուն մէջ եղող եւ հաւատքի կեանք ապրող մարդիկ, բնաէջ եղող եւ հաւատքի կեանք ապրող մարդիկ, բնաէջ եղող եւ հաւատքի կեանք ապրող մարդիկ, բնաէջ եղող եւ հաւատքի կեանք ապրող մարդիկ, բնա´́́́ւ ւ ւ ւ 
չեն վախնար ու պէտք չունին վախնալու որ կրնան իրենց չեն վախնար ու պէտք չունին վախնալու որ կրնան իրենց չեն վախնար ու պէտք չունին վախնալու որ կրնան իրենց չեն վախնար ու պէտք չունին վախնալու որ կրնան իրենց 
փրկութիւնը կորսնցնելփրկութիւնը կորսնցնելփրկութիւնը կորսնցնելփրկութիւնը կորսնցնել::::    
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Մէկը որ ինքզինք յանձնած է Քրիստոսի եւ կՄէկը որ ինքզինք յանձնած է Քրիստոսի եւ կՄէկը որ ինքզինք յանձնած է Քրիստոսի եւ կՄէկը որ ինքզինք յանձնած է Քրիստոսի եւ կ’’’’աշխատի անոր աշխատի անոր աշխատի անոր աշխատի անոր 
կամքը կատարել, վստահութեան եւ ապահովութեան կամքը կատարել, վստահութեան եւ ապահովութեան կամքը կատարել, վստահութեան եւ ապահովութեան կամքը կատարել, վստահութեան եւ ապահովութեան 
զգացումներով լեցուած կզգացումներով լեցուած կզգացումներով լեցուած կզգացումներով լեցուած կ’’’’ըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ո´́́́չ թէ վախի չ թէ վախի չ թէ վախի չ թէ վախի ու ու ու ու 
մտահոգութեանմտահոգութեանմտահոգութեանմտահոգութեան::::    Աստուծոյ կամքին ընդդիմադիր մարդիկ իրեԱստուծոյ կամքին ընդդիմադիր մարդիկ իրեԱստուծոյ կամքին ընդդիմադիր մարդիկ իրեԱստուծոյ կամքին ընդդիմադիր մարդիկ իրե´́́́նք նք նք նք 
են որ յաւիտենական կորուստի սարսափով լեցուած կեն որ յաւիտենական կորուստի սարսափով լեցուած կեն որ յաւիտենական կորուստի սարսափով լեցուած կեն որ յաւիտենական կորուստի սարսափով լեցուած կ’’’’ըլլան ըլլան ըլլան ըլլան 
մնայուն կերպովմնայուն կերպովմնայուն կերպովմնայուն կերպով::::    

Կեանք մը որուն վրայ մեր երկնաւոր Հօրը տաքուկ շունչը կը Կեանք մը որուն վրայ մեր երկնաւոր Հօրը տաքուկ շունչը կը Կեանք մը որուն վրայ մեր երկնաւոր Հօրը տաքուկ շունչը կը Կեանք մը որուն վրայ մեր երկնաւոր Հօրը տաքուկ շունչը կը 
փչէ, այդ կեանքը ապահով կփչէ, այդ կեանքը ապահով կփչէ, այդ կեանքը ապահով կփչէ, այդ կեանքը ապահով կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Սիրտ մը որուն գահակալը Սիրտ մը որուն գահակալը Սիրտ մը որուն գահակալը Սիրտ մը որուն գահակալը 
Քրիստոս ինքն է, այդ Քրիստոս ինքն է, այդ Քրիստոս ինքն է, այդ Քրիստոս ինքն է, այդ սիրտը խաղաղութեամբ համակուած սիրտը խաղաղութեամբ համակուած սիրտը խաղաղութեամբ համակուած սիրտը խաղաղութեամբ համակուած 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Հոգի մը որուն մէջ Սուրբ Հոգին կը հանգչի, այդ հոգին Հոգի մը որուն մէջ Սուրբ Հոգին կը հանգչի, այդ հոգին Հոգի մը որուն մէջ Սուրբ Հոգին կը հանգչի, այդ հոգին Հոգի մը որուն մէջ Սուրբ Հոգին կը հանգչի, այդ հոգին 
խայտացոխայտացոխայտացոխայտացո´́́́ղ ու խաղաղ ու խաղաղ ու խաղաղ ու խաղա´́́́ղ հոգի կղ հոգի կղ հոգի կղ հոգի կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ 
    

««««Յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին Յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին Յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին Յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին 
մարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօրմարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօրմարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօրմարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօր»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Երրորդ օրը Երրորդ օրը Երրորդ օրը Երրորդ օրը 
յարութիւն առաւ, նոյարութիւն առաւ, նոյարութիւն առաւ, նոյարութիւն առաւ, նոյն մարմինով երկինք ելաւ եւ Հօրը աջ կողմը յն մարմինով երկինք ելաւ եւ Հօրը աջ կողմը յն մարմինով երկինք ելաւ եւ Հօրը աջ կողմը յն մարմինով երկինք ելաւ եւ Հօրը աջ կողմը 
նստաւնստաւնստաւնստաւ»»»»::::    

    
Քրիստոնէական հաւատքը կը հիմնուի բացառապէս Քրիստոնէական հաւատքը կը հիմնուի բացառապէս Քրիստոնէական հաւատքը կը հիմնուի բացառապէս Քրիստոնէական հաւատքը կը հիմնուի բացառապէս 

յարութեան իրականութեան վրայ, որ սկզբնական շրջանին յարութեան իրականութեան վրայ, որ սկզբնական շրջանին յարութեան իրականութեան վրայ, որ սկզբնական շրջանին յարութեան իրականութեան վրայ, որ սկզբնական շրջանին 
քրիստոնէական եկեղեցիներուն առաջին եւ միակ տօնն էր որ կը քրիստոնէական եկեղեցիներուն առաջին եւ միակ տօնն էր որ կը քրիստոնէական եկեղեցիներուն առաջին եւ միակ տօնն էր որ կը քրիստոնէական եկեղեցիներուն առաջին եւ միակ տօնն էր որ կը 
տօնուէրտօնուէրտօնուէրտօնուէր::::    Եթէ վերցնէք Քրիստոսի յարութիւնը՝ քրիստոնէական Եթէ վերցնէք Քրիստոսի յարութիւնը՝ քրիստոնէական Եթէ վերցնէք Քրիստոսի յարութիւնը՝ քրիստոնէական Եթէ վերցնէք Քրիստոսի յարութիւնը՝ քրիստոնէական 
հաւհաւհաւհաւատքը կը դադրի գոյութիւն ունենալէ (Ա.Կր 15.14), որովհետեւ ատքը կը դադրի գոյութիւն ունենալէ (Ա.Կր 15.14), որովհետեւ ատքը կը դադրի գոյութիւն ունենալէ (Ա.Կր 15.14), որովհետեւ ատքը կը դադրի գոյութիւն ունենալէ (Ա.Կր 15.14), որովհետեւ 
մեր հաւատքը վարդապետութիւն մը կամ ուսուցում մը չէ, այլ կը մեր հաւատքը վարդապետութիւն մը կամ ուսուցում մը չէ, այլ կը մեր հաւատքը վարդապետութիւն մը կամ ուսուցում մը չէ, այլ կը մեր հաւատքը վարդապետութիւն մը կամ ուսուցում մը չէ, այլ կը 
հիմնուի անձի մը վրայ եւ այդ անձը Յիսուս Քրիստոս ինքն էհիմնուի անձի մը վրայ եւ այդ անձը Յիսուս Քրիստոս ինքն էհիմնուի անձի մը վրայ եւ այդ անձը Յիսուս Քրիստոս ինքն էհիմնուի անձի մը վրայ եւ այդ անձը Յիսուս Քրիստոս ինքն է::::    

Փրկութիւնը մարդեղութեամբ կը սկսի եւ յարութեամբ իր Փրկութիւնը մարդեղութեամբ կը սկսի եւ յարութեամբ իր Փրկութիւնը մարդեղութեամբ կը սկսի եւ յարութեամբ իր Փրկութիւնը մարդեղութեամբ կը սկսի եւ յարութեամբ իր 
պսակումը կը ստանայ, եւ ուստի ջնջել պսակումը կը ստանայ, եւ ուստի ջնջել պսակումը կը ստանայ, եւ ուստի ջնջել պսակումը կը ստանայ, եւ ուստի ջնջել յարութիւնը, պիտի յարութիւնը, պիտի յարութիւնը, պիտի յարութիւնը, պիտի 
նշանակէր՝ մերժել փրկագործութիւնընշանակէր՝ մերժել փրկագործութիւնընշանակէր՝ մերժել փրկագործութիւնընշանակէր՝ մերժել փրկագործութիւնը::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Քրիստոս ւ Քրիստոս ւ Քրիստոս ւ Քրիստոս 
պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն վկայ ըլլալու իր պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն վկայ ըլլալու իր պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն վկայ ըլլալու իր պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն վկայ ըլլալու իր 
առաքելութեան, ուսուցումներուն, բայց մանաւանդ յարութեանառաքելութեան, ուսուցումներուն, բայց մանաւանդ յարութեանառաքելութեան, ուսուցումներուն, բայց մանաւանդ յարութեանառաքելութեան, ուսուցումներուն, բայց մանաւանդ յարութեան::::    
Եւ աշակերտները չմոռցան Քրիստոսի այս պատուէրըԵւ աշակերտները չմոռցան Քրիստոսի այս պատուէրըԵւ աշակերտները չմոռցան Քրիստոսի այս պատուէրըԵւ աշակերտները չմոռցան Քրիստոսի այս պատուէրը::::    Յիշեցէք Յիշեցէք Յիշեցէք Յիշեցէք 
որ երբ անոնք ընտրեցին Մատաոր երբ անոնք ընտրեցին Մատաոր երբ անոնք ընտրեցին Մատաոր երբ անոնք ընտրեցին Մատաթիան որպէսզի փոխարինէր թիան որպէսզի փոխարինէր թիան որպէսզի փոխարինէր թիան որպէսզի փոխարինէր 
մատնիչ Յուդան՝ ըսին. մատնիչ Յուդան՝ ըսին. մատնիչ Յուդան՝ ըսին. մատնիչ Յուդան՝ ըսին. ««««Պէտք է որ տասըմէկիս միանայ՝ Պէտք է որ տասըմէկիս միանայ՝ Պէտք է որ տասըմէկիս միանայ՝ Պէտք է որ տասըմէկիս միանայ՝ 
Քրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համարՔրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համարՔրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համարՔրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համար»»»» ( ( ( (Գրծ 1.22)Գրծ 1.22)Գրծ 1.22)Գրծ 1.22)::::    

Անոնք պիտի պիտի չկրնային Քրիստոսի վկաները ըլլալ եւ Անոնք պիտի պիտի չկրնային Քրիստոսի վկաները ըլլալ եւ Անոնք պիտի պիտի չկրնային Քրիստոսի վկաները ըլլալ եւ Անոնք պիտի պիտի չկրնային Քրիստոսի վկաները ըլլալ եւ 
քրիստոնէական հաւատքը տարածել, եթէ Քրիստոս յարութիւն քրիստոնէական հաւատքը տարածել, եթէ Քրիստոս յարութիւն քրիստոնէական հաւատքը տարածել, եթէ Քրիստոս յարութիւն քրիստոնէական հաւատքը տարածել, եթէ Քրիստոս յարութիւն 
չառնէրչառնէրչառնէրչառնէր::::    Յարութենէն առաջ իրենցՅարութենէն առաջ իրենցՅարութենէն առաջ իրենցՅարութենէն առաջ իրենց    հաւատքը խախուտ էր, բայց հաւատքը խախուտ էր, բայց հաւատքը խախուտ էր, բայց հաւատքը խախուտ էր, բայց 
յարութենէն ետք, իրենց հաւատքը հիմնուեցաւ Քրիստոսի յարութենէն ետք, իրենց հաւատքը հիմնուեցաւ Քրիստոսի յարութենէն ետք, իրենց հաւատքը հիմնուեցաւ Քրիստոսի յարութենէն ետք, իրենց հաւատքը հիմնուեցաւ Քրիստոսի 
ճշմարիտ ինքնութեան վրայ եւ այդ ինքնութեան ճշմարիտ ճշմարիտ ինքնութեան վրայ եւ այդ ինքնութեան ճշմարիտ ճշմարիտ ինքնութեան վրայ եւ այդ ինքնութեան ճշմարիտ ճշմարիտ ինքնութեան վրայ եւ այդ ինքնութեան ճշմարիտ 
ճանաչումին վրայ, եւ այդպէս էր որ իրենց հաւատքը՝ դարձաւ ճանաչումին վրայ, եւ այդպէս էր որ իրենց հաւատքը՝ դարձաւ ճանաչումին վրայ, եւ այդպէս էր որ իրենց հաւատքը՝ դարձաւ ճանաչումին վրայ, եւ այդպէս էր որ իրենց հաւատքը՝ դարձաւ 
առաքելակաառաքելակաառաքելակաառաքելակա´́́́ն հաւատք, տարածոն հաւատք, տարածոն հաւատք, տարածոն հաւատք, տարածո´́́́ւն հաւատք, որ դէպի ւն հաւատք, որ դէպի ւն հաւատք, որ դէպի ւն հաւատք, որ դէպի 
աշխարհ գացող կրակէ լեզուներու աշխարհ գացող կրակէ լեզուներու աշխարհ գացող կրակէ լեզուներու աշխարհ գացող կրակէ լեզուներու պէս պիտի լափէր առաջին պէս պիտի լափէր առաջին պէս պիտի լափէր առաջին պէս պիտի լափէր առաջին 
երկու դարերուն Հռոմէական կայսրութիւնը, շուտով իր մէջ երկու դարերուն Հռոմէական կայսրութիւնը, շուտով իր մէջ երկու դարերուն Հռոմէական կայսրութիւնը, շուտով իր մէջ երկու դարերուն Հռոմէական կայսրութիւնը, շուտով իր մէջ 
առնելու համար կայսրութիւնը եզերող միւս աշխարհներըառնելու համար կայսրութիւնը եզերող միւս աշխարհներըառնելու համար կայսրութիւնը եզերող միւս աշխարհներըառնելու համար կայսրութիւնը եզերող միւս աշխարհները::::    

Մեր հաւատքի խոստովանութիւնը կը սկսի ըսելով. Մեր հաւատքի խոստովանութիւնը կը սկսի ըսելով. Մեր հաւատքի խոստովանութիւնը կը սկսի ըսելով. Մեր հաւատքի խոստովանութիւնը կը սկսի ըսելով. ««««Երրորդ Երրորդ Երրորդ Երրորդ 
օրը յարութիւն առաւօրը յարութիւն առաւօրը յարութիւն առաւօրը յարութիւն առաւ»»»»::::    Քրիստոս բազմաթիւ անգամներ խօսած էր Քրիստոս բազմաթիւ անգամներ խօսած էր Քրիստոս բազմաթիւ անգամներ խօսած էր Քրիստոս բազմաթիւ անգամներ խօսած էր 
իր յարութեան մասինիր յարութեան մասինիր յարութեան մասինիր յարութեան մասին::::    ՄեՄեՄեՄեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ ր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ ր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ ր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ 
ան երբեմն ըսաւ թէ երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէ (Մտ ան երբեմն ըսաւ թէ երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէ (Մտ ան երբեմն ըսաւ թէ երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէ (Մտ ան երբեմն ըսաւ թէ երրորդ օրը յարութիւն պիտի առնէ (Մտ 
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16.21, 20.19, 16.21, 20.19, 16.21, 20.19, 16.21, 20.19, Մր 8.31) եւ երբեմն ալ, թէ՝ երեք օր ետք յարութիւն Մր 8.31) եւ երբեմն ալ, թէ՝ երեք օր ետք յարութիւն Մր 8.31) եւ երբեմն ալ, թէ՝ երեք օր ետք յարութիւն Մր 8.31) եւ երբեմն ալ, թէ՝ երեք օր ետք յարութիւն 
պիտի առնէ (Մր 9.31, 10.34)պիտի առնէ (Մր 9.31, 10.34)պիտի առնէ (Մր 9.31, 10.34)պիտի առնէ (Մր 9.31, 10.34)::::    

Արդ, ե՞րբ յարութիւն առաւ Յիսուս. երրորդ օ՞րը, թէ՝ երեք օր Արդ, ե՞րբ յարութիւն առաւ Յիսուս. երրորդ օ՞րը, թէ՝ երեք օր Արդ, ե՞րբ յարութիւն առաւ Յիսուս. երրորդ օ՞րը, թէ՝ երեք օր Արդ, ե՞րբ յարութիւն առաւ Յիսուս. երրորդ օ՞րը, թէ՝ երեք օր 
ետքետքետքետք::::    Աւետարաններուն հԱւետարաններուն հԱւետարաններուն հԱւետարաններուն համաձայն, Յիսուսի ձերբակալութիւնը, ամաձայն, Յիսուսի ձերբակալութիւնը, ամաձայն, Յիսուսի ձերբակալութիւնը, ամաձայն, Յիսուսի ձերբակալութիւնը, 
դատավարութիւնը, ձաղկումը եւ չարչարանքները տեղի ունեցան դատավարութիւնը, ձաղկումը եւ չարչարանքները տեղի ունեցան դատավարութիւնը, ձաղկումը եւ չարչարանքները տեղի ունեցան դատավարութիւնը, ձաղկումը եւ չարչարանքները տեղի ունեցան 
Հինգշաբթի գիշերը, խաչելութիւնը՝ Ուրբաթ առաւօտ ժամը 9Հինգշաբթի գիշերը, խաչելութիւնը՝ Ուրբաթ առաւօտ ժամը 9Հինգշաբթի գիշերը, խաչելութիւնը՝ Ուրբաթ առաւօտ ժամը 9Հինգշաբթի գիշերը, խաչելութիւնը՝ Ուրբաթ առաւօտ ժամը 9----ին ին ին ին 
((((Մր 15.25), հոգին աւանդելը՝ շուրջ ժամը 3Մր 15.25), հոգին աւանդելը՝ շուրջ ժամը 3Մր 15.25), հոգին աւանդելը՝ շուրջ ժամը 3Մր 15.25), հոգին աւանդելը՝ շուրջ ժամը 3----ին (Ղկ 23.44ին (Ղկ 23.44ին (Ղկ 23.44ին (Ղկ 23.44----46), 46), 46), 46), 
խաչէն վար իջեցուիլն ու թաղուիլը՝ ժամը երեքէն վեցի միխաչէն վար իջեցուիլն ու թաղուիլը՝ ժամը երեքէն վեցի միխաչէն վար իջեցուիլն ու թաղուիլը՝ ժամը երեքէն վեցի միխաչէն վար իջեցուիլն ու թաղուիլը՝ ժամը երեքէն վեցի միջեւ,ջեւ,ջեւ,ջեւ,21212121    
յարութիւնը՝ Շաբաթ երեկոյեան ժամը 6յարութիւնը՝ Շաբաթ երեկոյեան ժամը 6յարութիւնը՝ Շաբաթ երեկոյեան ժամը 6յարութիւնը՝ Շաբաթ երեկոյեան ժամը 6----էն ետք (ճշգրիտ ո՞ր էն ետք (ճշգրիտ ո՞ր էն ետք (ճշգրիտ ո՞ր էն ետք (ճշգրիտ ո՞ր 
ժամուն՝ չենք գիտեր), երբ արդէն Կիրակինժամուն՝ չենք գիտեր), երբ արդէն Կիրակինժամուն՝ չենք գիտեր), երբ արդէն Կիրակինժամուն՝ չենք գիտեր), երբ արդէն Կիրակին22222222    սկսած կսկսած կսկսած կսկսած կ’’’’ըլլար (Մտ ըլլար (Մտ ըլլար (Մտ ըլլար (Մտ 
28.128.128.128.1----6)6)6)6)::::    

Նշուած օրերուն եւ ժամերուն լոյսին տակ, կրնանք ըսել որ Նշուած օրերուն եւ ժամերուն լոյսին տակ, կրնանք ըսել որ Նշուած օրերուն եւ ժամերուն լոյսին տակ, կրնանք ըսել որ Նշուած օրերուն եւ ժամերուն լոյսին տակ, կրնանք ըսել որ 
Յիսուսի յարութիւնը երեք օրեր ետք չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի յարութիւնը երեք օրեր ետք չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի յարութիւնը երեք օրեր ետք չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի յարութիւնը երեք օրեր ետք չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ 
երրորդ օրը, քանի երրորդ օրը, քանի երրորդ օրը, քանի երրորդ օրը, քանի խաչուեցաւ ու թաղուեցաւ Ուրբաթ օր, խաչուեցաւ ու թաղուեցաւ Ուրբաթ օր, խաչուեցաւ ու թաղուեցաւ Ուրբաթ օր, խաչուեցաւ ու թաղուեցաւ Ուրբաթ օր, 
թաղուած մնաց ամբողջ Շաբաթ օրը, եւ յարութիւն առաւ Շաբաթ թաղուած մնաց ամբողջ Շաբաթ օրը, եւ յարութիւն առաւ Շաբաթ թաղուած մնաց ամբողջ Շաբաթ օրը, եւ յարութիւն առաւ Շաբաթ թաղուած մնաց ամբողջ Շաբաթ օրը, եւ յարութիւն առաւ Շաբաթ 
երեկոյեան ժամը 6երեկոյեան ժամը 6երեկոյեան ժամը 6երեկոյեան ժամը 6----էն ետք, երբ արդէն Կիրակին սկսած կը էն ետք, երբ արդէն Կիրակին սկսած կը էն ետք, երբ արդէն Կիրակին սկսած կը էն ետք, երբ արդէն Կիրակին սկսած կը 
նկատուէրնկատուէրնկատուէրնկատուէր::::    

Սակայն, անոնք որոնք կը պնդեն որ Յիսուս գերեզմանի մէջ Սակայն, անոնք որոնք կը պնդեն որ Յիսուս գերեզմանի մէջ Սակայն, անոնք որոնք կը պնդեն որ Յիսուս գերեզմանի մէջ Սակայն, անոնք որոնք կը պնդեն որ Յիսուս գերեզմանի մէջ 
մնաց երեք օրեր, կմնաց երեք օրեր, կմնաց երեք օրեր, կմնաց երեք օրեր, կ’’’’ըսեն՝ թէ Քրիստոս այդ տարին (30 ըսեն՝ թէ Քրիստոս այդ տարին (30 ըսեն՝ թէ Քրիստոս այդ տարին (30 ըսեն՝ թէ Քրիստոս այդ տարին (30 
թութութութուականին), իր ժողովուրդի զաւակներուն հետ չկերաւ ականին), իր ժողովուրդի զաւակներուն հետ չկերաւ ականին), իր ժողովուրդի զաւակներուն հետ չկերաւ ականին), իր ժողովուրդի զաւակներուն հետ չկերաւ 
Զատկական ընթրիքը,Զատկական ընթրիքը,Զատկական ընթրիքը,Զատկական ընթրիքը,23232323    այլ՝ երկու օրեր առաջ, այսինքն՝ այլ՝ երկու օրեր առաջ, այսինքն՝ այլ՝ երկու օրեր առաջ, այսինքն՝ այլ՝ երկու օրեր առաջ, այսինքն՝ 
Երեքշաբթի գիշերը, ձերբակալութիւնն ու չարչարանքը տեղի Երեքշաբթի գիշերը, ձերբակալութիւնն ու չարչարանքը տեղի Երեքշաբթի գիշերը, ձերբակալութիւնն ու չարչարանքը տեղի Երեքշաբթի գիշերը, ձերբակալութիւնն ու չարչարանքը տեղի 
ունեցան Չորեքշաբթի գիշերը, խաչելութիւնն ու թաղումը՝ ունեցան Չորեքշաբթի գիշերը, խաչելութիւնն ու թաղումը՝ ունեցան Չորեքշաբթի գիշերը, խաչելութիւնն ու թաղումը՝ ունեցան Չորեքշաբթի գիշերը, խաչելութիւնն ու թաղումը՝ 
Հինգշաբթի, եւ այս ձեւով, Յիսուս երեք օրեր՝ Հինգշաբթի, ՈՀինգշաբթի, եւ այս ձեւով, Յիսուս երեք օրեր՝ Հինգշաբթի, ՈՀինգշաբթի, եւ այս ձեւով, Յիսուս երեք օրեր՝ Հինգշաբթի, ՈՀինգշաբթի, եւ այս ձեւով, Յիսուս երեք օրեր՝ Հինգշաբթի, Ուրբաթ ւրբաթ ւրբաթ ւրբաթ 
եւ Շաբաթ թաղուած մնացեւ Շաբաթ թաղուած մնացեւ Շաբաթ թաղուած մնացեւ Շաբաթ թաղուած մնաց::::    Այս տեսութիւնը ոԱյս տեսութիւնը ոԱյս տեսութիւնը ոԱյս տեսութիւնը ո´́́́չ չ չ չ 
Աստուածաշնչական է եւ ոԱստուածաշնչական է եւ ոԱստուածաշնչական է եւ ոԱստուածաշնչական է եւ ո´́́́չ ալ կը յարգէ ժամանակակից չ ալ կը յարգէ ժամանակակից չ ալ կը յարգէ ժամանակակից չ ալ կը յարգէ ժամանակակից 
հրէական մտածողութիւնը, որ հրէական մտածողութիւնը, որ հրէական մտածողութիւնը, որ հրէական մտածողութիւնը, որ ««««երրորդ օրերրորդ օրերրորդ օրերրորդ օր» » » » բացատրութիւնը բացատրութիւնը բացատրութիւնը բացատրութիւնը 
տարբեր ձեւով կը գործածէտարբեր ձեւով կը գործածէտարբեր ձեւով կը գործածէտարբեր ձեւով կը գործածէ::::    

Այսօրուան մարդն ալ երբ Այսօրուան մարդն ալ երբ Այսօրուան մարդն ալ երբ Այսօրուան մարդն ալ երբ ««««երրորդ օրերրորդ օրերրորդ օրերրորդ օր» » » » բացատրութիւնը կը բացատրութիւնը կը բացատրութիւնը կը բացատրութիւնը կը 
գործածէ, երբեք չի հասկնար գործածէ, երբեք չի հասկնար գործածէ, երբեք չի հասկնար գործածէ, երբեք չի հասկնար ««««երեերեերեերեք օր ետքք օր ետքք օր ետքք օր ետք»»»»::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
ենթադրենք պահ մը որ հիմա գիշերուան ժամը ինն է, եւ ես ըսի. ենթադրենք պահ մը որ հիմա գիշերուան ժամը ինն է, եւ ես ըսի. ենթադրենք պահ մը որ հիմա գիշերուան ժամը ինն է, եւ ես ըսի. ենթադրենք պահ մը որ հիմա գիշերուան ժամը ինն է, եւ ես ըսի. 
««««Երրորդ օրը այս ինչ գործը պիտի կատարեմԵրրորդ օրը այս ինչ գործը պիտի կատարեմԵրրորդ օրը այս ինչ գործը պիտի կատարեմԵրրորդ օրը այս ինչ գործը պիտի կատարեմ»»»»::::  9  9  9  9----էն մինչեւ 12էն մինչեւ 12էն մինչեւ 12էն մինչեւ 12----ը ը ը ը 

                                                 
21

 Ժամը վե ց է ն  առաջ պէտք էր Յիսուսի մարմինը խաչէն վար իջեցուած ու թաղուած 

ըլլար, որովհետեւ Եբրայական հ աշ ւ ո ւ մ ո վ , ժամը վ ե ց է ն ս կ ս ե ալ յ աջ ո ր դ   

օ ր ը ՝ Շ աբ աթը կ ը ս կ ս է ր Ղ կ    (  23.54), եւ հետեւաբար, մարմինը չէր կրնար խաչին 

վրայ մնալ, որովհետեւ Շաբաթը հանգիստի օր էր եւ հրեաներ ոեւէ գործ չէին ըներ այդ օրը: 
22

 Կիրակի օրը անցեալին կը կոչուէր Մէկշաբթի: Քրիստոսի յարութեամբ է որ ստացաւ 
Կիրակի անունը, որ կը նշանակէ՝ «Տիրոջ օր»: 
23

 Ըստ տոմարագէտներուն, 30 թուականին հրէական Զատիկը Հինգշաբթի օր եկած էր:  
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որ երեք ժամ կայ՝ կը նկատուի առաջին օրը, երկրորդ օրը՝ վաղն որ երեք ժամ կայ՝ կը նկատուի առաջին օրը, երկրորդ օրը՝ վաղն որ երեք ժամ կայ՝ կը նկատուի առաջին օրը, երկրորդ օրը՝ վաղն որ երեք ժամ կայ՝ կը նկատուի առաջին օրը, երկրորդ օրը՝ վաղն 
է, իսկ երրորդ օրը՝ միւս օրն էէ, իսկ երրորդ օրը՝ միւս օրն էէ, իսկ երրորդ օրը՝ միւս օրն էէ, իսկ երրորդ օրը՝ միւս օրն է::::    Եթէ այս ձեւով հաշուեմ՝ երե՞ք օրԵթէ այս ձեւով հաշուեմ՝ երե՞ք օրԵթէ այս ձեւով հաշուեմ՝ երե՞ք օրԵթէ այս ձեւով հաշուեմ՝ երե՞ք օր    
հաշուած կհաշուած կհաշուած կհաշուած կ’’’’ըլլամ. ոըլլամ. ոըլլամ. ոըլլամ. ո´́́́չ, այլ՝ մէկ ու կէս օր, մանաւանդ եթէ երբեք չ, այլ՝ մէկ ու կէս օր, մանաւանդ եթէ երբեք չ, այլ՝ մէկ ու կէս օր, մանաւանդ եթէ երբեք չ, այլ՝ մէկ ու կէս օր, մանաւանդ եթէ երբեք 
ընելիք գործս միւս օրուան առաւօտուն ընեմընելիք գործս միւս օրուան առաւօտուն ընեմընելիք գործս միւս օրուան առաւօտուն ընեմընելիք գործս միւս օրուան առաւօտուն ընեմ::::    Ահա այս ձեւով Ահա այս ձեւով Ահա այս ձեւով Ահա այս ձեւով 
պէտք է հասկնալ Յիսուսի գործածած պէտք է հասկնալ Յիսուսի գործածած պէտք է հասկնալ Յիսուսի գործածած պէտք է հասկնալ Յիսուսի գործածած ««««երրորդ օրըերրորդ օրըերրորդ օրըերրորդ օրը» » » » կամ կամ կամ կամ ««««երեք օր երեք օր երեք օր երեք օր 
ետքետքետքետք» » » » բացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւնները::::    

Խորքին մէջ, Խորքին մէջ, Խորքին մէջ, Խորքին մէջ, ««««երրորդ օրըերրորդ օրըերրորդ օրըերրորդ օրը» » » » կամ կամ կամ կամ ««««երեք օր ետքերեք օր ետքերեք օր ետքերեք օր ետք» » » » 
բացատրութիւններբացատրութիւններբացատրութիւններբացատրութիւնները համազօր եւ նոյնանշանակ ը համազօր եւ նոյնանշանակ ը համազօր եւ նոյնանշանակ ը համազօր եւ նոյնանշանակ 
բացատրութիւններ են, եւ ասոր փաստը կը գտնենք Ովսէա բացատրութիւններ են, եւ ասոր փաստը կը գտնենք Ովսէա բացատրութիւններ են, եւ ասոր փաստը կը գտնենք Ովսէա բացատրութիւններ են, եւ ասոր փաստը կը գտնենք Ովսէա 
մարգարէին գիրքին մէջ, ուր կը կարդանք. մարգարէին գիրքին մէջ, ուր կը կարդանք. մարգարէին գիրքին մէջ, ուր կը կարդանք. մարգարէին գիրքին մէջ, ուր կը կարդանք. ««««Երկու օրէն մեզ Երկու օրէն մեզ Երկու օրէն մեզ Երկու օրէն մեզ 
պիտի կենդանացնէ, երրորդ օրը մեզ պիտի կանգնեցնէ ու անոր պիտի կենդանացնէ, երրորդ օրը մեզ պիտի կանգնեցնէ ու անոր պիտի կենդանացնէ, երրորդ օրը մեզ պիտի կանգնեցնէ ու անոր պիտի կենդանացնէ, երրորդ օրը մեզ պիտի կանգնեցնէ ու անոր 
առջեւ պիտի ապրինքառջեւ պիտի ապրինքառջեւ պիտի ապրինքառջեւ պիտի ապրինք»»»» ( ( ( (Ովս 6.2)Ովս 6.2)Ովս 6.2)Ովս 6.2)::::    Մարգարէն Քրիստոսի մասին է Մարգարէն Քրիստոսի մասին է Մարգարէն Քրիստոսի մասին է Մարգարէն Քրիստոսի մասին է 
որ կը խօսի եւ Քրոր կը խօսի եւ Քրոր կը խօսի եւ Քրոր կը խօսի եւ Քրիստոսի չարչարանքներով ու խաչելութեամբ իստոսի չարչարանքներով ու խաչելութեամբ իստոսի չարչարանքներով ու խաչելութեամբ իստոսի չարչարանքներով ու խաչելութեամբ 
իրագործուած վերակենդանացումին ու վերականգնումին իրագործուած վերակենդանացումին ու վերականգնումին իրագործուած վերակենդանացումին ու վերականգնումին իրագործուած վերակենդանացումին ու վերականգնումին 
մասինմասինմասինմասին::::    

Խօսինք հիմա յարութեան իրականութեան մասինԽօսինք հիմա յարութեան իրականութեան մասինԽօսինք հիմա յարութեան իրականութեան մասինԽօսինք հիմա յարութեան իրականութեան մասին::::    
Յարութիւնը ուրիշ դէպքերու նմանող պարզ դէպք մը չէ Յարութիւնը ուրիշ դէպքերու նմանող պարզ դէպք մը չէ Յարութիւնը ուրիշ դէպքերու նմանող պարզ դէպք մը չէ Յարութիւնը ուրիշ դէպքերու նմանող պարզ դէպք մը չէ 
Քրիստոսի կեանքին մէջՔրիստոսի կեանքին մէջՔրիստոսի կեանքին մէջՔրիստոսի կեանքին մէջ::::    Քրիստոսի կեանքը բազմաթիւ հրաշալի Քրիստոսի կեանքը բազմաթիւ հրաշալի Քրիստոսի կեանքը բազմաթիւ հրաշալի Քրիստոսի կեանքը բազմաթիւ հրաշալի 
նշաններով լեցուն նշաններով լեցուն նշաններով լեցուն նշաններով լեցուն եղաւեղաւեղաւեղաւ::::    Հակառակ Քրիստոսի կատարած բոլոր Հակառակ Քրիստոսի կատարած բոլոր Հակառակ Քրիստոսի կատարած բոլոր Հակառակ Քրիստոսի կատարած բոլոր 
նշաններուն ու հրաշքներուն, մարդիկ չգոհացան այդ բոլորով, նշաններուն ու հրաշքներուն, մարդիկ չգոհացան այդ բոլորով, նշաններուն ու հրաշքներուն, մարդիկ չգոհացան այդ բոլորով, նշաններուն ու հրաշքներուն, մարդիկ չգոհացան այդ բոլորով, 
այլ իրմէ պահանջեցին աւելիայլ իրմէ պահանջեցին աւելիայլ իրմէ պահանջեցին աւելիայլ իրմէ պահանջեցին աւելի´́́́    զօրաւոր նշան մը եւ Քրիստոս զօրաւոր նշան մը եւ Քրիստոս զօրաւոր նշան մը եւ Քրիստոս զօրաւոր նշան մը եւ Քրիստոս 
տուատուատուատուա´́́́ւ այդ նշանը՝ ըսելով. ւ այդ նշանը՝ ըսելով. ւ այդ նշանը՝ ըսելով. ւ այդ նշանը՝ ըսելով. ««««Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու Ինչպէս Յովնան երեք օր ցերեկ ու 
գիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Ոգիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Ոգիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Ոգիշեր կէտ ձուկի փորին մէջ մնաց, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին րդին րդին րդին 
երեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջերեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջերեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջերեք օր, ցերեկ ու գիշեր, պիտի մնայ երկրի ընդերքին մէջ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
12.40)12.40)12.40)12.40)::::    

Ուրիշներուն յարութիւն տալը այնքան զօրաւոր նշան մը չէր Ուրիշներուն յարութիւն տալը այնքան զօրաւոր նշան մը չէր Ուրիշներուն յարութիւն տալը այնքան զօրաւոր նշան մը չէր Ուրիշներուն յարութիւն տալը այնքան զօրաւոր նշան մը չէր 
որքան ինք անձնապէս եթէ յարութիւն առնէրորքան ինք անձնապէս եթէ յարութիւն առնէրորքան ինք անձնապէս եթէ յարութիւն առնէրորքան ինք անձնապէս եթէ յարութիւն առնէր::::    Յարութիւն առնելը Յարութիւն առնելը Յարութիւն առնելը Յարութիւն առնելը 
մեծագոյն նշանն ու ապացոյցն էր որ Քրիստոս ինքն էր մեծագոյն նշանն ու ապացոյցն էր որ Քրիստոս ինքն էր մեծագոյն նշանն ու ապացոյցն էր որ Քրիստոս ինքն էր մեծագոյն նշանն ու ապացոյցն էր որ Քրիստոս ինքն էր 
խոստացեալ Փրկիխոստացեալ Փրկիխոստացեալ Փրկիխոստացեալ Փրկի´́́́չը աշխարհչը աշխարհչը աշխարհչը աշխարհի, ազատարաի, ազատարաի, ազատարաի, ազատարա´́́́րը մարդկութեանրը մարդկութեանրը մարդկութեանրը մարդկութեան::::    
Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, Պօղոս առաքեալ յատուկ շեշտուածութեամբ մը ւ, Պօղոս առաքեալ յատուկ շեշտուածութեամբ մը ւ, Պօղոս առաքեալ յատուկ շեշտուածութեամբ մը ւ, Պօղոս առաքեալ յատուկ շեշտուածութեամբ մը 
կը խօսի Քրիստոսի յարութեան եւ անոր երեւումներուն մասին կը խօսի Քրիստոսի յարութեան եւ անոր երեւումներուն մասին կը խօսի Քրիստոսի յարութեան եւ անոր երեւումներուն մասին կը խօսի Քրիստոսի յարութեան եւ անոր երեւումներուն մասին 
((((Ա.Կր 15.3Ա.Կր 15.3Ա.Կր 15.3Ա.Կր 15.3----7)7)7)7)::::    

Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք եւս, իր առաքելութեան ընթացքին, բազմաթիւ նք եւս, իր առաքելութեան ընթացքին, բազմաթիւ նք եւս, իր առաքելութեան ընթացքին, բազմաթիւ նք եւս, իր առաքելութեան ընթացքին, բազմաթիւ 
առիթներով խօսեցաւ իր յարութեան մասին, բայց անկէ առաառիթներով խօսեցաւ իր յարութեան մասին, բայց անկէ առաառիթներով խօսեցաւ իր յարութեան մասին, բայց անկէ առաառիթներով խօսեցաւ իր յարութեան մասին, բայց անկէ առաջ ջ ջ ջ 
խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն ու խաչելութեան մասինխօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն ու խաչելութեան մասինխօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն ու խաչելութեան մասինխօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն ու խաչելութեան մասին::::    
Որոշ հանգրուանէ մը ետք, ան սկսաւ ուղղակիօրէն Որոշ հանգրուանէ մը ետք, ան սկսաւ ուղղակիօրէն Որոշ հանգրուանէ մը ետք, ան սկսաւ ուղղակիօրէն Որոշ հանգրուանէ մը ետք, ան սկսաւ ուղղակիօրէն 
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նախապատրաստել իր աշակերտները ընդունելու այն ինչ որ նախապատրաստել իր աշակերտները ընդունելու այն ինչ որ նախապատրաստել իր աշակերտները ընդունելու այն ինչ որ նախապատրաստել իր աշակերտները ընդունելու այն ինչ որ 
պիտի ըլլար իր եւ իրենց կեանքին մէջպիտի ըլլար իր եւ իրենց կեանքին մէջպիտի ըլլար իր եւ իրենց կեանքին մէջպիտի ըլլար իր եւ իրենց կեանքին մէջ::::    

Թէ Քրիստոսի կատարած յայտնութիւնները իր անձին Թէ Քրիստոսի կատարած յայտնութիւնները իր անձին Թէ Քրիստոսի կատարած յայտնութիւնները իր անձին Թէ Քրիստոսի կատարած յայտնութիւնները իր անձին 
ձերբակալութեան, ձաղկոձերբակալութեան, ձաղկոձերբակալութեան, ձաղկոձերբակալութեան, ձաղկումին, խաչելութեան եւ յարութեան ւմին, խաչելութեան եւ յարութեան ւմին, խաչելութեան եւ յարութեան ւմին, խաչելութեան եւ յարութեան 
վերաբերեալ ո՞րքան տեղաւորուեցաւ աշակերտներուն մտքին վերաբերեալ ո՞րքան տեղաւորուեցաւ աշակերտներուն մտքին վերաբերեալ ո՞րքան տեղաւորուեցաւ աշակերտներուն մտքին վերաբերեալ ո՞րքան տեղաւորուեցաւ աշակերտներուն մտքին 
մէջ՝ կրնանք գիտնալ այն պատկերացումներէն որ մէջ՝ կրնանք գիտնալ այն պատկերացումներէն որ մէջ՝ կրնանք գիտնալ այն պատկերացումներէն որ մէջ՝ կրնանք գիտնալ այն պատկերացումներէն որ 
աւետարանները կու տանաւետարանները կու տանաւետարանները կու տանաւետարանները կու տան::::    Երբ աւետարանները կը կարդանք, կը Երբ աւետարանները կը կարդանք, կը Երբ աւետարանները կը կարդանք, կը Երբ աւետարանները կը կարդանք, կը 
տեսնենք որ աշակերտները կը դժուարանային հաւատալ թէ տեսնենք որ աշակերտները կը դժուարանային հաւատալ թէ տեսնենք որ աշակերտները կը դժուարանային հաւատալ թէ տեսնենք որ աշակերտները կը դժուարանային հաւատալ թէ 
ի՞նչպէս իրենց փառաւոր Վարդի՞նչպէս իրենց փառաւոր Վարդի՞նչպէս իրենց փառաւոր Վարդի՞նչպէս իրենց փառաւոր Վարդապետը որ Աստուծոյ Որդին էր ապետը որ Աստուծոյ Որդին էր ապետը որ Աստուծոյ Որդին էր ապետը որ Աստուծոյ Որդին էր 
եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած՝ կրնար ձերբակալուիլ, ծեծուիլ ու եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած՝ կրնար ձերբակալուիլ, ծեծուիլ ու եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած՝ կրնար ձերբակալուիլ, ծեծուիլ ու եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած՝ կրնար ձերբակալուիլ, ծեծուիլ ու 
ծաղրուիլ, հուսկ ապա խաչ բարձրանալծաղրուիլ, հուսկ ապա խաչ բարձրանալծաղրուիլ, հուսկ ապա խաչ բարձրանալծաղրուիլ, հուսկ ապա խաչ բարձրանալ::::    Անոնք հաւանաբար Անոնք հաւանաբար Անոնք հաւանաբար Անոնք հաւանաբար 
կկկկ’’’’ակնկալէին որ իրենց հրաշագործ Վարդապետը՝ հրաշք մը ակնկալէին որ իրենց հրաշագործ Վարդապետը՝ հրաշք մը ակնկալէին որ իրենց հրաշագործ Վարդապետը՝ հրաշք մը ակնկալէին որ իրենց հրաշագործ Վարդապետը՝ հրաշք մը 
գործէր եւ ազատէր իր թշնամիներուն ձեռքէնգործէր եւ ազատէր իր թշնամիներուն ձեռքէնգործէր եւ ազատէր իր թշնամիներուն ձեռքէնգործէր եւ ազատէր իր թշնամիներուն ձեռքէն::::    Անոնք տակաւին Անոնք տակաւին Անոնք տակաւին Անոնք տակաւին 
չէին կրցած ներչէին կրցած ներչէին կրցած ներչէին կրցած ներթափանցել խոստացեալ Մեսիային վերաբերեալ թափանցել խոստացեալ Մեսիային վերաբերեալ թափանցել խոստացեալ Մեսիային վերաբերեալ թափանցել խոստացեալ Մեսիային վերաբերեալ 
Հին Կտակարանի արձանագրած մարգարէութիւններունՀին Կտակարանի արձանագրած մարգարէութիւններունՀին Կտակարանի արձանագրած մարգարէութիւններունՀին Կտակարանի արձանագրած մարգարէութիւններուն::::    

Յիսուս երբեմն բացայայտօրէն խօսեցաւ իր յարութեան Յիսուս երբեմն բացայայտօրէն խօսեցաւ իր յարութեան Յիսուս երբեմն բացայայտօրէն խօսեցաւ իր յարութեան Յիսուս երբեմն բացայայտօրէն խօսեցաւ իր յարութեան 
մասին եւ երբեմն ալ՝ անուղղակիօրէնմասին եւ երբեմն ալ՝ անուղղակիօրէնմասին եւ երբեմն ալ՝ անուղղակիօրէնմասին եւ երբեմն ալ՝ անուղղակիօրէն::::    Օրինակ, ան խօսքը Օրինակ, ան խօսքը Օրինակ, ան խօսքը Օրինակ, ան խօսքը 
ուղղելով հրեայ ղեկավարներուն՝ ըսաւ. ուղղելով հրեայ ղեկավարներուն՝ ըսաւ. ուղղելով հրեայ ղեկավարներուն՝ ըսաւ. ուղղելով հրեայ ղեկավարներուն՝ ըսաւ. ««««ՔանդեցէՔանդեցէՔանդեցէՔանդեցէ´́́́ք այս ք այս ք այս ք այս 
տաճարը, եւ երեք օրէնտաճարը, եւ երեք օրէնտաճարը, եւ երեք օրէնտաճարը, եւ երեք օրէն    ես պիտի վերաշինեմ զայնես պիտի վերաշինեմ զայնես պիտի վերաշինեմ զայնես պիտի վերաշինեմ զայն»»»» ( ( ( (Յհ 2.19)Յհ 2.19)Յհ 2.19)Յհ 2.19)::::    
Հրեաները կարծեցին որ Յիսուս կը խօսէր նիւթական տաճարին Հրեաները կարծեցին որ Յիսուս կը խօսէր նիւթական տաճարին Հրեաները կարծեցին որ Յիսուս կը խօսէր նիւթական տաճարին Հրեաները կարծեցին որ Յիսուս կը խօսէր նիւթական տաճարին 
մասին, բայց աւետարանիչը կը ճշդէ որ մասին, բայց աւետարանիչը կը ճշդէ որ մասին, բայց աւետարանիչը կը ճշդէ որ մասին, բայց աւետարանիչը կը ճշդէ որ ««««տաճարը որուն մասին տաճարը որուն մասին տաճարը որուն մասին տաճարը որուն մասին 
Յիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էրՅիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էրՅիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էրՅիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էր»»»» ( ( ( (Յհ 2.21)Յհ 2.21)Յհ 2.21)Յհ 2.21)::::    

Դարձեալ, առիթով մը ինքզինք ներկայացնելէ ետք իբրեւ Դարձեալ, առիթով մը ինքզինք ներկայացնելէ ետք իբրեւ Դարձեալ, առիթով մը ինքզինք ներկայացնելէ ետք իբրեւ Դարձեալ, առիթով մը ինքզինք ներկայացնելէ ետք իբրեւ 
բարի ու քաջ հովիւ բարի ու քաջ հովիւ բարի ու քաջ հովիւ բարի ու քաջ հովիւ մը՝ ըսաւ. մը՝ ըսաւ. մը՝ ըսաւ. մը՝ ըսաւ. ««««Ոչ ոք կրնայ կեանքս ինձմէ խլելՈչ ոք կրնայ կեանքս ինձմէ խլելՈչ ոք կրնայ կեանքս ինձմէ խլելՈչ ոք կրնայ կեանքս ինձմէ խլել::::    
Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամ::::    Իրաւունք ունիմ զայն տալու, Իրաւունք ունիմ զայն տալու, Իրաւունք ունիմ զայն տալու, Իրաւունք ունիմ զայն տալու, 
ինչպէս նաեւ իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելուինչպէս նաեւ իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելուինչպէս նաեւ իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելուինչպէս նաեւ իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելու»»»» ( ( ( (Յհ 10.18)Յհ 10.18)Յհ 10.18)Յհ 10.18)::::    
Յստակ է որ կեանքը տալն ու ետ առնելը՝ ակնարկութիւն է իր Յստակ է որ կեանքը տալն ու ետ առնելը՝ ակնարկութիւն է իր Յստակ է որ կեանքը տալն ու ետ առնելը՝ ակնարկութիւն է իր Յստակ է որ կեանքը տալն ու ետ առնելը՝ ակնարկութիւն է իր 
մահուան եւ յարութեանմահուան եւ յարութեանմահուան եւ յարութեանմահուան եւ յարութեան::::    

Մարգարէներ իրեՄարգարէներ իրեՄարգարէներ իրեՄարգարէներ իրե´́́́նք եւսնք եւսնք եւսնք եւս    խօսած էին Քրիստոսի յարութեան խօսած էին Քրիստոսի յարութեան խօսած էին Քրիստոսի յարութեան խօսած էին Քրիստոսի յարութեան 
մասինմասինմասինմասին::::    Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. ««««Իմ անձս Իմ անձս Իմ անձս Իմ անձս 
գերեզմանին մէջ պիտի չթողուս եւ քու սուրբիդ ապականութիւն գերեզմանին մէջ պիտի չթողուս եւ քու սուրբիդ ապականութիւն գերեզմանին մէջ պիտի չթողուս եւ քու սուրբիդ ապականութիւն գերեզմանին մէջ պիտի չթողուս եւ քու սուրբիդ ապականութիւն 
տեսնել պիտի չտաստեսնել պիտի չտաստեսնել պիտի չտաստեսնել պիտի չտաս»»»» ( ( ( (Սղ 16.10)Սղ 16.10)Սղ 16.10)Սղ 16.10)::::    Դաւիթ այս խօսքը չըսաւ ինքնիր Դաւիթ այս խօսքը չըսաւ ինքնիր Դաւիթ այս խօսքը չըսաւ ինքնիր Դաւիթ այս խօսքը չըսաւ ինքնիր 
անձին համարանձին համարանձին համարանձին համար::::    Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ Դաւիթ Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ Դաւիթ Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ Դաւիթ Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ Դաւիթ 
մարգարէն մարգարէն մարգարէն մարգարէն մեռաւ, թաղուեցաւ եւ թաղուած ալ մնաց (Գրծ 2.29)մեռաւ, թաղուեցաւ եւ թաղուած ալ մնաց (Գրծ 2.29)մեռաւ, թաղուեցաւ եւ թաղուած ալ մնաց (Գրծ 2.29)մեռաւ, թաղուեցաւ եւ թաղուած ալ մնաց (Գրծ 2.29)::::    
Առաքեալը Դաւիթին տուեալ խօսքը կը նկատէ Առաքեալը Դաւիթին տուեալ խօսքը կը նկատէ Առաքեալը Դաւիթին տուեալ խօսքը կը նկատէ Առաքեալը Դաւիթին տուեալ խօսքը կը նկատէ 
կանխասացութիւն մը Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ (Գրծ կանխասացութիւն մը Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ (Գրծ կանխասացութիւն մը Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ (Գրծ կանխասացութիւն մը Քրիստոսի յարութեան վերաբերեալ (Գրծ 
2.31)2.31)2.31)2.31)::::    
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Արտագրենք նաեւ Եսայի մարգարէութեան մէջ յիշուած Արտագրենք նաեւ Եսայի մարգարէութեան մէջ յիշուած Արտագրենք նաեւ Եսայի մարգարէութեան մէջ յիշուած Արտագրենք նաեւ Եսայի մարգարէութեան մէջ յիշուած 
Մեսիական այն հատուածը որ կը վերաբերի Քրիստոսի Մեսիական այն հատուածը որ կը վերաբերի Քրիստոսի Մեսիական այն հատուածը որ կը վերաբերի Քրիստոսի Մեսիական այն հատուածը որ կը վերաբերի Քրիստոսի 
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան::::    ՄարգաՄարգաՄարգաՄարգարէն խօսելէ ետք Աստուծոյ տառապող, րէն խօսելէ ետք Աստուծոյ տառապող, րէն խօսելէ ետք Աստուծոյ տառապող, րէն խօսելէ ետք Աստուծոյ տառապող, 
չարչարուող եւ իր կեանքը զոհող ծառային՝ Քրիստոսի մասին՝ չարչարուող եւ իր կեանքը զոհող ծառային՝ Քրիստոսի մասին՝ չարչարուող եւ իր կեանքը զոհող ծառային՝ Քրիստոսի մասին՝ չարչարուող եւ իր կեանքը զոհող ծառային՝ Քրիստոսի մասին՝ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Բայց Տէրը որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր, իր Բայց Տէրը որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր, իր Բայց Տէրը որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր, իր Բայց Տէրը որ զայն տառապանքի եւ ցաւի մատնած էր, իր 
վէրքերէն բժկեց զայն՝ որ ինքզինքը մեր մեղքերուն համար վէրքերէն բժկեց զայն՝ որ ինքզինքը մեր մեղքերուն համար վէրքերէն բժկեց զայն՝ որ ինքզինքը մեր մեղքերուն համար վէրքերէն բժկեց զայն՝ որ ինքզինքը մեր մեղքերուն համար 
տուաւ, որպէսզի իր սերունդը տեսնէ եւ երկար կեանք ունենայ ետուաւ, որպէսզի իր սերունդը տեսնէ եւ երկար կեանք ունենայ ետուաւ, որպէսզի իր սերունդը տեսնէ եւ երկար կեանք ունենայ ետուաւ, որպէսզի իր սերունդը տեսնէ եւ երկար կեանք ունենայ եւ ւ ւ ւ 
անոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուիանոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուիանոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուիանոր միջոցաւ Տիրոջ կամքը իրագործուի::::    Տէրը ուզեց զայն իր Տէրը ուզեց զայն իր Տէրը ուզեց զայն իր Տէրը ուզեց զայն իր 
ցաւերէն ազատել, իր լոյսը ցոյց տալ անոր եւ իր գիտութեամբ ցաւերէն ազատել, իր լոյսը ցոյց տալ անոր եւ իր գիտութեամբ ցաւերէն ազատել, իր լոյսը ցոյց տալ անոր եւ իր գիտութեամբ ցաւերէն ազատել, իր լոյսը ցոյց տալ անոր եւ իր գիտութեամբ 
զայն վերականգնել, որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ ծառան, զայն վերականգնել, որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ ծառան, զայն վերականգնել, որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ ծառան, զայն վերականգնել, որպէսզի անիկա՝ իր հաւատարիմ ծառան, 
ուրիշները արդարացնէ, անոնց մեղքերը ինք կրելովուրիշները արդարացնէ, անոնց մեղքերը ինք կրելովուրիշները արդարացնէ, անոնց մեղքերը ինք կրելովուրիշները արդարացնէ, անոնց մեղքերը ինք կրելով::::    Այս Այս Այս Այս 
պատճառով ալ, ատիկա շատերը պիտի փրկէ այպատճառով ալ, ատիկա շատերը պիտի փրկէ այպատճառով ալ, ատիկա շատերը պիտի փրկէ այպատճառով ալ, ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս ինչպէս նպէս ինչպէս նպէս ինչպէս նպէս ինչպէս 
հզօրները աւար կհզօրները աւար կհզօրները աւար կհզօրները աւար կ’’’’առնեն, որովհետեւ կամաւորաբար ինքզինքը առնեն, որովհետեւ կամաւորաբար ինքզինքը առնեն, որովհետեւ կամաւորաբար ինքզինքը առնեն, որովհետեւ կամաւորաբար ինքզինքը 
մահուան մատնեց եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ. մահուան մատնեց եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ. մահուան մատնեց եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ. մահուան մատնեց եւ անօրէններու կարգին դասուեցաւ. 
շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ մահուամբ Աստուծոյ քով շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ մահուամբ Աստուծոյ քով շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ մահուամբ Աստուծոյ քով շատերու մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ մահուամբ Աստուծոյ քով 
միջնորդութիւն ըրաւ, որ անոնց անօրէնութիւնները ներուինմիջնորդութիւն ըրաւ, որ անոնց անօրէնութիւնները ներուինմիջնորդութիւն ըրաւ, որ անոնց անօրէնութիւնները ներուինմիջնորդութիւն ըրաւ, որ անոնց անօրէնութիւնները ներուին»»»»24242424    
((((Ես 53.10Ես 53.10Ես 53.10Ես 53.10----12)12)12)12)::::    

««««Իր վէրքերէն բժկԻր վէրքերէն բժկԻր վէրքերէն բժկԻր վէրքերէն բժկեցեցեցեց»»»»    խօսքը՝ ակնարկութիւն է Քրիստոսի խօսքը՝ ակնարկութիւն է Քրիստոսի խօսքը՝ ակնարկութիւն է Քրիստոսի խօսքը՝ ակնարկութիւն է Քրիստոսի 
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան::::    Քրիստոս կարծէք գերեզմանի մէջ վիրաւոր մարդն Քրիստոս կարծէք գերեզմանի մէջ վիրաւոր մարդն Քրիստոս կարծէք գերեզմանի մէջ վիրաւոր մարդն Քրիստոս կարծէք գերեզմանի մէջ վիրաւոր մարդն 
էր, թէպէտ իրողութիւնը այդպէս չէրէր, թէպէտ իրողութիւնը այդպէս չէրէր, թէպէտ իրողութիւնը այդպէս չէրէր, թէպէտ իրողութիւնը այդպէս չէր::::    ««««Որպէսզի իր սերունդը Որպէսզի իր սերունդը Որպէսզի իր սերունդը Որպէսզի իր սերունդը 
տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ»»»»    բառերը՝ կը վերաբերին Քրիստոսի Եկեղեցիինբառերը՝ կը վերաբերին Քրիստոսի Եկեղեցիինբառերը՝ կը վերաբերին Քրիստոսի Եկեղեցիինբառերը՝ կը վերաբերին Քրիստոսի Եկեղեցիին::::    Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին 
Քրիստոսի սերունդն էՔրիստոսի սերունդն էՔրիստոսի սերունդն էՔրիստոսի սերունդն է::::    ««««Երկար կեանք ունենայԵրկար կեանք ունենայԵրկար կեանք ունենայԵրկար կեանք ունենայ»»»»    բառերը՝ ցոյցբառերը՝ ցոյցբառերը՝ ցոյցբառերը՝ ցոյց    կու կու կու կու 
տան որ Քրիստոսի իշխանութիւնը կտան որ Քրիստոսի իշխանութիւնը կտան որ Քրիստոսի իշխանութիւնը կտան որ Քրիստոսի իշխանութիւնը կ’’’’անդրանցնի մահուան անդրանցնի մահուան անդրանցնի մահուան անդրանցնի մահուան 
սահմաններըսահմաններըսահմաններըսահմանները::::    ««««Ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս ինչպէս Ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս ինչպէս Ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս ինչպէս Ատիկա շատերը պիտի փրկէ այնպէս ինչպէս 
հզօրները աւար կհզօրները աւար կհզօրները աւար կհզօրները աւար կ’’’’առնենառնենառնենառնեն»»»»    հաստատումը՝ վկայութիւն մըն է հաստատումը՝ վկայութիւն մըն է հաստատումը՝ վկայութիւն մըն է հաստատումը՝ վկայութիւն մըն է 
Քրիստոսի աստուածային զօրութեանՔրիստոսի աստուածային զօրութեանՔրիստոսի աստուածային զօրութեանՔրիստոսի աստուածային զօրութեան::::    Ինչպէս հզօր մարդիկ Ինչպէս հզօր մարդիկ Ինչպէս հզօր մարդիկ Ինչպէս հզօր մարդիկ 
միայն կրնան աւար առնել, այնպէս ալ Քրիստոս, իբրեւ միայն կրնան աւար առնել, այնպէս ալ Քրիստոս, իբրեւ միայն կրնան աւար առնել, այնպէս ալ Քրիստոս, իբրեւ միայն կրնան աւար առնել, այնպէս ալ Քրիստոս, իբրեւ հզօր հզօր հզօր հզօր 
Աստուած, միայն իԱստուած, միայն իԱստուած, միայն իԱստուած, միայն ի´́́́նք կրնար ազատել մարդիկը թշանմիին՝ նք կրնար ազատել մարդիկը թշանմիին՝ նք կրնար ազատել մարդիկը թշանմիին՝ նք կրնար ազատել մարդիկը թշանմիին՝ 
Սատանային ձեռքէնՍատանային ձեռքէնՍատանային ձեռքէնՍատանային ձեռքէն::::    

Այլուր, Եսայի մարգարէն խօսելով ծնելիք Փրկիչին մասին, Այլուր, Եսայի մարգարէն խօսելով ծնելիք Փրկիչին մասին, Այլուր, Եսայի մարգարէն խօսելով ծնելիք Փրկիչին մասին, Այլուր, Եսայի մարգարէն խօսելով ծնելիք Փրկիչին մասին, 
զայն կը կոչէ՝ զայն կը կոչէ՝ զայն կը կոչէ՝ զայն կը կոչէ՝ ««««Յաւիտենականութեան ՀայրՅաւիտենականութեան ՀայրՅաւիտենականութեան ՀայրՅաւիտենականութեան Հայր»»»» ( ( ( (Ես 9.6)Ես 9.6)Ես 9.6)Ես 9.6)::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Քրիստոս յարութիւն չառնէր՝ ի՞նչպէս պիտի ըլլար հայրը Քրիստոս յարութիւն չառնէր՝ ի՞նչպէս պիտի ըլլար հայրը Քրիստոս յարութիւն չառնէր՝ ի՞նչպէս պիտի ըլլար հայրը Քրիստոս յարութիւն չառնէր՝ ի՞նչպէս պիտի ըլլար հայրը 
յաւիտենականութեանյաւիտենականութեանյաւիտենականութեանյաւիտենականութեան::::    ԴանիէլԴանիէլԴանիէլԴանիէլ    մարգարէն Քրիստոսի մարգարէն Քրիստոսի մարգարէն Քրիստոսի մարգարէն Քրիստոսի 
վերաբերեալ կվերաբերեալ կվերաբերեալ կվերաբերեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոր իշխանութիւնը յաւիտենական Անոր իշխանութիւնը յաւիտենական Անոր իշխանութիւնը յաւիտենական Անոր իշխանութիւնը յաւիտենական 
իշխանութիւն է, որ պիտի չանցնի եւ թագաւորութիւնը պիտի իշխանութիւն է, որ պիտի չանցնի եւ թագաւորութիւնը պիտի իշխանութիւն է, որ պիտի չանցնի եւ թագաւորութիւնը պիտի իշխանութիւն է, որ պիտի չանցնի եւ թագաւորութիւնը պիտի 
չաւրուիչաւրուիչաւրուիչաւրուի»»»» ( ( ( (Դն 1.14)Դն 1.14)Դն 1.14)Դն 1.14)::::    Քրիստոսի իշխանութիւնը յաւիտենական Քրիստոսի իշխանութիւնը յաւիտենական Քրիստոսի իշխանութիւնը յաւիտենական Քրիստոսի իշխանութիւնը յաւիտենական 
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իշխանութիւն մը պիտի չըլլար եւ ոիշխանութիւն մը պիտի չըլլար եւ ոիշխանութիւն մը պիտի չըլլար եւ ոիշխանութիւն մը պիտի չըլլար եւ ո´́́́չ ալ իր թագաւորութիւնը՝ չ ալ իր թագաւորութիւնը՝ չ ալ իր թագաւորութիւնը՝ չ ալ իր թագաւորութիւնը՝ 
յաւիտենական թագաւորութիւնյաւիտենական թագաւորութիւնյաւիտենական թագաւորութիւնյաւիտենական թագաւորութիւն    մը, եթէ ան յարութիւն չառնէրմը, եթէ ան յարութիւն չառնէրմը, եթէ ան յարութիւն չառնէրմը, եթէ ան յարութիւն չառնէր::::    

Ցեւական երկրորդ հարցում մը.Ցեւական երկրորդ հարցում մը.Ցեւական երկրորդ հարցում մը.Ցեւական երկրորդ հարցում մը.----    Քրիստոս ի՞նքն էր որ Քրիստոս ի՞նքն էր որ Քրիստոս ի՞նքն էր որ Քրիստոս ի՞նքն էր որ 
յարութիւն առաւ, թէ Հայրն էր որ զինք յարուցանեցյարութիւն առաւ, թէ Հայրն էր որ զինք յարուցանեցյարութիւն առաւ, թէ Հայրն էր որ զինք յարուցանեցյարութիւն առաւ, թէ Հայրն էր որ զինք յարուցանեց::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
կը պնդեն որ Հայրը իկը պնդեն որ Հայրը իկը պնդեն որ Հայրը իկը պնդեն որ Հայրը ի´́́́նքն էր որ յարութիւն տուաւ Որդիին, նքն էր որ յարութիւն տուաւ Որդիին, նքն էր որ յարութիւն տուաւ Որդիին, նքն էր որ յարութիւն տուաւ Որդիին, 
այդպէս կայդպէս կայդպէս կայդպէս կ’’’’ընեն, ուրացած ըլլալու համար Որդիին ընեն, ուրացած ըլլալու համար Որդիին ընեն, ուրացած ըլլալու համար Որդիին ընեն, ուրացած ըլլալու համար Որդիին 
աստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնը::::    ԲայԲայԲայԲայց Աստուածաշունչը երկու ց Աստուածաշունչը երկու ց Աստուածաշունչը երկու ց Աստուածաշունչը երկու 
հաստատումներն ալ կհաստատումներն ալ կհաստատումներն ալ կհաստատումներն ալ կ’’’’ընէընէընէընէ::::    

Յիշենք քանի մը օրինակներ պարզապէս, որոնք ցոյց կու Յիշենք քանի մը օրինակներ պարզապէս, որոնք ցոյց կու Յիշենք քանի մը օրինակներ պարզապէս, որոնք ցոյց կու Յիշենք քանի մը օրինակներ պարզապէս, որոնք ցոյց կու 
տան որ Հայրը իտան որ Հայրը իտան որ Հայրը իտան որ Հայրը ի´́́́նքն էր որ յարուցանեց Յիսուսընքն էր որ յարուցանեց Յիսուսընքն էր որ յարուցանեց Յիսուսընքն էր որ յարուցանեց Յիսուսը::::    Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
առաքեալ կը վկայէ որ առաքեալ կը վկայէ որ առաքեալ կը վկայէ որ առաքեալ կը վկայէ որ ««««Աստուած երրորդ օրը յարուցանեց զայնԱստուած երրորդ օրը յարուցանեց զայնԱստուած երրորդ օրը յարուցանեց զայնԱստուած երրորդ օրը յարուցանեց զայն»»»»    
((((Գրծ 10.40)Գրծ 10.40)Գրծ 10.40)Գրծ 10.40)::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կը հաւատանք իրեԿը հաւատանք իրեԿը հաւատանք իրեԿը հաւատանք իրեն ն ն ն 
((((Աստուծոյ)՝ որ մեռելներէն յարուցանեց ՅիսուսըԱստուծոյ)՝ որ մեռելներէն յարուցանեց ՅիսուսըԱստուծոյ)՝ որ մեռելներէն յարուցանեց ՅիսուսըԱստուծոյ)՝ որ մեռելներէն յարուցանեց Յիսուսը»»»» ( ( ( (Հռ 4.24)Հռ 4.24)Հռ 4.24)Հռ 4.24)::::    Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ 
տեղ կը կարդանք. տեղ կը կարդանք. տեղ կը կարդանք. տեղ կը կարդանք. ««««Աստուած Քրիստոսը յարուցանեցԱստուած Քրիստոսը յարուցանեցԱստուած Քրիստոսը յարուցանեցԱստուած Քրիստոսը յարուցանեց»»»» ( ( ( (Ա.Կր Ա.Կր Ա.Կր Ա.Կր 
15.15)15.15)15.15)15.15)::::    Եբրայեցիներուն նամակին մէջ կը հաստատուի որ Եբրայեցիներուն նամակին մէջ կը հաստատուի որ Եբրայեցիներուն նամակին մէջ կը հաստատուի որ Եբրայեցիներուն նամակին մէջ կը հաստատուի որ 
Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած ««««իիիի´́́́նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր 
ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը»»»» ( ( ( (Եբր 13.20Եբր 13.20Եբր 13.20Եբր 13.20----21)21)21)21)::::    

Յիշենք քանի Յիշենք քանի Յիշենք քանի Յիշենք քանի մը օրինակներ որոնք ցոյց կու տան որ մը օրինակներ որոնք ցոյց կու տան որ մը օրինակներ որոնք ցոյց կու տան որ մը օրինակներ որոնք ցոյց կու տան որ 
Քրիստոս ինքն է որ յարութիւն առաւՔրիստոս ինքն է որ յարութիւն առաւՔրիստոս ինքն է որ յարութիւն առաւՔրիստոս ինքն է որ յարութիւն առաւ::::    Պօղոս առաքեալ կը վկայէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ 
որ Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս ««««յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համարյարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համարյարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համարյարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համար»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
4.25)4.25)4.25)4.25)::::    Նոյնինքն Քրիստոս կը վկայէ՝ ըսելով. Նոյնինքն Քրիստոս կը վկայէ՝ ըսելով. Նոյնինքն Քրիստոս կը վկայէ՝ ըսելով. Նոյնինքն Քրիստոս կը վկայէ՝ ըսելով. ««««Ես իմ կամքովս Ես իմ կամքովս Ես իմ կամքովս Ես իմ կամքովս 
կեանքս կու տամկեանքս կու տամկեանքս կու տամկեանքս կու տամ::::    Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաԻրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաԻրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաԻրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ եւ եւ եւ 
իրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելուիրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելուիրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելուիրաւունք ունիմ զայն կրկին առնելու»»»» ( ( ( (Յհ 10.18)Յհ 10.18)Յհ 10.18)Յհ 10.18)::::    Չմոռնանք նաեւ Չմոռնանք նաեւ Չմոռնանք նաեւ Չմոռնանք նաեւ 
իր միւս յայտարարութիւնը. իր միւս յայտարարութիւնը. իր միւս յայտարարութիւնը. իր միւս յայտարարութիւնը. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ յարութիւնը եւ կեանքըս եմ յարութիւնը եւ կեանքըս եմ յարութիւնը եւ կեանքըս եմ յարութիւնը եւ կեանքը»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
11.25)11.25)11.25)11.25)::::    Երբ Քրիստոս կը յայտարարէ թէ իԵրբ Քրիստոս կը յայտարարէ թէ իԵրբ Քրիստոս կը յայտարարէ թէ իԵրբ Քրիստոս կը յայտարարէ թէ ի´́́́նքն է յարութիւնը եւ նքն է յարութիւնը եւ նքն է յարութիւնը եւ նքն է յարութիւնը եւ 
կեանքը՝ որոշապէս ցոյց կու տայ որ յարութիւնը իր մէջն է, կեանքը՝ որոշապէս ցոյց կու տայ որ յարութիւնը իր մէջն է, կեանքը՝ որոշապէս ցոյց կու տայ որ յարութիւնը իր մէջն է, կեանքը՝ որոշապէս ցոյց կու տայ որ յարութիւնը իր մէջն է, 
յարութիւնը դուրսէն չյարութիւնը դուրսէն չյարութիւնը դուրսէն չյարութիւնը դուրսէն չէ որ կու գայ իրենէ որ կու գայ իրենէ որ կու գայ իրենէ որ կու գայ իրեն::::    

Գալով Սուրբ Հոգիին դերին՝ Քրիստոսի յարութեան մէջ, Գալով Սուրբ Հոգիին դերին՝ Քրիստոսի յարութեան մէջ, Գալով Սուրբ Հոգիին դերին՝ Քրիստոսի յարութեան մէջ, Գալով Սուրբ Հոգիին դերին՝ Քրիստոսի յարութեան մէջ, 
սրբազան առաքեալը կը վկայէ, որ Յիսուս սրբազան առաքեալը կը վկայէ, որ Յիսուս սրբազան առաքեալը կը վկայէ, որ Յիսուս սրբազան առաքեալը կը վկայէ, որ Յիսուս ««««Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին 
զօրութեամբ մեռելներէն յարութիւն առաւզօրութեամբ մեռելներէն յարութիւն առաւզօրութեամբ մեռելներէն յարութիւն առաւզօրութեամբ մեռելներէն յարութիւն առաւ»»»» ( ( ( (Հռ 1.4)Հռ 1.4)Հռ 1.4)Հռ 1.4)::::    Արդ, քանի որ Արդ, քանի որ Արդ, քանի որ Արդ, քանի որ 
մէկ կողմէն կը հաստատուի որ Հայրը յարութիւն տուաւ մէկ կողմէն կը հաստատուի որ Հայրը յարութիւն տուաւ մէկ կողմէն կը հաստատուի որ Հայրը յարութիւն տուաւ մէկ կողմէն կը հաստատուի որ Հայրը յարութիւն տուաւ 
Քրիստոսի, մէկ կողմէն ալ՝ թՔրիստոսի, մէկ կողմէն ալ՝ թՔրիստոսի, մէկ կողմէն ալ՝ թՔրիստոսի, մէկ կողմէն ալ՝ թէ Քրիստոս իէ Քրիստոս իէ Քրիստոս իէ Քրիստոս ի´́́́նք յարութիւն առաւ, նք յարութիւն առաւ, նք յարութիւն առաւ, նք յարութիւն առաւ, 
իսկ միւս կողմէն՝ թէ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յարութիւն առաւ, իսկ միւս կողմէն՝ թէ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յարութիւն առաւ, իսկ միւս կողմէն՝ թէ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յարութիւն առաւ, իսկ միւս կողմէն՝ թէ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յարութիւն առաւ, 
եզրակացութիւնը կեզրակացութիւնը կեզրակացութիւնը կեզրակացութիւնը կ’’’’ըլլայ այն՝ որ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին ըլլայ այն՝ որ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին ըլլայ այն՝ որ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին ըլլայ այն՝ որ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին 
գործը մէգործը մէգործը մէգործը մէ´́́́կ էկ էկ էկ է::::    Ինչ որ Երրորդութեան անձերէն մէկը կԻնչ որ Երրորդութեան անձերէն մէկը կԻնչ որ Երրորդութեան անձերէն մէկը կԻնչ որ Երրորդութեան անձերէն մէկը կ’’’’ընէ՝ միւս ընէ՝ միւս ընէ՝ միւս ընէ՝ միւս 
երկուքն ալ ըրած կերկուքն ալ ըրած կերկուքն ալ ըրած կերկուքն ալ ըրած կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    

Քրիստոս իր յարութեամբՔրիստոս իր յարութեամբՔրիստոս իր յարութեամբՔրիստոս իր յարութեամբ    ի՞նչ բաներ իրագործեցի՞նչ բաներ իրագործեցի՞նչ բաներ իրագործեցի՞նչ բաներ իրագործեց::::    
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1.1.1.1.----    Քրիստոս իր յարութեամբ խափանեց մահուան Քրիստոս իր յարութեամբ խափանեց մահուան Քրիստոս իր յարութեամբ խափանեց մահուան Քրիստոս իր յարութեամբ խափանեց մահուան 
զօրութիւնը եւ մեզի կեանք պարգեւեց, ինչպէս զօրութիւնը եւ մեզի կեանք պարգեւեց, ինչպէս զօրութիւնը եւ մեզի կեանք պարգեւեց, ինչպէս զօրութիւնը եւ մեզի կեանք պարգեւեց, ինչպէս ««««Քրիստոս յարեաւ Քրիստոս յարեաւ Քրիստոս յարեաւ Քրիստոս յարեաւ 
ի մեռելոցի մեռելոցի մեռելոցի մեռելոց» » » » ժամամուտին մէջ կժամամուտին մէջ կժամամուտին մէջ կժամամուտին մէջ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««Մահուամբ զմահ կոխեաց Մահուամբ զմահ կոխեաց Մահուամբ զմահ կոխեաց Մահուամբ զմահ կոխեաց 
եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեացեւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեացեւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեացեւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց»»»»::::    

2.2.2.2.----    Իր յարութեամբ մեզ արդարացուցԻր յարութեամբ մեզ արդարացուցԻր յարութեամբ մեզ արդարացուցԻր յարութեամբ մեզ արդարացուց::::    ՆոՆոՆոՆո´́́́յնը Պօղոս յնը Պօղոս յնը Պօղոս յնը Պօղոս 
առաքեալ կը հաստատէ. առաքեալ կը հաստատէ. առաքեալ կը հաստատէ. առաքեալ կը հաստատէ. ««««Իր կեանքը տուաւ մեր յանցանքները Իր կեանքը տուաւ մեր յանցանքները Իր կեանքը տուաւ մեր յանցանքները Իր կեանքը տուաւ մեր յանցանքները 
ջնջելու համար, եւ յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համարջնջելու համար, եւ յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համարջնջելու համար, եւ յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համարջնջելու համար, եւ յարութիւն առաւ՝ մեզ արդարացնելու համար»»»»    
((((Հռ 4.25)Հռ 4.25)Հռ 4.25)Հռ 4.25)::::    Քրիստոս իր զոհագործական մահուամբ մեր մեղքերը Քրիստոս իր զոհագործական մահուամբ մեր մեղքերը Քրիստոս իր զոհագործական մահուամբ մեր մեղքերը Քրիստոս իր զոհագործական մահուամբ մեր մեղքերը 
սրբելէ ետք, մեզ արդարացուց եւ այդպէս ներկայացուց իր Հօրըսրբելէ ետք, մեզ արդարացուց եւ այդպէս ներկայացուց իր Հօրըսրբելէ ետք, մեզ արդարացուց եւ այդպէս ներկայացուց իր Հօրըսրբելէ ետք, մեզ արդարացուց եւ այդպէս ներկայացուց իր Հօրը::::    

3.3.3.3.----    Իր յարութեամԻր յարութեամԻր յարութեամԻր յարութեամբ անմահական կեանքի գրաւականը բ անմահական կեանքի գրաւականը բ անմահական կեանքի գրաւականը բ անմահական կեանքի գրաւականը 
դարձաւ մեզի համար, այլ խօսքով՝ իր յարութիւնը յաւիտենական դարձաւ մեզի համար, այլ խօսքով՝ իր յարութիւնը յաւիտենական դարձաւ մեզի համար, այլ խօսքով՝ իր յարութիւնը յաւիտենական դարձաւ մեզի համար, այլ խօսքով՝ իր յարութիւնը յաւիտենական 
կեանքի ապահովութիւնն ու վստահութիւնը տուաւ մեզիկեանքի ապահովութիւնն ու վստահութիւնը տուաւ մեզիկեանքի ապահովութիւնն ու վստահութիւնը տուաւ մեզիկեանքի ապահովութիւնն ու վստահութիւնը տուաւ մեզի::::    Ադամ Ադամ Ադամ Ադամ 
որ մեղանչումով փակեց յաւիտենական կեանքի դուռը իր եւ որ մեղանչումով փակեց յաւիտենական կեանքի դուռը իր եւ որ մեղանչումով փակեց յաւիտենական կեանքի դուռը իր եւ որ մեղանչումով փակեց յաւիտենական կեանքի դուռը իր եւ 
ամբողջ մարդկութեան դիմաց, Քրիստոս իր յարութեամբ, այդ ամբողջ մարդկութեան դիմաց, Քրիստոս իր յարութեամբ, այդ ամբողջ մարդկութեան դիմաց, Քրիստոս իր յարութեամբ, այդ ամբողջ մարդկութեան դիմաց, Քրիստոս իր յարութեամբ, այդ 
դուռը վերստդուռը վերստդուռը վերստդուռը վերստին բացաւին բացաւին բացաւին բացաւ::::    

4.4.4.4.----    Իր յարութեամբ յաւիտենական կեանքին փառաւոր եւ Իր յարութեամբ յաւիտենական կեանքին փառաւոր եւ Իր յարութեամբ յաւիտենական կեանքին փառաւոր եւ Իր յարութեամբ յաւիտենական կեանքին փառաւոր եւ 
անեղծ վիճակին ճշմարիտ պատկերացումն ու յոյսն է որ մեզի անեղծ վիճակին ճշմարիտ պատկերացումն ու յոյսն է որ մեզի անեղծ վիճակին ճշմարիտ պատկերացումն ու յոյսն է որ մեզի անեղծ վիճակին ճշմարիտ պատկերացումն ու յոյսն է որ մեզի 
տուաւ, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կտուաւ, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կտուաւ, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կտուաւ, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Օրհնեալ է Աստուած, Օրհնեալ է Աստուած, Օրհնեալ է Աստուած, Օրհնեալ է Աստուած, 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ 
մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսոմեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսոմեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսոմեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն ւս Քրիստոսի մեռելներէն ւս Քրիստոսի մեռելներէն ւս Քրիստոսի մեռելներէն 
յարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի յարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի յարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի յարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի 
ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ 
երկինքին մէջ պահուած է ձեզի համարերկինքին մէջ պահուած է ձեզի համարերկինքին մէջ պահուած է ձեզի համարերկինքին մէջ պահուած է ձեզի համար»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 1.3Ա.Պտ 1.3Ա.Պտ 1.3Ա.Պտ 1.3----4)4)4)4)::::    

Քրիստոս իր յարութեամբ Քրիստոս իր յարութեամբ Քրիստոս իր յարութեամբ Քրիստոս իր յարութեամբ ««««մեզ նոր կեանքի փոխադրեցմեզ նոր կեանքի փոխադրեցմեզ նոր կեանքի փոխադրեցմեզ նոր կեանքի փոխադրեց»,»,»,»,    
կկկկ’’’’ըսէ 6ըսէ 6ըսէ 6ըսէ 6----րդ դարու հեղինակ՝ Յովհաննէրդ դարու հեղինակ՝ Յովհաննէրդ դարու հեղինակ՝ Յովհաննէրդ դարու հեղինակ՝ Յովհաննէս Բ. Գաբեղեան ս Բ. Գաբեղեան ս Բ. Գաբեղեան ս Բ. Գաբեղեան 
ԿաթողիկոսԿաթողիկոսԿաթողիկոսԿաթողիկոս::::    Այստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կ’’’’ուզեմ ընթերցել անոր մէկ գրութիւնը, ուզեմ ընթերցել անոր մէկ գրութիւնը, ուզեմ ընթերցել անոր մէկ գրութիւնը, ուզեմ ընթերցել անոր մէկ գրութիւնը, 
կոչուած՝ կոչուած՝ կոչուած՝ կոչուած՝ ««««Սակս Հաւատոյ ՀաստատութեանՍակս Հաւատոյ ՀաստատութեանՍակս Հաւատոյ ՀաստատութեանՍակս Հաւատոյ Հաստատութեան», », », », այսինքն՝ մեր այսինքն՝ մեր այսինքն՝ մեր այսինքն՝ մեր 
հաւատքի հաստատման համար գրուած նամակ մըհաւատքի հաստատման համար գրուած նամակ մըհաւատքի հաստատման համար գրուած նամակ մըհաւատքի հաստատման համար գրուած նամակ մը::::    Նամակը Նամակը Նամակը Նամակը 
ուղղուած է օրուան Աղուանից Կաթողիկոսինուղղուած է օրուան Աղուանից Կաթողիկոսինուղղուած է օրուան Աղուանից Կաթողիկոսինուղղուած է օրուան Աղուանից Կաթողիկոսին::::    

««««Իսկ ժամանակի վախճանին, Աստուած Բանը, որ Իսկ ժամանակի վախճանին, Աստուած Բանը, որ Իսկ ժամանակի վախճանին, Աստուած Բանը, որ Իսկ ժամանակի վախճանին, Աստուած Բանը, որ 
մշտնջենմշտնջենմշտնջենմշտնջենաւոր Աստուած էր, կատարեալ մարդ եղաւ առանց աւոր Աստուած էր, կատարեալ մարդ եղաւ առանց աւոր Աստուած էր, կատարեալ մարդ եղաւ առանց աւոր Աստուած էր, կատարեալ մարդ եղաւ առանց 
փոփոխութիւն կրելու, մարմնանալով սուրբ կոյսէն անպատմելի փոփոխութիւն կրելու, մարմնանալով սուրբ կոյսէն անպատմելի փոփոխութիւն կրելու, մարմնանալով սուրբ կոյսէն անպատմելի փոփոխութիւն կրելու, մարմնանալով սուրբ կոյսէն անպատմելի 
ձեւով՝ առանց հեռանալու իր բնութենէն, առանց քայքայուելու ձեւով՝ առանց հեռանալու իր բնութենէն, առանց քայքայուելու ձեւով՝ առանց հեռանալու իր բնութենէն, առանց քայքայուելու ձեւով՝ առանց հեռանալու իր բնութենէն, առանց քայքայուելու 
մարմնաւորութեան մէջ, այլ՝ մնաց նոյնպէս, անփոփոխելի, մարմնաւորութեան մէջ, այլ՝ մնաց նոյնպէս, անփոփոխելի, մարմնաւորութեան մէջ, այլ՝ մնաց նոյնպէս, անփոփոխելի, մարմնաւորութեան մէջ, այլ՝ մնաց նոյնպէս, անփոփոխելի, 
անայլայլելիանայլայլելիանայլայլելիանայլայլելի::::    

Աստուած մարդացաւ ոԱստուած մարդացաւ ոԱստուած մարդացաւ ոԱստուած մարդացաւ ո´́́́չ թէ մասնակիօրէն, աչ թէ մասնակիօրէն, աչ թէ մասնակիօրէն, աչ թէ մասնակիօրէն, այլ՝ յլ՝ յլ՝ յլ՝ 
ամբողջութեամբ. ոամբողջութեամբ. ոամբողջութեամբ. ոամբողջութեամբ. ո´́́́չ թէ պակասութեամբ, այլ՝ լիութեամբ. ոչ թէ պակասութեամբ, այլ՝ լիութեամբ. ոչ թէ պակասութեամբ, այլ՝ լիութեամբ. ոչ թէ պակասութեամբ, այլ՝ լիութեամբ. ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
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երկուքի վերածուելով, այլ՝ անբաժանելի միութեամբերկուքի վերածուելով, այլ՝ անբաժանելի միութեամբերկուքի վերածուելով, այլ՝ անբաժանելի միութեամբերկուքի վերածուելով, այլ՝ անբաժանելի միութեամբ::::    Հայրը չէր Հայրը չէր Հայրը չէր Հայրը չէր 
որ մարմին առաւ, այլ՝ Որդինոր մարմին առաւ, այլ՝ Որդինոր մարմին առաւ, այլ՝ Որդինոր մարմին առաւ, այլ՝ Որդին::::    Սուրբ Հոգին չէր որ թանձրացեալ Սուրբ Հոգին չէր որ թանձրացեալ Սուրբ Հոգին չէր որ թանձրացեալ Սուրբ Հոգին չէր որ թանձրացեալ 
մարմին եղաւ, այլ՝ Հօրմէն եղող Միածինը, բայց Հօրը կամքով եւ մարմին եղաւ, այլ՝ Հօրմէն եղող Միածինը, բայց Հօրը կամքով եւ մարմին եղաւ, այլ՝ Հօրմէն եղող Միածինը, բայց Հօրը կամքով եւ մարմին եղաւ, այլ՝ Հօրմէն եղող Միածինը, բայց Հօրը կամքով եւ 
Սուրբ Հոգիին զօրուՍուրբ Հոգիին զօրուՍուրբ Հոգիին զօրուՍուրբ Հոգիին զօրութեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

Ինքը որ անբովանդակելի էր, խանձարուրին մէջ Ինքը որ անբովանդակելի էր, խանձարուրին մէջ Ինքը որ անբովանդակելի էր, խանձարուրին մէջ Ինքը որ անբովանդակելի էր, խանձարուրին մէջ 
պատուեցաւ՝ որպէսզի մենք անապականութիւն հագնինքպատուեցաւ՝ որպէսզի մենք անապականութիւն հագնինքպատուեցաւ՝ որպէսզի մենք անապականութիւն հագնինքպատուեցաւ՝ որպէսզի մենք անապականութիւն հագնինք::::    
Մսուրին մէջ դրուեցաւ՝ որպէսզի մեր անասնական բարքը Մսուրին մէջ դրուեցաւ՝ որպէսզի մեր անասնական բարքը Մսուրին մէջ դրուեցաւ՝ որպէսզի մեր անասնական բարքը Մսուրին մէջ դրուեցաւ՝ որպէսզի մեր անասնական բարքը 
փոխենքփոխենքփոխենքփոխենք::::    Հրեշտակներուն կողմէ փառաւորուեցաւ՝ որպէսզի Հրեշտակներուն կողմէ փառաւորուեցաւ՝ որպէսզի Հրեշտակներուն կողմէ փառաւորուեցաւ՝ որպէսզի Հրեշտակներուն կողմէ փառաւորուեցաւ՝ որպէսզի 
մենք ալ անոնց փառաբանակից ըլլալու կոչուինքմենք ալ անոնց փառաբանակից ըլլալու կոչուինքմենք ալ անոնց փառաբանակից ըլլալու կոչուինքմենք ալ անոնց փառաբանակից ըլլալու կոչուինք::::    Մոգերուն Մոգերուն Մոգերուն Մոգերուն 
կողմէկողմէկողմէկողմէ    նուէրները ընդունեց՝ որպէսզի մենք ալ մեր հաւատքի նուէրները ընդունեց՝ որպէսզի մենք ալ մեր հաւատքի նուէրները ընդունեց՝ որպէսզի մենք ալ մեր հաւատքի նուէրները ընդունեց՝ որպէսզի մենք ալ մեր հաւատքի 
պտուղը տանքպտուղը տանքպտուղը տանքպտուղը տանք::::    Կաթով սնանեցաւ՝ որպէսզի մեր անմեղութիւնը Կաթով սնանեցաւ՝ որպէսզի մեր անմեղութիւնը Կաթով սնանեցաւ՝ որպէսզի մեր անմեղութիւնը Կաթով սնանեցաւ՝ որպէսզի մեր անմեղութիւնը 
գտնենքգտնենքգտնենքգտնենք::::    Մարմինով զարգացաւ ինք որ ամէն բանի Մարմինով զարգացաւ ինք որ ամէն բանի Մարմինով զարգացաւ ինք որ ամէն բանի Մարմինով զարգացաւ ինք որ ամէն բանի 
կատարելութիւնն է՝ որպէսզի մեզ իր կատարեալ հասակին կատարելութիւնն է՝ որպէսզի մեզ իր կատարեալ հասակին կատարելութիւնն է՝ որպէսզի մեզ իր կատարեալ հասակին կատարելութիւնն է՝ որպէսզի մեզ իր կատարեալ հասակին 
հասցնէհասցնէհասցնէհասցնէ::::    

Կամաւորապէս եկաւ եւ չարչարուեցաւ՝ որպէսզի մեզ Կամաւորապէս եկաւ եւ չարչարուեցաւ՝ որպէսզի մեզ Կամաւորապէս եկաւ եւ չարչարուեցաւ՝ որպէսզի մեզ Կամաւորապէս եկաւ եւ չարչարուեցաւ՝ որպէսզի մեզ 
ազատէ ազատէ ազատէ ազատէ մեղքերու տանջանքէնմեղքերու տանջանքէնմեղքերու տանջանքէնմեղքերու տանջանքէն::::    Խաչուեցաւ՝ որպէսզի կեանքի Խաչուեցաւ՝ որպէսզի կեանքի Խաչուեցաւ՝ որպէսզի կեանքի Խաչուեցաւ՝ որպէսզի կեանքի 
պտուղէն վայելենքպտուղէն վայելենքպտուղէն վայելենքպտուղէն վայելենք::::    Մեռաւ՝ որպէսզի իր մահով մահը սպաննէՄեռաւ՝ որպէսզի իր մահով մահը սպաննէՄեռաւ՝ որպէսզի իր մահով մահը սպաննէՄեռաւ՝ որպէսզի իր մահով մահը սպաննէ::::    
Գերեզման դրուեցաւ՝ որպէսզի անդրաշխարհին դռները Գերեզման դրուեցաւ՝ որպէսզի անդրաշխարհին դռները Գերեզման դրուեցաւ՝ որպէսզի անդրաշխարհին դռները Գերեզման դրուեցաւ՝ որպէսզի անդրաշխարհին դռները 
խորտակէխորտակէխորտակէխորտակէ::::    Երրորդ օրը յարութիւն առաւ՝ որպէսզի մեզ նոր Երրորդ օրը յարութիւն առաւ՝ որպէսզի մեզ նոր Երրորդ օրը յարութիւն առաւ՝ որպէսզի մեզ նոր Երրորդ օրը յարութիւն առաւ՝ որպէսզի մեզ նոր 
կեանքի փոխադրէկեանքի փոխադրէկեանքի փոխադրէկեանքի փոխադրէ::::    Երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ կողմը Երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ կողմը Երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ կողմը Երկինք համբարձաւ եւ Հօրը աջ կողմը 
նստաւ՝նստաւ՝նստաւ՝նստաւ՝    որպէսզի մենք իր աջ կողմը դասուինքորպէսզի մենք իր աջ կողմը դասուինքորպէսզի մենք իր աջ կողմը դասուինքորպէսզի մենք իր աջ կողմը դասուինք::::    Վերստին պիտի Վերստին պիտի Վերստին պիտի Վերստին պիտի 
գայ դատելու համար ողջերն ու մեռեալները եւ անոր գայ դատելու համար ողջերն ու մեռեալները եւ անոր գայ դատելու համար ողջերն ու մեռեալները եւ անոր գայ դատելու համար ողջերն ու մեռեալները եւ անոր 
թագաւորութիւնը վերջ չունիթագաւորութիւնը վերջ չունիթագաւորութիւնը վերջ չունիթագաւորութիւնը վերջ չունի::::    Այսպէս կը հաւատանք եւ այսպէս Այսպէս կը հաւատանք եւ այսպէս Այսպէս կը հաւատանք եւ այսպէս Այսպէս կը հաւատանք եւ այսպէս 
կկկկ’’’’երկրպագենք եւ փառաբանելով կերկրպագենք եւ փառաբանելով կերկրպագենք եւ փառաբանելով կերկրպագենք եւ փառաբանելով կ’’’’ըսենք.ըսենք.ըսենք.ըսենք.----    սուրբ Աստուած, սուրբ Աստուած, սուրբ Աստուած, սուրբ Աստուած, 
սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչուեցար մեզի հասուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչուեցար մեզի հասուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչուեցար մեզի հասուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչուեցար մեզի համար, մար, մար, մար, 
ողորմէ մեզիողորմէ մեզիողորմէ մեզիողորմէ մեզի»»»»::::    

Կան աղանդաւորներ որոնք թէպէտ կը խօսին Քրիստոսի Կան աղանդաւորներ որոնք թէպէտ կը խօսին Քրիստոսի Կան աղանդաւորներ որոնք թէպէտ կը խօսին Քրիստոսի Կան աղանդաւորներ որոնք թէպէտ կը խօսին Քրիստոսի 
յարութեան մասին, բայց միայն ձեւականօրէն, որովհետեւ յարութեան մասին, բայց միայն ձեւականօրէն, որովհետեւ յարութեան մասին, բայց միայն ձեւականօրէն, որովհետեւ յարութեան մասին, բայց միայն ձեւականօրէն, որովհետեւ 
կկկկ’’’’ըսեն, թէ Յիսուսի երկրաւոր մարմինը գերեզմանին մէջ ըսեն, թէ Յիսուսի երկրաւոր մարմինը գերեզմանին մէջ ըսեն, թէ Յիսուսի երկրաւոր մարմինը գերեզմանին մէջ ըսեն, թէ Յիսուսի երկրաւոր մարմինը գերեզմանին մէջ 
փճացաւփճացաւփճացաւփճացաւ::::    Ուրիշ աղանդաւորներ ալ կան, որոնք բոլորովին Ուրիշ աղանդաւորներ ալ կան, որոնք բոլորովին Ուրիշ աղանդաւորներ ալ կան, որոնք բոլորովին Ուրիշ աղանդաւորներ ալ կան, որոնք բոլորովին 
արտարոց բան մը կարտարոց բան մը կարտարոց բան մը կարտարոց բան մը կ’’’’ըսեն, թէ՝ Քրիստոս իրըսեն, թէ՝ Քրիստոս իրըսեն, թէ՝ Քրիստոս իրըսեն, թէ՝ Քրիստոս իր    մարմինը առաւ եւ մարմինը առաւ եւ մարմինը առաւ եւ մարմինը առաւ եւ 
մոլորակներէն մէկուն վրայ դրաւ, այլ խօսքով, զայն իր հետ մոլորակներէն մէկուն վրայ դրաւ, այլ խօսքով, զայն իր հետ մոլորակներէն մէկուն վրայ դրաւ, այլ խօսքով, զայն իր հետ մոլորակներէն մէկուն վրայ դրաւ, այլ խօսքով, զայն իր հետ 
Աստուծոյ ներկայութեան չտարաւԱստուծոյ ներկայութեան չտարաւԱստուծոյ ներկայութեան չտարաւԱստուծոյ ներկայութեան չտարաւ::::    

Եթէ այս հաստատումները ճշգրիտ ըլլան՝ Աստուածաշունչը Եթէ այս հաստատումները ճշգրիտ ըլլան՝ Աստուածաշունչը Եթէ այս հաստատումները ճշգրիտ ըլլան՝ Աստուածաշունչը Եթէ այս հաստատումները ճշգրիտ ըլլան՝ Աստուածաշունչը 
կը դադրի ճշգրիտ ըլլալէկը դադրի ճշգրիտ ըլլալէկը դադրի ճշգրիտ ըլլալէկը դադրի ճշգրիտ ըլլալէ::::    Կարեւոր չէ թէ աղանդաւորներ իԿարեւոր չէ թէ աղանդաւորներ իԿարեւոր չէ թէ աղանդաւորներ իԿարեւոր չէ թէ աղանդաւորներ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
ըսած են անցեալին կամ իըսած են անցեալին կամ իըսած են անցեալին կամ իըսած են անցեալին կամ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսեն ներկայիս. կարեըսեն ներկայիս. կարեըսեն ներկայիս. կարեըսեն ներկայիս. կարեւորը ւորը ւորը ւորը 
Աստուածաշունչը իԱստուածաշունչը իԱստուածաշունչը իԱստուածաշունչը ի´́́́նք՝ ինք՝ ինք՝ ինք՝ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ::::    Մէկը կրնայ ուրանալ Մէկը կրնայ ուրանալ Մէկը կրնայ ուրանալ Մէկը կրնայ ուրանալ 
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Քրիստոսի յարութիւնը, ուրիշ մը՝ անոր երկրորդ գալուստը, Քրիստոսի յարութիւնը, ուրիշ մը՝ անոր երկրորդ գալուստը, Քրիստոսի յարութիւնը, ուրիշ մը՝ անոր երկրորդ գալուստը, Քրիստոսի յարութիւնը, ուրիշ մը՝ անոր երկրորդ գալուստը, 
երրորդ մը՝ դժոխքին գոյութիւնը, չորրորդ մը՝ Սատանային երրորդ մը՝ դժոխքին գոյութիւնը, չորրորդ մը՝ Սատանային երրորդ մը՝ դժոխքին գոյութիւնը, չորրորդ մը՝ Սատանային երրորդ մը՝ դժոխքին գոյութիւնը, չորրորդ մը՝ Սատանային 
գոյութիւնը, եւայլնգոյութիւնը, եւայլնգոյութիւնը, եւայլնգոյութիւնը, եւայլն::::    Ով ինչ կՈվ ինչ կՈվ ինչ կՈվ ինչ կ’’’’ուզէ թող ուրանայ. Աստուծոյ մարդը՝ ուզէ թող ուրանայ. Աստուծոյ մարդը՝ ուզէ թող ուրանայ. Աստուծոյ մարդը՝ ուզէ թող ուրանայ. Աստուծոյ մարդը՝ 
Աստուածաշունչին կապուաԱստուածաշունչին կապուաԱստուածաշունչին կապուաԱստուածաշունչին կապուա´́́́ծ թող ծ թող ծ թող ծ թող մնայմնայմնայմնայ::::    

Աստուածաշունչը իԱստուածաշունչը իԱստուածաշունչը իԱստուածաշունչը ի´́́́նքն է որ պիտի ճշդէ թէ ինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ի´́́́նչ բան նչ բան նչ բան նչ բան 
գոյութիւն ունի եւ ինչ բան ոչ, եւ ոգոյութիւն ունի եւ ինչ բան ոչ, եւ ոգոյութիւն ունի եւ ինչ բան ոչ, եւ ոգոյութիւն ունի եւ ինչ բան ոչ, եւ ո´́́́չ թէ մարդը ինքչ թէ մարդը ինքչ թէ մարդը ինքչ թէ մարդը ինք::::    Քրիստոնեայ Քրիստոնեայ Քրիստոնեայ Քրիստոնեայ 
մարդը կոմարդը կոմարդը կոմարդը կո´́́́ւրօրէն պէտք է հաւատայ Աստուածաշունչին մէջ ւրօրէն պէտք է հաւատայ Աստուածաշունչին մէջ ւրօրէն պէտք է հաւատայ Աստուածաշունչին մէջ ւրօրէն պէտք է հաւատայ Աստուածաշունչին մէջ 
գրուածին ու ըսուածինգրուածին ու ըսուածինգրուածին ու ըսուածինգրուածին ու ըսուածին::::    Եթէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ Եթէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ Եթէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ Եթէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ 
Քրիստոս յարութիւն առաւ, դժոխք կաՔրիստոս յարութիւն առաւ, դժոխք կաՔրիստոս յարութիւն առաւ, դժոխք կաՔրիստոս յարութիւն առաւ, դժոխք կա´́́́յյյյ, , , , երկրորդ գալուստ կաերկրորդ գալուստ կաերկրորդ գալուստ կաերկրորդ գալուստ կա´́́́յ, յ, յ, յ, 
Սատանայ կաՍատանայ կաՍատանայ կաՍատանայ կա´́́́յ, դատաստան կայ, դատաստան կայ, դատաստան կայ, դատաստան կա´́́́յ, մարդը թող լոյ, մարդը թող լոյ, մարդը թող լոյ, մարդը թող լո´́́́ւռ մնայ ու իր ւռ մնայ ու իր ւռ մնայ ու իր ւռ մնայ ու իր 
բերանը չբանայ Աստուծոյ բերանին՝ Աստուածաշունչին դէմբերանը չբանայ Աստուծոյ բերանին՝ Աստուածաշունչին դէմբերանը չբանայ Աստուծոյ բերանին՝ Աստուածաշունչին դէմբերանը չբանայ Աստուծոյ բերանին՝ Աստուածաշունչին դէմ::::    
Աստուածաշունչին դէմ բացուող բերանը յաւերժապէս պիտի Աստուածաշունչին դէմ բացուող բերանը յաւերժապէս պիտի Աստուածաշունչին դէմ բացուող բերանը յաւերժապէս պիտի Աստուածաշունչին դէմ բացուող բերանը յաւերժապէս պիտի 
պապանձի ու փակուի, ալ երբեպապանձի ու փակուի, ալ երբեպապանձի ու փակուի, ալ երբեպապանձի ու փակուի, ալ երբե´́́́ք չբացուելու համարք չբացուելու համարք չբացուելու համարք չբացուելու համար::::    

ՈՈՈՈ´́́́վ աղանդամիտ մարդ, եթէ յվ աղանդամիտ մարդ, եթէ յվ աղանդամիտ մարդ, եթէ յվ աղանդամիտ մարդ, եթէ յարութիւն չկաարութիւն չկաարութիւն չկաարութիւն չկա´́́́յ՝ Քրիստոյ՝ Քրիստոյ՝ Քրիստոյ՝ Քրիստո´́́́ս ալ ս ալ ս ալ ս ալ 
ուրեմն յարութիւն չէ առածուրեմն յարութիւն չէ առածուրեմն յարութիւն չէ առածուրեմն յարութիւն չէ առած::::    Եթէ դժոխք չկաԵթէ դժոխք չկաԵթէ դժոխք չկաԵթէ դժոխք չկա´́́́յ՝ դրախտ ու յ՝ դրախտ ու յ՝ դրախտ ու յ՝ դրախտ ու 
արքայութիւն ալ չկաարքայութիւն ալ չկաարքայութիւն ալ չկաարքայութիւն ալ չկա´́́́նննն::::    Նոյն Քրիստոսն է որ խօսեցաւ երկուքին Նոյն Քրիստոսն է որ խօսեցաւ երկուքին Նոյն Քրիստոսն է որ խօսեցաւ երկուքին Նոյն Քրիստոսն է որ խօսեցաւ երկուքին 
ալ մասինալ մասինալ մասինալ մասին::::    Եթէ մէկը ընդունինք՝ պարտաւոր ենք միւսն ալ Եթէ մէկը ընդունինք՝ պարտաւոր ենք միւսն ալ Եթէ մէկը ընդունինք՝ պարտաւոր ենք միւսն ալ Եթէ մէկը ընդունինք՝ պարտաւոր ենք միւսն ալ 
ընդունելու, եւ եթէ մէկը մերժենք՝ միւսն ալ պէտք է մերժենքընդունելու, եւ եթէ մէկը մերժենք՝ միւսն ալ պէտք է մերժենքընդունելու, եւ եթէ մէկը մերժենք՝ միւսն ալ պէտք է մերժենքընդունելու, եւ եթէ մէկը մերժենք՝ միւսն ալ պէտք է մերժենք::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երկրերկրերկրերկրորդ գալուստ չկաորդ գալուստ չկաորդ գալուստ չկաորդ գալուստ չկա´́́́յ՝ յարութիւն ալ չկայ, եւ եթէ յարութիւն յ՝ յարութիւն ալ չկայ, եւ եթէ յարութիւն յ՝ յարութիւն ալ չկայ, եւ եթէ յարութիւն յ՝ յարութիւն ալ չկայ, եւ եթէ յարութիւն 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ՝ դատաստան ալ չկայ ուրեմնյ՝ դատաստան ալ չկայ ուրեմնյ՝ դատաստան ալ չկայ ուրեմնյ՝ դատաստան ալ չկայ ուրեմն::::    Իսկ եթէ դատաստան չկաԻսկ եթէ դատաստան չկաԻսկ եթէ դատաստան չկաԻսկ եթէ դատաստան չկա´́́́յ՝ յ՝ յ՝ յ՝ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ հապա եկեղեցին իր գոյութիւնը կը շարունակէ պահել. ւ հապա եկեղեցին իր գոյութիւնը կը շարունակէ պահել. ւ հապա եկեղեցին իր գոյութիւնը կը շարունակէ պահել. ւ հապա եկեղեցին իր գոյութիւնը կը շարունակէ պահել. 
ինչո՞ւ կը խօսի գոյութիւն չունեցող բաներու մասինինչո՞ւ կը խօսի գոյութիւն չունեցող բաներու մասինինչո՞ւ կը խօսի գոյութիւն չունեցող բաներու մասինինչո՞ւ կը խօսի գոյութիւն չունեցող բաներու մասին::::    

Թէ Քրիստոս շօշափելի մարմինով յարութիւն առԹէ Քրիստոս շօշափելի մարմինով յարութիւն առԹէ Քրիստոս շօշափելի մարմինով յարութիւն առԹէ Քրիստոս շօշափելի մարմինով յարութիւն առաւ՝ աւ՝ աւ՝ աւ՝ 
վկայութիւնները բազմաթիւ ենվկայութիւնները բազմաթիւ ենվկայութիւնները բազմաթիւ ենվկայութիւնները բազմաթիւ են::::    Յիշենք յատկանշականներըՅիշենք յատկանշականներըՅիշենք յատկանշականներըՅիշենք յատկանշականները::::    Ան Ան Ան Ան 
իր յարութենէն ետք խօսքը ուղղելով շփոթահար իր յարութենէն ետք խօսքը ուղղելով շփոթահար իր յարութենէն ետք խօսքը ուղղելով շփոթահար իր յարութենէն ետք խօսքը ուղղելով շփոթահար 
աշակերտներուն՝ ըսաւ. աշակերտներուն՝ ըսաւ. աշակերտներուն՝ ըսաւ. աշակերտներուն՝ ըսաւ. ««««ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. ք ձեռքերուս եւ ոտքերուս. 
նոյնինքն ենոյնինքն ենոյնինքն ենոյնինքն ե´́́́ս եմս եմս եմս եմ::::    ՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէ´́́́ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու 
ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չ’’’’ունենարունենարունենարունենար»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 24.39)24.39)24.39)24.39):::: « « « «Միս ու Միս ու Միս ու Միս ու 
ոսկորոսկորոսկորոսկոր» » » » բառերը Քրիստոսի մարմնաւոր յարութեան անհերքելի բառերը Քրիստոսի մարմնաւոր յարութեան անհերքելի բառերը Քրիստոսի մարմնաւոր յարութեան անհերքելի բառերը Քրիստոսի մարմնաւոր յարութեան անհերքելի 
ապացոյցներ ենապացոյցներ ենապացոյցներ ենապացոյցներ են::::    Ան առաւել եւս համոզելու իր աշակերտները իր Ան առաւել եւս համոզելու իր աշակերտները իր Ան առաւել եւս համոզելու իր աշակերտները իր Ան առաւել եւս համոզելու իր աշակերտները իր 
մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ, ուտելիք ուզեց իրենցմէ եւ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ, ուտելիք ուզեց իրենցմէ եւ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ, ուտելիք ուզեց իրենցմէ եւ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ, ուտելիք ուզեց իրենցմէ եւ 
առաւ ու անոնց ներկայութեան կերաւ ու մնացեալը անոնց առաւ ու անոնց ներկայութեան կերաւ ու մնացեալը անոնց առաւ ու անոնց ներկայութեան կերաւ ու մնացեալը անոնց առաւ ու անոնց ներկայութեան կերաւ ու մնացեալը անոնց 
տուաւ (Ղկ 24.41տուաւ (Ղկ 24.41տուաւ (Ղկ 24.41տուաւ (Ղկ 24.41----43 43 43 43 ՀմմՀմմՀմմՀմմտ Յհ 21.9տ Յհ 21.9տ Յհ 21.9տ Յհ 21.9----14)14)14)14)::::    Յիսուսի մարմնաւոր Յիսուսի մարմնաւոր Յիսուսի մարմնաւոր Յիսուսի մարմնաւոր 
յարութիւնը փաստող ուրիշ զօրաւոր ապացոյց մըն է Թովմասին յարութիւնը փաստող ուրիշ զօրաւոր ապացոյց մըն է Թովմասին յարութիւնը փաստող ուրիշ զօրաւոր ապացոյց մըն է Թովմասին յարութիւնը փաստող ուրիշ զօրաւոր ապացոյց մըն է Թովմասին 
ուղղած իր խօսքը. ուղղած իր խօսքը. ուղղած իր խօսքը. ուղղած իր խօսքը. ««««Մատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հո´́́́ս դիր եւ տես դիր եւ տես դիր եւ տես դիր եւ տե´́́́ս ձեռքերս, բես ձեռքերս, բես ձեռքերս, բես ձեռքերս, բե´́́́ր ր ր ր 
ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ միձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ միձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ միձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ մի´́́́    ըլլար, այլ՝ ըլլար, այլ՝ ըլլար, այլ՝ ըլլար, այլ՝ 
հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալ»»»» ( ( ( (Յհ 20.27)Յհ 20.27)Յհ 20.27)Յհ 20.27)::::    
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««««Նովին մարմնովնՆովին մարմնովնՆովին մարմնովնՆովին մարմնովն» » » » այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ ««««նոյն մարմնոյն մարմնոյն մարմնոյն մարմինովինովինովինով»»»»::::    Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը 
ցոյց կու տան որ գերեզմանէն յարութիւն առաւ նոցոյց կու տան որ գերեզմանէն յարութիւն առաւ նոցոյց կու տան որ գերեզմանէն յարութիւն առաւ նոցոյց կու տան որ գերեզմանէն յարութիւն առաւ նո´́́́յն այն յն այն յն այն յն այն 
մարմինը որ գերեզմանին մէջ դրուեցաւ, եւ ոմարմինը որ գերեզմանին մէջ դրուեցաւ, եւ ոմարմինը որ գերեզմանին մէջ դրուեցաւ, եւ ոմարմինը որ գերեզմանին մէջ դրուեցաւ, եւ ո´́́́չ թէ տարբեր չ թէ տարբեր չ թէ տարբեր չ թէ տարբեր 
մարմին մըմարմին մըմարմին մըմարմին մը::::    Այլ խօսքով, յարուցեալ մարմինը նախկին մարմինէն Այլ խօսքով, յարուցեալ մարմինը նախկին մարմինէն Այլ խօսքով, յարուցեալ մարմինը նախկին մարմինէն Այլ խօսքով, յարուցեալ մարմինը նախկին մարմինէն 
տարբեր մարմին մը չէր, բայց հարկաւ անիկա ձեռք բերած էր նոր տարբեր մարմին մը չէր, բայց հարկաւ անիկա ձեռք բերած էր նոր տարբեր մարմին մը չէր, բայց հարկաւ անիկա ձեռք բերած էր նոր տարբեր մարմին մը չէր, բայց հարկաւ անիկա ձեռք բերած էր նոր 
յատկութիւններ, նորյատկութիւններ, նորյատկութիւններ, նորյատկութիւններ, նոր    յատկանիշներ, որոնք յատուկ են յատկանիշներ, որոնք յատուկ են յատկանիշներ, որոնք յատուկ են յատկանիշներ, որոնք յատուկ են 
փոխակերպուած կամ փառաւորեալ մարմինինփոխակերպուած կամ փառաւորեալ մարմինինփոխակերպուած կամ փառաւորեալ մարմինինփոխակերպուած կամ փառաւորեալ մարմինին::::    Իսկ թէ ի՞նչ Իսկ թէ ի՞նչ Իսկ թէ ի՞նչ Իսկ թէ ի՞նչ 
պիտի ըլլան յարուցեալ մարմինին յատկանիշները, Պօղոս պիտի ըլլան յարուցեալ մարմինին յատկանիշները, Պօղոս պիտի ըլլան յարուցեալ մարմինին յատկանիշները, Պօղոս պիտի ըլլան յարուցեալ մարմինին յատկանիշները, Պօղոս 
առաքեալ կը հաստատէ որ անոնք յատկանշուած պիտի ըլլայ առաքեալ կը հաստատէ որ անոնք յատկանշուած պիտի ըլլայ առաքեալ կը հաստատէ որ անոնք յատկանշուած պիտի ըլլայ առաքեալ կը հաստատէ որ անոնք յատկանշուած պիտի ըլլայ 
անեղծութեամբ, փառաւորութեամբ, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ, փառաւորութեամբ, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ, փառաւորութեամբ, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ, փառաւորութեամբ, զօրութեամբ եւ 
հոգեւորութեամբ (Ա.Կր 15.42հոգեւորութեամբ (Ա.Կր 15.42հոգեւորութեամբ (Ա.Կր 15.42հոգեւորութեամբ (Ա.Կր 15.42----44)44)44)44)::::    

ՈՈՈՈ´́́́չ միայն նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, այլեւ չ միայն նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, այլեւ չ միայն նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, այլեւ չ միայն նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, այլեւ ««««նոյն նոյն նոյն նոյն 
մարմինով երկինք ելաւմարմինով երկինք ելաւմարմինով երկինք ելաւմարմինով երկինք ելաւ»»»»25252525    կկկկ’’’’ըսէ Հաւատամքըըսէ Հաւատամքըըսէ Հաւատամքըըսէ Հաւատամքը::::    Մարմինով երկինք Մարմինով երկինք Մարմինով երկինք Մարմինով երկինք 
բարձրանալը ոբարձրանալը ոբարձրանալը ոբարձրանալը ո´́́́չ միայն Քրիստոսի համար փառաւորումի առիթ չ միայն Քրիստոսի համար փառաւորումի առիթ չ միայն Քրիստոսի համար փառաւորումի առիթ չ միայն Քրիստոսի համար փառաւորումի առիթ 
մը եղաւ, այլեւ՝ մեզի համարմը եղաւ, այլեւ՝ մեզի համարմը եղաւ, այլեւ՝ մեզի համարմը եղաւ, այլեւ՝ մեզի համար::::    Քրիստոս մարդկային իր բնութիւնը Քրիստոս մարդկային իր բնութիւնը Քրիստոս մարդկային իր բնութիւնը Քրիստոս մարդկային իր բնութիւնը 
Աստուծոյ քով տանելով՝ մեր մարդկայինԱստուծոյ քով տանելով՝ մեր մարդկայինԱստուծոյ քով տանելով՝ մեր մարդկայինԱստուծոյ քով տանելով՝ մեր մարդկային    բնութիւնն ալ տարած բնութիւնն ալ տարած բնութիւնն ալ տարած բնութիւնն ալ տարած 
եղաւեղաւեղաւեղաւ::::    Մարմինով Աստուծոյ քով ելլելը՝ գրաւական մըն է որ բոլոր Մարմինով Աստուծոյ քով ելլելը՝ գրաւական մըն է որ բոլոր Մարմինով Աստուծոյ քով ելլելը՝ գրաւական մըն է որ բոլոր Մարմինով Աստուծոյ քով ելլելը՝ գրաւական մըն է որ բոլոր 
մարդիկը Աստուծոյ ներկայութեան պիտի բարձրանանմարդիկը Աստուծոյ ներկայութեան պիտի բարձրանանմարդիկը Աստուծոյ ներկայութեան պիտի բարձրանանմարդիկը Աստուծոյ ներկայութեան պիտի բարձրանան::::    

Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք ««««երկինք ելաւերկինք ելաւերկինք ելաւերկինք ելաւ» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    Աստուածութեան Աստուածութեան Աստուածութեան Աստուածութեան 
համար տեղի հարց գոյութիւն չունիհամար տեղի հարց գոյութիւն չունիհամար տեղի հարց գոյութիւն չունիհամար տեղի հարց գոյութիւն չունի::::    Հետեւաբար, Քրիստոսի Հետեւաբար, Քրիստոսի Հետեւաբար, Քրիստոսի Հետեւաբար, Քրիստոսի 
համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած ««««իջաւիջաւիջաւիջաւ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««ելաւելաւելաւելաւ» » » » բացատրութիւնները բացատրութիւնները բացատրութիւնները բացատրութիւնները 
յարաբերական ճշմարտութիւններ ենյարաբերական ճշմարտութիւններ ենյարաբերական ճշմարտութիւններ ենյարաբերական ճշմարտութիւններ են::::    Աստուած ամենուրեք էԱստուած ամենուրեք էԱստուած ամենուրեք էԱստուած ամենուրեք է::::    
Բայց որովհետեւ մարդեղութեան մարմինը կայ, այս Բայց որովհետեւ մարդեղութեան մարմինը կայ, այս Բայց որովհետեւ մարդեղութեան մարմինը կայ, այս Բայց որովհետեւ մարդեղութեան մարմինը կայ, այս 
պարագային, մարմինին յարաբերաբար երբ որ կը խօսինք, այդ պարագային, մարմինին յարաբերաբար երբ որ կը խօսինք, այդ պարագային, մարմինին յարաբերաբար երբ որ կը խօսինք, այդ պարագային, մարմինին յարաբերաբար երբ որ կը խօսինք, այդ 
««««ելաւելաւելաւելաւ» » » » բացատրութիւնը կբացատրութիւնը կբացատրութիւնը կբացատրութիւնը կ’’’’արդարանայարդարանայարդարանայարդարանայ::::    

Նկատառելի է որ յարութենէն ետք Քրիստոսի Նկատառելի է որ յարութենէն ետք Քրիստոսի Նկատառելի է որ յարութենէն ետք Քրիստոսի Նկատառելի է որ յարութենէն ետք Քրիստոսի 
աստաստաստաստուածութիւնը եւ մարդկութիւնը իրարմէ անբաժան մնացինուածութիւնը եւ մարդկութիւնը իրարմէ անբաժան մնացինուածութիւնը եւ մարդկութիւնը իրարմէ անբաժան մնացինուածութիւնը եւ մարդկութիւնը իրարմէ անբաժան մնացին::::    
Այլ բացատրութեամբ մը, յարութենէն ետք, մարմինը Այլ բացատրութեամբ մը, յարութենէն ետք, մարմինը Այլ բացատրութեամբ մը, յարութենէն ետք, մարմինը Այլ բացատրութեամբ մը, յարութենէն ետք, մարմինը 
անբաժանելի մնաց աստուածութենէն եւ անբաժանելի մնաց աստուածութենէն եւ անբաժանելի մնաց աստուածութենէն եւ անբաժանելի մնաց աստուածութենէն եւ ««««անոր հետանոր հետանոր հետանոր հետ» » » » ալ երկինք ալ երկինք ալ երկինք ալ երկինք 
համբարձաւհամբարձաւհամբարձաւհամբարձաւ:::: « « « «Անոր հետԱնոր հետԱնոր հետԱնոր հետ» » » » բառերը մեզ պէտք չէ գայթակղեցնեն, բառերը մեզ պէտք չէ գայթակղեցնեն, բառերը մեզ պէտք չէ գայթակղեցնեն, բառերը մեզ պէտք չէ գայթակղեցնեն, 
այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ մարմինը բան մըն այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ մարմինը բան մըն այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ մարմինը բան մըն այն տպաւորութիւնը տալով մեզի, որ մարմինը բան մըն էր որ էր որ էր որ էր որ 
Քրիստոսի կողմէ երկինք տարուեցաւ կամ կրուեցաւՔրիստոսի կողմէ երկինք տարուեցաւ կամ կրուեցաւՔրիստոսի կողմէ երկինք տարուեցաւ կամ կրուեցաւՔրիստոսի կողմէ երկինք տարուեցաւ կամ կրուեցաւ::::    Աւելի ճիշդ Աւելի ճիշդ Աւելի ճիշդ Աւելի ճիշդ 
կկկկ’’’’ըլլայ ըսել.ըլլայ ըսել.ըլլայ ըսել.ըլլայ ըսել.----    Քրիստոս մարմինով երկինք համբարձաւՔրիստոս մարմինով երկինք համբարձաւՔրիստոս մարմինով երկինք համբարձաւՔրիստոս մարմինով երկինք համբարձաւ::::    

««««Հօրը աջ կողմը նստաւՀօրը աջ կողմը նստաւՀօրը աջ կողմը նստաւՀօրը աջ կողմը նստաւ»»»»::::    Աջ կողմը նստիլը բառացիօրէն եւ Աջ կողմը նստիլը բառացիօրէն եւ Աջ կողմը նստիլը բառացիօրէն եւ Աջ կողմը նստիլը բառացիօրէն եւ 
նիւթականօրէն պէտք չէ հասկնալնիւթականօրէն պէտք չէ հասկնալնիւթականօրէն պէտք չէ հասկնալնիւթականօրէն պէտք չէ հասկնալ::::    Աջ կողմը նստաւ, կը Աջ կողմը նստաւ, կը Աջ կողմը նստաւ, կը Աջ կողմը նստաւ, կը 
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նշանակէ՝ վերադարձաւ այն փառքին, այն պատիւնշանակէ՝ վերադարձաւ այն փառքին, այն պատիւնշանակէ՝ վերադարձաւ այն փառքին, այն պատիւնշանակէ՝ վերադարձաւ այն փառքին, այն պատիւին, այն ին, այն ին, այն ին, այն 
փառաւորութեան, որ Աստուծոյ հետ ունէր նախապէսփառաւորութեան, որ Աստուծոյ հետ ունէր նախապէսփառաւորութեան, որ Աստուծոյ հետ ունէր նախապէսփառաւորութեան, որ Աստուծոյ հետ ունէր նախապէս::::    Այլ Այլ Այլ Այլ 
խօսքով, աջ կողմը նստիլը՝ ցոյց կու տայ Հօր Աստուծոյ հետ խօսքով, աջ կողմը նստիլը՝ ցոյց կու տայ Հօր Աստուծոյ հետ խօսքով, աջ կողմը նստիլը՝ ցոյց կու տայ Հօր Աստուծոյ հետ խօսքով, աջ կողմը նստիլը՝ ցոյց կու տայ Հօր Աստուծոյ հետ 
Քրիստոսի հաւասարապատիւ ըլլալը, անոր աթոռակից ու Քրիստոսի հաւասարապատիւ ըլլալը, անոր աթոռակից ու Քրիստոսի հաւասարապատիւ ըլլալը, անոր աթոռակից ու Քրիստոսի հաւասարապատիւ ըլլալը, անոր աթոռակից ու 
փառակից ըլլալըփառակից ըլլալըփառակից ըլլալըփառակից ըլլալը::::    

Երկինք բարձրանալը եւ Աստուծոյ աջ կողմը նստիլը նոր Երկինք բարձրանալը եւ Աստուծոյ աջ կողմը նստիլը նոր Երկինք բարձրանալը եւ Աստուծոյ աջ կողմը նստիլը նոր Երկինք բարձրանալը եւ Աստուծոյ աջ կողմը նստիլը նոր 
դիրք մը կամ նոր փառք մը չէր Քդիրք մը կամ նոր փառք մը չէր Քդիրք մը կամ նոր փառք մը չէր Քդիրք մը կամ նոր փառք մը չէր Քրիստոսի համարրիստոսի համարրիստոսի համարրիստոսի համար::::    Քրիստոս այդ Քրիստոս այդ Քրիստոս այդ Քրիստոս այդ 
փառքը ունէր սկիզբէնփառքը ունէր սկիզբէնփառքը ունէր սկիզբէնփառքը ունէր սկիզբէն::::    Ան իր աղօթքին մէջ ալ նոյն բանը ըսած Ան իր աղօթքին մէջ ալ նոյն բանը ըսած Ան իր աղօթքին մէջ ալ նոյն բանը ըսած Ան իր աղօթքին մէջ ալ նոյն բանը ըսած 
էր. էր. էր. էր. ««««ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ Հայր, փառաւորէվ Հայր, փառաւորէվ Հայր, փառաւորէվ Հայր, փառաւորէ´́́́    զիս այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ զիս այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ զիս այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ զիս այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ 
աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջաշխարհի ստեղծագործութենէն առաջաշխարհի ստեղծագործութենէն առաջաշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ»»»» ( ( ( (Յհ 17.5)Յհ 17.5)Յհ 17.5)Յհ 17.5)::::    Ասիկա Որդիին Ասիկա Որդիին Ասիկա Որդիին Ասիկա Որդիին 
կողմէ Հօրը ուղղուած խնդրանք մը չէ, որպէսզի փառք մը տայ կողմէ Հօրը ուղղուած խնդրանք մը չէ, որպէսզի փառք մը տայ կողմէ Հօրը ուղղուած խնդրանք մը չէ, որպէսզի փառք մը տայ կողմէ Հօրը ուղղուած խնդրանք մը չէ, որպէսզի փառք մը տայ 
իրիրիրիրենենենեն::::    Ընդհակառակը, Քրիստոս իր այս աղօթքով, ուզեց որ իր Ընդհակառակը, Քրիստոս իր այս աղօթքով, ուզեց որ իր Ընդհակառակը, Քրիստոս իր այս աղօթքով, ուզեց որ իր Ընդհակառակը, Քրիստոս իր այս աղօթքով, ուզեց որ իր 
աշակերտները ճանչնան իր աստուածային փառքն ու աշակերտները ճանչնան իր աստուածային փառքն ու աշակերտները ճանչնան իր աստուածային փառքն ու աշակերտները ճանչնան իր աստուածային փառքն ու 
ինքնութիւնըինքնութիւնըինքնութիւնըինքնութիւնը::::    

Քրիստոս կամաւորապէս մերկացաւ իր աստուածային Քրիստոս կամաւորապէս մերկացաւ իր աստուածային Քրիստոս կամաւորապէս մերկացաւ իր աստուածային Քրիստոս կամաւորապէս մերկացաւ իր աստուածային 
փառքէն, ոփառքէն, ոփառքէն, ոփառքէն, ո´́́́չ միայն որպէսզի կարենար մարդկութեան չ միայն որպէսզի կարենար մարդկութեան չ միայն որպէսզի կարենար մարդկութեան չ միայն որպէսզի կարենար մարդկութեան 
փրկագործութիւնը իրականացնել՝ լրումը հանդիսանալով փրկագործութիւնը իրականացնել՝ լրումը հանդիսանալով փրկագործութիւնը իրականացնել՝ լրումը հանդիսանալով փրկագործութիւնը իրականացնել՝ լրումը հանդիսանալով 
ՄեսիակաՄեսիակաՄեսիակաՄեսիական բոլոր մարգարէութեանց, այլ նաեւ, որպէսզի ն բոլոր մարգարէութեանց, այլ նաեւ, որպէսզի ն բոլոր մարգարէութեանց, այլ նաեւ, որպէսզի ն բոլոր մարգարէութեանց, այլ նաեւ, որպէսզի 
կարենար ստանձնել այն երկու պաշտօնները որոնց մասին Հին կարենար ստանձնել այն երկու պաշտօնները որոնց մասին Հին կարենար ստանձնել այն երկու պաշտօնները որոնց մասին Հին կարենար ստանձնել այն երկու պաշտօնները որոնց մասին Հին 
Կտակարանը կը խօսիԿտակարանը կը խօսիԿտակարանը կը խօսիԿտակարանը կը խօսի::::    Այն երկու պաշտօններն են՝ Այն երկու պաշտօններն են՝ Այն երկու պաշտօններն են՝ Այն երկու պաշտօններն են՝ 
թագաւորութիւն եւ քահանայապետութիւնթագաւորութիւն եւ քահանայապետութիւնթագաւորութիւն եւ քահանայապետութիւնթագաւորութիւն եւ քահանայապետութիւն::::    Քրիստոս իր երկինք Քրիստոս իր երկինք Քրիստոս իր երկինք Քրիստոս իր երկինք 
համբարձումով եւ Հօրը աջ կողմը նստելով՝ ստանձնած եղաւ իր համբարձումով եւ Հօրը աջ կողմը նստելով՝ ստանձնած եղաւ իր համբարձումով եւ Հօրը աջ կողմը նստելով՝ ստանձնած եղաւ իր համբարձումով եւ Հօրը աջ կողմը նստելով՝ ստանձնած եղաւ իր 
թագաւոթագաւոթագաւոթագաւորական եւ քահանայապետական պաշտօններըրական եւ քահանայապետական պաշտօններըրական եւ քահանայապետական պաշտօններըրական եւ քահանայապետական պաշտօնները:::: 

Նախ խօսինք թագաւորութեան մասինՆախ խօսինք թագաւորութեան մասինՆախ խօսինք թագաւորութեան մասինՆախ խօսինք թագաւորութեան մասին::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
թագաւորութիւնը աշխարհի մէջ սկսաւ իր ծնունդով ու թագաւորութիւնը աշխարհի մէջ սկսաւ իր ծնունդով ու թագաւորութիւնը աշխարհի մէջ սկսաւ իր ծնունդով ու թագաւորութիւնը աշխարհի մէջ սկսաւ իր ծնունդով ու 
առաքելութեամբ եւ հաստատուեցաւ իր խաչելութեամբ, առաքելութեամբ եւ հաստատուեցաւ իր խաչելութեամբ, առաքելութեամբ եւ հաստատուեցաւ իր խաչելութեամբ, առաքելութեամբ եւ հաստատուեցաւ իր խաչելութեամբ, 
յարութեամբ եւ համբարձումովյարութեամբ եւ համբարձումովյարութեամբ եւ համբարձումովյարութեամբ եւ համբարձումով::::    Քրիստոսի ներկայութիւնը Քրիստոսի ներկայութիւնը Քրիստոսի ներկայութիւնը Քրիստոսի ներկայութիւնը 
մարդոց կեանքին ու սրտին մէջ՝ նոյմարդոց կեանքին ու սրտին մէջ՝ նոյմարդոց կեանքին ու սրտին մէջ՝ նոյմարդոց կեանքին ու սրտին մէջ՝ նոյնինքն Աստուծոյ նինքն Աստուծոյ նինքն Աստուծոյ նինքն Աստուծոյ 
թագաւորութեան ներկայութիւնն է (Ղկ 17.21)թագաւորութեան ներկայութիւնն է (Ղկ 17.21)թագաւորութեան ներկայութիւնն է (Ղկ 17.21)թագաւորութեան ներկայութիւնն է (Ղկ 17.21)::::    

Համբարձումով առաւել եւս շեշտուեցաւ Քրիստոսի Համբարձումով առաւել եւս շեշտուեցաւ Քրիստոսի Համբարձումով առաւել եւս շեշտուեցաւ Քրիստոսի Համբարձումով առաւել եւս շեշտուեցաւ Քրիստոսի 
թագաւորական հանգամանքըթագաւորական հանգամանքըթագաւորական հանգամանքըթագաւորական հանգամանքը::::    Ան երբ իր Հօրը աջ կողմը նստաւ՝ Ան երբ իր Հօրը աջ կողմը նստաւ՝ Ան երբ իր Հօրը աջ կողմը նստաւ՝ Ան երբ իր Հօրը աջ կողմը նստաւ՝ 
նստաւ իբրեւ թագաւոր. թագաւոր՝ ամբողջ աշխարհի վրայ, բայց նստաւ իբրեւ թագաւոր. թագաւոր՝ ամբողջ աշխարհի վրայ, բայց նստաւ իբրեւ թագաւոր. թագաւոր՝ ամբողջ աշխարհի վրայ, բայց նստաւ իբրեւ թագաւոր. թագաւոր՝ ամբողջ աշխարհի վրայ, բայց 
յատկապէս՝ եկեղեցիէն ներսյատկապէս՝ եկեղեցիէն ներսյատկապէս՝ եկեղեցիէն ներսյատկապէս՝ եկեղեցիէն ներս::::    Հոս չի վերջանար ՔրՀոս չի վերջանար ՔրՀոս չի վերջանար ՔրՀոս չի վերջանար Քրիստոսի իստոսի իստոսի իստոսի 
թագաւորութիւնըթագաւորութիւնըթագաւորութիւնըթագաւորութիւնը::::    Իր թագաւորութիւնը իր վերջնական ու Իր թագաւորութիւնը իր վերջնական ու Իր թագաւորութիւնը իր վերջնական ու Իր թագաւորութիւնը իր վերջնական ու 
ամբողջական պատկերը պիտի ստանայ իր երկրորդ գալուստին, ամբողջական պատկերը պիտի ստանայ իր երկրորդ գալուստին, ամբողջական պատկերը պիտի ստանայ իր երկրորդ գալուստին, ամբողջական պատկերը պիտի ստանայ իր երկրորդ գալուստին, 
երբ իր թագաւորութիւնը պիտի հաստատուի երկրի վրայ, երբ իր թագաւորութիւնը պիտի հաստատուի երկրի վրայ, երբ իր թագաւորութիւնը պիտի հաստատուի երկրի վրայ, երբ իր թագաւորութիւնը պիտի հաստատուի երկրի վրայ, 



 

www.hygradaran.weebly.com 258

կորուստի մատնելէ ետք անհնազանդներն ու կորուստի մատնելէ ետք անհնազանդներն ու կորուստի մատնելէ ետք անհնազանդներն ու կորուստի մատնելէ ետք անհնազանդներն ու 
անհաւատարիմներըանհաւատարիմներըանհաւատարիմներըանհաւատարիմները::::    

Խօսելէ առաջ Քրիստոսի քահանայապետական պաշտօԽօսելէ առաջ Քրիստոսի քահանայապետական պաշտօԽօսելէ առաջ Քրիստոսի քահանայապետական պաշտօԽօսելէ առաջ Քրիստոսի քահանայապետական պաշտօնին նին նին նին 
մասին, ըսեմ՝ որ Սաղմոսաց գիրքին մէջ երկու ակնարկութիւն մասին, ըսեմ՝ որ Սաղմոսաց գիրքին մէջ երկու ակնարկութիւն մասին, ըսեմ՝ որ Սաղմոսաց գիրքին մէջ երկու ակնարկութիւն մասին, ըսեմ՝ որ Սաղմոսաց գիրքին մէջ երկու ակնարկութիւն 
կայ Քրիստոսի համբարձումէն ետք իր թագաւորական պաշտօնի կայ Քրիստոսի համբարձումէն ետք իր թագաւորական պաշտօնի կայ Քրիստոսի համբարձումէն ետք իր թագաւորական պաշտօնի կայ Քրիստոսի համբարձումէն ետք իր թագաւորական պաշտօնի 
ստանձնումինստանձնումինստանձնումինստանձնումին::::    Առաջինը կը գտնենք 24Առաջինը կը գտնենք 24Առաջինը կը գտնենք 24Առաջինը կը գտնենք 24----րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը 
սկսի ըսելով. սկսի ըսելով. սկսի ըսելով. սկսի ըսելով. ««««ԲացէԲացէԲացէԲացէ´́́́ք ձեր փեղկերը, ոք ձեր փեղկերը, ոք ձեր փեղկերը, ոք ձեր փեղկերը, ո՜՜՜՜վ դարպասներ, թող վ դարպասներ, թող վ դարպասներ, թող վ դարպասներ, թող 
բացուիբացուիբացուիբացուի՜՜՜՜ն յաւիտենութեան դռները, որպն յաւիտենութեան դռները, որպն յաւիտենութեան դռները, որպն յաւիտենութեան դռները, որպէսզի ներս մտնէ էսզի ներս մտնէ էսզի ներս մտնէ էսզի ներս մտնէ 
փառաւոր Թագաւորըփառաւոր Թագաւորըփառաւոր Թագաւորըփառաւոր Թագաւորը::::    Ո՞վ է այս փառաւոր ԹագաւորըՈ՞վ է այս փառաւոր ԹագաւորըՈ՞վ է այս փառաւոր ԹագաւորըՈ՞վ է այս փառաւոր Թագաւորը::::    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է, րն է, րն է, րն է, 
հզօր եւ անպարտելի, Տէհզօր եւ անպարտելի, Տէհզօր եւ անպարտելի, Տէհզօր եւ անպարտելի, Տէ´́́́րը, պատերազմի մէջ անխորտակելիրը, պատերազմի մէջ անխորտակելիրը, պատերազմի մէջ անխորտակելիրը, պատերազմի մէջ անխորտակելի::::    
ԲացէԲացէԲացէԲացէ´́́́ք ձեր փեղկերը, ոք ձեր փեղկերը, ոք ձեր փեղկերը, ոք ձեր փեղկերը, ո՜՜՜՜վ դարպասներ, թող բացուիվ դարպասներ, թող բացուիվ դարպասներ, թող բացուիվ դարպասներ, թող բացուի՜՜՜՜ն ն ն ն 
յաւիտենութեան դռները, որպէսզի ներս մտնէ փառաւոր յաւիտենութեան դռները, որպէսզի ներս մտնէ փառաւոր յաւիտենութեան դռները, որպէսզի ներս մտնէ փառաւոր յաւիտենութեան դռները, որպէսզի ներս մտնէ փառաւոր 
ԹագաւորըԹագաւորըԹագաւորըԹագաւորը::::    Ո՞վ է այս փառաւոր ԹագաւորըՈ՞վ է այս փառաւոր ԹագաւորըՈ՞վ է այս փառաւոր ԹագաւորըՈ՞վ է այս փառաւոր Թագաւորը::::    Ամենակալ ՏէԱմենակալ ՏէԱմենակալ ՏէԱմենակալ Տէ´́́́րը, րը, րը, րը, 
իիիի´́́́նքն է փառաւոր Թագաւորընքն է փառաւոր Թագաւորընքն է փառաւոր Թագաւորընքն է փառաւոր Թագաւորը»»»» ( ( ( (Սղ 24.7Սղ 24.7Սղ 24.7Սղ 24.7----11)11)11)11)::::    

Իսկ երկրորդը կը գտնենք 47Իսկ երկրորդը կը գտնենք 47Իսկ երկրորդը կը գտնենք 47Իսկ երկրորդը կը գտնենք 47----րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը սկսի րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը սկսի րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը սկսի րդ Սաղմոսին մէջ, որ կը սկսի 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Ահա Աստուած վեր կը բարձրանայ՝ ցնծութեան Ահա Աստուած վեր կը բարձրանայ՝ ցնծութեան Ահա Աստուած վեր կը բարձրանայ՝ ցնծութեան Ահա Աստուած վեր կը բարձրանայ՝ ցնծութեան 
աղաղակներու ընկերակցութեամբ, մեր Տէրը ինք վեր կը աղաղակներու ընկերակցութեամբ, մեր Տէրը ինք վեր կը աղաղակներու ընկերակցութեամբ, մեր Տէրը ինք վեր կը աղաղակներու ընկերակցութեամբ, մեր Տէրը ինք վեր կը 
բարձրանայ՝ փողերու կանչերուն հետբարձրանայ՝ փողերու կանչերուն հետբարձրանայ՝ փողերու կանչերուն հետբարձրանայ՝ փողերու կանչերուն հետ::::    ՆերբոՆերբոՆերբոՆերբո՜՜՜՜ղ երգեցղ երգեցղ երգեցղ երգեցէք էք էք էք 
Աստուծոյ, ներբոԱստուծոյ, ներբոԱստուծոյ, ներբոԱստուծոյ, ներբո´́́́ղ երգեցէք. ներբող երգեցէք. ներբող երգեցէք. ներբող երգեցէք. ներբո՜՜՜՜ղ երգեցէք մեր Թագաւորին, ղ երգեցէք մեր Թագաւորին, ղ երգեցէք մեր Թագաւորին, ղ երգեցէք մեր Թագաւորին, 
ներբոներբոներբոներբո´́́́ղ երգեցէք. որովհետեւ Աստուած իղ երգեցէք. որովհետեւ Աստուած իղ երգեցէք. որովհետեւ Աստուած իղ երգեցէք. որովհետեւ Աստուած ի´́́́նքն է ամբողջ նքն է ամբողջ նքն է ամբողջ նքն է ամբողջ 
աշխարհին տիրող մեծ Թագաւորը. իմաստութեան երգով աշխարհին տիրող մեծ Թագաւորը. իմաստութեան երգով աշխարհին տիրող մեծ Թագաւորը. իմաստութեան երգով աշխարհին տիրող մեծ Թագաւորը. իմաստութեան երգով 
ներբոներբոներբոներբո՜՜՜՜ղ երգեցէքղ երգեցէքղ երգեցէքղ երգեցէք::::    Աստուած ազգերուն վրայ կը թագաւորէ՝ իր Աստուած ազգերուն վրայ կը թագաւորէ՝ իր Աստուած ազգերուն վրայ կը թագաւորէ՝ իր Աստուած ազգերուն վրայ կը թագաւորէ՝ իր 
սուրբ աթոռին բազմածսուրբ աթոռին բազմածսուրբ աթոռին բազմածսուրբ աթոռին բազմած»»»» ( ( ( (Սղ 47.5Սղ 47.5Սղ 47.5Սղ 47.5----8)8)8)8)::::    

Կու գանք Կու գանք Կու գանք Կու գանք հիմա Քրիստոսի քահանայապետական հիմա Քրիստոսի քահանայապետական հիմա Քրիստոսի քահանայապետական հիմա Քրիստոսի քահանայապետական 
պաշտօնինպաշտօնինպաշտօնինպաշտօնին::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք ունինք այնպիսի Մենք ունինք այնպիսի Մենք ունինք այնպիսի Մենք ունինք այնպիսի 
Քահանայապետ մը, որ ամենազօր Աստուծոյ աթոռին աջ կողմը Քահանայապետ մը, որ ամենազօր Աստուծոյ աթոռին աջ կողմը Քահանայապետ մը, որ ամենազօր Աստուծոյ աթոռին աջ կողմը Քահանայապետ մը, որ ամենազօր Աստուծոյ աթոռին աջ կողմը 
նստած է, երկինքի մէջ, իբրեւ պատօնեայ՝ երկնաւոր նստած է, երկինքի մէջ, իբրեւ պատօնեայ՝ երկնաւոր նստած է, երկինքի մէջ, իբրեւ պատօնեայ՝ երկնաւոր նստած է, երկինքի մէջ, իբրեւ պատօնեայ՝ երկնաւոր 
ՍրբարանինՍրբարանինՍրբարանինՍրբարանին»»»» ( ( ( (Եբր 8.1)Եբր 8.1)Եբր 8.1)Եբր 8.1)::::    Ան իբրեւ քահանայապետ՝ մեր Ան իբրեւ քահանայապետ՝ մեր Ան իբրեւ քահանայապետ՝ մեր Ան իբրեւ քահանայապետ՝ մեր 
աղօթքները կաղօթքները կաղօթքները կաղօթքները կ’’’’ընծայէ Աստուծոընծայէ Աստուծոընծայէ Աստուծոընծայէ Աստուծոյյյյ::::    Աղօթքները Աստուծոյ ընծայելը՝ Աղօթքները Աստուծոյ ընծայելը՝ Աղօթքները Աստուծոյ ընծայելը՝ Աղօթքները Աստուծոյ ընծայելը՝ 
ցոյց կու տայ իր բարեխօսի հանգամանքըցոյց կու տայ իր բարեխօսի հանգամանքըցոյց կու տայ իր բարեխօսի հանգամանքըցոյց կու տայ իր բարեխօսի հանգամանքը::::    Եւ Յիշեցէք որ Եւ Յիշեցէք որ Եւ Յիշեցէք որ Եւ Յիշեցէք որ 
Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ որ ««««Հօրը քով բարեխօս Հօրը քով բարեխօս Հօրը քով բարեխօս Հօրը քով բարեխօս 
ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը» » » » ((((Ա.Յհ 2.1)Ա.Յհ 2.1)Ա.Յհ 2.1)Ա.Յհ 2.1)::::    ՆոՆոՆոՆո´́́́յնը յնը յնը յնը 
Պօղոս առաքեալ կը վկայէ. Պօղոս առաքեալ կը վկայէ. Պօղոս առաքեալ կը վկայէ. Պօղոս առաքեալ կը վկայէ. ««««Աստուծոյ աջ կողմն է եւ կը Աստուծոյ աջ կողմն է եւ կը Աստուծոյ աջ կողմն է եւ կը Աստուծոյ աջ կողմն է եւ կը 
բարեխօսէ մեզի հաբարեխօսէ մեզի հաբարեխօսէ մեզի հաբարեխօսէ մեզի համարմարմարմար»»»» ( ( ( (Հռ 8.34)Հռ 8.34)Հռ 8.34)Հռ 8.34)::::    Բարեխօսութիւնը իր Բարեխօսութիւնը իր Բարեխօսութիւնը իր Բարեխօսութիւնը իր 
քահանայապետական պաշտօնին մեծագոյն ապացոյցներէն մէկն քահանայապետական պաշտօնին մեծագոյն ապացոյցներէն մէկն քահանայապետական պաշտօնին մեծագոյն ապացոյցներէն մէկն քահանայապետական պաշտօնին մեծագոյն ապացոյցներէն մէկն 
էէէէ::::    
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Վերեւ տրուած բացատրութիւնները հարկաւ չեն նշանակեր Վերեւ տրուած բացատրութիւնները հարկաւ չեն նշանակեր Վերեւ տրուած բացատրութիւնները հարկաւ չեն նշանակեր Վերեւ տրուած բացատրութիւնները հարկաւ չեն նշանակեր 
թէ Քրիստոս լոկ մեզի համար բարեխօսող մըն է եւ մեր թէ Քրիստոս լոկ մեզի համար բարեխօսող մըն է եւ մեր թէ Քրիստոս լոկ մեզի համար բարեխօսող մըն է եւ մեր թէ Քրիստոս լոկ մեզի համար բարեխօսող մըն է եւ մեր 
աղօթքները Հայր Աստուծոյ ներկայացնող մըաղօթքները Հայր Աստուծոյ ներկայացնող մըաղօթքները Հայր Աստուծոյ ներկայացնող մըաղօթքները Հայր Աստուծոյ ներկայացնող մը::::    Քրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէ´́́́    կը կը կը կը 
բարեխօսէ մեզիբարեխօսէ մեզիբարեխօսէ մեզիբարեխօսէ մեզի    համար եւ թէհամար եւ թէհամար եւ թէհամար եւ թէ´́́́    մեր աղօթքներուն անձնապէս կը մեր աղօթքներուն անձնապէս կը մեր աղօթքներուն անձնապէս կը մեր աղօթքներուն անձնապէս կը 
պատասխանէպատասխանէպատասխանէպատասխանէ::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ Քրիստոս իր յարութենէն ետք Մարիամ Ինչո՞ւ Քրիստոս իր յարութենէն ետք Մարիամ Ինչո՞ւ Քրիստոս իր յարութենէն ետք Մարիամ Ինչո՞ւ Քրիստոս իր յարութենէն ետք Մարիամ 

Մագդաղենացիին ըսաւ. Մագդաղենացիին ըսաւ. Մագդաղենացիին ըսաւ. Մագդաղենացիին ըսաւ. ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    դպչիր ինծիդպչիր ինծիդպչիր ինծիդպչիր ինծի»»»» ( ( ( (Յհ 20.17), իսկ Յհ 20.17), իսկ Յհ 20.17), իսկ Յհ 20.17), իսկ 
Թովմասին ըսաւ. Թովմասին ըսաւ. Թովմասին ըսաւ. Թովմասին ըսաւ. ««««Մատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հո´́́́ս դիր եւ տես դիր եւ տես դիր եւ տես դիր եւ տե´́́́ս ձեռքերսս ձեռքերսս ձեռքերսս ձեռքերս»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
20.27)20.27)20.27)20.27)::::    

    
Մարիամ ՄագդաղենացինՄարիամ ՄագդաղենացինՄարիամ ՄագդաղենացինՄարիամ Մագդաղենացին    որ ուզեց Քրիստոսի մօտենալ եւ որ ուզեց Քրիստոսի մօտենալ եւ որ ուզեց Քրիստոսի մօտենալ եւ որ ուզեց Քրիստոսի մօտենալ եւ 

իրեն դպչիլ, յարութիւնը ստուգելո՞ւ համար էր, թէ պարզապէս իրեն դպչիլ, յարութիւնը ստուգելո՞ւ համար էր, թէ պարզապէս իրեն դպչիլ, յարութիւնը ստուգելո՞ւ համար էր, թէ պարզապէս իրեն դպչիլ, յարութիւնը ստուգելո՞ւ համար էր, թէ պարզապէս 
ատով կատով կատով կատով կ’’’’արտայայտէր մարդկային այն մտերմութիւնը որ արտայայտէր մարդկային այն մտերմութիւնը որ արտայայտէր մարդկային այն մտերմութիւնը որ արտայայտէր մարդկային այն մտերմութիւնը որ 
նախապէս ունէր Քրիստոսի հետ եւ հիմա նոյն ձեւով կնախապէս ունէր Քրիստոսի հետ եւ հիմա նոյն ձեւով կնախապէս ունէր Քրիստոսի հետ եւ հիմա նոյն ձեւով կնախապէս ունէր Քրիստոսի հետ եւ հիմա նոյն ձեւով կ’’’’ուզէր իր ուզէր իր ուզէր իր ուզէր իր 
սէրն ու մտերմութիւնը արտայայտելսէրն ու մտերմութիւնը արտայայտելսէրն ու մտերմութիւնը արտայայտելսէրն ու մտերմութիւնը արտայայտել::::    Քրիստոս արգիլեց Քրիստոս արգիլեց Քրիստոս արգիլեց Քրիստոս արգիլեց 
Մարիամին դպչիլ իՄարիամին դպչիլ իՄարիամին դպչիլ իՄարիամին դպչիլ իրեն, սորվեցնելու համար անոր թէ իր րեն, սորվեցնելու համար անոր թէ իր րեն, սորվեցնելու համար անոր թէ իր րեն, սորվեցնելու համար անոր թէ իր 
յարաբերութիւնը եւ մօտեցումը հանդէպ իրեն այլեւս պէտք էր յարաբերութիւնը եւ մօտեցումը հանդէպ իրեն այլեւս պէտք էր յարաբերութիւնը եւ մօտեցումը հանդէպ իրեն այլեւս պէտք էր յարաբերութիւնը եւ մօտեցումը հանդէպ իրեն այլեւս պէտք էր 
դադրէր մարմնաւոր ըլլալէ, եւ դառնար հաւատքիդադրէր մարմնաւոր ըլլալէ, եւ դառնար հաւատքիդադրէր մարմնաւոր ըլլալէ, եւ դառնար հաւատքիդադրէր մարմնաւոր ըլլալէ, եւ դառնար հաւատքի´́́́    
յարաբերութիւն, հաւատքիյարաբերութիւն, հաւատքիյարաբերութիւն, հաւատքիյարաբերութիւն, հաւատքի´́́́    մօտեցումմօտեցումմօտեցումմօտեցում::::    Ժամանակը եկած էր որ Ժամանակը եկած էր որ Ժամանակը եկած էր որ Ժամանակը եկած էր որ 
այլեւս Մարիամ սորվէր զգալ ու ապրիլ Յիսուսի աննիւթական այլեւս Մարիամ սորվէր զգալ ու ապրիլ Յիսուսի աննիւթական այլեւս Մարիամ սորվէր զգալ ու ապրիլ Յիսուսի աննիւթական այլեւս Մարիամ սորվէր զգալ ու ապրիլ Յիսուսի աննիւթական 
ներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնը::::    

Առաքեալները իրեԱռաքեալները իրեԱռաքեալները իրեԱռաքեալները իրե´́́́նք եւս նոյնը բանը պէտք էր սորվէին, նք եւս նոյնը բանը պէտք էր սորվէին, նք եւս նոյնը բանը պէտք էր սորվէին, նք եւս նոյնը բանը պէտք էր սորվէին, 
բայց նախ պէտք էր բացարձակ կերպով հաւատային որ Յիսուս բայց նախ պէտք էր բացարձակ կերպով հաւատային որ Յիսուս բայց նախ պէտք էր բացարձակ կերպով հաւատային որ Յիսուս բայց նախ պէտք էր բացարձակ կերպով հաւատային որ Յիսուս 
իսկապէս եւ իրողապէս յարութիւն առաւիսկապէս եւ իրողապէս յարութիւն առաւիսկապէս եւ իրողապէս յարութիւն առաւիսկապէս եւ իրողապէս յարութիւն առաւ::::    Թովմաս կը կասկածէր Թովմաս կը կասկածէր Թովմաս կը կասկածէր Թովմաս կը կասկածէր 
որ Յիսուս յարութիւն առած էրոր Յիսուս յարութիւն առած էրոր Յիսուս յարութիւն առած էրոր Յիսուս յարութիւն առած էր::::    Այդ կասկածը փարատելու Այդ կասկածը փարատելու Այդ կասկածը փարատելու Այդ կասկածը փարատելու 
համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. ««««Մատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հոՄատդ բեր՝ հո´́́́ս ս ս ս դիր եւ տեդիր եւ տեդիր եւ տեդիր եւ տե´́́́ս ս ս ս 
ձեռքերս. բեձեռքերս. բեձեռքերս. բեձեռքերս. բե´́́́ր ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ միր ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ միր ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ միր ձեռքդ եւ դպցուր կողիս եւ անհաւատ մի´́́́    ըլլար, ըլլար, ըլլար, ըլլար, 
այլ՝ հաւատացեալայլ՝ հաւատացեալայլ՝ հաւատացեալայլ՝ հաւատացեալ»»»» ( ( ( (Յհ 20.27)Յհ 20.27)Յհ 20.27)Յհ 20.27)::::    

    
2.2.2.2.----    Ի՞նչ ըսել ուզեց Յիսուս երբ Մարիամ Մագդաղենացիին Ի՞նչ ըսել ուզեց Յիսուս երբ Մարիամ Մագդաղենացիին Ի՞նչ ըսել ուզեց Յիսուս երբ Մարիամ Մագդաղենացիին Ի՞նչ ըսել ուզեց Յիսուս երբ Մարիամ Մագդաղենացիին 

ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    դպչիր ինծի, որովհետեւ տակաւին Հօրս մօտ չեմ դպչիր ինծի, որովհետեւ տակաւին Հօրս մօտ չեմ դպչիր ինծի, որովհետեւ տակաւին Հօրս մօտ չեմ դպչիր ինծի, որովհետեւ տակաւին Հօրս մօտ չեմ 
ելածելածելածելած»»»» ( ( ( (Յհ 20.17)Յհ 20.17)Յհ 20.17)Յհ 20.17)::::    
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Յիսուս արգիլեց որ Մարիամ դպչի իՅիսուս արգիլեց որ Մարիամ դպչի իՅիսուս արգիլեց որ Մարիամ դպչի իՅիսուս արգիլեց որ Մարիամ դպչի իրեն, որովհետեւ կրեն, որովհետեւ կրեն, որովհետեւ կրեն, որովհետեւ կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
որ այլեւս զինք ճանչնար իր աստուածային փառքին մէջոր այլեւս զինք ճանչնար իր աստուածային փառքին մէջոր այլեւս զինք ճանչնար իր աստուածային փառքին մէջոր այլեւս զինք ճանչնար իր աստուածային փառքին մէջ::::    ««««Հօրս Հօրս Հօրս Հօրս 
մօտ չեմ ելածմօտ չեմ ելածմօտ չեմ ելածմօտ չեմ ելած»»»»    բառերով, Յիսուս կբառերով, Յիսուս կբառերով, Յիսուս կբառերով, Յիսուս կ’’’’ուզէր սորվեցնել Մարիամին ուզէր սորվեցնել Մարիամին ուզէր սորվեցնել Մարիամին ուզէր սորվեցնել Մարիամին 
իր աստուածային ինքնութեան մասինիր աստուածային ինքնութեան մասինիր աստուածային ինքնութեան մասինիր աստուածային ինքնութեան մասին::::    Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ 
Մարիամ յարութենէն ետք շարունակէր իր մասին մտածել լոկ Մարիամ յարութենէն ետք շարունակէր իր մասին մտածել լոկ Մարիամ յարութենէն ետք շարունակէր իր մասին մտածել լոկ Մարիամ յարութենէն ետք շարունակէր իր մասին մտածել լոկ 
իբրեւ բարի մարիբրեւ բարի մարիբրեւ բարի մարիբրեւ բարի մարդ մը, իբրեւ մեծ Ռաբբի մը, այլ կդ մը, իբրեւ մեծ Ռաբբի մը, այլ կդ մը, իբրեւ մեծ Ռաբբի մը, այլ կդ մը, իբրեւ մեծ Ռաբբի մը, այլ կ’’’’ուզէր որ իր ուզէր որ իր ուզէր որ իր ուզէր որ իր 
մասին մտածէր իբրեւ Տէր ու Փրկիչ, իբրեւ Աստուածմասին մտածէր իբրեւ Տէր ու Փրկիչ, իբրեւ Աստուածմասին մտածէր իբրեւ Տէր ու Փրկիչ, իբրեւ Աստուածմասին մտածէր իբրեւ Տէր ու Փրկիչ, իբրեւ Աստուած::::    ««««Հօրս մօտ Հօրս մօտ Հօրս մօտ Հօրս մօտ 
չեմ ելածչեմ ելածչեմ ելածչեմ ելած»»»»    բառերը հետեւաբար, ցոյց կու տան թէ ուրկէբառերը հետեւաբար, ցոյց կու տան թէ ուրկէբառերը հետեւաբար, ցոյց կու տան թէ ուրկէբառերը հետեւաբար, ցոյց կու տան թէ ուրկէ´́́́    եկած էր եկած էր եկած էր եկած էր 
Յիսուս եւ թէ ոՅիսուս եւ թէ ոՅիսուս եւ թէ ոՅիսուս եւ թէ ո´́́́ւր կւր կւր կւր կ’’’’երթարերթարերթարերթար::::    Ան ուզեց որ Մարիամ գիտնար իր Ան ուզեց որ Մարիամ գիտնար իր Ան ուզեց որ Մարիամ գիտնար իր Ան ուզեց որ Մարիամ գիտնար իր 
իսկական ինքնութեան մասինիսկական ինքնութեան մասինիսկական ինքնութեան մասինիսկական ինքնութեան մասին::::    

    
3.3.3.3.----    Ի՞նչ բացԻ՞նչ բացԻ՞նչ բացԻ՞նչ բացատրութիւն կու տան Եհովայի Վկաները Յիսուսի ատրութիւն կու տան Եհովայի Վկաները Յիսուսի ատրութիւն կու տան Եհովայի Վկաները Յիսուսի ատրութիւն կու տան Եհովայի Վկաները Յիսուսի 

յարութեան մասինյարութեան մասինյարութեան մասինյարութեան մասին::::    
    
Ըստ Եհովայի Վկաներուն, Յիսուս յարութիւն առաւ Ըստ Եհովայի Վկաներուն, Յիսուս յարութիւն առաւ Ըստ Եհովայի Վկաներուն, Յիսուս յարութիւն առաւ Ըստ Եհովայի Վկաներուն, Յիսուս յարութիւն առաւ 

մարմինով մը որ նախկին մարմինը չէրմարմինով մը որ նախկին մարմինը չէրմարմինով մը որ նախկին մարմինը չէրմարմինով մը որ նախկին մարմինը չէր::::    Իրենց տեսութեամբ, Իրենց տեսութեամբ, Իրենց տեսութեամբ, Իրենց տեսութեամբ, 
նախկին մարմինը մնաց գերեզմանին մէջ. Յիսուս նոր մարմին մը նախկին մարմինը մնաց գերեզմանին մէջ. Յիսուս նոր մարմին մը նախկին մարմինը մնաց գերեզմանին մէջ. Յիսուս նոր մարմին մը նախկին մարմինը մնաց գերեզմանին մէջ. Յիսուս նոր մարմին մը 
առաւ, պարզապէս անով երեւելու համար իր աշաառաւ, պարզապէս անով երեւելու համար իր աշաառաւ, պարզապէս անով երեւելու համար իր աշաառաւ, պարզապէս անով երեւելու համար իր աշակերտներուն, կերտներուն, կերտներուն, կերտներուն, 
եւ զանիկա հետը երկինք չտարաւեւ զանիկա հետը երկինք չտարաւեւ զանիկա հետը երկինք չտարաւեւ զանիկա հետը երկինք չտարաւ::::    Քառասուն օրերու ընթացքին Քառասուն օրերու ընթացքին Քառասուն օրերու ընթացքին Քառասուն օրերու ընթացքին 
ամէն անգամ որ ոմանց կամ մէկու մը պիտի երեւէր՝ տարբեր ամէն անգամ որ ոմանց կամ մէկու մը պիտի երեւէր՝ տարբեր ամէն անգամ որ ոմանց կամ մէկու մը պիտի երեւէր՝ տարբեր ամէն անգամ որ ոմանց կամ մէկու մը պիտի երեւէր՝ տարբեր 
մարմինով մը կմարմինով մը կմարմինով մը կմարմինով մը կ’’’’երեւէր եւ ապա այդ մարմինը կը փճացնէրերեւէր եւ ապա այդ մարմինը կը փճացնէրերեւէր եւ ապա այդ մարմինը կը փճացնէրերեւէր եւ ապա այդ մարմինը կը փճացնէր::::    
Անհեթեթ եւ գայթակղեցուցիչ բացատրութիւններ են ասոնք Անհեթեթ եւ գայթակղեցուցիչ բացատրութիւններ են ասոնք Անհեթեթ եւ գայթակղեցուցիչ բացատրութիւններ են ասոնք Անհեթեթ եւ գայթակղեցուցիչ բացատրութիւններ են ասոնք 
իրենց կողմէ ներկայացուածիրենց կողմէ ներկայացուածիրենց կողմէ ներկայացուածիրենց կողմէ ներկայացուած::::    

    
4.4.4.4.----    ՈմՈմՈմՈմանք կը կարծեն որ Յիսուսի թաղումէն ետք, անք կը կարծեն որ Յիսուսի թաղումէն ետք, անք կը կարծեն որ Յիսուսի թաղումէն ետք, անք կը կարծեն որ Յիսուսի թաղումէն ետք, 

աշակերտները եկան եւ իր մարմինը գողցան. ճի՞շդ է ասիկաաշակերտները եկան եւ իր մարմինը գողցան. ճի՞շդ է ասիկաաշակերտները եկան եւ իր մարմինը գողցան. ճի՞շդ է ասիկաաշակերտները եկան եւ իր մարմինը գողցան. ճի՞շդ է ասիկա::::    
    
Փարիսեցիներն ու քահանաները առաջին իսկ պահէն Փարիսեցիներն ու քահանաները առաջին իսկ պահէն Փարիսեցիներն ու քահանաները առաջին իսկ պահէն Փարիսեցիներն ու քահանաները առաջին իսկ պահէն 

դիմեցին Պիղատոսի եւ յիշեցուցին իրեն Յիսուսի խօսքը, թէ՝ երեք դիմեցին Պիղատոսի եւ յիշեցուցին իրեն Յիսուսի խօսքը, թէ՝ երեք դիմեցին Պիղատոսի եւ յիշեցուցին իրեն Յիսուսի խօսքը, թէ՝ երեք դիմեցին Պիղատոսի եւ յիշեցուցին իրեն Յիսուսի խօսքը, թէ՝ երեք 
օրէն յարութիւն պիտի առնէ, եւ խնդրեցին Պիղատոսէն որ օրէն յարութիւն պիտի առնէ, եւ խնդրեցին Պիղատոսէն որ օրէն յարութիւն պիտի առնէ, եւ խնդրեցին Պիղատոսէն որ օրէն յարութիւն պիտի առնէ, եւ խնդրեցին Պիղատոսէն որ 
զինուորզինուորզինուորզինուորներ պահակ կարգէ գերեզմանին վրայ, որպէսզի չըլլայ որ ներ պահակ կարգէ գերեզմանին վրայ, որպէսզի չըլլայ որ ներ պահակ կարգէ գերեզմանին վրայ, որպէսզի չըլլայ որ ներ պահակ կարգէ գերեզմանին վրայ, որպէսզի չըլլայ որ 
աշակերտները մարմինը գողնան եւ յետոյ տարաձայնեն թէ աշակերտները մարմինը գողնան եւ յետոյ տարաձայնեն թէ աշակերտները մարմինը գողնան եւ յետոյ տարաձայնեն թէ աշակերտները մարմինը գողնան եւ յետոյ տարաձայնեն թէ 
յարութիւն առաւյարութիւն առաւյարութիւն առաւյարութիւն առաւ::::    Պիղատոս պէտք եղած զինուորները Պիղատոս պէտք եղած զինուորները Պիղատոս պէտք եղած զինուորները Պիղատոս պէտք եղած զինուորները 
տրամադրեց անոնցտրամադրեց անոնցտրամադրեց անոնցտրամադրեց անոնց::::    Ապա Փարիսեցիներն ու քահանաները Ապա Փարիսեցիներն ու քահանաները Ապա Փարիսեցիներն ու քահանաները Ապա Փարիսեցիներն ու քահանաները 
««««գացին եւ գերեզմանը հսկողութեան տակ առին, քարը կնքեցին գացին եւ գերեզմանը հսկողութեան տակ առին, քարը կնքեցին գացին եւ գերեզմանը հսկողութեան տակ առին, քարը կնքեցին գացին եւ գերեզմանը հսկողութեան տակ առին, քարը կնքեցին 
եւ զինեւ զինեւ զինեւ զինուորներ պահակ դրինուորներ պահակ դրինուորներ պահակ դրինուորներ պահակ դրին»»»» ( ( ( (Մտ 27.62Մտ 27.62Մտ 27.62Մտ 27.62----66)66)66)66)::::    
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Պէտք է գիտնալ որ անցեալին զինուորները պահակութիւնը Պէտք է գիտնալ որ անցեալին զինուորները պահակութիւնը Պէտք է գիտնալ որ անցեալին զինուորները պահակութիւնը Պէտք է գիտնալ որ անցեալին զինուորները պահակութիւնը 
հերթով կհերթով կհերթով կհերթով կ’’’’ընէին, որպէսզի չքնանային եւ իրենց գնացած ատեն ընէին, որպէսզի չքնանային եւ իրենց գնացած ատեն ընէին, որպէսզի չքնանային եւ իրենց գնացած ատեն ընէին, որպէսզի չքնանային եւ իրենց գնացած ատեն 
սխալ բան մը տեղի չունենարսխալ բան մը տեղի չունենարսխալ բան մը տեղի չունենարսխալ բան մը տեղի չունենար::::    Հետեւաբար, բնաՀետեւաբար, բնաՀետեւաբար, բնաՀետեւաբար, բնա´́́́ւ չւ չւ չւ չ’’’’արդարանար արդարանար արդարանար արդարանար 
քահանաներուն կողմէ անոնց թելադրուածը, որ ըսեն՝ քահանաներուն կողմէ անոնց թելադրուածը, որ ըսեն՝ քահանաներուն կողմէ անոնց թելադրուածը, որ ըսեն՝ քահանաներուն կողմէ անոնց թելադրուածը, որ ըսեն՝ ««««իր իր իր իր 
աշակերտնաշակերտնաշակերտնաշակերտները գիշերով եկան եւ գողցան մարմինը, երբ մենք երը գիշերով եկան եւ գողցան մարմինը, երբ մենք երը գիշերով եկան եւ գողցան մարմինը, երբ մենք երը գիշերով եկան եւ գողցան մարմինը, երբ մենք 
քնացած էինքքնացած էինքքնացած էինքքնացած էինք»»»» ( ( ( (Մտ 28.13)Մտ 28.13)Մտ 28.13)Մտ 28.13)::::    Պահակները գիտէին որ կրնային Պահակները գիտէին որ կրնային Պահակները գիտէին որ կրնային Պահակները գիտէին որ կրնային 
սպաննուիլ եթէ Յիսուսի մարմինը գողցուէր, ուստի անկարելի է սպաննուիլ եթէ Յիսուսի մարմինը գողցուէր, ուստի անկարելի է սպաննուիլ եթէ Յիսուսի մարմինը գողցուէր, ուստի անկարելի է սպաննուիլ եթէ Յիսուսի մարմինը գողցուէր, ուստի անկարելի է 
որ քնանային կամ իրենք կամաւորապէս թոյլ տային որ որ քնանային կամ իրենք կամաւորապէս թոյլ տային որ որ քնանային կամ իրենք կամաւորապէս թոյլ տային որ որ քնանային կամ իրենք կամաւորապէս թոյլ տային որ 
աշակերտները գողնային մարմինըաշակերտները գողնային մարմինըաշակերտները գողնային մարմինըաշակերտները գողնային մարմինը::::    

Եթէ իսկապէս աշակերտներըԵթէ իսկապէս աշակերտներըԵթէ իսկապէս աշակերտներըԵթէ իսկապէս աշակերտները    իրենք գողցած ըլլային իրենք գողցած ըլլային իրենք գողցած ըլլային իրենք գողցած ըլլային 
Յիսուսի մարմինը, ի՞նչպէս պիտի կարենային Յիսուսի մարմինը, ի՞նչպէս պիտի կարենային Յիսուսի մարմինը, ի՞նչպէս պիտի կարենային Յիսուսի մարմինը, ի՞նչպէս պիտի կարենային 
համարձակութեամբ յայտարարել ամբողջ աշխարհին թէ ան համարձակութեամբ յայտարարել ամբողջ աշխարհին թէ ան համարձակութեամբ յայտարարել ամբողջ աշխարհին թէ ան համարձակութեամբ յայտարարել ամբողջ աշխարհին թէ ան 
յարութիւն առաւյարութիւն առաւյարութիւն առաւյարութիւն առաւ::::    Ենթադրենք պահ մը որ անոնք սուտ խօսեցան Ենթադրենք պահ մը որ անոնք սուտ խօսեցան Ենթադրենք պահ մը որ անոնք սուտ խօսեցան Ենթադրենք պահ մը որ անոնք սուտ խօսեցան 
ու խաբեցին մարդիկը, յայտարարելով որ Յիսուս յարութիւն ու խաբեցին մարդիկը, յայտարարելով որ Յիսուս յարութիւն ու խաբեցին մարդիկը, յայտարարելով որ Յիսուս յարութիւն ու խաբեցին մարդիկը, յայտարարելով որ Յիսուս յարութիւն 
առաւառաւառաւառաւ::::    Երբ իրենք զիրենք հալածանքի, նեղԵրբ իրենք զիրենք հալածանքի, նեղԵրբ իրենք զիրենք հալածանքի, նեղԵրբ իրենք զիրենք հալածանքի, նեղութեան, չարչարանքի ութեան, չարչարանքի ութեան, չարչարանքի ութեան, չարչարանքի 
ու մահապատիժի դէմ յանդիման գտնէին, պիտի չտկարանայի՞ն, ու մահապատիժի դէմ յանդիման գտնէին, պիտի չտկարանայի՞ն, ու մահապատիժի դէմ յանդիման գտնէին, պիտի չտկարանայի՞ն, ու մահապատիժի դէմ յանդիման գտնէին, պիտի չտկարանայի՞ն, 
պիտի վախնայի՞ն, եւ պիտի չխոստովանէի՞ն որ իրենք սուտ պիտի վախնայի՞ն, եւ պիտի չխոստովանէի՞ն որ իրենք սուտ պիտի վախնայի՞ն, եւ պիտի չխոստովանէի՞ն որ իրենք սուտ պիտի վախնայի՞ն, եւ պիտի չխոստովանէի՞ն որ իրենք սուտ 
խօսեցանխօսեցանխօսեցանխօսեցան::::    

Ոեւէ մարդ որ սուտ մը խօսի եւ յանկարծ ինքզինք մահուան Ոեւէ մարդ որ սուտ մը խօսի եւ յանկարծ ինքզինք մահուան Ոեւէ մարդ որ սուտ մը խօսի եւ յանկարծ ինքզինք մահուան Ոեւէ մարդ որ սուտ մը խօսի եւ յանկարծ ինքզինք մահուան 
դէմ յանդիման կանգնած գտնէ իր խօսած սուտին պատճառով, դէմ յանդիման կանգնած գտնէ իր խօսած սուտին պատճառով, դէմ յանդիման կանգնած գտնէ իր խօսած սուտին պատճառով, դէմ յանդիման կանգնած գտնէ իր խօսած սուտին պատճառով, 
անկարելի է որ չխոանկարելի է որ չխոանկարելի է որ չխոանկարելի է որ չխոստովանի իր սուտ խօսած ըլլալը եւ ստովանի իր սուտ խօսած ըլլալը եւ ստովանի իր սուտ խօսած ըլլալը եւ ստովանի իր սուտ խօսած ըլլալը եւ 
ներողութիւն չխնդրէներողութիւն չխնդրէներողութիւն չխնդրէներողութիւն չխնդրէ::::    Մինչդեռ բոլոր առաքեալները եւ Մինչդեռ բոլոր առաքեալները եւ Մինչդեռ բոլոր առաքեալները եւ Մինչդեռ բոլոր առաքեալները եւ 
Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները, իրենց կեանքը տուին, այն Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները, իրենց կեանքը տուին, այն Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները, իրենց կեանքը տուին, այն Քրիստոսի բոլոր հետեւորդները, իրենց կեանքը տուին, այն 
կատարեալ եւ բացարձակ վստահութեամբ որ ոկատարեալ եւ բացարձակ վստահութեամբ որ ոկատարեալ եւ բացարձակ վստահութեամբ որ ոկատարեալ եւ բացարձակ վստահութեամբ որ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք յարութիւն առաւ, այլ նաեւ յարութիւն պիտի տայ նք յարութիւն առաւ, այլ նաեւ յարութիւն պիտի տայ նք յարութիւն առաւ, այլ նաեւ յարութիւն պիտի տայ նք յարութիւն առաւ, այլ նաեւ յարութիւն պիտի տայ 
իր բոլոր հետեւորդնիր բոլոր հետեւորդնիր բոլոր հետեւորդնիր բոլոր հետեւորդներուն, ժամանակներու աւարտիներուն, ժամանակներու աւարտիներուն, ժամանակներու աւարտիներուն, ժամանակներու աւարտին::::    

    
5.5.5.5.----    Մէկը որ մահուան անկողինին մէջ է եւ փափաք կը Մէկը որ մահուան անկողինին մէջ է եւ փափաք կը Մէկը որ մահուան անկողինին մէջ է եւ փափաք կը Մէկը որ մահուան անկողինին մէջ է եւ փափաք կը 

յայտնէ որ քահանայ մը գայ որպէսզի իր մեղքերը խոստովանի, յայտնէ որ քահանայ մը գայ որպէսզի իր մեղքերը խոստովանի, յայտնէ որ քահանայ մը գայ որպէսզի իր մեղքերը խոստովանի, յայտնէ որ քահանայ մը գայ որպէսզի իր մեղքերը խոստովանի, 
օգուտ մը կօգուտ մը կօգուտ մը կօգուտ մը կ’’’’ունենա՞յ իրենունենա՞յ իրենունենա՞յ իրենունենա՞յ իրեն::::    

    
Երբ ենթական փափաք կը յայտնէ որ քահանան գայ Երբ ենթական փափաք կը յայտնէ որ քահանան գայ Երբ ենթական փափաք կը յայտնէ որ քահանան գայ Երբ ենթական փափաք կը յայտնէ որ քահանան գայ 

որպէսզի անոր ներկայութեան իր զղջումը արտայայտէ եւ որպէսզի անոր ներկայութեան իր զղջումը արտայայտէ եւ որպէսզի անոր ներկայութեան իր զղջումը արտայայտէ եւ որպէսզի անոր ներկայութեան իր զղջումը արտայայտէ եւ 
մեղմեղմեղմեղքերը խոստովանի, ատիկա ինքնին ցոյց կու տայ իր քերը խոստովանի, ատիկա ինքնին ցոյց կու տայ իր քերը խոստովանի, ատիկա ինքնին ցոյց կու տայ իր քերը խոստովանի, ատիկա ինքնին ցոյց կու տայ իր 
մեղաւորութեան վերաբերեալ իր ունեցած գիտակցութիւնը եւ մեղաւորութեան վերաբերեալ իր ունեցած գիտակցութիւնը եւ մեղաւորութեան վերաբերեալ իր ունեցած գիտակցութիւնը եւ մեղաւորութեան վերաբերեալ իր ունեցած գիտակցութիւնը եւ 
մեղքէն ձերբազատելու իր վառ փափաքըմեղքէն ձերբազատելու իր վառ փափաքըմեղքէն ձերբազատելու իր վառ փափաքըմեղքէն ձերբազատելու իր վառ փափաքը::::    
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Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ մահուան դիմաց, մարդու մը Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ մահուան դիմաց, մարդու մը Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ մահուան դիմաց, մարդու մը Նկատի պէտք է առնել նաեւ որ մահուան դիմաց, մարդու մը 
զղջումը չի կրնար կեղծ կամ կիսատ ըլլալզղջումը չի կրնար կեղծ կամ կիսատ ըլլալզղջումը չի կրնար կեղծ կամ կիսատ ըլլալզղջումը չի կրնար կեղծ կամ կիսատ ըլլալ::::    Ընդհակառակը, նման Ընդհակառակը, նման Ընդհակառակը, նման Ընդհակառակը, նման 
պարագաներու, զպարագաներու, զպարագաներու, զպարագաներու, զղջումը կղջումը կղջումը կղջումը կ’’’’ըլլայ իրական եւ խոստովանութիւնը՝ ըլլայ իրական եւ խոստովանութիւնը՝ ըլլայ իրական եւ խոստովանութիւնը՝ ըլլայ իրական եւ խոստովանութիւնը՝ 
կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ::::    Եկեղեցականին կը մնայ արձակումը տալ. իսկ անկէ Եկեղեցականին կը մնայ արձակումը տալ. իսկ անկէ Եկեղեցականին կը մնայ արձակումը տալ. իսկ անկէ Եկեղեցականին կը մնայ արձակումը տալ. իսկ անկէ 
անդին՝ Աստուծոյ գիտնալիքն էանդին՝ Աստուծոյ գիտնալիքն էանդին՝ Աստուծոյ գիտնալիքն էանդին՝ Աստուծոյ գիտնալիքն է::::    

    
6.6.6.6.----    Մահամերձ մարդը իւղով օծելը Մահամերձ մարդը իւղով օծելը Մահամերձ մարդը իւղով օծելը Մահամերձ մարդը իւղով օծելը ««««վերջին օծումվերջին օծումվերջին օծումվերջին օծում» » » » կոչուա՞ծն կոչուա՞ծն կոչուա՞ծն կոչուա՞ծն 

էէէէ::::    
    
Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին ««««վերջին օծումվերջին օծումվերջին օծումվերջին օծում» » » » բացատրութիւնը չի գործածեր, այլ՝ բացատրութիւնը չի գործածեր, այլ՝ բացատրութիւնը չի գործածեր, այլ՝ բացատրութիւնը չի գործածեր, այլ՝ 

««««հիւանդներու հիւանդներու հիւանդներու հիւանդներու օծումօծումօծումօծում» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    Եւ ասիկա կու գայ Եւ ասիկա կու գայ Եւ ասիկա կու գայ Եւ ասիկա կու գայ 
ԱստուածաշունչէնԱստուածաշունչէնԱստուածաշունչէնԱստուածաշունչէն::::    Յակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մէկը Մէկը Մէկը Մէկը 
հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ 
աղօթեն եւ իւղով օծեն զինք, Տիրոջ անունովաղօթեն եւ իւղով օծեն զինք, Տիրոջ անունովաղօթեն եւ իւղով օծեն զինք, Տիրոջ անունովաղօթեն եւ իւղով օծեն զինք, Տիրոջ անունով::::    Եւ հաւատքով Եւ հաւատքով Եւ հաւատքով Եւ հաւատքով 
կատարուած աղօթքը պիտի բժշկէ հիւանդըկատարուած աղօթքը պիտի բժշկէ հիւանդըկատարուած աղօթքը պիտի բժշկէ հիւանդըկատարուած աղօթքը պիտի բժշկէ հիւանդը»»»» ( ( ( (Յկ 5.14Յկ 5.14Յկ 5.14Յկ 5.14----15)15)15)15)::::    

ԱռաքեալԱռաքեալԱռաքեալԱռաքեալը հիւանդներու մասին է որ կը խօսի եւ ոը հիւանդներու մասին է որ կը խօսի եւ ոը հիւանդներու մասին է որ կը խօսի եւ ոը հիւանդներու մասին է որ կը խօսի եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մահամերձներու մասինմահամերձներու մասինմահամերձներու մասինմահամերձներու մասին::::    Հետեւաբար, օծումը մահուան պահուն Հետեւաբար, օծումը մահուան պահուն Հետեւաբար, օծումը մահուան պահուն Հետեւաբար, օծումը մահուան պահուն 
տրուելիք բան մը չէ, այլ՝ հիւանդութեան պահունտրուելիք բան մը չէ, այլ՝ հիւանդութեան պահունտրուելիք բան մը չէ, այլ՝ հիւանդութեան պահունտրուելիք բան մը չէ, այլ՝ հիւանդութեան պահուն::::    Մահուան Մահուան Մահուան Մահուան 
վայկեանին հասած մարդը օծումի պէտք չունի, այլ՝ զղջումի, վայկեանին հասած մարդը օծումի պէտք չունի, այլ՝ զղջումի, վայկեանին հասած մարդը օծումի պէտք չունի, այլ՝ զղջումի, վայկեանին հասած մարդը օծումի պէտք չունի, այլ՝ զղջումի, 
ապաշխարութեան եւ քաւութեան կարիքը ունիապաշխարութեան եւ քաւութեան կարիքը ունիապաշխարութեան եւ քաւութեան կարիքը ունիապաշխարութեան եւ քաւութեան կարիքը ունի::::    

    
7.7.7.7.----    Երբ հԵրբ հԵրբ հԵրբ հիւանդը հոգեվարքի մէջ է, խօսելու ոիւանդը հոգեվարքի մէջ է, խօսելու ոիւանդը հոգեվարքի մէջ է, խօսելու ոիւանդը հոգեվարքի մէջ է, խօսելու ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 

կարողութիւն ունի եւ կկարողութիւն ունի եւ կկարողութիւն ունի եւ կկարողութիւն ունի եւ կ’’’’ուզէ մեղայ ըսել բայց չի կրնար, ի՞նչ ուզէ մեղայ ըսել բայց չի կրնար, ի՞նչ ուզէ մեղայ ըսել բայց չի կրնար, ի՞նչ ուզէ մեղայ ըսել բայց չի կրնար, ի՞նչ 
կկկկ’’’’ըլլայ անոր վիճակըըլլայ անոր վիճակըըլլայ անոր վիճակըըլլայ անոր վիճակը::::    

    
Եթէ հիւանդին գիտակցութիւնը իր տեղն է եւ կը հասկնայ իր Եթէ հիւանդին գիտակցութիւնը իր տեղն է եւ կը հասկնայ իր Եթէ հիւանդին գիտակցութիւնը իր տեղն է եւ կը հասկնայ իր Եթէ հիւանդին գիտակցութիւնը իր տեղն է եւ կը հասկնայ իր 

շուրջ անցած դարձածը, բայց անկարող է խօսելու կամ շուրջ անցած դարձածը, բայց անկարող է խօսելու կամ շուրջ անցած դարձածը, բայց անկարող է խօսելու կամ շուրջ անցած դարձածը, բայց անկարող է խօսելու կամ 
արտայայտուելու, նման անձի պարագայիարտայայտուելու, նման անձի պարագայիարտայայտուելու, նման անձի պարագայիարտայայտուելու, նման անձի պարագային, նոյնիսկ գլխու ն, նոյնիսկ գլխու ն, նոյնիսկ գլխու ն, նոյնիսկ գլխու 
շարժումը բաւարար էշարժումը բաւարար էշարժումը բաւարար էշարժումը բաւարար է::::    Գլուխի պզտիկ շարժումով կրնայ Գլուխի պզտիկ շարժումով կրնայ Գլուխի պզտիկ շարժումով կրնայ Գլուխի պզտիկ շարժումով կրնայ 
արտայայտել իր զղջումն ու ցաւը. ատիկա ինքնին իբրեւ արտայայտել իր զղջումն ու ցաւը. ատիկա ինքնին իբրեւ արտայայտել իր զղջումն ու ցաւը. ատիկա ինքնին իբրեւ արտայայտել իր զղջումն ու ցաւը. ատիկա ինքնին իբրեւ 
խոստովանութիւն կխոստովանութիւն կխոստովանութիւն կխոստովանութիւն կ’’’’ըմբռնուիըմբռնուիըմբռնուիըմբռնուի::::    Իսկ եթէ հիւանդը անգիտակից Իսկ եթէ հիւանդը անգիտակից Իսկ եթէ հիւանդը անգիտակից Իսկ եթէ հիւանդը անգիտակից 
վիճակի մէջ է, անոր հետ զղջումի արարողութիւն կատարելը ովիճակի մէջ է, անոր հետ զղջումի արարողութիւն կատարելը ովիճակի մէջ է, անոր հետ զղջումի արարողութիւն կատարելը ովիճակի մէջ է, անոր հետ զղջումի արարողութիւն կատարելը ո´́́́չ չ չ չ 
մէկ նշանակութիւն ունիմէկ նշանակութիւն ունիմէկ նշանակութիւն ունիմէկ նշանակութիւն ունի::::    
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ՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՀԱՒԱՏԱՄՔՄՔՄՔՄՔ 
    

««««Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր, ի դատել Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր, ի դատել Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր, ի դատել Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր, ի դատել 
զկենդանիս եւ զմեռեալսզկենդանիս եւ զմեռեալսզկենդանիս եւ զմեռեալսզկենդանիս եւ զմեռեալս::::    Որոյ թագաւորութեանն ոՈրոյ թագաւորութեանն ոՈրոյ թագաւորութեանն ոՈրոյ թագաւորութեանն ո´́́́չ գոյ չ գոյ չ գոյ չ գոյ 
վախճանվախճանվախճանվախճան»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Վերստին պիտի գայ, նոյն Վերստին պիտի գայ, նոյն Վերստին պիտի գայ, նոյն Վերստին պիտի գայ, նոյն 
մարմինով եւ Հօրը փառքով, ողջերն ու մեռածները դատելու, ան՝ մարմինով եւ Հօրը փառքով, ողջերն ու մեռածները դատելու, ան՝ մարմինով եւ Հօրը փառքով, ողջերն ու մեռածները դատելու, ան՝ մարմինով եւ Հօրը փառքով, ողջերն ու մեռածները դատելու, ան՝ 
որուն թագաւորութիւնը անվախճան էորուն թագաւորութիւնը անվախճան էորուն թագաւորութիւնը անվախճան էորուն թագաւորութիւնը անվախճան է»»»»::::    

    
««««Վերստին պիտի գաՎերստին պիտի գաՎերստին պիտի գաՎերստին պիտի գայյյյ»»»»::::    Վերստին բառին գործածութիւնը Վերստին բառին գործածութիւնը Վերստին բառին գործածութիւնը Վերստին բառին գործածութիւնը 

կարեւոր է, զատորոշելու համար իր երկրորդ գալուստը՝ իր կարեւոր է, զատորոշելու համար իր երկրորդ գալուստը՝ իր կարեւոր է, զատորոշելու համար իր երկրորդ գալուստը՝ իր կարեւոր է, զատորոշելու համար իր երկրորդ գալուստը՝ իր 
առաջին գալուստէն (մարդեղացումի միջոցաւ)առաջին գալուստէն (մարդեղացումի միջոցաւ)առաջին գալուստէն (մարդեղացումի միջոցաւ)առաջին գալուստէն (մարդեղացումի միջոցաւ)::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, քրիստոնէական մեր երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, քրիստոնէական մեր երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, քրիստոնէական մեր երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, քրիստոնէական մեր 
հաւատքին խարիսխն էհաւատքին խարիսխն էհաւատքին խարիսխն էհաւատքին խարիսխն է::::    Եկեղեցին հիմնուած է Քրիստոսի Եկեղեցին հիմնուած է Քրիստոսի Եկեղեցին հիմնուած է Քրիստոսի Եկեղեցին հիմնուած է Քրիստոսի 
վերադարձի հաւատալիքին վրավերադարձի հաւատալիքին վրավերադարձի հաւատալիքին վրավերադարձի հաւատալիքին վրայյյյ::::    

Տէրը սորվեցուց մեզի ամէն օր աղօթել եւ ըսել. Տէրը սորվեցուց մեզի ամէն օր աղօթել եւ ըսել. Տէրը սորվեցուց մեզի ամէն օր աղօթել եւ ըսել. Տէրը սորվեցուց մեզի ամէն օր աղօթել եւ ըսել. ««««Եկեսցէ Եկեսցէ Եկեսցէ Եկեսցէ 
արքայութիւն քոարքայութիւն քոարքայութիւն քոարքայութիւն քո»»»»::::    Անորոշ թագաւորութեան մը գալուստին Անորոշ թագաւորութեան մը գալուստին Անորոշ թագաւորութեան մը գալուստին Անորոշ թագաւորութեան մը գալուստին 
համար չէ որ կհամար չէ որ կհամար չէ որ կհամար չէ որ կ’’’’աղօթենք, այլ՝ Քրիստոսիաղօթենք, այլ՝ Քրիստոսիաղօթենք, այլ՝ Քրիստոսիաղօթենք, այլ՝ Քրիստոսի´́́́    թագաւորութեան թագաւորութեան թագաւորութեան թագաւորութեան 
գալուստին համարգալուստին համարգալուստին համարգալուստին համար::::    Երբ կը խօսինք թագաւորութեան գալուստին Երբ կը խօսինք թագաւորութեան գալուստին Երբ կը խօսինք թագաւորութեան գալուստին Երբ կը խօսինք թագաւորութեան գալուստին 
մասին, բնականօրէն խօսած կմասին, բնականօրէն խօսած կմասին, բնականօրէն խօսած կմասին, բնականօրէն խօսած կ’’’’ըլլանք Թագաւորիըլլանք Թագաւորիըլլանք Թագաւորիըլլանք Թագաւորի´́́́նննն    գալուստին գալուստին գալուստին գալուստին 
մասինմասինմասինմասին::::    Թագաւորութիւնը չի կրնար գալ առանց ԹագաւորինԹագաւորութիւնը չի կրնար գալ առանց ԹագաւորինԹագաւորութիւնը չի կրնար գալ առանց ԹագաւորինԹագաւորութիւնը չի կրնար գալ առանց Թագաւորին::::    

««««Երկրորդ գալուստԵրկրորդ գալուստԵրկրորդ գալուստԵրկրորդ գալուստ» » » » բացատրութիւնը պատմական բացատրութիւնը պատմական բացատրութիւնը պատմական բացատրութիւնը պատմական 
հաստատում մը չէ պարզապէս, ոհաստատում մը չէ պարզապէս, ոհաստատում մը չէ պարզապէս, ոհաստատում մը չէ պարզապէս, ո´́́́չ ալ անցեալէն մեզի եկած չ ալ անցեալէն մեզի եկած չ ալ անցեալէն մեզի եկած չ ալ անցեալէն մեզի եկած 
աւանդութիւն մըն է, որ ուրիշներուն փոխանցելու կամ աւանդութիւն մըն է, որ ուրիշներուն փոխանցելու կամ աւանդութիւն մըն է, որ ուրիշներուն փոխանցելու կամ աւանդութիւն մըն է, որ ուրիշներուն փոխանցելու կամ 
պատգամելու պարտականութիւնը ունինքպատգամելու պարտականութիւնը ունինքպատգամելու պարտականութիւնը ունինքպատգամելու պարտականութիւնը ունինք::::    Այդ պատգամը Այդ պատգամը Այդ պատգամը Այդ պատգամը 
ԱստոԱստոԱստոԱստուածաշունչէն, այլ խօսքով՝ Աստուծմէ կու գայւածաշունչէն, այլ խօսքով՝ Աստուծմէ կու գայւածաշունչէն, այլ խօսքով՝ Աստուծմէ կու գայւածաշունչէն, այլ խօսքով՝ Աստուծմէ կու գայ::::    
Աստուածային հրահանգ է խօսելու աշխարհին իր Որդիին Աստուածային հրահանգ է խօսելու աշխարհին իր Որդիին Աստուածային հրահանգ է խօսելու աշխարհին իր Որդիին Աստուածային հրահանգ է խօսելու աշխարհին իր Որդիին 
երկրորդ գալուստին մասին, եւ յիշեցնելու աշխարհին, որ ան օր երկրորդ գալուստին մասին, եւ յիշեցնելու աշխարհին, որ ան օր երկրորդ գալուստին մասին, եւ յիշեցնելու աշխարհին, որ ան օր երկրորդ գալուստին մասին, եւ յիշեցնելու աշխարհին, որ ան օր 
մը իր աւարտին պիտի հասնիմը իր աւարտին պիտի հասնիմը իր աւարտին պիտի հասնիմը իր աւարտին պիտի հասնի::::    Աշխարհի պատմութիւնը անորոշ Աշխարհի պատմութիւնը անորոշ Աշխարհի պատմութիւնը անորոշ Աշխարհի պատմութիւնը անորոշ 
ընթացք մը չունի, այլ Աստուծոյ իսկ առաջնորդութեամբ ու ընթացք մը չունի, այլ Աստուծոյ իսկ առաջնորդութեամբ ու ընթացք մը չունի, այլ Աստուծոյ իսկ առաջնորդութեամբ ու ընթացք մը չունի, այլ Աստուծոյ իսկ առաջնորդութեամբ ու 
նախախնամութեամբ, ան կնախախնամութեամբ, ան կնախախնամութեամբ, ան կնախախնամութեամբ, ան կ’’’’ուղղուի դէպի յատուկ ուղղուի դէպի յատուկ ուղղուի դէպի յատուկ ուղղուի դէպի յատուկ 
նպատակակէտ մընպատակակէտ մընպատակակէտ մընպատակակէտ մը::::    

Քրիստոսի երկրորդ գալուստին վերաբերեալ հակիրճ քանի Քրիստոսի երկրորդ գալուստին վերաբերեալ հակիրճ քանի Քրիստոսի երկրորդ գալուստին վերաբերեալ հակիրճ քանի Քրիստոսի երկրորդ գալուստին վերաբերեալ հակիրճ քանի 
մը կէտեր պիտի մատնանշեմ.մը կէտեր պիտի մատնանշեմ.մը կէտեր պիտի մատնանշեմ.մը կէտեր պիտի մատնանշեմ.----    

1.1.1.1.----    Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այն հանգոյցն է որ ներկայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այն հանգոյցն է որ ներկայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այն հանգոյցն է որ ներկայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այն հանգոյցն է որ ներկայ 
ժամանակը պիտի կապէ ապագայ ժամանակինժամանակը պիտի կապէ ապագայ ժամանակինժամանակը պիտի կապէ ապագայ ժամանակինժամանակը պիտի կապէ ապագայ ժամանակին::::    Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ 
գալուստին, ներկայ աշխարգալուստին, ներկայ աշխարգալուստին, ներկայ աշխարգալուստին, ներկայ աշխարհի պատմութիւնը իր վախճանին հի պատմութիւնը իր վախճանին հի պատմութիւնը իր վախճանին հի պատմութիւնը իր վախճանին 
պիտի հասնի, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ երբ կը խօսինք պիտի հասնի, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ երբ կը խօսինք պիտի հասնի, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ երբ կը խօսինք պիտի հասնի, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ երբ կը խօսինք 
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երկրորդ գալուստին մասին, զայն կը բնորոշենք իբրեւ երկրորդ գալուստին մասին, զայն կը բնորոշենք իբրեւ երկրորդ գալուստին մասին, զայն կը բնորոշենք իբրեւ երկրորդ գալուստին մասին, զայն կը բնորոշենք իբրեւ ««««աշխարհը աշխարհը աշխարհը աշխարհը 
վախճանըվախճանըվախճանըվախճանը», », », », կամ կամ կամ կամ ««««աշխարհի կատարածըաշխարհի կատարածըաշխարհի կատարածըաշխարհի կատարածը»»»»:::: « « « «ՎախճանՎախճանՎախճանՎախճան» » » » կամ կամ կամ կամ 
««««կատարածկատարածկատարածկատարած» » » » ըսելով, չենք հասկնար աշխարհի կործանումը կամ ըսելով, չենք հասկնար աշխարհի կործանումը կամ ըսելով, չենք հասկնար աշխարհի կործանումը կամ ըսելով, չենք հասկնար աշխարհի կործանումը կամ 
բնաջնջումը, այլ՝ աբնաջնջումը, այլ՝ աբնաջնջումը, այլ՝ աբնաջնջումը, այլ՝ անոր վերափոխումը եւ սկզբնաւորումը նոնոր վերափոխումը եւ սկզբնաւորումը նոնոր վերափոխումը եւ սկզբնաւորումը նոնոր վերափոխումը եւ սկզբնաւորումը նո´́́́ր ր ր ր 
ժամանակի մը, նոժամանակի մը, նոժամանակի մը, նոժամանակի մը, նո´́́́ր թագաւորութեան մը, նոր թագաւորութեան մը, նոր թագաւորութեան մը, նոր թագաւորութեան մը, նո´́́́ր աշխարհային ր աշխարհային ր աշխարհային ր աշխարհային 
կարգի մը, որ յատկանշուած պիտի ըլլայ Քրիստոսովկարգի մը, որ յատկանշուած պիտի ըլլայ Քրիստոսովկարգի մը, որ յատկանշուած պիտի ըլլայ Քրիստոսովկարգի մը, որ յատկանշուած պիտի ըլլայ Քրիստոսով::::    

2.2.2.2.----    Երկրորդ գալուստը մեր փրկութեան հանգրուանն էԵրկրորդ գալուստը մեր փրկութեան հանգրուանն էԵրկրորդ գալուստը մեր փրկութեան հանգրուանն էԵրկրորդ գալուստը մեր փրկութեան հանգրուանն է::::    
Յիշեցէք որ Քրիստոս խօսելէ ետք իր երկրորդ գալուստը կանխող Յիշեցէք որ Քրիստոս խօսելէ ետք իր երկրորդ գալուստը կանխող Յիշեցէք որ Քրիստոս խօսելէ ետք իր երկրորդ գալուստը կանխող Յիշեցէք որ Քրիստոս խօսելէ ետք իր երկրորդ գալուստը կանխող 
նշաններուն մանշաններուն մանշաններուն մանշաններուն մասին, անմիջապէս կսին, անմիջապէս կսին, անմիջապէս կսին, անմիջապէս կ’’’’աւելցնէ՝ ըսելով. աւելցնէ՝ ըսելով. աւելցնէ՝ ըսելով. աւելցնէ՝ ըսելով. ««««Երբ ասոնք Երբ ասոնք Երբ ասոնք Երբ ասոնք 
սկսին պատահիլ, շտկուեցէք եւ ձեր գլուխները բարձրացուցէք, սկսին պատահիլ, շտկուեցէք եւ ձեր գլուխները բարձրացուցէք, սկսին պատահիլ, շտկուեցէք եւ ձեր գլուխները բարձրացուցէք, սկսին պատահիլ, շտկուեցէք եւ ձեր գլուխները բարձրացուցէք, 
որովհետեւ ձեր փրկութիւնը մօտ էորովհետեւ ձեր փրկութիւնը մօտ էորովհետեւ ձեր փրկութիւնը մօտ էորովհետեւ ձեր փրկութիւնը մօտ է»»»» ( ( ( (Ղկ 21.28)Ղկ 21.28)Ղկ 21.28)Ղկ 21.28)::::    

Պօղոս առաքեալ եւս կը հաստատէ որ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ եւս կը հաստատէ որ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ եւս կը հաստատէ որ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ եւս կը հաստատէ որ Քրիստոս ««««երկրորդ երկրորդ երկրորդ երկրորդ 
անգամ պիտի յայտնուի փրկելու համար անոնք՝ որոնք անգամ պիտի յայտնուի փրկելու համար անոնք՝ որոնք անգամ պիտի յայտնուի փրկելու համար անոնք՝ որոնք անգամ պիտի յայտնուի փրկելու համար անոնք՝ որոնք 
հաւատքով կը սպահաւատքով կը սպահաւատքով կը սպահաւատքով կը սպասեն իրենսեն իրենսեն իրենսեն իրեն»»»» ( ( ( (Եբր 9.28)Եբր 9.28)Եբր 9.28)Եբր 9.28)::::    Այլուր, խօսելով Այլուր, խօսելով Այլուր, խօսելով Այլուր, խօսելով 
Քրիստոսով յայտնուելիք փառքին մասին, կը հաստատէ՝ Քրիստոսով յայտնուելիք փառքին մասին, կը հաստատէ՝ Քրիստոսով յայտնուելիք փառքին մասին, կը հաստատէ՝ Քրիստոսով յայտնուելիք փառքին մասին, կը հաստատէ՝ ««««թէ թէ թէ թէ 
ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի 
դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ 
որդիներուն ազատութեան ու փառքինորդիներուն ազատութեան ու փառքինորդիներուն ազատութեան ու փառքինորդիներուն ազատութեան ու փառքին»»»» ( ( ( (Հռ 8.21)Հռ 8.21)Հռ 8.21)Հռ 8.21)::::    

3.3.3.3.----    Երկրորդ գալուստի Երկրորդ գալուստի Երկրորդ գալուստի Երկրորդ գալուստի ատեն մեռելներու յարութիւնը տեղի ատեն մեռելներու յարութիւնը տեղի ատեն մեռելներու յարութիւնը տեղի ատեն մեռելներու յարութիւնը տեղի 
պիտի ունենայպիտի ունենայպիտի ունենայպիտի ունենայ::::    Մեռելներու յարութեան ժամանակ է որ պիտի Մեռելներու յարութեան ժամանակ է որ պիտի Մեռելներու յարութեան ժամանակ է որ պիտի Մեռելներու յարութեան ժամանակ է որ պիտի 
վերագտնենք մեր ամբողջականութիւնը՝ մարմին եւ հոգիվերագտնենք մեր ամբողջականութիւնը՝ մարմին եւ հոգիվերագտնենք մեր ամբողջականութիւնը՝ մարմին եւ հոգիվերագտնենք մեր ամբողջականութիւնը՝ մարմին եւ հոգի::::    
Մարդը մարմին եւ հոգի էՄարդը մարմին եւ հոգի էՄարդը մարմին եւ հոգի էՄարդը մարմին եւ հոգի է::::    Հետեւաբար, մեր փրկութիւնը չի Հետեւաբար, մեր փրկութիւնը չի Հետեւաբար, մեր փրկութիւնը չի Հետեւաբար, մեր փրկութիւնը չի 
վերաբերիր միայն հոգիին, այլեւ՝ մարմինին (Հռ 8.23)վերաբերիր միայն հոգիին, այլեւ՝ մարմինին (Հռ 8.23)վերաբերիր միայն հոգիին, այլեւ՝ մարմինին (Հռ 8.23)վերաբերիր միայն հոգիին, այլեւ՝ մարմինին (Հռ 8.23)::::    Մարմինը Մարմինը Մարմինը Մարմինը 
մեղքին հեմեղքին հեմեղքին հեմեղքին հետեւանքով ենթարկուեցաւ ապականութեան եւ տեւանքով ենթարկուեցաւ ապականութեան եւ տեւանքով ենթարկուեցաւ ապականութեան եւ տեւանքով ենթարկուեցաւ ապականութեան եւ 
փճացման օրէնքին. պէտք է վերստին դուրս գայ իր փճացման օրէնքին. պէտք է վերստին դուրս գայ իր փճացման օրէնքին. պէտք է վերստին դուրս գայ իր փճացման օրէնքին. պէտք է վերստին դուրս գայ իր 
ապականութենէն եւ փճացումի տիրապետութենէն եւ դառնայ ապականութենէն եւ փճացումի տիրապետութենէն եւ դառնայ ապականութենէն եւ փճացումի տիրապետութենէն եւ դառնայ ապականութենէն եւ փճացումի տիրապետութենէն եւ դառնայ 
այն սկզբնական վիճակին որով Աստուած զայն ստեղծած էր, եւ այն սկզբնական վիճակին որով Աստուած զայն ստեղծած էր, եւ այն սկզբնական վիճակին որով Աստուած զայն ստեղծած էր, եւ այն սկզբնական վիճակին որով Աստուած զայն ստեղծած էր, եւ 
ասիկա տեղի պիտի ունենայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ասիկա տեղի պիտի ունենայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ասիկա տեղի պիտի ունենայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ասիկա տեղի պիտի ունենայ Քրիստոսի երկրորդ գալուստի 
ատեն (Ա.Կր 15.52ատեն (Ա.Կր 15.52ատեն (Ա.Կր 15.52ատեն (Ա.Կր 15.52----55)55)55)55)::::    

4.4.4.4.----    Երկրորդ գալուստի ատեն, բոլոր հաւատացեալները՝ թէԵրկրորդ գալուստի ատեն, բոլոր հաւատացեալները՝ թէԵրկրորդ գալուստի ատեն, բոլոր հաւատացեալները՝ թէԵրկրորդ գալուստի ատեն, բոլոր հաւատացեալները՝ թէ´́́́    
ննջած եւ թէննջած եւ թէննջած եւ թէննջած եւ թէ´́́́    ողջ, պիտի յափշտակուին, այսինքն՝ հաւաքուին ու ողջ, պիտի յափշտակուին, այսինքն՝ հաւաքուին ու ողջ, պիտի յափշտակուին, այսինքն՝ հաւաքուին ու ողջ, պիտի յափշտակուին, այսինքն՝ հաւաքուին ու 
մէկտեղուին Տիրոջ ներկայութեան, ինչպէս Պօղոս առաքեալ մէկտեղուին Տիրոջ ներկայութեան, ինչպէս Պօղոս առաքեալ մէկտեղուին Տիրոջ ներկայութեան, ինչպէս Պօղոս առաքեալ մէկտեղուին Տիրոջ ներկայութեան, ինչպէս Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեզմէ անոնք որոնք ողջ մնացած կՄեզմէ անոնք որոնք ողջ մնացած կՄեզմէ անոնք որոնք ողջ մնացած կՄեզմէ անոնք որոնք ողջ մնացած կ’’’’ըլլան Տիրոջ ըլլան Տիրոջ ըլլան Տիրոջ ըլլան Տիրոջ 
գալուստին ատեն, մեռածներէն առաջ պիտի գալուստին ատեն, մեռածներէն առաջ պիտի գալուստին ատեն, մեռածներէն առաջ պիտի գալուստին ատեն, մեռածներէն առաջ պիտի չանցնինչանցնինչանցնինչանցնին::::    
Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, հրեշտակապետը ազդարարէ եւ Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, հրեշտակապետը ազդարարէ եւ Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, հրեշտակապետը ազդարարէ եւ Որովհետեւ երբ հրամանը լսուի, հրեշտակապետը ազդարարէ եւ 
Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ Աստուծոյ փողը հնչէ, Տէրը ինք երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ 
յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ Քրիստոսի հաւատացին եւ յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ Քրիստոսի հաւատացին եւ յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ Քրիստոսի հաւատացին եւ յարութիւն պիտի առնեն անոնք՝ որ Քրիստոսի հաւատացին եւ 



 

www.hygradaran.weebly.com 265

մեռանմեռանմեռանմեռան::::    Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիտի Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիտի Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիտի Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն ատեն դեռ ողջ պիտի 
ըլլան՝ անոնց հետ միասին ամպերու ըլլան՝ անոնց հետ միասին ամպերու ըլլան՝ անոնց հետ միասին ամպերու ըլլան՝ անոնց հետ միասին ամպերու վրայ երկինք պիտի վրայ երկինք պիտի վրայ երկինք պիտի վրայ երկինք պիտի 
յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ Տիրոջ յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ Տիրոջ յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ Տիրոջ յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ Տիրոջ 
հետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեանհետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեանհետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեանհետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեան» » » » (Ա.Թս 4.15(Ա.Թս 4.15(Ա.Թս 4.15(Ա.Թս 4.15----17)17)17)17)::::    

5.5.5.5.----    Յաջորդ հանգրուանը դատաստանն էՅաջորդ հանգրուանը դատաստանն էՅաջորդ հանգրուանը դատաստանն էՅաջորդ հանգրուանը դատաստանն է::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
երկրորդ գալուստը եւ գալստեան կերպը ինքնին երկրորդ գալուստը եւ գալստեան կերպը ինքնին երկրորդ գալուստը եւ գալստեան կերպը ինքնին երկրորդ գալուստը եւ գալստեան կերպը ինքնին 
դատապարտութիւն պիտի բերէ աշխարհինդատապարտութիւն պիտի բերէ աշխարհինդատապարտութիւն պիտի բերէ աշխարհինդատապարտութիւն պիտի բերէ աշխարհին::::    Ան իր երեւումԱն իր երեւումԱն իր երեւումԱն իր երեւումը կամ ը կամ ը կամ ը կամ 
յայտնութիւնը նմանցուց յայտնութիւնը նմանցուց յայտնութիւնը նմանցուց յայտնութիւնը նմանցուց ««««կայծակի որ երբ փայլատակէ՝ կը կայծակի որ երբ փայլատակէ՝ կը կայծակի որ երբ փայլատակէ՝ կը կայծակի որ երբ փայլատակէ՝ կը 
լուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտքլուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտքլուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտքլուսաւորէ ամբողջ երկնակամարը, արեւելքէն արեւմուտք»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
24.27)24.27)24.27)24.27)::::    Ինչպէս կայծակը յանկարծ տեղի կԻնչպէս կայծակը յանկարծ տեղի կԻնչպէս կայծակը յանկարծ տեղի կԻնչպէս կայծակը յանկարծ տեղի կ’’’’ունենայ, այնպէս ալ ունենայ, այնպէս ալ ունենայ, այնպէս ալ ունենայ, այնպէս ալ 
Քրիստոսի երկրորդ գալուստը անակնկալ կերպով պիտի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը անակնկալ կերպով պիտի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը անակնկալ կերպով պիտի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը անակնկալ կերպով պիտի 
պատահի, եւ հաւանաբար նաեւ իր գալուստին պատահի, եւ հաւանաբար նաեւ իր գալուստին պատահի, եւ հաւանաբար նաեւ իր գալուստին պատահի, եւ հաւանաբար նաեւ իր գալուստին ընկերանան ընկերանան ընկերանան ընկերանան 
կայծակներ ու փայլակներ եւ այնպիսի ձայներ կայծակներ ու փայլակներ եւ այնպիսի ձայներ կայծակներ ու փայլակներ եւ այնպիսի ձայներ կայծակներ ու փայլակներ եւ այնպիսի ձայներ ««««որոնք կարծես որոնք կարծես որոնք կարծես որոնք կարծես 
ծովու ալեկոծումի գոչումը ըլլանծովու ալեկոծումի գոչումը ըլլանծովու ալեկոծումի գոչումը ըլլանծովու ալեկոծումի գոչումը ըլլան»»»» ( ( ( (Ղկ 21.25), սարսափի Ղկ 21.25), սարսափի Ղկ 21.25), սարսափի Ղկ 21.25), սարսափի 
մատնելու համար մեղքի կեանքը սիրած եւ Չարին մատնելու համար մեղքի կեանքը սիրած եւ Չարին մատնելու համար մեղքի կեանքը սիրած եւ Չարին մատնելու համար մեղքի կեանքը սիրած եւ Չարին 
տիրապետութեան տակ ապրած մարդիկըտիրապետութեան տակ ապրած մարդիկըտիրապետութեան տակ ապրած մարդիկըտիրապետութեան տակ ապրած մարդիկը::::    

Դատաստանը հարկաւ միայն ժխտական պատկեր մը չէԴատաստանը հարկաւ միայն ժխտական պատկեր մը չէԴատաստանը հարկաւ միայն ժխտական պատկեր մը չէԴատաստանը հարկաւ միայն ժխտական պատկեր մը չէ::::    
Դատաստանի պահը անզԴատաստանի պահը անզԴատաստանի պահը անզԴատաստանի պահը անզիղջ եւ անապաշխար մեղաւորին իղջ եւ անապաշխար մեղաւորին իղջ եւ անապաշխար մեղաւորին իղջ եւ անապաշխար մեղաւորին 
համար պիտի ըլլայ պատիժի պահ, բայց հաւատացեալներուն համար պիտի ըլլայ պատիժի պահ, բայց հաւատացեալներուն համար պիտի ըլլայ պատիժի պահ, բայց հաւատացեալներուն համար պիտի ըլլայ պատիժի պահ, բայց հաւատացեալներուն 
համար, անիկա պիտի ըլլայ փառքի ու փառաւորումի պահ, համար, անիկա պիտի ըլլայ փառքի ու փառաւորումի պահ, համար, անիկա պիտի ըլլայ փառքի ու փառաւորումի պահ, համար, անիկա պիտի ըլլայ փառքի ու փառաւորումի պահ, 
ինչպէս Սրբազան առաքեալը կինչպէս Սրբազան առաքեալը կինչպէս Սրբազան առաքեալը կինչպէս Սրբազան առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ես այնպէս կը խորհիմ, թէ Ես այնպէս կը խորհիմ, թէ Ես այնպէս կը խորհիմ, թէ Ես այնպէս կը խորհիմ, թէ 
ներկայ ժամանակի չարչարանքները ոչիներկայ ժամանակի չարչարանքները ոչիներկայ ժամանակի չարչարանքները ոչիներկայ ժամանակի չարչարանքները ոչի´́́́նչ են գալիք փառքին նչ են գալիք փառքին նչ են գալիք փառքին նչ են գալիք փառքին 
քով՝ որ մեզի պիտի յքով՝ որ մեզի պիտի յքով՝ որ մեզի պիտի յքով՝ որ մեզի պիտի յայտնուիայտնուիայտնուիայտնուի»»»» ( ( ( (Հռ 8.18)Հռ 8.18)Հռ 8.18)Հռ 8.18)::::    Երբ առաքեալը կը խօսի Երբ առաքեալը կը խօսի Երբ առաքեալը կը խօսի Երբ առաքեալը կը խօսի 
մեզի յայտնուելիք փառքին մասին, հարկաւ մեզի տրուելիք մեզի յայտնուելիք փառքին մասին, հարկաւ մեզի տրուելիք մեզի յայտնուելիք փառքին մասին, հարկաւ մեզի տրուելիք մեզի յայտնուելիք փառքին մասին, հարկաւ մեզի տրուելիք 
փառքին է որ կփառքին է որ կփառքին է որ կփառքին է որ կ’’’’ակնարկէակնարկէակնարկէակնարկէ::::    Հաւատացեալին տրուելիք փառքին Հաւատացեալին տրուելիք փառքին Հաւատացեալին տրուելիք փառքին Հաւատացեալին տրուելիք փառքին 
լոյսը աւելիլոյսը աւելիլոյսը աւելիլոյսը աւելի´́́́ն պիտի ըլլայ քան արեւին լոյսը. մտաբերեցէք որ ն պիտի ըլլայ քան արեւին լոյսը. մտաբերեցէք որ ն պիտի ըլլայ քան արեւին լոյսը. մտաբերեցէք որ ն պիտի ըլլայ քան արեւին լոյսը. մտաբերեցէք որ 
Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց թէ ««««արդարները արեւու պէս պիտիարդարները արեւու պէս պիտիարդարները արեւու պէս պիտիարդարները արեւու պէս պիտի    
փայլին երկինքի արքայութեան մէջփայլին երկինքի արքայութեան մէջփայլին երկինքի արքայութեան մէջփայլին երկինքի արքայութեան մէջ»»»» ( ( ( (Մտ 13.43)Մտ 13.43)Մտ 13.43)Մտ 13.43)::::    

6.6.6.6.----    Յաջորդ հանգրուանը պիտի ըլլալը հատուցումըՅաջորդ հանգրուանը պիտի ըլլալը հատուցումըՅաջորդ հանգրուանը պիտի ըլլալը հատուցումըՅաջորդ հանգրուանը պիտի ըլլալը հատուցումը::::    
Հատուցումը պիտի ըլլայ մարդոց գործերուն համաձայն (Հռ 2.6, Հատուցումը պիտի ըլլայ մարդոց գործերուն համաձայն (Հռ 2.6, Հատուցումը պիտի ըլլայ մարդոց գործերուն համաձայն (Հռ 2.6, Հատուցումը պիտի ըլլայ մարդոց գործերուն համաձայն (Հռ 2.6, 
Յհ 5.29, Ա.Կր 3.13)Յհ 5.29, Ա.Կր 3.13)Յհ 5.29, Ա.Կր 3.13)Յհ 5.29, Ա.Կր 3.13)::::    ««««Իւրաքանչիւրը իր աշխատանքին համաձայն Իւրաքանչիւրը իր աշխատանքին համաձայն Իւրաքանչիւրը իր աշխատանքին համաձայն Իւրաքանչիւրը իր աշխատանքին համաձայն 
իր վարձատրութիւնը պիտի ստանայիր վարձատրութիւնը պիտի ստանայիր վարձատրութիւնը պիտի ստանայիր վարձատրութիւնը պիտի ստանայ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 3.8)Ա.Կր 3.8)Ա.Կր 3.8)Ա.Կր 3.8)::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
աաաառաքեալ կը յանձնարարէ Տիմոթէոսին պատուիրել ռաքեալ կը յանձնարարէ Տիմոթէոսին պատուիրել ռաքեալ կը յանձնարարէ Տիմոթէոսին պատուիրել ռաքեալ կը յանձնարարէ Տիմոթէոսին պատուիրել 
հարուստներուն հարուստներուն հարուստներուն հարուստներուն ««««որ բարիք գործեն, լաւ գործերով հարստանան, որ բարիք գործեն, լաւ գործերով հարստանան, որ բարիք գործեն, լաւ գործերով հարստանան, որ բարիք գործեն, լաւ գործերով հարստանան, 
եւ ըլլան առատաձեռն, սիրալիր եւ իրենց ունեցածով եւ ըլլան առատաձեռն, սիրալիր եւ իրենց ունեցածով եւ ըլլան առատաձեռն, սիրալիր եւ իրենց ունեցածով եւ ըլլան առատաձեռն, սիրալիր եւ իրենց ունեցածով 
ուրիշներուն օգնելու պատրաստուրիշներուն օգնելու պատրաստուրիշներուն օգնելու պատրաստուրիշներուն օգնելու պատրաստ::::    Այդպիսով իրենք իրենց համար Այդպիսով իրենք իրենց համար Այդպիսով իրենք իրենց համար Այդպիսով իրենք իրենց համար 
կկկկ’’’’ամբարեն գանձ մը՝ որով ամուր հիմ նետած կամբարեն գանձ մը՝ որով ամուր հիմ նետած կամբարեն գանձ մը՝ որով ամուր հիմ նետած կամբարեն գանձ մը՝ որով ամուր հիմ նետած կ’’’’ըլլան ըլլան ըլլան ըլլան 
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հանդերձհանդերձհանդերձհանդերձեալին մէջ, ճշմարիտ կեանքը ձեռք ձգելու համարեալին մէջ, ճշմարիտ կեանքը ձեռք ձգելու համարեալին մէջ, ճշմարիտ կեանքը ձեռք ձգելու համարեալին մէջ, ճշմարիտ կեանքը ձեռք ձգելու համար»»»» ( ( ( (Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ 
6.186.186.186.18----19)19)19)19)::::    Առաքեալը ցոյց կու տայ թէ որքան կարեւոր է մարդու մը Առաքեալը ցոյց կու տայ թէ որքան կարեւոր է մարդու մը Առաքեալը ցոյց կու տայ թէ որքան կարեւոր է մարդու մը Առաքեալը ցոյց կու տայ թէ որքան կարեւոր է մարդու մը 
կեանքը, անոր ձեռք բերած առաքինութիւնները, բայց մանաւանդ, կեանքը, անոր ձեռք բերած առաքինութիւնները, բայց մանաւանդ, կեանքը, անոր ձեռք բերած առաքինութիւնները, բայց մանաւանդ, կեանքը, անոր ձեռք բերած առաքինութիւնները, բայց մանաւանդ, 
այդ առաքինութեան համապատասխան գործերը, որոնք այդ առաքինութեան համապատասխան գործերը, որոնք այդ առաքինութեան համապատասխան գործերը, որոնք այդ առաքինութեան համապատասխան գործերը, որոնք 
անհրաժեշտ են յաւիտենական կեանքը ձեռք ձգելոանհրաժեշտ են յաւիտենական կեանքը ձեռք ձգելոանհրաժեշտ են յաւիտենական կեանքը ձեռք ձգելոանհրաժեշտ են յաւիտենական կեանքը ձեռք ձգելու համարւ համարւ համարւ համար::::    

7.7.7.7.----    Վերջին հանգրուանը նոՎերջին հանգրուանը նոՎերջին հանգրուանը նոՎերջին հանգրուանը նո´́́́ր երկինքի եւ նոր երկինքի եւ նոր երկինքի եւ նոր երկինքի եւ նո´́́́ր երկրի ր երկրի ր երկրի ր երկրի 
գոյաւորումը պիտի ըլլայգոյաւորումը պիտի ըլլայգոյաւորումը պիտի ըլլայգոյաւորումը պիտի ըլլայ::::    Ասիկա Աստուծոյ խոստումն է Ասիկա Աստուծոյ խոստումն է Ասիկա Աստուծոյ խոստումն է Ասիկա Աստուծոյ խոստումն է 
ուղղուած իր զաւակներուն, որ կը գտնենք թէուղղուած իր զաւակներուն, որ կը գտնենք թէուղղուած իր զաւակներուն, որ կը գտնենք թէուղղուած իր զաւակներուն, որ կը գտնենք թէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարաններուն մէջԿտակարաններուն մէջԿտակարաններուն մէջԿտակարաններուն մէջ::::    Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ահա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր պԱհա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր պԱհա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր պԱհա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր պիտի ստեղծեմիտի ստեղծեմիտի ստեղծեմիտի ստեղծեմ»»»» ( ( ( (Ես Ես Ես Ես 
65.17)65.17)65.17)65.17)::::    Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ որ ««««Տիրոջ օրը Տիրոջ օրը Տիրոջ օրը Տիրոջ օրը 
անակնկալօրէն պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկինքը մեծ անակնկալօրէն պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկինքը մեծ անակնկալօրէն պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկինքը մեծ անակնկալօրէն պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկինքը մեծ 
շառաչիւնով պիտի չքանայ, երկնային մարմինները պիտի վառին շառաչիւնով պիտի չքանայ, երկնային մարմինները պիտի վառին շառաչիւնով պիտի չքանայ, երկնային մարմինները պիտի վառին շառաչիւնով պիտի չքանայ, երկնային մարմինները պիտի վառին 
ու հալին, եւ երկիրը իր ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի ու հալին, եւ երկիրը իր ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի ու հալին, եւ երկիրը իր ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի ու հալին, եւ երկիրը իր ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի 
անհետանայանհետանայանհետանայանհետանայ::::    Բայց մենք՝ Աստուծոյ խոստոԲայց մենք՝ Աստուծոյ խոստոԲայց մենք՝ Աստուծոյ խոստոԲայց մենք՝ Աստուծոյ խոստումին համաձայն՝ կը ւմին համաձայն՝ կը ւմին համաձայն՝ կը ւմին համաձայն՝ կը 
սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր արդարութիւնը սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր արդարութիւնը սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր արդարութիւնը սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր արդարութիւնը 
պիտի իշխէպիտի իշխէպիտի իշխէպիտի իշխէ»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 3.10, 13)Բ.Պտ 3.10, 13)Բ.Պտ 3.10, 13)Բ.Պտ 3.10, 13)::::    

Վերջին խօսք մը այս առիթովՎերջին խօսք մը այս առիթովՎերջին խօսք մը այս առիթովՎերջին խօսք մը այս առիթով::::    Թէ եԹէ եԹէ եԹէ ե´́́́րբ եւ իրբ եւ իրբ եւ իրբ եւ ի´́́́նչպէս տեղի նչպէս տեղի նչպէս տեղի նչպէս տեղի 
պիտի ունենայ երկրորդ գալուստը՝ կարեւոր չէ. կարեւորը՝ այդ պիտի ունենայ երկրորդ գալուստը՝ կարեւոր չէ. կարեւորը՝ այդ պիտի ունենայ երկրորդ գալուստը՝ կարեւոր չէ. կարեւորը՝ այդ պիտի ունենայ երկրորդ գալուստը՝ կարեւոր չէ. կարեւորը՝ այդ 
գալուստին պատրաստ ըլլալն էգալուստին պատրաստ ըլլալն էգալուստին պատրաստ ըլլալն էգալուստին պատրաստ ըլլալն է::::    Նոր Կտակարանը մնաՆոր Կտակարանը մնաՆոր Կտակարանը մնաՆոր Կտակարանը մնայուն յուն յուն յուն 
կերպով այդ գալուստը կոչեց կերպով այդ գալուստը կոչեց կերպով այդ գալուստը կոչեց կերպով այդ գալուստը կոչեց ««««շուտովշուտովշուտովշուտով» » » » ըլլալիք գալուստ մը (Յյտ ըլլալիք գալուստ մը (Յյտ ըլլալիք գալուստ մը (Յյտ ըլլալիք գալուստ մը (Յյտ 
3.11, 22.7, 20)3.11, 22.7, 20)3.11, 22.7, 20)3.11, 22.7, 20)::::    Այստեղ, Այստեղ, Այստեղ, Այստեղ, ««««շուտովշուտովշուտովշուտով» » » » բառը ժամանակի բառը ժամանակի բառը ժամանակի բառը ժամանակի 
հասկացողութիւն չունի, այլ կը նշանակէ՝ անակնկալ կերպով, հասկացողութիւն չունի, այլ կը նշանակէ՝ անակնկալ կերպով, հասկացողութիւն չունի, այլ կը նշանակէ՝ անակնկալ կերպով, հասկացողութիւն չունի, այլ կը նշանակէ՝ անակնկալ կերպով, 
յանկարծօրէնյանկարծօրէնյանկարծօրէնյանկարծօրէն::::    

Հետաքրքրական է որ աշակերտները կը կարծէին որ Հետաքրքրական է որ աշակերտները կը կարծէին որ Հետաքրքրական է որ աշակերտները կը կարծէին որ Հետաքրքրական է որ աշակերտները կը կարծէին որ 
երկրորդ գալուստը շատ շուտով տեղիերկրորդ գալուստը շատ շուտով տեղիերկրորդ գալուստը շատ շուտով տեղիերկրորդ գալուստը շատ շուտով տեղի    պիտի ունենար, նոյնիսկ պիտի ունենար, նոյնիսկ պիտի ունենար, նոյնիսկ պիտի ունենար, նոյնիսկ 
իրենց ապրած ժամանակիրենց ապրած ժամանակիրենց ապրած ժամանակիրենց ապրած ժամանակ::::    Յակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Համբերեցէք եւ ամուր պահեցէք ձեր սիրտերը, որովհետեւ Տիրոջ Համբերեցէք եւ ամուր պահեցէք ձեր սիրտերը, որովհետեւ Տիրոջ Համբերեցէք եւ ամուր պահեցէք ձեր սիրտերը, որովհետեւ Տիրոջ Համբերեցէք եւ ամուր պահեցէք ձեր սիրտերը, որովհետեւ Տիրոջ 
գալուստը մօտ էգալուստը մօտ էգալուստը մօտ էգալուստը մօտ է»»»» ( ( ( (Յկ 5.8)Յկ 5.8)Յկ 5.8)Յկ 5.8)::::    Իսկ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Իսկ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Իսկ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Իսկ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ 
««««շատ, շատ քիչ ատենէն՝ ան որ գալիք է՝ պիտի գայ, առանց շատ, շատ քիչ ատենէն՝ ան որ գալիք է՝ պիտի գայ, առանց շատ, շատ քիչ ատենէն՝ ան որ գալիք է՝ պիտի գայ, առանց շատ, շատ քիչ ատենէն՝ ան որ գալիք է՝ պիտի գայ, առանց 
ուշանալուուշանալուուշանալուուշանալու»»»» ( ( ( (Եբր 10.37,Եբր 10.37,Եբր 10.37,Եբր 10.37,    Ամբ 2.3)Ամբ 2.3)Ամբ 2.3)Ամբ 2.3)::::    

Բայց երբ առաքեալները տեսան որ Տիրոջ գալուստը սկսաւ Բայց երբ առաքեալները տեսան որ Տիրոջ գալուստը սկսաւ Բայց երբ առաքեալները տեսան որ Տիրոջ գալուստը սկսաւ Բայց երբ առաքեալները տեսան որ Տիրոջ գալուստը սկսաւ 
««««ուշանալուշանալուշանալուշանալ», », », », եւ մանաւանդ, երբ մարդիկ սկսան քննադատել՝ եւ մանաւանդ, երբ մարդիկ սկսան քննադատել՝ եւ մանաւանդ, երբ մարդիկ սկսան քննադատել՝ եւ մանաւանդ, երբ մարդիկ սկսան քննադատել՝ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Ո՞ւր մնաց Քրիստոսի երկրորդ գալստեան խոստումըՈ՞ւր մնաց Քրիստոսի երկրորդ գալստեան խոստումըՈ՞ւր մնաց Քրիստոսի երկրորդ գալստեան խոստումըՈ՞ւր մնաց Քրիստոսի երկրորդ գալստեան խոստումը::::    
Մեր հայրերը մեռան եւ դեռ ամէն կը մնայ եղածին պէս, ինչպէս Մեր հայրերը մեռան եւ դեռ ամէն կը մնայ եղածին պէս, ինչպէս Մեր հայրերը մեռան եւ դեռ ամէն կը մնայ եղածին պէս, ինչպէս Մեր հայրերը մեռան եւ դեռ ամէն կը մնայ եղածին պէս, ինչպէս 
որ էր ստեղծագործութենէն ի վերոր էր ստեղծագործութենէն ի վերոր էր ստեղծագործութենէն ի վերոր էր ստեղծագործութենէն ի վեր»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 3.4), առաքեալը Բ.Պտ 3.4), առաքեալը Բ.Պտ 3.4), առաքեալը Բ.Պտ 3.4), առաքեալը 
բացատրեց որ բացատրեց որ բացատրեց որ բացատրեց որ ««««Տէրը չՏէրը չՏէրը չՏէրը չ’’’’ուշացներ իր խոստումին կատարումը, ուշացներ իր խոստումին կատարումը, ուշացներ իր խոստումին կատարումը, ուշացներ իր խոստումին կատարումը, 
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այնպէս՝ ինչպէս ոմանք կը հասկնան ուշացումըայնպէս՝ ինչպէս ոմանք կը հասկնան ուշացումըայնպէս՝ ինչպէս ոմանք կը հասկնան ուշացումըայնպէս՝ ինչպէս ոմանք կը հասկնան ուշացումը::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
պարզապէս համբերատարութիւն ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ, պարզապէս համբերատարութիւն ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ, պարզապէս համբերատարութիւն ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ, պարզապէս համբերատարութիւն ցոյց կու տայ ձեզի հանդէպ, 
որովհետեւ չորովհետեւ չորովհետեւ չորովհետեւ չ’’’’ուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կուզեր որ ոեւէ մէկը կորսուի, այլ՝ կ’’’’ուզէ որ բոլորն ուզէ որ բոլորն ուզէ որ բոլորն ուզէ որ բոլորն 
ալ ապաշխարելու առիթալ ապաշխարելու առիթալ ապաշխարելու առիթալ ապաշխարելու առիթ    ունենանունենանունենանունենան»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 3.9)Բ.Պտ 3.9)Բ.Պտ 3.9)Բ.Պտ 3.9)::::    

Գանք յաջորդ բացատրութեան՝ Գանք յաջորդ բացատրութեան՝ Գանք յաջորդ բացատրութեան՝ Գանք յաջորդ բացատրութեան՝ ««««նովին մարմնովննովին մարմնովննովին մարմնովննովին մարմնովն», », », », այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ 
««««նոյն մարմինովնոյն մարմինովնոյն մարմինովնոյն մարմինով»»»»::::    Երկրորդ անգամն է որ Երկրորդ անգամն է որ Երկրորդ անգամն է որ Երկրորդ անգամն է որ ««««նոյն մարմինովնոյն մարմինովնոյն մարմինովնոյն մարմինով» » » » 
բացատրութեան կը հանդպինք Հաւատամքին մէջբացատրութեան կը հանդպինք Հաւատամքին մէջբացատրութեան կը հանդպինք Հաւատամքին մէջբացատրութեան կը հանդպինք Հաւատամքին մէջ::::    Հաւատամքը Հաւատամքը Հաւատամքը Հաւատամքը 
Քրիստոսի մարմինին նոյնութիւնը կը շեշտէ որովհետեւ Քրիստոսի մարմինին նոյնութիւնը կը շեշտէ որովհետեւ Քրիստոսի մարմինին նոյնութիւնը կը շեշտէ որովհետեւ Քրիստոսի մարմինին նոյնութիւնը կը շեշտէ որովհետեւ 
մարդեղութեան եւ փրկագործութեմարդեղութեան եւ փրկագործութեմարդեղութեան եւ փրկագործութեմարդեղութեան եւ փրկագործութեան խորհուրդին կեդրոնն էան խորհուրդին կեդրոնն էան խորհուրդին կեդրոնն էան խորհուրդին կեդրոնն է:::: 

Աստուծոյ Որդին հրաժարելով իր աստուածային փառքէն՝ Աստուծոյ Որդին հրաժարելով իր աստուածային փառքէն՝ Աստուծոյ Որդին հրաժարելով իր աստուածային փառքէն՝ Աստուծոյ Որդին հրաժարելով իր աստուածային փառքէն՝ 
մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, բայց փրկագործութիւնը մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, բայց փրկագործութիւնը մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, բայց փրկագործութիւնը մարմնացաւ ու մարդեղացաւ, բայց փրկագործութիւնը 
կատարելէ ետք, երբ վերստին պիտի մտնէր իր աստուածային կատարելէ ետք, երբ վերստին պիտի մտնէր իր աստուածային կատարելէ ետք, երբ վերստին պիտի մտնէր իր աստուածային կատարելէ ետք, երբ վերստին պիտի մտնէր իր աստուածային 
փառքին մէջ՝ չհրաժարեցաւ իր մարմինէնփառքին մէջ՝ չհրաժարեցաւ իր մարմինէնփառքին մէջ՝ չհրաժարեցաւ իր մարմինէնփառքին մէջ՝ չհրաժարեցաւ իր մարմինէն::::    Մարմինը Մարմինը Մարմինը Մարմինը 
յաւիտենապէս Աստուծոյ Որդիին միացած մնացյաւիտենապէս Աստուծոյ Որդիին միացած մնացյաւիտենապէս Աստուծոյ Որդիին միացած մնացյաւիտենապէս Աստուծոյ Որդիին միացած մնաց    ու պիտի մնայու պիտի մնայու պիտի մնայու պիտի մնայ::::    

Նոյն մարմինով չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ, նոյն Նոյն մարմինով չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ, նոյն Նոյն մարմինով չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ, նոյն Նոյն մարմինով չարչարուեցաւ ու խաչուեցաւ, նոյն 
մարմինով թաղուեցաւ, նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, նոյն մարմինով թաղուեցաւ, նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, նոյն մարմինով թաղուեցաւ, նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, նոյն մարմինով թաղուեցաւ, նոյն մարմինով յարութիւն առաւ, նոյն 
մարմինով երեւցաւ իր աշակերտներուն, նոյն մարմինով երկինք մարմինով երեւցաւ իր աշակերտներուն, նոյն մարմինով երկինք մարմինով երեւցաւ իր աշակերտներուն, նոյն մարմինով երկինք մարմինով երեւցաւ իր աշակերտներուն, նոյն մարմինով երկինք 
համբարձաւ ու Հօրը աջ կողմը նստաւ, նոյն մարմինով երկրորդ համբարձաւ ու Հօրը աջ կողմը նստաւ, նոյն մարմինով երկրորդ համբարձաւ ու Հօրը աջ կողմը նստաւ, նոյն մարմինով երկրորդ համբարձաւ ու Հօրը աջ կողմը նստաւ, նոյն մարմինով երկրորդ 
անգամ պիտի յայտնուի եւ նոյն անգամ պիտի յայտնուի եւ նոյն անգամ պիտի յայտնուի եւ նոյն անգամ պիտի յայտնուի եւ նոյն մարմինով պիտի նստի իր մարմինով պիտի նստի իր մարմինով պիտի նստի իր մարմինով պիտի նստի իր 
դատաւորական աթոռին վրայդատաւորական աթոռին վրայդատաւորական աթոռին վրայդատաւորական աթոռին վրայ::::    Ասիկա գիտնալը վստահութիւն Ասիկա գիտնալը վստահութիւն Ասիկա գիտնալը վստահութիւն Ասիկա գիտնալը վստահութիւն 
եւ ապահովութիւն կը ներշնչէ մեզի, որովհետեւ, եթէ նոյն Փրկիչն եւ ապահովութիւն կը ներշնչէ մեզի, որովհետեւ, եթէ նոյն Փրկիչն եւ ապահովութիւն կը ներշնչէ մեզի, որովհետեւ, եթէ նոյն Փրկիչն եւ ապահովութիւն կը ներշնչէ մեզի, որովհետեւ, եթէ նոյն Փրկիչն 
է որ մեկնեցաւ դէպի երկինք եւ պիտի գայ երկինքէն, կը նշանակէ է որ մեկնեցաւ դէպի երկինք եւ պիտի գայ երկինքէն, կը նշանակէ է որ մեկնեցաւ դէպի երկինք եւ պիտի գայ երկինքէն, կը նշանակէ է որ մեկնեցաւ դէպի երկինք եւ պիտի գայ երկինքէն, կը նշանակէ 
որ մեր փրկութիւնը անփոփոխելի էոր մեր փրկութիւնը անփոփոխելի էոր մեր փրկութիւնը անփոփոխելի էոր մեր փրկութիւնը անփոփոխելի է::::    Քանի Յիսուս չի փոխուիր՝ Քանի Յիսուս չի փոխուիր՝ Քանի Յիսուս չի փոխուիր՝ Քանի Յիսուս չի փոխուիր՝ 
իր տուածիր տուածիր տուածիր տուած    փրկութիւնն ալ չի փոխուիրփրկութիւնն ալ չի փոխուիրփրկութիւնն ալ չի փոխուիրփրկութիւնն ալ չի փոխուիր::::    

Տուեալ բացատրութիւններէն զատ, Տուեալ բացատրութիւններէն զատ, Տուեալ բացատրութիւններէն զատ, Տուեալ բացատրութիւններէն զատ, ««««նոյն մարմինովնոյն մարմինովնոյն մարմինովնոյն մարմինով» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը 
ուրիշ բան մը եւս մեր ուշադրութեան կը յանձնեն. այն՝ որ ուրիշ բան մը եւս մեր ուշադրութեան կը յանձնեն. այն՝ որ ուրիշ բան մը եւս մեր ուշադրութեան կը յանձնեն. այն՝ որ ուրիշ բան մը եւս մեր ուշադրութեան կը յանձնեն. այն՝ որ 
երկրորդ գալուստը մարմնապէս, այլ խօսքով՝ տեսանելի կերպով երկրորդ գալուստը մարմնապէս, այլ խօսքով՝ տեսանելի կերպով երկրորդ գալուստը մարմնապէս, այլ խօսքով՝ տեսանելի կերպով երկրորդ գալուստը մարմնապէս, այլ խօսքով՝ տեսանելի կերպով 
տեղի պիտի ունենայտեղի պիտի ունենայտեղի պիտի ունենայտեղի պիտի ունենայ::::    Այս մասին թէԱյս մասին թէԱյս մասին թէԱյս մասին թէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարանները վկայոԿտակարանները վկայոԿտակարանները վկայոԿտակարանները վկայութիւն կու տանւթիւն կու տանւթիւն կու տանւթիւն կու տան::::    

Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Օրինակ, Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. ««««Մեր Մեր Մեր Մեր 
Աստուածը պիտի գայ եւ լուռ պիտի չմնայԱստուածը պիտի գայ եւ լուռ պիտի չմնայԱստուածը պիտի գայ եւ լուռ պիտի չմնայԱստուածը պիտի գայ եւ լուռ պիտի չմնայ::::    Անոր առջեւ լափող Անոր առջեւ լափող Անոր առջեւ լափող Անոր առջեւ լափող 
կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայկրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայկրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայկրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայ»»»» ( ( ( (Սղ 50.3)Սղ 50.3)Սղ 50.3)Սղ 50.3)::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
աշխարհաբար թարգմանութիւնն է որ թեթեւակիօրէն կը աշխարհաբար թարգմանութիւնն է որ թեթեւակիօրէն կը աշխարհաբար թարգմանութիւնն է որ թեթեւակիօրէն կը աշխարհաբար թարգմանութիւնն է որ թեթեւակիօրէն կը 
տարբերի բնագիրէնտարբերի բնագիրէնտարբերի բնագիրէնտարբերի բնագիրէն::::    Եբրայերէն բնագիրըԵբրայերէն բնագիրըԵբրայերէն բնագիրըԵբրայերէն բնագիրը    կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեր Աստուածը Մեր Աստուածը Մեր Աստուածը Մեր Աստուածը 
յայտնապէս պիտի գայյայտնապէս պիտի գայյայտնապէս պիտի գայյայտնապէս պիտի գայ»»»»::::    ««««Յայտնապէս պիտի գայՅայտնապէս պիտի գայՅայտնապէս պիտի գայՅայտնապէս պիտի գայ»»»»    բառերը բառերը բառերը բառերը 
կարելի է թարգամանել՝ կարելի է թարգամանել՝ կարելի է թարգամանել՝ կարելի է թարգամանել՝ ««««լուռ պիտի չմնայլուռ պիտի չմնայլուռ պիտի չմնայլուռ պիտի չմնայ»,»,»,»,    որ ըսել կոր ըսել կոր ըսել կոր ըսել կ’’’’ուզէ, ուզէ, ուզէ, ուզէ, 
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բացայայտօրէն կամ տեսանելիօրէն պիտի գայ եւ ոբացայայտօրէն կամ տեսանելիօրէն պիտի գայ եւ ոբացայայտօրէն կամ տեսանելիօրէն պիտի գայ եւ ոբացայայտօրէն կամ տեսանելիօրէն պիտի գայ եւ ո´́́́չ թէ լուռ չ թէ լուռ չ թէ լուռ չ թէ լուռ 
կերպով, անյայտ կերպով, աննշմար կերպովկերպով, անյայտ կերպով, աննշմար կերպովկերպով, անյայտ կերպով, աննշմար կերպովկերպով, անյայտ կերպով, աննշմար կերպով::::    

Իսկ Նոր Կտակարանէն, յիշեցէք Յիսուսի Իսկ Նոր Կտակարանէն, յիշեցէք Յիսուսի Իսկ Նոր Կտակարանէն, յիշեցէք Յիսուսի Իսկ Նոր Կտակարանէն, յիշեցէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած խօսքը ուղղուած խօսքը ուղղուած խօսքը ուղղուած 
Կայիափա քահանայապետին. Կայիափա քահանայապետին. Կայիափա քահանայապետին. Կայիափա քահանայապետին. ««««Ասկէ ետք պիտի տեսնէք Ասկէ ետք պիտի տեսնէք Ասկէ ետք պիտի տեսնէք Ասկէ ետք պիտի տեսնէք 
Մարդու Որդին՝ ամենազօր Աստուծոյ աջ կողմը նստած. եւ պիտի Մարդու Որդին՝ ամենազօր Աստուծոյ աջ կողմը նստած. եւ պիտի Մարդու Որդին՝ ամենազօր Աստուծոյ աջ կողմը նստած. եւ պիտի Մարդու Որդին՝ ամենազօր Աստուծոյ աջ կողմը նստած. եւ պիտի 
տեսնէք որ կու գայ երկինքի ամպերուն մէջէնտեսնէք որ կու գայ երկինքի ամպերուն մէջէնտեսնէք որ կու գայ երկինքի ամպերուն մէջէնտեսնէք որ կու գայ երկինքի ամպերուն մէջէն»»»» ( ( ( (Մտ 26.64)Մտ 26.64)Մտ 26.64)Մտ 26.64)::::    
Վերջին այս բառերը, դարձեալ, ցոյց կու տան որ Յիսուսի Վերջին այս բառերը, դարձեալ, ցոյց կու տան որ Յիսուսի Վերջին այս բառերը, դարձեալ, ցոյց կու տան որ Յիսուսի Վերջին այս բառերը, դարձեալ, ցոյց կու տան որ Յիսուսի 
վերադարձը աշխարհ՝ տեսանելիօրէն պիտվերադարձը աշխարհ՝ տեսանելիօրէն պիտվերադարձը աշխարհ՝ տեսանելիօրէն պիտվերադարձը աշխարհ՝ տեսանելիօրէն պիտի ըլլայի ըլլայի ըլլայի ըլլայ::::    Հրեշտակները Հրեշտակները Հրեշտակները Հրեշտակները 
իրենք եւս նոյն վկայութիւնը տուին Քրիստոսի համբարձման իրենք եւս նոյն վկայութիւնը տուին Քրիստոսի համբարձման իրենք եւս նոյն վկայութիւնը տուին Քրիստոսի համբարձման իրենք եւս նոյն վկայութիւնը տուին Քրիստոսի համբարձման 
պահուն, երբ պահուն, երբ պահուն, երբ պահուն, երբ ««««տակաւին առաքեալները իրենց աչքերը երկինք տակաւին առաքեալները իրենց աչքերը երկինք տակաւին առաքեալները իրենց աչքերը երկինք տակաւին առաքեալները իրենց աչքերը երկինք 
յառած՝ Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէինյառած՝ Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէինյառած՝ Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէինյառած՝ Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէին»»»» ( ( ( (Գրծ 1.10)Գրծ 1.10)Գրծ 1.10)Գրծ 1.10)::::    Անոնք ըսին. Անոնք ըսին. Անոնք ըսին. Անոնք ըսին. 
««««ՈՈՈՈ´́́́վ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէքվ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէքվ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէքվ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէք::::    Այս Այս Այս Այս 
Յիսուսը որ երկինքՅիսուսը որ երկինքՅիսուսը որ երկինքՅիսուսը որ երկինք    համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ 
այնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաքայնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաքայնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաքայնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաք»»»» ( ( ( (Գրծ 1.11)Գրծ 1.11)Գրծ 1.11)Գրծ 1.11)::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
տեսանելիօրէն երկինք մեկնեցաւ, եւ ուստի, տեսանելիօրէն տեսանելիօրէն երկինք մեկնեցաւ, եւ ուստի, տեսանելիօրէն տեսանելիօրէն երկինք մեկնեցաւ, եւ ուստի, տեսանելիօրէն տեսանելիօրէն երկինք մեկնեցաւ, եւ ուստի, տեսանելիօրէն 
երկինքէն պիտի գայերկինքէն պիտի գայերկինքէն պիտի գայերկինքէն պիտի գայ::::    Ի վերջոյ, յիշեցէք Յովհաննէսի խօսքը. Ի վերջոյ, յիշեցէք Յովհաննէսի խօսքը. Ի վերջոյ, յիշեցէք Յովհաննէսի խօսքը. Ի վերջոյ, յիշեցէք Յովհաննէսի խօսքը. 
««««Ահա անիկա կու գայ ամպերու վրայԱհա անիկա կու գայ ամպերու վրայԱհա անիկա կու գայ ամպերու վրայԱհա անիկա կու գայ ամպերու վրայ::::    Ամէն մարդ պիտի տեսնէԱմէն մարդ պիտի տեսնէԱմէն մարդ պիտի տեսնէԱմէն մարդ պիտի տեսնէ    
զայնզայնզայնզայն»»»» ( ( ( (Յյտ 1.7)Յյտ 1.7)Յյտ 1.7)Յյտ 1.7)::::    Յստակ է որ Յիսուս պիտի գայ այնպիսիՅստակ է որ Յիսուս պիտի գայ այնպիսիՅստակ է որ Յիսուս պիտի գայ այնպիսիՅստակ է որ Յիսուս պիտի գայ այնպիսի´́́́    ձեւով ձեւով ձեւով ձեւով 
մը որ բոլոր մարդիկ պիտի կարենան տեսնել զինքմը որ բոլոր մարդիկ պիտի կարենան տեսնել զինքմը որ բոլոր մարդիկ պիտի կարենան տեսնել զինքմը որ բոլոր մարդիկ պիտի կարենան տեսնել զինք::::    

««««Եւ փառօք ՀօրԵւ փառօք ՀօրԵւ փառօք ՀօրԵւ փառօք Հօր»,»,»,»,    այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ ««««Հօրը փառքովՀօրը փառքովՀօրը փառքովՀօրը փառքով»»»»::::    Որդին Հօրը Որդին Հօրը Որդին Հօրը Որդին Հօրը 
փառքով պիտի գայփառքով պիտի գայփառքով պիտի գայփառքով պիտի գայ::::    Այն փառքը որուն մասին կը խօսինք միայն Այն փառքը որուն մասին կը խօսինք միայն Այն փառքը որուն մասին կը խօսինք միայն Այն փառքը որուն մասին կը խօսինք միայն 
Հօրը փառքը չէ, այլ նաեւ Որդիին փառքն էՀօրը փառքը չէ, այլ նաեւ Որդիին փառքն էՀօրը փառքը չէ, այլ նաեւ Որդիին փառքն էՀօրը փառքը չէ, այլ նաեւ Որդիին փառքն է::::    ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին    խօսքը խօսքը խօսքը խօսքը 
ուղղելով Հօրը՝ ըսաւ. ուղղելով Հօրը՝ ըսաւ. ուղղելով Հօրը՝ ըսաւ. ուղղելով Հօրը՝ ըսաւ. ««««Ինչ որ իմս է՝ այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ Ինչ որ իմս է՝ այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ Ինչ որ իմս է՝ այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ Ինչ որ իմս է՝ այդ բոլորը քուկդ է, եւ ինչ որ 
քուկդ է՝ ատիկա իմս էքուկդ է՝ ատիկա իմս էքուկդ է՝ ատիկա իմս էքուկդ է՝ ատիկա իմս է»»»» ( ( ( (Յհ 17.10)Յհ 17.10)Յհ 17.10)Յհ 17.10)::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ բան մը որ Հօրը յ բան մը որ Հօրը յ բան մը որ Հօրը յ բան մը որ Հօրը 
սեփականութիւնը ըլլայ առանց Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին սեփականութիւնը ըլլայ առանց Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին սեփականութիւնը ըլլայ առանց Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին սեփականութիւնը ըլլայ առանց Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին 
սեփականութիւնը ըլլալուսեփականութիւնը ըլլալուսեփականութիւնը ըլլալուսեփականութիւնը ըլլալու::::    

Փառքը յատուկ է ոՓառքը յատուկ է ոՓառքը յատուկ է ոՓառքը յատուկ է ո´́́́չ թէ Հօրը անձին, այլ՝ աստուածային չ թէ Հօրը անձին, այլ՝ աստուածային չ թէ Հօրը անձին, այլ՝ աստուածային չ թէ Հօրը անձին, այլ՝ աստուածային 
բնոբնոբնոբնութեան. իսկ ինչ որ յատուկ է աստուածային բնութեան՝ ւթեան. իսկ ինչ որ յատուկ է աստուածային բնութեան՝ ւթեան. իսկ ինչ որ յատուկ է աստուածային բնութեան՝ ւթեան. իսկ ինչ որ յատուկ է աստուածային բնութեան՝ 
յատուկ է հաւասարապէս Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերունյատուկ է հաւասարապէս Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերունյատուկ է հաւասարապէս Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերունյատուկ է հաւասարապէս Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն::::    
Հետեւաբար, Հօրը փառքը՝ միաժամանակ Որդիին փառքն է, եւ Հետեւաբար, Հօրը փառքը՝ միաժամանակ Որդիին փառքն է, եւ Հետեւաբար, Հօրը փառքը՝ միաժամանակ Որդիին փառքն է, եւ Հետեւաբար, Հօրը փառքը՝ միաժամանակ Որդիին փառքն է, եւ 
փառքն է նաեւ Սուրբ Հոգիինփառքն է նաեւ Սուրբ Հոգիինփառքն է նաեւ Սուրբ Հոգիինփառքն է նաեւ Սուրբ Հոգիին::::    

Եթէ երբեք Քրիստոս փառքը կը կոչէ Եթէ երբեք Քրիստոս փառքը կը կոչէ Եթէ երբեք Քրիստոս փառքը կը կոչէ Եթէ երբեք Քրիստոս փառքը կը կոչէ ««««Հօրը փառքըՀօրը փառքըՀօրը փառքըՀօրը փառքը», », », », այդպէս այդպէս այդպէս այդպէս 
կկկկ’’’’ընէ, սորվեցնելու ընէ, սորվեցնելու ընէ, սորվեցնելու ընէ, սորվեցնելու համար մարդոց, որ փառքն ու համար մարդոց, որ փառքն ու համար մարդոց, որ փառքն ու համար մարդոց, որ փառքն ու 
փառաբանութիւնը միայն Աստուծոյ կը վայելէ, եւ ուստի, միայն փառաբանութիւնը միայն Աստուծոյ կը վայելէ, եւ ուստի, միայն փառաբանութիւնը միայն Աստուծոյ կը վայելէ, եւ ուստի, միայն փառաբանութիւնը միայն Աստուծոյ կը վայելէ, եւ ուստի, միայն 
Աստուծոյ պէտք է վերառաքել փառքըԱստուծոյ պէտք է վերառաքել փառքըԱստուծոյ պէտք է վերառաքել փառքըԱստուծոյ պէտք է վերառաքել փառքը::::    Հետեւաբար, Քրիստոս Հետեւաբար, Քրիստոս Հետեւաբար, Քրիստոս Հետեւաբար, Քրիստոս 
չչչչ’’’’ուզեր որ մարդիկ հետեւին նախամարդուն օրինակին՝ որ ուզեր որ մարդիկ հետեւին նախամարդուն օրինակին՝ որ ուզեր որ մարդիկ հետեւին նախամարդուն օրինակին՝ որ ուզեր որ մարդիկ հետեւին նախամարդուն օրինակին՝ որ 
աստուածանալու ձգտումը ունեցաւ, եւ ոաստուածանալու ձգտումը ունեցաւ, եւ ոաստուածանալու ձգտումը ունեցաւ, եւ ոաստուածանալու ձգտումը ունեցաւ, եւ ո´́́́չ ալ Սատանային չ ալ Սատանային չ ալ Սատանային չ ալ Սատանային 
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օրինակին՝ որ փորձեցօրինակին՝ որ փորձեցօրինակին՝ որ փորձեցօրինակին՝ որ փորձեց    Աստուծոյ փառքը յափշտակելԱստուծոյ փառքը յափշտակելԱստուծոյ փառքը յափշտակելԱստուծոյ փառքը յափշտակել::::    
««««ՅափշտակելՅափշտակելՅափշտակելՅափշտակել» » » » բառն իսկ ցոյց կու տայ, որ Սատանան փորձեց բառն իսկ ցոյց կու տայ, որ Սատանան փորձեց բառն իսկ ցոյց կու տայ, որ Սատանան փորձեց բառն իսկ ցոյց կու տայ, որ Սատանան փորձեց 
ձեռք ձգել բան մը (այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը) որ իրեն չէր ձեռք ձգել բան մը (այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը) որ իրեն չէր ձեռք ձգել բան մը (այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը) որ իրեն չէր ձեռք ձգել բան մը (այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը) որ իրեն չէր 
պատկաներպատկաներպատկաներպատկաներ::::    Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը մերժէ Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը մերժէ Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը մերժէ Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը մերժէ 
այդ բառը գործածել Յիսուսի համար, հաստատելով՝ որ այդ բառը գործածել Յիսուսի համար, հաստատելով՝ որ այդ բառը գործածել Յիսուսի համար, հաստատելով՝ որ այդ բառը գործածել Յիսուսի համար, հաստատելով՝ որ 
««««Աստուծոյ հաւասար ըլԱստուծոյ հաւասար ըլԱստուծոյ հաւասար ըլԱստուծոյ հաւասար ըլլալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ լալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ լալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ լալը հռչակելը իրեն համար Աստուծոյ 
պատիւը յափշտակել չէր նշանակերպատիւը յափշտակել չէր նշանակերպատիւը յափշտակել չէր նշանակերպատիւը յափշտակել չէր նշանակեր»»»» ( ( ( (Փլպ 2.6)Փլպ 2.6)Փլպ 2.6)Փլպ 2.6)::::    

Յիսուս պէտք չունէր յափշտակելու Աստուծոյ փառքը, Յիսուս պէտք չունէր յափշտակելու Աստուծոյ փառքը, Յիսուս պէտք չունէր յափշտակելու Աստուծոյ փառքը, Յիսուս պէտք չունէր յափշտակելու Աստուծոյ փառքը, 
որովհետեւ այդ փառքը արդէն իրն էր սկիզբէն, իր որովհետեւ այդ փառքը արդէն իրն էր սկիզբէն, իր որովհետեւ այդ փառքը արդէն իրն էր սկիզբէն, իր որովհետեւ այդ փառքը արդէն իրն էր սկիզբէն, իր 
մարդեղութենէն առաջ, աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ, մարդեղութենէն առաջ, աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ, մարդեղութենէն առաջ, աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ, մարդեղութենէն առաջ, աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ, 
այլապէս, ան իր Հօրը պիտի չըսէր. այլապէս, ան իր Հօրը պիտի չըսէր. այլապէս, ան իր Հօրը պիտի չըսէր. այլապէս, ան իր Հօրը պիտի չըսէր. ««««ՈՈՈՈ՜՜՜՜վվվվ    Հայր, փառաւորէ զիս Հայր, փառաւորէ զիս Հայր, փառաւորէ զիս Հայր, փառաւորէ զիս 
այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ աշխարհի ստեղծագործութենէն այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ աշխարհի ստեղծագործութենէն այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ աշխարհի ստեղծագործութենէն այն փառքով որ ունէի քու հետդ՝ աշխարհի ստեղծագործութենէն 
առաջառաջառաջառաջ»»»» ( ( ( (Յհ 17.5)Յհ 17.5)Յհ 17.5)Յհ 17.5)::::    Որդին որ փառակից էր Հօրը, կամովին Որդին որ փառակից էր Հօրը, կամովին Որդին որ փառակից էր Հօրը, կամովին Որդին որ փառակից էր Հօրը, կամովին 
հրաժարեցաւ այդ փառքէն (Փլպ 2.7), որպէսզի կարենար հրաժարեցաւ այդ փառքէն (Փլպ 2.7), որպէսզի կարենար հրաժարեցաւ այդ փառքէն (Փլպ 2.7), որպէսզի կարենար հրաժարեցաւ այդ փառքէն (Փլպ 2.7), որպէսզի կարենար 
մերձենալ եւ մերձենալի ըլլալ մեղաւոր մարդկութեան համարմերձենալ եւ մերձենալի ըլլալ մեղաւոր մարդկութեան համարմերձենալ եւ մերձենալի ըլլալ մեղաւոր մարդկութեան համարմերձենալ եւ մերձենալի ըլլալ մեղաւոր մարդկութեան համար::::        

Պէտք չէ գայթակղինք երբ ՔՊէտք չէ գայթակղինք երբ ՔՊէտք չէ գայթակղինք երբ ՔՊէտք չէ գայթակղինք երբ Քրիստոսի բերնին մէջ կը րիստոսի բերնին մէջ կը րիստոսի բերնին մէջ կը րիստոսի բերնին մէջ կը 
հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք ««««ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդ»»»» ( ( ( (Յհ 17.1), կամ՝ Յհ 17.1), կամ՝ Յհ 17.1), կամ՝ Յհ 17.1), կամ՝ ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր այն յր այն յր այն յր այն 
փառքը որ ինծի տուիրփառքը որ ինծի տուիրփառքը որ ինծի տուիրփառքը որ ինծի տուիր»»»» ( ( ( (Յհ 17.24), կամ՝ Յհ 17.24), կամ՝ Յհ 17.24), կամ՝ Յհ 17.24), կամ՝ ««««Մարդու Որդիին Մարդու Որդիին Մարդու Որդիին Մարդու Որդիին 
փառաւորուելու ժամը հասաւփառաւորուելու ժամը հասաւփառաւորուելու ժամը հասաւփառաւորուելու ժամը հասաւ»»»» ( ( ( (Յհ 12.23) բացատրութիւններուՅհ 12.23) բացատրութիւններուՅհ 12.23) բացատրութիւններուՅհ 12.23) բացատրութիւններու::::    
Այս եւ նման հաստատումներ կապ ունին Յիսուսի մեսիական Այս եւ նման հաստատումներ կապ ունին Յիսուսի մեսիական Այս եւ նման հաստատումներ կապ ունին Յիսուսի մեսիական Այս եւ նման հաստատումներ կապ ունին Յիսուսի մեսիական 
պաշտօնին հետ պաշտօնին հետ պաշտօնին հետ պաշտօնին հետ եւ կը վերաբերին իր զոհագործական մահուանեւ կը վերաբերին իր զոհագործական մահուանեւ կը վերաբերին իր զոհագործական մահուանեւ կը վերաբերին իր զոհագործական մահուան::::    
Այս իմաստով, երբ Յիսուս կԱյս իմաստով, երբ Յիսուս կԱյս իմաստով, երբ Յիսուս կԱյս իմաստով, երբ Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդ»,»,»,»,    ըսել ըսել ըսել ըսել 
կկկկ’’’’ուզէ՝ ուզէ՝ ուզէ՝ ուզէ՝ ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր, թող որ քու կամքդ ըլլայ, թող որ կեանքս տամ յր, թող որ քու կամքդ ըլլայ, թող որ կեանքս տամ յր, թող որ քու կամքդ ըլլայ, թող որ կեանքս տամ յր, թող որ քու կամքդ ըլլայ, թող որ կեանքս տամ 
մարդոց փրկութեան համար, որովհետեւ այդ ընելէս ետք միայն մարդոց փրկութեան համար, որովհետեւ այդ ընելէս ետք միայն մարդոց փրկութեան համար, որովհետեւ այդ ընելէս ետք միայն մարդոց փրկութեան համար, որովհետեւ այդ ընելէս ետք միայն 
վերստին պիտի մտնեմ աստուածային փառքիս մէջ,վերստին պիտի մտնեմ աստուածային փառքիս մէջ,վերստին պիտի մտնեմ աստուածային փառքիս մէջ,վերստին պիտի մտնեմ աստուածային փառքիս մէջ,    եւ այդ եւ այդ եւ այդ եւ այդ 
ընելովս է որ քեզ փառաւորած պիտի ըլլամընելովս է որ քեզ փառաւորած պիտի ըլլամընելովս է որ քեզ փառաւորած պիտի ըլլամընելովս է որ քեզ փառաւորած պիտի ըլլամ»»»»::::    

Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդյր փառաւորէ Որդիդ»»»»    խօսքով, Յիսուս խօսքով, Յիսուս խօսքով, Յիսուս խօսքով, Յիսուս 
աղաչանք մը չէ որ կը ներկայացնէ Հօրըաղաչանք մը չէ որ կը ներկայացնէ Հօրըաղաչանք մը չէ որ կը ներկայացնէ Հօրըաղաչանք մը չէ որ կը ներկայացնէ Հօրը::::    Յիսուս փառք ու պատիւ Յիսուս փառք ու պատիւ Յիսուս փառք ու պատիւ Յիսուս փառք ու պատիւ 
չէ որ կը խնդրէչէ որ կը խնդրէչէ որ կը խնդրէչէ որ կը խնդրէ::::    Այլ պարզապէս իր Հօրը կամքին կատարումն է Այլ պարզապէս իր Հօրը կամքին կատարումն է Այլ պարզապէս իր Հօրը կամքին կատարումն է Այլ պարզապէս իր Հօրը կամքին կատարումն է 
որ կը հետապնդէ, որովհետեւ Հօրը կամքին կատարուոր կը հետապնդէ, որովհետեւ Հօրը կամքին կատարուոր կը հետապնդէ, որովհետեւ Հօրը կամքին կատարուոր կը հետապնդէ, որովհետեւ Հօրը կամքին կատարումով եւ մով եւ մով եւ մով եւ 
մարդիկը փրկելով է որ Հայրը պիտի փառաւորուի, իսկ երբ մարդիկը փրկելով է որ Հայրը պիտի փառաւորուի, իսկ երբ մարդիկը փրկելով է որ Հայրը պիտի փառաւորուի, իսկ երբ մարդիկը փրկելով է որ Հայրը պիտի փառաւորուի, իսկ երբ 
Հայրը փառաւորուի, անոր հետ միասին եւ միաժամանակ, Որդին Հայրը փառաւորուի, անոր հետ միասին եւ միաժամանակ, Որդին Հայրը փառաւորուի, անոր հետ միասին եւ միաժամանակ, Որդին Հայրը փառաւորուի, անոր հետ միասին եւ միաժամանակ, Որդին 
եւ Սուրբ Հոգին եւս կը փառաւորուինեւ Սուրբ Հոգին եւս կը փառաւորուինեւ Սուրբ Հոգին եւս կը փառաւորուինեւ Սուրբ Հոգին եւս կը փառաւորուին::::    

Որդին հետեւաբար փառքի Աստուածն է եւ ոՈրդին հետեւաբար փառքի Աստուածն է եւ ոՈրդին հետեւաբար փառքի Աստուածն է եւ ոՈրդին հետեւաբար փառքի Աստուածն է եւ ո´́́́չ թէ մէկը որ չ թէ մէկը որ չ թէ մէկը որ չ թէ մէկը որ 
փառք կամ փառաւորուիլ կը խնդրէ Աստուծմէփառք կամ փառաւորուիլ կը խնդրէ Աստուծմէփառք կամ փառաւորուիլ կը խնդրէ Աստուծմէփառք կամ փառաւորուիլ կը խնդրէ Աստուծմէ::::    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
առաքեաառաքեաառաքեաառաքեալ կը վկայէ Որդիին փառքին մասին՝ ըսելով. լ կը վկայէ Որդիին փառքին մասին՝ ըսելով. լ կը վկայէ Որդիին փառքին մասին՝ ըսելով. լ կը վկայէ Որդիին փառքին մասին՝ ըսելով. ««««Մենք Մենք Մենք Մենք 
տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ 
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շնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցունշնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցունշնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցունշնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցուն»»»» ( ( ( (Յհ 1.14)Յհ 1.14)Յհ 1.14)Յհ 1.14)::::    Ան կը յիշէ նաեւ Ան կը յիշէ նաեւ Ան կը յիշէ նաեւ Ան կը յիշէ նաեւ 
որ Յիսուս Կանա քաղաքին մէջ ջուրը գինիի փոխելով՝ որ Յիսուս Կանա քաղաքին մէջ ջուրը գինիի փոխելով՝ որ Յիսուս Կանա քաղաքին մէջ ջուրը գինիի փոխելով՝ որ Յիսուս Կանա քաղաքին մէջ ջուրը գինիի փոխելով՝ ««««իր իր իր իր 
փառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրենփառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրենփառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրենփառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրեն»»»»    ((((Յհ 2.11)Յհ 2.11)Յհ 2.11)Յհ 2.11)::::    
««««ՀաւատացինՀաւատացինՀաւատացինՀաւատացին» » » » բառը ցոյց կու տայ որ աշակերտները Յիսուսի բառը ցոյց կու տայ որ աշակերտները Յիսուսի բառը ցոյց կու տայ որ աշակերտները Յիսուսի բառը ցոյց կու տայ որ աշակերտները Յիսուսի 
անձին մէջ լոկ մարդը չտեսան, այլ մարդէն անդին եւ մարդէն անձին մէջ լոկ մարդը չտեսան, այլ մարդէն անդին եւ մարդէն անձին մէջ լոկ մարդը չտեսան, այլ մարդէն անդին եւ մարդէն անձին մէջ լոկ մարդը չտեսան, այլ մարդէն անդին եւ մարդէն 
աւելին՝ աստուածային ներկայութիւն մը տեսանաւելին՝ աստուածային ներկայութիւն մը տեսանաւելին՝ աստուածային ներկայութիւն մը տեսանաւելին՝ աստուածային ներկայութիւն մը տեսան::::    

Հետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք Յովհաննէսի Հետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք Յովհաննէսի Հետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք Յովհաննէսի Հետաքրքրական վկայութիւն մը կը գտնենք Յովհաննէսի 
Աւետարանին մէջԱւետարանին մէջԱւետարանին մէջԱւետարանին մէջ::::    Աւետարանիչը մէջբերելէ ետք ԵսայԱւետարանիչը մէջբերելէ ետք ԵսայԱւետարանիչը մէջբերելէ ետք ԵսայԱւետարանիչը մէջբերելէ ետք Եսայի ի ի ի 
մարգարէին մէկ խօսքը՝ կմարգարէին մէկ խօսքը՝ կմարգարէին մէկ խօսքը՝ կմարգարէին մէկ խօսքը՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եսայի այս խօսքերը ըսաւ, Եսայի այս խօսքերը ըսաւ, Եսայի այս խօսքերը ըսաւ, Եսայի այս խօսքերը ըսաւ, 
որովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ խօսեցաւ անոր մասինորովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ խօսեցաւ անոր մասինորովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ խօսեցաւ անոր մասինորովհետեւ տեսաւ Յիսուսի փառքը եւ խօսեցաւ անոր մասին»»»»    
((((Յհ 12.41)Յհ 12.41)Յհ 12.41)Յհ 12.41)::::    Այս խօսքը զօրեղ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս իր Այս խօսքը զօրեղ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս իր Այս խօսքը զօրեղ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս իր Այս խօսքը զօրեղ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս իր 
աստուածային փառքին ու փառաւորութեան մէջ էր նախքան իր աստուածային փառքին ու փառաւորութեան մէջ էր նախքան իր աստուածային փառքին ու փառաւորութեան մէջ էր նախքան իր աստուածային փառքին ու փառաւորութեան մէջ էր նախքան իր 
մարմնացումն ու մարդեղացումըմարմնացումն ու մարդեղացումըմարմնացումն ու մարդեղացումըմարմնացումն ու մարդեղացումը::::    

Խորքին Խորքին Խորքին Խորքին մէջ, երբ կը հաստատուի որ Քրիստոս իր Հօր մէջ, երբ կը հաստատուի որ Քրիստոս իր Հօր մէջ, երբ կը հաստատուի որ Քրիստոս իր Հօր մէջ, երբ կը հաստատուի որ Քրիստոս իր Հօր 
փառքով պիտի գայ, ըսել ուզուածը այն է՝ որ ան իր փառքով պիտի գայ, ըսել ուզուածը այն է՝ որ ան իր փառքով պիտի գայ, ըսել ուզուածը այն է՝ որ ան իր փառքով պիտի գայ, ըսել ուզուածը այն է՝ որ ան իր 
աստուածային փառքով պիտի գայաստուածային փառքով պիտի գայաստուածային փառքով պիտի գայաստուածային փառքով պիտի գայ::::    ՆոՆոՆոՆո´́́́յն իմաստը ունի Պօղոս յն իմաստը ունի Պօղոս յն իմաստը ունի Պօղոս յն իմաստը ունի Պօղոս 
առաքեալի խօսքը. առաքեալի խօսքը. առաքեալի խօսքը. առաքեալի խօսքը. ««««Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ 
մեռելներէնմեռելներէնմեռելներէնմեռելներէն»»»» ( ( ( (Հռ 6.4)Հռ 6.4)Հռ 6.4)Հռ 6.4)::::    Հոս եւս, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Քրիստոս Հոս եւս, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Քրիստոս Հոս եւս, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Քրիստոս Հոս եւս, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Քրիստոս 
իիիիր աստուածային փառքով յարութիւն առաւր աստուածային փառքով յարութիւն առաւր աստուածային փառքով յարութիւն առաւր աստուածային փառքով յարութիւն առաւ::::    

Չմոռնանք որ երբեմն կՉմոռնանք որ երբեմն կՉմոռնանք որ երբեմն կՉմոռնանք որ երբեմն կ’’’’ըսուի ըսուի ըսուի ըսուի ««««իր Հօր փառքովիր Հօր փառքովիր Հօր փառքովիր Հօր փառքով»»»»    պիտի գայ պիտի գայ պիտի գայ պիտի գայ 
((((Մտ 16.27), եւ երբեմն ալ՝ Մտ 16.27), եւ երբեմն ալ՝ Մտ 16.27), եւ երբեմն ալ՝ Մտ 16.27), եւ երբեմն ալ՝ ««««իր փառքովիր փառքովիր փառքովիր փառքով»»»»    պիտի գայ (Մտ 25.31)պիտի գայ (Մտ 25.31)պիտի գայ (Մտ 25.31)պիտի գայ (Մտ 25.31)::::    
Երկու տարբեր փառքերու մասին չէ որ կը խօսուի, այլ մէԵրկու տարբեր փառքերու մասին չէ որ կը խօսուի, այլ մէԵրկու տարբեր փառքերու մասին չէ որ կը խօսուի, այլ մէԵրկու տարբեր փառքերու մասին չէ որ կը խօսուի, այլ մէ´́́́կ եւ կ եւ կ եւ կ եւ 
նոնոնոնո´́́́յն փառքին մասին, որ կը պատկանի թէյն փառքին մասին, որ կը պատկանի թէյն փառքին մասին, որ կը պատկանի թէյն փառքին մասին, որ կը պատկանի թէ´́́́    Հօրը եւ թէՀօրը եւ թէՀօրը եւ թէՀօրը եւ թէ´́́́    ՈՈՈՈրդիինրդիինրդիինրդիին::::    
Որդին աստուածային փառքին տիրող մը կամ այդ փառքը Որդին աստուածային փառքին տիրող մը կամ այդ փառքը Որդին աստուածային փառքին տիրող մը կամ այդ փառքը Որդին աստուածային փառքին տիրող մը կամ այդ փառքը 
ստացող մը չեղաւ ու չէ, այլ ինքն է տէրը այդ փառքինստացող մը չեղաւ ու չէ, այլ ինքն է տէրը այդ փառքինստացող մը չեղաւ ու չէ, այլ ինքն է տէրը այդ փառքինստացող մը չեղաւ ու չէ, այլ ինքն է տէրը այդ փառքին::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն տէմիայն տէմիայն տէմիայն տէ´́́́րն է այդ փառքին, այլեւ՝ տուիչն է (Ա.Կր 2.8)րն է այդ փառքին, այլեւ՝ տուիչն է (Ա.Կր 2.8)րն է այդ փառքին, այլեւ՝ տուիչն է (Ա.Կր 2.8)րն է այդ փառքին, այլեւ՝ տուիչն է (Ա.Կր 2.8)::::    

Վերջին պզտիկ յաւելում մըՎերջին պզտիկ յաւելում մըՎերջին պզտիկ յաւելում մըՎերջին պզտիկ յաւելում մը::::    Քրիստոսի երկրորդ գալուստը Քրիստոսի երկրորդ գալուստը Քրիստոսի երկրորդ գալուստը Քրիստոսի երկրորդ գալուստը 
տարբեր պիտի ըլլայ իր առաջին գալուստէնտարբեր պիտի ըլլայ իր առաջին գալուստէնտարբեր պիտի ըլլայ իր առաջին գալուստէնտարբեր պիտի ըլլայ իր առաջին գալուստէն::::    Առաջին գալուստը Առաջին գալուստը Առաջին գալուստը Առաջին գալուստը 
եղաւ առանց փառքի, առանց մեծափառութեան, առանց եղաւ առանց փառքի, առանց մեծափառութեան, առանց եղաւ առանց փառքի, առանց մեծափառութեան, առանց եղաւ առանց փառքի, առանց մեծափառութեան, առանց 
մեծափայլ կերպարանքի, առանց պայծառափայլութեան, մեծափայլ կերպարանքի, առանց պայծառափայլութեան, մեծափայլ կերպարանքի, առանց պայծառափայլութեան, մեծափայլ կերպարանքի, առանց պայծառափայլութեան, 
որովհետեւ ինք կամաւորապէս եւ ժամանակաւորապէս այդ որովհետեւ ինք կամաւորապէս եւ ժամանակաւորապէս այդ որովհետեւ ինք կամաւորապէս եւ ժամանակաւորապէս այդ որովհետեւ ինք կամաւորապէս եւ ժամանակաւորապէս այդ 
բոլորէն հրաժարեցաւ մեր փրկութիւնը իրագործելու համար, բոլորէն հրաժարեցաւ մեր փրկութիւնը իրագործելու համար, բոլորէն հրաժարեցաւ մեր փրկութիւնը իրագործելու համար, բոլորէն հրաժարեցաւ մեր փրկութիւնը իրագործելու համար, 
բայց երկրորդ գալուստը պիտի ըլլայ փառքով եւ փաբայց երկրորդ գալուստը պիտի ըլլայ փառքով եւ փաբայց երկրորդ գալուստը պիտի ըլլայ փառքով եւ փաբայց երկրորդ գալուստը պիտի ըլլայ փառքով եւ փառաւորապէսռաւորապէսռաւորապէսռաւորապէս::::    

12121212----րդ դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի րդ դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի րդ դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի րդ դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի 
Վարդապետ, խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին մասին՝ Վարդապետ, խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին մասին՝ Վարդապետ, խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին մասին՝ Վարդապետ, խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին մասին՝ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յանկարծակի պիտի բացուի երկինքը. ահաւոր ձայնի մը Յանկարծակի պիտի բացուի երկինքը. ահաւոր ձայնի մը Յանկարծակի պիտի բացուի երկինքը. ահաւոր ձայնի մը Յանկարծակի պիտի բացուի երկինքը. ահաւոր ձայնի մը 
հնչիւնները ամբողջ տիեզերքը պիտի շարժենհնչիւնները ամբողջ տիեզերքը պիտի շարժենհնչիւնները ամբողջ տիեզերքը պիտի շարժենհնչիւնները ամբողջ տիեզերքը պիտի շարժեն::::    Սաստիկ Սաստիկ Սաստիկ Սաստիկ 
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պայծառութիւն մը պիտի հոսի երկինքէն երկիր, այնքպայծառութիւն մը պիտի հոսի երկինքէն երկիր, այնքպայծառութիւն մը պիտի հոսի երկինքէն երկիր, այնքպայծառութիւն մը պիտի հոսի երկինքէն երկիր, այնքան՝ որ այս ան՝ որ այս ան՝ որ այս ան՝ որ այս 
արեգակը պիտի ծածկուի եւ անյայտանայարեգակը պիտի ծածկուի եւ անյայտանայարեգակը պիտի ծածկուի եւ անյայտանայարեգակը պիտի ծածկուի եւ անյայտանայ::::    Այն ատեն, խաչին Այն ատեն, խաչին Այն ատեն, խաչին Այն ատեն, խաչին 
նշանը եւս պիտի ծագի զօրաւոր ճառագայթներովնշանը եւս պիտի ծագի զօրաւոր ճառագայթներովնշանը եւս պիտի ծագի զօրաւոր ճառագայթներովնշանը եւս պիտի ծագի զօրաւոր ճառագայթներով::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
անմարմին զօրքերը երկիր պիտի իջնեն, կարծէք երկինքը պիտի անմարմին զօրքերը երկիր պիտի իջնեն, կարծէք երկինքը պիտի անմարմին զօրքերը երկիր պիտի իջնեն, կարծէք երկինքը պիտի անմարմին զօրքերը երկիր պիտի իջնեն, կարծէք երկինքը պիտի 
պարպուի, եւ մարդկային բոլոր սերունդները իրենց պարպուի, եւ մարդկային բոլոր սերունդները իրենց պարպուի, եւ մարդկային բոլոր սերունդները իրենց պարպուի, եւ մարդկային բոլոր սերունդները իրենց 
գերեզմաններէն պիտի կանգնինգերեզմաններէն պիտի կանգնինգերեզմաններէն պիտի կանգնինգերեզմաններէն պիտի կանգնին::::    Արդ, այդ պատկերԱրդ, այդ պատկերԱրդ, այդ պատկերԱրդ, այդ պատկերացումը որ ացումը որ ացումը որ ացումը որ 
Տէրը բերանացի տուաւ աշակերտներուն, Դանիէլ եւս նոյնպէս Տէրը բերանացի տուաւ աշակերտներուն, Դանիէլ եւս նոյնպէս Տէրը բերանացի տուաւ աշակերտներուն, Դանիէլ եւս նոյնպէս Տէրը բերանացի տուաւ աշակերտներուն, Դանիէլ եւս նոյնպէս 
տեսաւ. ատոր համար ալ կը գրէ.տեսաւ. ատոր համար ալ կը գրէ.տեսաւ. ատոր համար ալ կը գրէ.տեսաւ. ատոր համար ալ կը գրէ.---- " " " "Տեսայ որ աթոռներ դրուեցան Տեսայ որ աթոռներ դրուեցան Տեսայ որ աթոռներ դրուեցան Տեսայ որ աթոռներ դրուեցան 
եւ Հինաւուրցը նստաւ. անոր կառքին անիւները հրաբորբոք էին, եւ Հինաւուրցը նստաւ. անոր կառքին անիւները հրաբորբոք էին, եւ Հինաւուրցը նստաւ. անոր կառքին անիւները հրաբորբոք էին, եւ Հինաւուրցը նստաւ. անոր կառքին անիւները հրաբորբոք էին, 
եւ կրակի գետ կը հոսէր անոր առջեւէնեւ կրակի գետ կը հոսէր անոր առջեւէնեւ կրակի գետ կը հոսէր անոր առջեւէնեւ կրակի գետ կը հոսէր անոր առջեւէն::::    Տասնեակ հազար Տասնեակ հազար Տասնեակ հազար Տասնեակ հազար 
կանգնած էին անոր դիմաց եւ միկանգնած էին անոր դիմաց եւ միկանգնած էին անոր դիմաց եւ միկանգնած էին անոր դիմաց եւ միլիոններ կը ծառայէին անորլիոններ կը ծառայէին անորլիոններ կը ծառայէին անորլիոններ կը ծառայէին անոր::::    
Տեսայ որ ահա Մարդու Որդիին պէս մէկը կու գար երկինքի Տեսայ որ ահա Մարդու Որդիին պէս մէկը կու գար երկինքի Տեսայ որ ահա Մարդու Որդիին պէս մէկը կու գար երկինքի Տեսայ որ ահա Մարդու Որդիին պէս մէկը կու գար երկինքի 
ամպերուն վրայ. եկաւ հասաւ մինչեւ Հինաւուրցըամպերուն վրայ. եկաւ հասաւ մինչեւ Հինաւուրցըամպերուն վրայ. եկաւ հասաւ մինչեւ Հինաւուրցըամպերուն վրայ. եկաւ հասաւ մինչեւ Հինաւուրցը::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
թագաւորութիւն եւ ամէն իշխանութիւն տրուեցաւ. անոր թագաւորութիւն եւ ամէն իշխանութիւն տրուեցաւ. անոր թագաւորութիւն եւ ամէն իշխանութիւն տրուեցաւ. անոր թագաւորութիւն եւ ամէն իշխանութիւն տրուեցաւ. անոր 
թագաւորութիւնը յաւիտենական թագաւորութիւն է, որ չթագաւորութիւնը յաւիտենական թագաւորութիւն է, որ չթագաւորութիւնը յաւիտենական թագաւորութիւն է, որ չթագաւորութիւնը յաւիտենական թագաւորութիւն է, որ չ’’’’անցնիրանցնիրանցնիրանցնիր::::    
Եւ ատեան բազմեցաւ եւ գԵւ ատեան բազմեցաւ եւ գԵւ ատեան բազմեցաւ եւ գԵւ ատեան բազմեցաւ եւ գիրքերը բացուեցան, որովհետեւ իրքերը բացուեցան, որովհետեւ իրքերը բացուեցան, որովհետեւ իրքերը բացուեցան, որովհետեւ 
Աստուծոյ արդար դատաւորութեան օրը հասաւ"Աստուծոյ արդար դատաւորութեան օրը հասաւ"Աստուծոյ արդար դատաւորութեան օրը հասաւ"Աստուծոյ արդար դատաւորութեան օրը հասաւ"»»»»:::: 

Կու գանք վերջին տողին՝ Կու գանք վերջին տողին՝ Կու գանք վերջին տողին՝ Կու գանք վերջին տողին՝ ««««ի դատել զկենդանիս եւ ի դատել զկենդանիս եւ ի դատել զկենդանիս եւ ի դատել զկենդանիս եւ 
զմեռեալսզմեռեալսզմեռեալսզմեռեալս»,»,»,»,    այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ այսինքն՝ ««««դատելու համար ողջերն ու մեռեալներըդատելու համար ողջերն ու մեռեալներըդատելու համար ողջերն ու մեռեալներըդատելու համար ողջերն ու մեռեալները»»»»::::    
Ո՞վ պիտի ըլլալը դատողըՈ՞վ պիտի ըլլալը դատողըՈ՞վ պիտի ըլլալը դատողըՈ՞վ պիտի ըլլալը դատողը::::    Դատաւորը Աստուած ինքն էԴատաւորը Աստուած ինքն էԴատաւորը Աստուած ինքն էԴատաւորը Աստուած ինքն է::::    
Աստուած ըսելով կը հասկնանք Սուրբ ԵԱստուած ըսելով կը հասկնանք Սուրբ ԵԱստուած ըսելով կը հասկնանք Սուրբ ԵԱստուած ըսելով կը հասկնանք Սուրբ Երրորդութիւնըրրորդութիւնըրրորդութիւնըրրորդութիւնը::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Սուրբ Երրորդութիւնն է արարիչն ու Տէրը աշխարհին, այնպէս Սուրբ Երրորդութիւնն է արարիչն ու Տէրը աշխարհին, այնպէս Սուրբ Երրորդութիւնն է արարիչն ու Տէրը աշխարհին, այնպէս Սուրբ Երրորդութիւնն է արարիչն ու Տէրը աշխարհին, այնպէս 
ալ Սուրբ Երրորդութիւնը պիտի ըլլայ դատաւորը աշխարհինալ Սուրբ Երրորդութիւնը պիտի ըլլայ դատաւորը աշխարհինալ Սուրբ Երրորդութիւնը պիտի ըլլայ դատաւորը աշխարհինալ Սուրբ Երրորդութիւնը պիտի ըլլայ դատաւորը աշխարհին::::    

Աստուածաշունչը յաճախ Աստուծոյ կԱստուածաշունչը յաճախ Աստուծոյ կԱստուածաշունչը յաճախ Աստուծոյ կԱստուածաշունչը յաճախ Աստուծոյ կ’’’’ընծայէ ընծայէ ընծայէ ընծայէ 
դատաւորութիւնը առանց մասնաւորելու Երրորդութեան դատաւորութիւնը առանց մասնաւորելու Երրորդութեան դատաւորութիւնը առանց մասնաւորելու Երրորդութեան դատաւորութիւնը առանց մասնաւորելու Երրորդութեան 
անձերէն մէկը կամ միւսըանձերէն մէկը կամ միւսըանձերէն մէկը կամ միւսըանձերէն մէկը կամ միւսը::::    Օրինակ, Սոդոմի եւՕրինակ, Սոդոմի եւՕրինակ, Սոդոմի եւՕրինակ, Սոդոմի եւ    Գոմորի Գոմորի Գոմորի Գոմորի 
կործանումին առիթով Աբրահամ զԱստուած կը կոչէ կործանումին առիթով Աբրահամ զԱստուած կը կոչէ կործանումին առիթով Աբրահամ զԱստուած կը կոչէ կործանումին առիթով Աբրահամ զԱստուած կը կոչէ ««««բոլոր բոլոր բոլոր բոլոր 
երկրի Դատաւորըերկրի Դատաւորըերկրի Դատաւորըերկրի Դատաւորը»»»» ( ( ( (Ծն 18.25)Ծն 18.25)Ծն 18.25)Ծն 18.25)::::    Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ որ Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ որ Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ որ Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ որ 
««««Աստուած արդար դատաւոր էԱստուած արդար դատաւոր էԱստուած արդար դատաւոր էԱստուած արդար դատաւոր է»»»» ( ( ( (Սղ 7.11)Սղ 7.11)Սղ 7.11)Սղ 7.11)::::    

Թէպէտ ըսինք որ դատելու պաշտօնը Սուրբ Երրորդութեան Թէպէտ ըսինք որ դատելու պաշտօնը Սուրբ Երրորդութեան Թէպէտ ըսինք որ դատելու պաշտօնը Սուրբ Երրորդութեան Թէպէտ ըսինք որ դատելու պաշտօնը Սուրբ Երրորդութեան 
կը վերաբերի, բայց ատիկա կը վերաբերի մասնաւորաբար կը վերաբերի, բայց ատիկա կը վերաբերի մասնաւորաբար կը վերաբերի, բայց ատիկա կը վերաբերի մասնաւորաբար կը վերաբերի, բայց ատիկա կը վերաբերի մասնաւորաբար 
ՈրդիինՈրդիինՈրդիինՈրդիին::::    Նոյնինքն Քրիստոս հաստատեց այս իրողութիւնը երբ Նոյնինքն Քրիստոս հաստատեց այս իրողութիւնը երբ Նոյնինքն Քրիստոս հաստատեց այս իրողութիւնը երբ Նոյնինքն Քրիստոս հաստատեց այս իրողութիւնը երբ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը 
ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ 
պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուենպատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուենպատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուենպատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուեն»»»» ( ( ( (Յհ 5.22Յհ 5.22Յհ 5.22Յհ 5.22----23)23)23)23)::::    
Պետրոս առաքեալ հռոմայեցի Կոռնելիոս հարիւրապՊետրոս առաքեալ հռոմայեցի Կոռնելիոս հարիւրապՊետրոս առաքեալ հռոմայեցի Կոռնելիոս հարիւրապՊետրոս առաքեալ հռոմայեցի Կոռնելիոս հարիւրապետին կը ետին կը ետին կը ետին կը 
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վկայէ որ Յիսուս վկայէ որ Յիսուս վկայէ որ Յիսուս վկայէ որ Յիսուս ««««ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը, որ ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը, որ ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը, որ ինքն է Աստուծմէ սահմանուած Դատաւորը, որ 
պիտի դատէ ողջերն ու մեռելներըպիտի դատէ ողջերն ու մեռելներըպիտի դատէ ողջերն ու մեռելներըպիտի դատէ ողջերն ու մեռելները»»»» ( ( ( (Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)::::    

Քիչ առաջ Սաղմոսաց գիրքէն կարդացի հատուած մը, որ Քիչ առաջ Սաղմոսաց գիրքէն կարդացի հատուած մը, որ Քիչ առաջ Սաղմոսաց գիրքէն կարդացի հատուած մը, որ Քիչ առաջ Սաղմոսաց գիրքէն կարդացի հատուած մը, որ 
ցոյց կու տար թէ ինչպէս Աստուծոյ Որդիին գալուստը դէպի ցոյց կու տար թէ ինչպէս Աստուծոյ Որդիին գալուստը դէպի ցոյց կու տար թէ ինչպէս Աստուծոյ Որդիին գալուստը դէպի ցոյց կու տար թէ ինչպէս Աստուծոյ Որդիին գալուստը դէպի 
աշխարհ տեսանելիօրէն պիտի ըլլայ, հիմա պիտի կարդաշխարհ տեսանելիօրէն պիտի ըլլայ, հիմա պիտի կարդաշխարհ տեսանելիօրէն պիտի ըլլայ, հիմա պիտի կարդաշխարհ տեսանելիօրէն պիտի ըլլայ, հիմա պիտի կարդամ նոյն ամ նոյն ամ նոյն ամ նոյն 
Սաղմոսը, յաւելեալ քանի մը տողով, այս անգամ ցոյց տալու Սաղմոսը, յաւելեալ քանի մը տողով, այս անգամ ցոյց տալու Սաղմոսը, յաւելեալ քանի մը տողով, այս անգամ ցոյց տալու Սաղմոսը, յաւելեալ քանի մը տողով, այս անգամ ցոյց տալու 
համար թէ ինչպէս Քրիստոս իհամար թէ ինչպէս Քրիստոս իհամար թէ ինչպէս Քրիստոս իհամար թէ ինչպէս Քրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ աշխարհը նք պիտի ըլլայ աշխարհը նք պիտի ըլլայ աշխարհը նք պիտի ըլլայ աշխարհը 
դատողըդատողըդատողըդատողը::::    ««««Մեր Աստուածը պիտի գայ եւ ծածուկ պիտի չմնայՄեր Աստուածը պիտի գայ եւ ծածուկ պիտի չմնայՄեր Աստուածը պիտի գայ եւ ծածուկ պիտի չմնայՄեր Աստուածը պիտի գայ եւ ծածուկ պիտի չմնայ::::    
Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը սաստիկ փոթորիկ պիտի 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի կանչէ Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի կանչէ Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի կանչէ Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի կանչէ իր ժողովուրդը իր ժողովուրդը իր ժողովուրդը իր ժողովուրդը 
դատելու համարդատելու համարդատելու համարդատելու համար::::    Ինծի ժողվեցէք իմ հաւատարիմներս. ինծի հետ Ինծի ժողվեցէք իմ հաւատարիմներս. ինծի հետ Ինծի ժողվեցէք իմ հաւատարիմներս. ինծի հետ Ինծի ժողվեցէք իմ հաւատարիմներս. ինծի հետ 
զոհով ուխտ ընողներըզոհով ուխտ ընողներըզոհով ուխտ ընողներըզոհով ուխտ ընողները::::    Երկինքները անոր արդարութիւնը պիտի Երկինքները անոր արդարութիւնը պիտի Երկինքները անոր արդարութիւնը պիտի Երկինքները անոր արդարութիւնը պիտի 
պատմեն, որովհետեւ Աստուած ինք դատաւոր էպատմեն, որովհետեւ Աստուած ինք դատաւոր էպատմեն, որովհետեւ Աստուած ինք դատաւոր էպատմեն, որովհետեւ Աստուած ինք դատաւոր է»»»» ( ( ( (Սղ 50.3Սղ 50.3Սղ 50.3Սղ 50.3----6)6)6)6)::::    

Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու իրողութեան վերաբերեալ Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու իրողութեան վերաբերեալ Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու իրողութեան վերաբերեալ Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու իրողութեան վերաբերեալ 
քանի մը հաստատումներ պիտի ընեմքանի մը հաստատումներ պիտի ընեմքանի մը հաստատումներ պիտի ընեմքանի մը հաստատումներ պիտի ընեմ....----    

1.1.1.1.----    Քրիստոս մարդը ստեղծեց իր տիրական պատկերով եւ Քրիստոս մարդը ստեղծեց իր տիրական պատկերով եւ Քրիստոս մարդը ստեղծեց իր տիրական պատկերով եւ Քրիստոս մարդը ստեղծեց իր տիրական պատկերով եւ 
զայն տէր, իշխան եւ տնտես նշանակեց աշխարհինզայն տէր, իշխան եւ տնտես նշանակեց աշխարհինզայն տէր, իշխան եւ տնտես նշանակեց աշխարհինզայն տէր, իշխան եւ տնտես նշանակեց աշխարհին::::    Քանի որ Քանի որ Քանի որ Քանի որ 
Քրիստոս մարդուն պաշտօն մը յանձնեց եւ տնտեսութիւն մը Քրիստոս մարդուն պաշտօն մը յանձնեց եւ տնտեսութիւն մը Քրիստոս մարդուն պաշտօն մը յանձնեց եւ տնտեսութիւն մը Քրիստոս մարդուն պաշտօն մը յանձնեց եւ տնտեսութիւն մը 
վստահեցաւ, բնականօրէն իրաւունք ունի հաշուետուութեան վստահեցաւ, բնականօրէն իրաւունք ունի հաշուետուութեան վստահեցաւ, բնականօրէն իրաւունք ունի հաշուետուութեան վստահեցաւ, բնականօրէն իրաւունք ունի հաշուետուութեան 
կանչելու մարդըկանչելու մարդըկանչելու մարդըկանչելու մարդը::::    Հաշուետուութեան կանչելը՝ դատաւորՀաշուետուութեան կանչելը՝ դատաւորՀաշուետուութեան կանչելը՝ դատաւորՀաշուետուութեան կանչելը՝ դատաւորութիւն ութիւն ութիւն ութիւն 
ընել էընել էընել էընել է::::    

2.2.2.2.----    Քրիստոս մարդեղացաւ եւ իր մարդեղանալովը Քրիստոս մարդեղացաւ եւ իր մարդեղանալովը Քրիստոս մարդեղացաւ եւ իր մարդեղանալովը Քրիստոս մարդեղացաւ եւ իր մարդեղանալովը 
հաղորդակից եղաւ մեր բնութեան բոլոր տկարութիւններուն եւ հաղորդակից եղաւ մեր բնութեան բոլոր տկարութիւններուն եւ հաղորդակից եղաւ մեր բնութեան բոլոր տկարութիւններուն եւ հաղորդակից եղաւ մեր բնութեան բոլոր տկարութիւններուն եւ 
դերութիւնններուն, եւ ուստի, ան շատ լաւ կը հասկնայ մեզ, եւ դերութիւնններուն, եւ ուստի, ան շատ լաւ կը հասկնայ մեզ, եւ դերութիւնններուն, եւ ուստի, ան շատ լաւ կը հասկնայ մեզ, եւ դերութիւնններուն, եւ ուստի, ան շատ լաւ կը հասկնայ մեզ, եւ 
որովհետեւ կը հասկնայ՝ կրնայ նաեւ ճշգրիտ դատաստան որովհետեւ կը հասկնայ՝ կրնայ նաեւ ճշգրիտ դատաստան որովհետեւ կը հասկնայ՝ կրնայ նաեւ ճշգրիտ դատաստան որովհետեւ կը հասկնայ՝ կրնայ նաեւ ճշգրիտ դատաստան 
կատարելկատարելկատարելկատարել:::: 

3.3.3.3.----    Քրիստոս դատաւոր է մանաւՔրիստոս դատաւոր է մանաւՔրիստոս դատաւոր է մանաւՔրիստոս դատաւոր է մանաւանդ իբրեւ Փրկիչ, անդ իբրեւ Փրկիչ, անդ իբրեւ Փրկիչ, անդ իբրեւ Փրկիչ, 
որովհետեւ իր անձը իբրեւ փրկանք տուաւ մեր բոլորին համարորովհետեւ իր անձը իբրեւ փրկանք տուաւ մեր բոլորին համարորովհետեւ իր անձը իբրեւ փրկանք տուաւ մեր բոլորին համարորովհետեւ իր անձը իբրեւ փրկանք տուաւ մեր բոլորին համար::::    
Ըստ այնմ ալ, ինք պիտի ըլլայ մարդուն դատաւորը, որպէսզի Ըստ այնմ ալ, ինք պիտի ըլլայ մարդուն դատաւորը, որպէսզի Ըստ այնմ ալ, ինք պիտի ըլլայ մարդուն դատաւորը, որպէսզի Ըստ այնմ ալ, ինք պիտի ըլլայ մարդուն դատաւորը, որպէսզի 
բոլոր մարդիկ անխտիր, յատկապէս իր բերած փրկութիւնը բոլոր մարդիկ անխտիր, յատկապէս իր բերած փրկութիւնը բոլոր մարդիկ անխտիր, յատկապէս իր բերած փրկութիւնը բոլոր մարդիկ անխտիր, յատկապէս իր բերած փրկութիւնը 
մերժողները, իր ատեանին դիմաց կանգնին. եւ ատիկա պիտի մերժողները, իր ատեանին դիմաց կանգնին. եւ ատիկա պիտի մերժողները, իր ատեանին դիմաց կանգնին. եւ ատիկա պիտի մերժողները, իր ատեանին դիմաց կանգնին. եւ ատիկա պիտի 
ըլլայ այն պահը, երբ բոլոր մըլլայ այն պահը, երբ բոլոր մըլլայ այն պահը, երբ բոլոր մըլլայ այն պահը, երբ բոլոր մարդիկը զինք պիտի ճանչնան ու արդիկը զինք պիտի ճանչնան ու արդիկը զինք պիտի ճանչնան ու արդիկը զինք պիտի ճանչնան ու 
խոստովանին իր աստուածային ինքնութեան մէջ, իր խոստովանին իր աստուածային ինքնութեան մէջ, իր խոստովանին իր աստուածային ինքնութեան մէջ, իր խոստովանին իր աստուածային ինքնութեան մէջ, իր 
թագաւորական ու դատաւորական հանգամանքին մէջ, եւ այն թագաւորական ու դատաւորական հանգամանքին մէջ, եւ այն թագաւորական ու դատաւորական հանգամանքին մէջ, եւ այն թագաւորական ու դատաւորական հանգամանքին մէջ, եւ այն 
ատեն է որ պիտի իրականանայ Տիրոջ խօսքը. ատեն է որ պիտի իրականանայ Տիրոջ խօսքը. ատեն է որ պիտի իրականանայ Տիրոջ խօսքը. ատեն է որ պիտի իրականանայ Տիրոջ խօսքը. ««««Ես ինձմով Ես ինձմով Ես ինձմով Ես ինձմով 
կկկկ’’’’երդնում,երդնում,երդնում,երդնում,----    կկկկ’’’’ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,----    որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս 
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եւ ամէն լեզու պիտի խոստեւ ամէն լեզու պիտի խոստեւ ամէն լեզու պիտի խոստեւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածըովանի թէ ես եմ Աստուածըովանի թէ ես եմ Աստուածըովանի թէ ես եմ Աստուածը»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
14.11)14.11)14.11)14.11)::::    

4.4.4.4.----    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, նք պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, նք պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, նք պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, 
որովհետեւ իորովհետեւ իորովհետեւ իորովհետեւ ի´́́́նք եղաւ իր արիւնով մարդը գնողը մեղքին եւ նք եղաւ իր արիւնով մարդը գնողը մեղքին եւ նք եղաւ իր արիւնով մարդը գնողը մեղքին եւ նք եղաւ իր արիւնով մարդը գնողը մեղքին եւ 
մահուան ծառայութենէնմահուան ծառայութենէնմահուան ծառայութենէնմահուան ծառայութենէն::::    Իր արիւնով քաւութիւն եւ ազատութիւն Իր արիւնով քաւութիւն եւ ազատութիւն Իր արիւնով քաւութիւն եւ ազատութիւն Իր արիւնով քաւութիւն եւ ազատութիւն 
շնորհեց մարդունշնորհեց մարդունշնորհեց մարդունշնորհեց մարդուն::::    Այդ քաւութիւնն ու ազատութիւնը մերժողները Այդ քաւութիւնն ու ազատութիւնը մերժողները Այդ քաւութիւնն ու ազատութիւնը մերժողները Այդ քաւութիւնն ու ազատութիւնը մերժողները 
պպպպիտի դատուին իր կողմէիտի դատուին իր կողմէիտի դատուին իր կողմէիտի դատուին իր կողմէ::::    

5.5.5.5.----    Քրիստոս դատաւորական իշխանութիւնը ձեռք ձգեց իր Քրիստոս դատաւորական իշխանութիւնը ձեռք ձգեց իր Քրիստոս դատաւորական իշխանութիւնը ձեռք ձգեց իր Քրիստոս դատաւորական իշխանութիւնը ձեռք ձգեց իր 
մահուամբ եւ յարութեամբ եւ եղաւ Տէրը թէմահուամբ եւ յարութեամբ եւ եղաւ Տէրը թէմահուամբ եւ յարութեամբ եւ եղաւ Տէրը թէմահուամբ եւ յարութեամբ եւ եղաւ Տէրը թէ´́́́    ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´́́́    
մեռածներուն, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կմեռածներուն, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կմեռածներուն, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կմեռածներուն, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս մեռաւ Քրիստոս մեռաւ Քրիստոս մեռաւ Քրիստոս մեռաւ 
եւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէեւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէեւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէեւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէ´́́́    
ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´́́́    մեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէս»»»» ( ( ( (Հռ 14.9)Հռ 14.9)Հռ 14.9)Հռ 14.9)::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնինք վերջին հաստատումին. անցնինք վերջին հաստատումին. անցնինք վերջին հաստատումին. անցնինք վերջին հաստատումին. ««««Որոյ թագաւորութեանն Որոյ թագաւորութեանն Որոյ թագաւորութեանն Որոյ թագաւորութեանն 
ոոոո´́́́չ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճան»,»,»,»,    այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝ « « « «Որուն թագաւորութիւնը Որուն թագաւորութիւնը Որուն թագաւորութիւնը Որուն թագաւորութիւնը 
անվախճան էանվախճան էանվախճան էանվախճան է»»»»::::    

Ոեւէ բացատրութիւն տալէ առաջ, նախ ըսենք որ Ոեւէ բացատրութիւն տալէ առաջ, նախ ըսենք որ Ոեւէ բացատրութիւն տալէ առաջ, նախ ըսենք որ Ոեւէ բացատրութիւն տալէ առաջ, նախ ըսենք որ 
թագաւորութիւնը միայն Հօրը թագաւորութիւնը չէ, այլ՝ թագաւորութիւնը միայն Հօրը թագաւորութիւնը չէ, այլ՝ թագաւորութիւնը միայն Հօրը թագաւորութիւնը չէ, այլ՝ թագաւորութիւնը միայն Հօրը թագաւորութիւնը չէ, այլ՝ 
Ամենասուրբ ԵրրոԱմենասուրբ ԵրրոԱմենասուրբ ԵրրոԱմենասուրբ Երրորդութեանն էրդութեանն էրդութեանն էրդութեանն է::::    Այսօրուան մարդուն համար Այսօրուան մարդուն համար Այսօրուան մարդուն համար Այսօրուան մարդուն համար 
դատաւորութիւնն ու թագաւորութիւնը իրարմէ տարբեր դատաւորութիւնն ու թագաւորութիւնը իրարմէ տարբեր դատաւորութիւնն ու թագաւորութիւնը իրարմէ տարբեր դատաւորութիւնն ու թագաւորութիւնը իրարմէ տարբեր 
պաշտօններ են, բայց խորքին մէջ անոնք իրարմէ տարբեր բաներ պաշտօններ են, բայց խորքին մէջ անոնք իրարմէ տարբեր բաներ պաշտօններ են, բայց խորքին մէջ անոնք իրարմէ տարբեր բաներ պաշտօններ են, բայց խորքին մէջ անոնք իրարմէ տարբեր բաներ 
չենչենչենչեն::::    Պէտք է յիշել որ անցեալին թագաւոր մը ինք կՊէտք է յիշել որ անցեալին թագաւոր մը ինք կՊէտք է յիշել որ անցեալին թագաւոր մը ինք կՊէտք է յիշել որ անցեալին թագաւոր մը ինք կ’’’’ըլլար իր ըլլար իր ըլլար իր ըլլար իր 
երկրին գերագոյն դատաւորը. բայց որովհետեւ ամբողջ երկրին երկրին գերագոյն դատաւորը. բայց որովհետեւ ամբողջ երկրին երկրին գերագոյն դատաւորը. բայց որովհետեւ ամբողջ երկրին երկրին գերագոյն դատաւորը. բայց որովհետեւ ամբողջ երկրին 
գործեգործեգործեգործերուն չէր կրնար հասնիլ, կրուն չէր կրնար հասնիլ, կրուն չէր կրնար հասնիլ, կրուն չէր կրնար հասնիլ, կ’’’’որոշէր նախարարներ եւ այլ որոշէր նախարարներ եւ այլ որոշէր նախարարներ եւ այլ որոշէր նախարարներ եւ այլ 
բարձրաստիճան մարդիկ, որպէսզի իր հետ վարէին բարձրաստիճան մարդիկ, որպէսզի իր հետ վարէին բարձրաստիճան մարդիկ, որպէսզի իր հետ վարէին բարձրաստիճան մարդիկ, որպէսզի իր հետ վարէին 
դատաւորական պաշտօնըդատաւորական պաշտօնըդատաւորական պաշտօնըդատաւորական պաշտօնը::::    

Աստուածաշունչին մէջ այն անձերը որոնք Աստուծոյ Աստուածաշունչին մէջ այն անձերը որոնք Աստուծոյ Աստուածաշունչին մէջ այն անձերը որոնք Աստուծոյ Աստուածաշունչին մէջ այն անձերը որոնք Աստուծոյ 
ժողովուրդին վրայ՝ Աստուծոյ թագաւորութեան եւ ժողովուրդին վրայ՝ Աստուծոյ թագաւորութեան եւ ժողովուրդին վրայ՝ Աստուծոյ թագաւորութեան եւ ժողովուրդին վրայ՝ Աստուծոյ թագաւորութեան եւ 
դատաւորութեան փոխանորդները նշանակուեցան, երբեմն դատաւորութեան փոխանորդները նշանակուեցան, երբեմն դատաւորութեան փոխանորդները նշանակուեցան, երբեմն դատաւորութեան փոխանորդները նշանակուեցան, երբեմն 
կոչոկոչոկոչոկոչուած են ւած են ւած են ւած են ««««աստուածներաստուածներաստուածներաստուածներ», », », », ցոյց տալու համար որ անոնք ցոյց տալու համար որ անոնք ցոյց տալու համար որ անոնք ցոյց տալու համար որ անոնք 
Աստուծոյ ներկայացուցիչներն են եւ փոխանորդաբար կը վարեն Աստուծոյ ներկայացուցիչներն են եւ փոխանորդաբար կը վարեն Աստուծոյ ներկայացուցիչներն են եւ փոխանորդաբար կը վարեն Աստուծոյ ներկայացուցիչներն են եւ փոխանորդաբար կը վարեն 
այն պաշտօնը որ Աստուած ինք պիտի վարէրայն պաշտօնը որ Աստուած ինք պիտի վարէրայն պաշտօնը որ Աստուած ինք պիտի վարէրայն պաշտօնը որ Աստուած ինք պիտի վարէր::::    

Աստուծոյ կամքն էր որ երկնաւոր թագաւորութիւնը իր Աստուծոյ կամքն էր որ երկնաւոր թագաւորութիւնը իր Աստուծոյ կամքն էր որ երկնաւոր թագաւորութիւնը իր Աստուծոյ կամքն էր որ երկնաւոր թագաւորութիւնը իր 
դրսեւորումը գտնէր երկրի վրայ, եւ Աստուած ասիկա դրսեւորումը գտնէր երկրի վրայ, եւ Աստուած ասիկա դրսեւորումը գտնէր երկրի վրայ, եւ Աստուած ասիկա դրսեւորումը գտնէր երկրի վրայ, եւ Աստուած ասիկա 
խոստացաւ Աբրահամին եխոստացաւ Աբրահամին եխոստացաւ Աբրահամին եխոստացաւ Աբրահամին եւ անոր սերունդին (Ծն 12.1ւ անոր սերունդին (Ծն 12.1ւ անոր սերունդին (Ծն 12.1ւ անոր սերունդին (Ծն 12.1----2), 2), 2), 2), ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս 
նաեւ Յակոբին բերնով Յուդային (Ծն 49.10), անկէ յետոյ Դաւիթին նաեւ Յակոբին բերնով Յուդային (Ծն 49.10), անկէ յետոյ Դաւիթին նաեւ Յակոբին բերնով Յուդային (Ծն 49.10), անկէ յետոյ Դաւիթին նաեւ Յակոբին բերնով Յուդային (Ծն 49.10), անկէ յետոյ Դաւիթին 
եւ անոր ընտանիքին (Բ.Թգ 7.16)եւ անոր ընտանիքին (Բ.Թգ 7.16)եւ անոր ընտանիքին (Բ.Թգ 7.16)եւ անոր ընտանիքին (Բ.Թգ 7.16)::::    Բոլորին ալ Աստուած մէԲոլորին ալ Աստուած մէԲոլորին ալ Աստուած մէԲոլորին ալ Աստուած մէ´́́́կ բան կ բան կ բան կ բան 
շեշտեց, այն՝ որ իրենց թագաւորութիւնը յաւիտենական շեշտեց, այն՝ որ իրենց թագաւորութիւնը յաւիտենական շեշտեց, այն՝ որ իրենց թագաւորութիւնը յաւիտենական շեշտեց, այն՝ որ իրենց թագաւորութիւնը յաւիտենական 
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թագաւորութիւն մը ըլլայթագաւորութիւն մը ըլլայթագաւորութիւն մը ըլլայթագաւորութիւն մը ըլլայ::::    Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները ««««յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական» » » » 
բառը տառացիօրէն հասկցան եւ ճիշդ անոր համար ալ, բառը տառացիօրէն հասկցան եւ ճիշդ անոր համար ալ, բառը տառացիօրէն հասկցան եւ ճիշդ անոր համար ալ, բառը տառացիօրէն հասկցան եւ ճիշդ անոր համար ալ, 
կկկկ’’’’ակնկալէին որ 1050 թուականին Սաւուղով սկսած ակնկալէին որ 1050 թուականին Սաւուղով սկսած ակնկալէին որ 1050 թուականին Սաւուղով սկսած ակնկալէին որ 1050 թուականին Սաւուղով սկսած 
թագաւորութիւնը վերջ պիտի չգտնէր եւ Իսրայէլ յաւիտենապէս թագաւորութիւնը վերջ պիտի չգտնէր եւ Իսրայէլ յաւիտենապէս թագաւորութիւնը վերջ պիտի չգտնէր եւ Իսրայէլ յաւիտենապէս թագաւորութիւնը վերջ պիտի չգտնէր եւ Իսրայէլ յաւիտենապէս 
թագաւորութիւն պիտի մնար եւ ժամանակի ընացքին հետզհետէ թագաւորութիւն պիտի մնար եւ ժամանակի ընացքին հետզհետէ թագաւորութիւն պիտի մնար եւ ժամանակի ընացքին հետզհետէ թագաւորութիւն պիտի մնար եւ ժամանակի ընացքին հետզհետէ 
աւելի ու աւելի պիտի հզօրանարաւելի ու աւելի պիտի հզօրանարաւելի ու աւելի պիտի հզօրանարաւելի ու աւելի պիտի հզօրանար::::    Բայց շուտով ականատես Բայց շուտով ականատես Բայց շուտով ականատես Բայց շուտով ականատես 
եղաեղաեղաեղան թագաւորութեան երկուքի բաժանումին 930 թուականինն թագաւորութեան երկուքի բաժանումին 930 թուականինն թագաւորութեան երկուքի բաժանումին 930 թուականինն թագաւորութեան երկուքի բաժանումին 930 թուականին::::    
Երկու թագաւորութիւնները կոչուեցան.Երկու թագաւորութիւնները կոչուեցան.Երկու թագաւորութիւնները կոչուեցան.Երկու թագաւորութիւնները կոչուեցան.----    Յուդայի (կամ Հարաւի) Յուդայի (կամ Հարաւի) Յուդայի (կամ Հարաւի) Յուդայի (կամ Հարաւի) 
թագաւորութիւն եւ Իսրայէլի (կամ Հիւսիսի) թագաւորութիւնթագաւորութիւն եւ Իսրայէլի (կամ Հիւսիսի) թագաւորութիւնթագաւորութիւն եւ Իսրայէլի (կամ Հիւսիսի) թագաւորութիւնթագաւորութիւն եւ Իսրայէլի (կամ Հիւսիսի) թագաւորութիւն::::    
Բաժանեալ թագաւորութիւններուն մասին եւս մտածեցին որ Բաժանեալ թագաւորութիւններուն մասին եւս մտածեցին որ Բաժանեալ թագաւորութիւններուն մասին եւս մտածեցին որ Բաժանեալ թագաւորութիւններուն մասին եւս մտածեցին որ 
անոնք պիտի գոյատեւեն յաւիտենապէս. բայց յուսանոնք պիտի գոյատեւեն յաւիտենապէս. բայց յուսանոնք պիտի գոյատեւեն յաւիտենապէս. բայց յուսանոնք պիտի գոյատեւեն յաւիտենապէս. բայց յուսախաբ եղան ախաբ եղան ախաբ եղան ախաբ եղան 
երբ տեսան որ 722 թուականին տապալեցաւ Իսրայէլի (Հիւսիսի) երբ տեսան որ 722 թուականին տապալեցաւ Իսրայէլի (Հիւսիսի) երբ տեսան որ 722 թուականին տապալեցաւ Իսրայէլի (Հիւսիսի) երբ տեսան որ 722 թուականին տապալեցաւ Իսրայէլի (Հիւսիսի) 
թագաւորւթիւնը Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորին ձեռքով, թագաւորւթիւնը Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորին ձեռքով, թագաւորւթիւնը Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորին ձեռքով, թագաւորւթիւնը Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորին ձեռքով, 
իսկ 587 թուականին, տապալեցաւ Յուդայի (Հարաւի) իսկ 587 թուականին, տապալեցաւ Յուդայի (Հարաւի) իսկ 587 թուականին, տապալեցաւ Յուդայի (Հարաւի) իսկ 587 թուականին, տապալեցաւ Յուդայի (Հարաւի) 
թագաւորութիւնը Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին թագաւորութիւնը Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին թագաւորութիւնը Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին թագաւորութիւնը Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին 
ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով::::    Յուդայի թագաւորութեան անկումէն ետքՅուդայի թագաւորութեան անկումէն ետքՅուդայի թագաւորութեան անկումէն ետքՅուդայի թագաւորութեան անկումէն ետք, , , , անոր անոր անոր անոր 
բնակիչները գերի տարուեցան Բաբելոնբնակիչները գերի տարուեցան Բաբելոնբնակիչները գերի տարուեցան Բաբելոնբնակիչները գերի տարուեցան Բաբելոն::::    Գերութեան մէջ էր որ Գերութեան մէջ էր որ Գերութեան մէջ էր որ Գերութեան մէջ էր որ 
Եզեկիէլ մարգարէն հասկցաւ որ Աստուծոյ խոստացած Եզեկիէլ մարգարէն հասկցաւ որ Աստուծոյ խոստացած Եզեկիէլ մարգարէն հասկցաւ որ Աստուծոյ խոստացած Եզեկիէլ մարգարէն հասկցաւ որ Աստուծոյ խոստացած 
««««յաւիտենական թագաւորութիւնըյաւիտենական թագաւորութիւնըյաւիտենական թագաւորութիւնըյաւիտենական թագաւորութիւնը» » » » նիւթական իմաստ չունէր, նիւթական իմաստ չունէր, նիւթական իմաստ չունէր, նիւթական իմաստ չունէր, 
այլ՝ հոգեւոր իմաստ. մարգարէն հասկցաւ անիկա պիտի ըլլար այլ՝ հոգեւոր իմաստ. մարգարէն հասկցաւ անիկա պիտի ըլլար այլ՝ հոգեւոր իմաստ. մարգարէն հասկցաւ անիկա պիտի ըլլար այլ՝ հոգեւոր իմաստ. մարգարէն հասկցաւ անիկա պիտի ըլլար 
այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի´́́́    թագաւորութիւն մը, որ աշխարհի պատմթագաւորութիւն մը, որ աշխարհի պատմթագաւորութիւն մը, որ աշխարհի պատմթագաւորութիւն մը, որ աշխարհի պատմութեան ութեան ութեան ութեան 
ժամանակով եւ թուականներով պայմանով պիտի չըլլայժամանակով եւ թուականներով պայմանով պիտի չըլլայժամանակով եւ թուականներով պայմանով պիտի չըլլայժամանակով եւ թուականներով պայմանով պիտի չըլլայ::::    

Աստուած այս իրողութիւնը յայտնեց մարգարէին միջոցաւ՝ Աստուած այս իրողութիւնը յայտնեց մարգարէին միջոցաւ՝ Աստուած այս իրողութիւնը յայտնեց մարգարէին միջոցաւ՝ Աստուած այս իրողութիւնը յայտնեց մարգարէին միջոցաւ՝ 
երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. ««««Խոյրը վերցոԽոյրը վերցոԽոյրը վերցոԽոյրը վերցո´́́́ւր ու թագը հանէւր ու թագը հանէւր ու թագը հանէւր ու թագը հանէ´́́́. . . . ասիկա այսպէս ասիկա այսպէս ասիկա այսպէս ասիկա այսպէս 
չչչչ’’’’ըլլար, ցածը բարձրացոըլլար, ցածը բարձրացոըլլար, ցածը բարձրացոըլլար, ցածը բարձրացո´́́́ւր եւ բարձրը ցածցուր եւ բարձրը ցածցուր եւ բարձրը ցածցուր եւ բարձրը ցածցո´́́́ւրւրւրւր::::    Զանիկա Զանիկա Զանիկա Զանիկա 
տակնուվրայ, տակնուվրայ, տակնուվրայ պիտի ընետակնուվրայ, տակնուվրայ, տակնուվրայ պիտի ընետակնուվրայ, տակնուվրայ, տակնուվրայ պիտի ընետակնուվրայ, տակնուվրայ, տակնուվրայ պիտի ընեմ ու ամ ու ամ ու ամ ու ա´́́́լ լ լ լ 
պիտի չըլլայ, մինչեւ գայ անիկա՝ որուն իրաւունքն էպիտի չըլլայ, մինչեւ գայ անիկա՝ որուն իրաւունքն էպիտի չըլլայ, մինչեւ գայ անիկա՝ որուն իրաւունքն էպիտի չըլլայ, մինչեւ գայ անիկա՝ որուն իրաւունքն է::::    Անոր պիտի Անոր պիտի Անոր պիտի Անոր պիտի 
տամտամտամտամ»»»» ( ( ( (Եզ 21.26Եզ 21.26Եզ 21.26Եզ 21.26----27)27)27)27)::::    Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, որ 
Աստուծոյ կամքը չէր իր ժողովուրդին երկրաւոր յաւիտենական Աստուծոյ կամքը չէր իր ժողովուրդին երկրաւոր յաւիտենական Աստուծոյ կամքը չէր իր ժողովուրդին երկրաւոր յաւիտենական Աստուծոյ կամքը չէր իր ժողովուրդին երկրաւոր յաւիտենական 
թագաւորութիւն մը ընծայել, ճիշդ անոր համար, հրահանգեց թագաւորութիւն մը ընծայել, ճիշդ անոր համար, հրահանգեց թագաւորութիւն մը ընծայել, ճիշդ անոր համար, հրահանգեց թագաւորութիւն մը ընծայել, ճիշդ անոր համար, հրահանգեց 
թագը վերցնել եւ խօսեցթագը վերցնել եւ խօսեցթագը վերցնել եւ խօսեցթագը վերցնել եւ խօսեցաւ գալիք Թագաւորի մը մասին, որ աւ գալիք Թագաւորի մը մասին, որ աւ գալիք Թագաւորի մը մասին, որ աւ գալիք Թագաւորի մը մասին, որ 
յաւիտենապէս թագաւոր պիտի ըլլայյաւիտենապէս թագաւոր պիտի ըլլայյաւիտենապէս թագաւոր պիտի ըլլայյաւիտենապէս թագաւոր պիտի ըլլայ::::    Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ 
ակնարկութիւնը Քրիստոսի էակնարկութիւնը Քրիստոսի էակնարկութիւնը Քրիստոսի էակնարկութիւնը Քրիստոսի է::::    

Բաբելոնի գերութեան օրերուն, Դանիէլ մարգարէն ինք եւս Բաբելոնի գերութեան օրերուն, Դանիէլ մարգարէն ինք եւս Բաբելոնի գերութեան օրերուն, Դանիէլ մարգարէն ինք եւս Բաբելոնի գերութեան օրերուն, Դանիէլ մարգարէն ինք եւս 
երբ կը մեկնէր Նաբուգոդոնոսորին երազը, խօսեցաւ երբ կը մեկնէր Նաբուգոդոնոսորին երազը, խօսեցաւ երբ կը մեկնէր Նաբուգոդոնոսորին երազը, խօսեցաւ երբ կը մեկնէր Նաբուգոդոնոսորին երազը, խօսեցաւ 
թագաւորութեան մը մասին, որ Աստուծոյ միջամտութեամբ թագաւորութեան մը մասին, որ Աստուծոյ միջամտութեամբ թագաւորութեան մը մասին, որ Աստուծոյ միջամտութեամբ թագաւորութեան մը մասին, որ Աստուծոյ միջամտութեամբ 
պիտի հասպիտի հասպիտի հասպիտի հաստատուի եւ որ յաւիտենական թագաւորութիւն մը տատուի եւ որ յաւիտենական թագաւորութիւն մը տատուի եւ որ յաւիտենական թագաւորութիւն մը տատուի եւ որ յաւիտենական թագաւորութիւն մը 
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պիտի ըլլայ (Դն 2.44պիտի ըլլայ (Դն 2.44պիտի ըլլայ (Դն 2.44պիտի ըլլայ (Դն 2.44----45)45)45)45)::::    Քանի մը գլուխ անդին, մարգարէն Քանի մը գլուխ անդին, մարգարէն Քանի մը գլուխ անդին, մարգարէն Քանի մը գլուխ անդին, մարգարէն 
տեսիլք մը կը տեսնէ եւ մինչդեռ տեսիլքին կը նայի, ահա տեսիլք մը կը տեսնէ եւ մինչդեռ տեսիլքին կը նայի, ահա տեսիլք մը կը տեսնէ եւ մինչդեռ տեսիլքին կը նայի, ահա տեսիլք մը կը տեսնէ եւ մինչդեռ տեսիլքին կը նայի, ահա 
յանկարծ կը տեսնէ Հինաւուրցը աթոռի մը վրայ նստած՝ յանկարծ կը տեսնէ Հինաւուրցը աթոռի մը վրայ նստած՝ յանկարծ կը տեսնէ Հինաւուրցը աթոռի մը վրայ նստած՝ յանկարծ կը տեսնէ Հինաւուրցը աթոռի մը վրայ նստած՝ 
պատրաստ դատաստան ընելուպատրաստ դատաստան ընելուպատրաստ դատաստան ընելուպատրաստ դատաստան ընելու::::    Եւ կը տեսնէ Մարդու Որդիին Եւ կը տեսնէ Մարդու Որդիին Եւ կը տեսնէ Մարդու Որդիին Եւ կը տեսնէ Մարդու Որդիին 
նման մէնման մէնման մէնման մէկը որ ամպերով կու գայ եւ կը մօտեցուի Հինաւուրցին եւ կը որ ամպերով կու գայ եւ կը մօտեցուի Հինաւուրցին եւ կը որ ամպերով կու գայ եւ կը մօտեցուի Հինաւուրցին եւ կը որ ամպերով կու գայ եւ կը մօտեցուի Հինաւուրցին եւ 
անոր իշխանութիւն, պատիւ ու թագաւորութիւն կը տրուի, անոր իշխանութիւն, պատիւ ու թագաւորութիւն կը տրուի, անոր իշխանութիւն, պատիւ ու թագաւորութիւն կը տրուի, անոր իշխանութիւն, պատիւ ու թագաւորութիւն կը տրուի, 
որպէսզի բոլոր ազգերը անոր ծառայեն (Դն 7.9որպէսզի բոլոր ազգերը անոր ծառայեն (Դն 7.9որպէսզի բոլոր ազգերը անոր ծառայեն (Դն 7.9որպէսզի բոլոր ազգերը անոր ծառայեն (Դն 7.9----14)14)14)14)::::    

Տուեալ աստուածային խոստումը ՔրիստոսոՏուեալ աստուածային խոստումը ՔրիստոսոՏուեալ աստուածային խոստումը ՔրիստոսոՏուեալ աստուածային խոստումը Քրիստոսո´́́́վ միայն պիտի վ միայն պիտի վ միայն պիտի վ միայն պիտի 
իրականանարիրականանարիրականանարիրականանար::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ իսկական ու նք պիտի ըլլայ իսկական ու նք պիտի ըլլայ իսկական ու նք պիտի ըլլայ իսկական ու 
յաւիտենակյաւիտենակյաւիտենակյաւիտենական թագաւորըան թագաւորըան թագաւորըան թագաւորը::::    Յատկանշական է Գաբրիէլ Յատկանշական է Գաբրիէլ Յատկանշական է Գաբրիէլ Յատկանշական է Գաբրիէլ 
հրեշտակին խօսքը Յիսուսի վերաբերեալ Մարիամին ուղղուած. հրեշտակին խօսքը Յիսուսի վերաբերեալ Մարիամին ուղղուած. հրեշտակին խօսքը Յիսուսի վերաբերեալ Մարիամին ուղղուած. հրեշտակին խօսքը Յիսուսի վերաբերեալ Մարիամին ուղղուած. 
««««Անիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուիԱնիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուիԱնիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուիԱնիկա մեծ պիտի ըլլայ եւ Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուի::::    
Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօրը՝ Դաւիթի գահը, եւ 
անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս պիտի անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս պիտի անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս պիտի անիկա Յակոբի սերունդներուն վրայ յաւիտեանս պիտի 
թագաւորէթագաւորէթագաւորէթագաւորէ::::    ԱնորԱնորԱնորԱնոր    թագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայթագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայթագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայթագաւորութիւնը անվախճան պիտի ըլլայ»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
1.321.321.321.32----33)33)33)33)::::    

Երեւոյթ մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալԵրեւոյթ մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալԵրեւոյթ մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալԵրեւոյթ մը կայ որուն պէտք է անդրադառնալ::::    Մենք կը Մենք կը Մենք կը Մենք կը 
հաւատանք որ ոհաւատանք որ ոհաւատանք որ ոհաւատանք որ ո´́́́չ միայն Քրիստոսի թագաւորութիւնը չ միայն Քրիստոսի թագաւորութիւնը չ միայն Քրիստոսի թագաւորութիւնը չ միայն Քրիստոսի թագաւորութիւնը 
յաւիտենական թագաւորութիւն մըն է, այլեւ Քրիստոս իյաւիտենական թագաւորութիւն մըն է, այլեւ Քրիստոս իյաւիտենական թագաւորութիւն մըն է, այլեւ Քրիստոս իյաւիտենական թագաւորութիւն մըն է, այլեւ Քրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
յաւիտենական թագաւոր էյաւիտենական թագաւոր էյաւիտենական թագաւոր էյաւիտենական թագաւոր է::::    Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս 
յաւիտենյաւիտենյաւիտենյաւիտենական թագաւոր է, ըսել կական թագաւոր է, ըսել կական թագաւոր է, ըսել կական թագաւոր է, ըսել կ’’’’ուզենք թէ ամբողջ ուզենք թէ ամբողջ ուզենք թէ ամբողջ ուզենք թէ ամբողջ 
յաւիտենականութեան ընթացքին ան պիտի թագաւորէ Հօրը եւ յաւիտենականութեան ընթացքին ան պիտի թագաւորէ Հօրը եւ յաւիտենականութեան ընթացքին ան պիտի թագաւորէ Հօրը եւ յաւիտենականութեան ընթացքին ան պիտի թագաւորէ Հօրը եւ 
Սուրբ Հոգիին հետ միասինՍուրբ Հոգիին հետ միասինՍուրբ Հոգիին հետ միասինՍուրբ Հոգիին հետ միասին::::    Ասիկա բացարձակ ճշմարտութիւն Ասիկա բացարձակ ճշմարտութիւն Ասիկա բացարձակ ճշմարտութիւն Ասիկա բացարձակ ճշմարտութիւն 
մըն էմըն էմըն էմըն է::::    Ոմանք սակայն հեռացան այս ճշմարտութենէնՈմանք սակայն հեռացան այս ճշմարտութենէնՈմանք սակայն հեռացան այս ճշմարտութենէնՈմանք սակայն հեռացան այս ճշմարտութենէն::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
4444----րդ դարուն կային աղանդաւորներ, որոնք կրդ դարուն կային աղանդաւորներ, որոնք կրդ դարուն կային աղանդաւորներ, որոնք կրդ դարուն կային աղանդաւորներ, որոնք կ’’’’ըսէին թէ ըսէին թէ ըսէին թէ ըսէին թէ 
դատաստադատաստադատաստադատաստանէն ետք, Քրիստոս պիտի լուծուի իր Հօրը ծոցին մէջ նէն ետք, Քրիստոս պիտի լուծուի իր Հօրը ծոցին մէջ նէն ետք, Քրիստոս պիտի լուծուի իր Հօրը ծոցին մէջ նէն ետք, Քրիստոս պիտի լուծուի իր Հօրը ծոցին մէջ 
եւ Հայրը իեւ Հայրը իեւ Հայրը իեւ Հայրը ի´́́́նք պիտի ըլլայ ու պիտի մնայ միակ թագաւորընք պիտի ըլլայ ու պիտի մնայ միակ թագաւորընք պիտի ըլլայ ու պիտի մնայ միակ թագաւորընք պիտի ըլլայ ու պիտի մնայ միակ թագաւորը::::    

Ներկայ ժամանակներուն ալ կան աղանդաւորներ, որոնք Ներկայ ժամանակներուն ալ կան աղանդաւորներ, որոնք Ներկայ ժամանակներուն ալ կան աղանդաւորներ, որոնք Ներկայ ժամանակներուն ալ կան աղանդաւորներ, որոնք 
նոյն բանը կնոյն բանը կնոյն բանը կնոյն բանը կ’’’’ըսեն թէպէտ տարբեր բառերով ու դարձուածքներով, ըսեն թէպէտ տարբեր բառերով ու դարձուածքներով, ըսեն թէպէտ տարբեր բառերով ու դարձուածքներով, ըսեն թէպէտ տարբեր բառերով ու դարձուածքներով, 
հիմնուելով Պօղոս առաքեալի հետեւեալ խօսքին վրայ. հիմնուելով Պօղոս առաքեալի հետեւեալ խօսքին վրայ. հիմնուելով Պօղոս առաքեալի հետեւեալ խօսքին վրայ. հիմնուելով Պօղոս առաքեալի հետեւեալ խօսքին վրայ. ««««ՈՈՈՈրմէ րմէ րմէ րմէ 
ետք պիտի գայ վախճանը, երբ Քրիստոս թագաւորութիւնը պիտի ետք պիտի գայ վախճանը, երբ Քրիստոս թագաւորութիւնը պիտի ետք պիտի գայ վախճանը, երբ Քրիստոս թագաւորութիւնը պիտի ետք պիտի գայ վախճանը, երբ Քրիստոս թագաւորութիւնը պիտի 
յանձնէ Հօր Աստուծոյ, ոչնչացնելէ ետք ոգեղէն աշխարհի չար յանձնէ Հօր Աստուծոյ, ոչնչացնելէ ետք ոգեղէն աշխարհի չար յանձնէ Հօր Աստուծոյ, ոչնչացնելէ ետք ոգեղէն աշխարհի չար յանձնէ Հօր Աստուծոյ, ոչնչացնելէ ետք ոգեղէն աշխարհի չար 
իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւններըիշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւններըիշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւններըիշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները::::    
Որովհետեւ Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած Որովհետեւ Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած Որովհետեւ Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած Որովհետեւ Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած 
բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեբոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեբոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեբոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ ւ ւ ւ 
պատուանդանպատուանդանպատուանդանպատուանդան::::    Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը 
պիտի ըլլայպիտի ըլլայպիտի ըլլայպիտի ըլլայ::::    Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ 
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««««Աստուած ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուած ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուած ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուած ամէն բան անոր ենթարկեց»»»»::::    Բայց անշուշտ երբ կԲայց անշուշտ երբ կԲայց անշուշտ երբ կԲայց անշուշտ երբ կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ 
««««ամէն բան անոր ենթարկած էամէն բան անոր ենթարկած էամէն բան անոր ենթարկած էամէն բան անոր ենթարկած է», », », », յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ ««««ամէն ամէն ամէն ամէն 
ինչինչինչինչ» » » » բացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անբացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անբացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անբացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցոր ենթարկեցոր ենթարկեցոր ենթարկեց::::    Իսկ երբ Իսկ երբ Իսկ երբ Իսկ երբ 
ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք 
պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, 
որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջորպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջորպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջորպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.24Ա.Կր 15.24Ա.Կր 15.24Ա.Կր 15.24----
28)28)28)28)::::    

Ոմանք նկատի առնելով 24Ոմանք նկատի առնելով 24Ոմանք նկատի առնելով 24Ոմանք նկատի առնելով 24----րդ համարը, որ կրդ համարը, որ կրդ համարը, որ կրդ համարը, որ կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ 
Քրիստոս ոչնչացնելէ ետքՔրիստոս ոչնչացնելէ ետքՔրիստոս ոչնչացնելէ ետքՔրիստոս ոչնչացնելէ ետք    ոգեղէն աշխարհի չար ոգեղէն աշխարհի չար ոգեղէն աշխարհի չար ոգեղէն աշխարհի չար 
իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները՝ իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները՝ իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները՝ իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները՝ 
թագաւորութիւնը պիտի յանձնէ Հօր Աստուծոյ, եւ նկատի թագաւորութիւնը պիտի յանձնէ Հօր Աստուծոյ, եւ նկատի թագաւորութիւնը պիտի յանձնէ Հօր Աստուծոյ, եւ նկատի թագաւորութիւնը պիտի յանձնէ Հօր Աստուծոյ, եւ նկատի 
առնելով 28առնելով 28առնելով 28առնելով 28----րդ համարը որ կրդ համարը որ կրդ համարը որ կրդ համարը որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Որդին ալ ինքզինք պիտի Որդին ալ ինքզինք պիտի Որդին ալ ինքզինք պիտի Որդին ալ ինքզինք պիտի 
ենթարկէ Աստուծոյենթարկէ Աստուծոյենթարկէ Աստուծոյենթարկէ Աստուծոյ»,»,»,»,    այն տպաւորութիւնը ունեցած են, որ այն տպաւորութիւնը ունեցած են, որ այն տպաւորութիւնը ունեցած են, որ այն տպաւորութիւնը ունեցած են, որ 
Քրիստոս պիտի դադրի թագաւոր ըլլաՔրիստոս պիտի դադրի թագաւոր ըլլաՔրիստոս պիտի դադրի թագաւոր ըլլաՔրիստոս պիտի դադրի թագաւոր ըլլալէ եւ Հայրը իլէ եւ Հայրը իլէ եւ Հայրը իլէ եւ Հայրը ի´́́́նք պիտի նք պիտի նք պիտի նք պիտի 
մնայ միակ թագաւորըմնայ միակ թագաւորըմնայ միակ թագաւորըմնայ միակ թագաւորը::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք ««««ինքզինք պիտի ենթարկէինքզինք պիտի ենթարկէինքզինք պիտի ենթարկէինքզինք պիտի ենթարկէ»»»»    
բառերուն մէջ կը տեսնեն ենթակայութիւն, ստորակայ դիրք, բառերուն մէջ կը տեսնեն ենթակայութիւն, ստորակայ դիրք, բառերուն մէջ կը տեսնեն ենթակայութիւն, ստորակայ դիրք, բառերուն մէջ կը տեսնեն ենթակայութիւն, ստորակայ դիրք, 
ստորադասութիւնստորադասութիւնստորադասութիւնստորադասութիւն::::    

Տուեալ հատուածը արդեօք Քրիստոսի ստորակայ ըլլալուն Տուեալ հատուածը արդեօք Քրիստոսի ստորակայ ըլլալուն Տուեալ հատուածը արդեօք Քրիստոսի ստորակայ ըլլալուն Տուեալ հատուածը արդեօք Քրիստոսի ստորակայ ըլլալուն 
մասի՞ն է որ կը խօսիմասի՞ն է որ կը խօսիմասի՞ն է որ կը խօսիմասի՞ն է որ կը խօսի::::    ԲնաԲնաԲնաԲնա´́́́ււււ::::    Բնագիրը Քրիստոսը կը Բնագիրը Քրիստոսը կը Բնագիրը Քրիստոսը կը Բնագիրը Քրիստոսը կը 
ներկայացնէ ամբողջ ներկայացնէ ամբողջ ներկայացնէ ամբողջ ներկայացնէ ամբողջ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ 
իշխանութեան վերադարձնելու իր դերին մէջիշխանութեան վերադարձնելու իր դերին մէջիշխանութեան վերադարձնելու իր դերին մէջիշխանութեան վերադարձնելու իր դերին մէջ::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
մարդեղութեան նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ մարդեղութեան նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ մարդեղութեան նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ մարդեղութեան նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ 
ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ տիրապետութեան ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ տիրապետութեան ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ տիրապետութեան ստեղծագործութիւնը Աստուծոյ տիրապետութեան 
վերադարձնելըվերադարձնելըվերադարձնելըվերադարձնելը::::    Եւ ատիկա տեղի պիտի ունենայ միայն այն Եւ ատիկա տեղի պիտի ունենայ միայն այն Եւ ատիկա տեղի պիտի ունենայ միայն այն Եւ ատիկա տեղի պիտի ունենայ միայն այն 
ատեն, երբ թէատեն, երբ թէատեն, երբ թէատեն, երբ թէ´́́́    ոգեղէն եւ թէոգեղէն եւ թէոգեղէն եւ թէոգեղէն եւ թէ´́́́    նիւթեղէն աշխարհնիւթեղէն աշխարհնիւթեղէն աշխարհնիւթեղէն աշխարհի բոլոր ի բոլոր ի բոլոր ի բոլոր 
իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները իշխանութիւնները, պետութիւնները եւ զօրութիւնները 
վերջնականօրէն նուաճուին եւ ենթարկուին Քրիստոսի, եւ վերջնականօրէն նուաճուին եւ ենթարկուին Քրիստոսի, եւ վերջնականօրէն նուաճուին եւ ենթարկուին Քրիստոսի, եւ վերջնականօրէն նուաճուին եւ ենթարկուին Քրիստոսի, եւ 
Քրիստոս, որ մարդեղութեան անունն է Որդիին, զանոնք Քրիստոս, որ մարդեղութեան անունն է Որդիին, զանոնք Քրիստոս, որ մարդեղութեան անունն է Որդիին, զանոնք Քրիստոս, որ մարդեղութեան անունն է Որդիին, զանոնք 
ենթարկէ աստուածութեան. որովհետեւ անոնք պէտք չէ Որդիին ենթարկէ աստուածութեան. որովհետեւ անոնք պէտք չէ Որդիին ենթարկէ աստուածութեան. որովհետեւ անոնք պէտք չէ Որդիին ենթարկէ աստուածութեան. որովհետեւ անոնք պէտք չէ Որդիին 
ենթարկուած ըլլան լոկ իր մարդեղութեանը մէջ, այսենթարկուած ըլլան լոկ իր մարդեղութեանը մէջ, այսենթարկուած ըլլան լոկ իր մարդեղութեանը մէջ, այսենթարկուած ըլլան լոկ իր մարդեղութեանը մէջ, այսինքն՝ իբրեւ ինքն՝ իբրեւ ինքն՝ իբրեւ ինքն՝ իբրեւ 
մարդ, այլ ենթարկուած պէտք է ըլլան իրեն իր աստուածութեանը մարդ, այլ ենթարկուած պէտք է ըլլան իրեն իր աստուածութեանը մարդ, այլ ենթարկուած պէտք է ըլլան իրեն իր աստուածութեանը մարդ, այլ ենթարկուած պէտք է ըլլան իրեն իր աստուածութեանը 
մէջ իբրեւ Որդի, որ անբաժան է Հօրմէն եւ Հոգիէնմէջ իբրեւ Որդի, որ անբաժան է Հօրմէն եւ Հոգիէնմէջ իբրեւ Որդի, որ անբաժան է Հօրմէն եւ Հոգիէնմէջ իբրեւ Որդի, որ անբաժան է Հօրմէն եւ Հոգիէն::::    

Այլ բացատրութեամբ, Քրիստոս որ իր մարմինով միջնորդը Այլ բացատրութեամբ, Քրիստոս որ իր մարմինով միջնորդը Այլ բացատրութեամբ, Քրիստոս որ իր մարմինով միջնորդը Այլ բացատրութեամբ, Քրիստոս որ իր մարմինով միջնորդը 
եղաւ Աստուծոյ եւ աշխարհին, իր մարդեղութեամբը իրագործելէ եղաւ Աստուծոյ եւ աշխարհին, իր մարդեղութեամբը իրագործելէ եղաւ Աստուծոյ եւ աշխարհին, իր մարդեղութեամբը իրագործելէ եղաւ Աստուծոյ եւ աշխարհին, իր մարդեղութեամբը իրագործելէ 
ետք ամբողջ աշխարհին ենթարկումը Ասետք ամբողջ աշխարհին ենթարկումը Ասետք ամբողջ աշխարհին ենթարկումը Ասետք ամբողջ աշխարհին ենթարկումը Աստուծոյ եւ վերադարձը տուծոյ եւ վերադարձը տուծոյ եւ վերադարձը տուծոյ եւ վերադարձը 
սկզբնական հնազանդութեան, նաեւ իսկզբնական հնազանդութեան, նաեւ իսկզբնական հնազանդութեան, նաեւ իսկզբնական հնազանդութեան, նաեւ ի´́́́նք, իբրեւ Աստուած, նք, իբրեւ Աստուած, նք, իբրեւ Աստուած, նք, իբրեւ Աստուած, 
կկկկ’’’’ընդունի այդ ենթարկումը եւ հնազանդութիւնըընդունի այդ ենթարկումը եւ հնազանդութիւնըընդունի այդ ենթարկումը եւ հնազանդութիւնըընդունի այդ ենթարկումը եւ հնազանդութիւնը::::    Քրիստոս իբրեւ Քրիստոս իբրեւ Քրիստոս իբրեւ Քրիստոս իբրեւ 
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մարդ՝ թագաւորութիւնները կը հնազանդեցնէ Աստուծոյ, բայց մարդ՝ թագաւորութիւնները կը հնազանդեցնէ Աստուծոյ, բայց մարդ՝ թագաւորութիւնները կը հնազանդեցնէ Աստուծոյ, բայց մարդ՝ թագաւորութիւնները կը հնազանդեցնէ Աստուծոյ, բայց 
իբրեւ Աստուած, իիբրեւ Աստուած, իիբրեւ Աստուած, իիբրեւ Աստուած, ի´́́́նքն ալ իր կարգին կը վայելէ անոնց նքն ալ իր կարգին կը վայելէ անոնց նքն ալ իր կարգին կը վայելէ անոնց նքն ալ իր կարգին կը վայելէ անոնց 
հնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնը::::    

Տանք ուՏանք ուՏանք ուՏանք ուրիշ օրինակ մը, աւելի յստակացնելու համար, թէ րիշ օրինակ մը, աւելի յստակացնելու համար, թէ րիշ օրինակ մը, աւելի յստակացնելու համար, թէ րիշ օրինակ մը, աւելի յստակացնելու համար, թէ 
իիիի´́́́նչպէս Որդին թագաւորութիւնները իր Հօրը հնազանդեցնողն է, նչպէս Որդին թագաւորութիւնները իր Հօրը հնազանդեցնողն է, նչպէս Որդին թագաւորութիւնները իր Հօրը հնազանդեցնողն է, նչպէս Որդին թագաւորութիւնները իր Հօրը հնազանդեցնողն է, 
բայց միաժամանակ, այդ թագաւորութիւններէն հնազանդութիւն բայց միաժամանակ, այդ թագաւորութիւններէն հնազանդութիւն բայց միաժամանակ, այդ թագաւորութիւններէն հնազանդութիւն բայց միաժամանակ, այդ թագաւորութիւններէն հնազանդութիւն 
ընդունողն էընդունողն էընդունողն էընդունողն է::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««Քրիստոս իր անձը իբրեւ պատարագ Քրիստոս իր անձը իբրեւ պատարագ Քրիստոս իր անձը իբրեւ պատարագ Քրիստոս իր անձը իբրեւ պատարագ 
ընծայեց Աստուծոյընծայեց Աստուծոյընծայեց Աստուծոյընծայեց Աստուծոյ»,»,»,»,    արդե՞օք ատիկա կը նշանակէ արդե՞օք ատիկա կը նշանակէ արդե՞օք ատիկա կը նշանակէ արդե՞օք ատիկա կը նշանակէ թէ ինք թէ ինք թէ ինք թէ ինք 
Աստուած չէԱստուած չէԱստուած չէԱստուած չէ::::    Քրիստոս որ իր մարմինը իբրեւ պատարագ Քրիստոս որ իր մարմինը իբրեւ պատարագ Քրիստոս որ իր մարմինը իբրեւ պատարագ Քրիստոս որ իր մարմինը իբրեւ պատարագ 
ընծայեց Աստուծոյ, իր աստուածութեանը մէջ նաեւ այդ ընծան ընծայեց Աստուծոյ, իր աստուածութեանը մէջ նաեւ այդ ընծան ընծայեց Աստուծոյ, իր աստուածութեանը մէջ նաեւ այդ ընծան ընծայեց Աստուծոյ, իր աստուածութեանը մէջ նաեւ այդ ընծան 
ընդունողն էընդունողն էընդունողն էընդունողն է::::    Այլ խօսքով, ընծայողը իԱյլ խօսքով, ընծայողը իԱյլ խօսքով, ընծայողը իԱյլ խօսքով, ընծայողը ի´́́́նքն է, այդ ընծան նքն է, այդ ընծան նքն է, այդ ընծան նքն է, այդ ընծան 
ընդունողն ալ իընդունողն ալ իընդունողն ալ իընդունողն ալ ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    Մեր Խորհրդատետրին մէջ նաեւ նոյնը Մեր Խորհրդատետրին մէջ նաեւ նոյնը Մեր Խորհրդատետրին մէջ նաեւ նոյնը Մեր Խորհրդատետրին մէջ նաեւ նոյնը 
կկկկ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես թէւն ես թէւն ես թէւն ես թէ´́́́    մատուցանողը եւ մատուցանողը եւ մատուցանողը եւ մատուցանողը եւ թէթէթէթէ´́́́    մատուցուողը, թէմատուցուողը, թէմատուցուողը, թէմատուցուողը, թէ´́́́    
ընդունողը եւ թէընդունողը եւ թէընդունողը եւ թէընդունողը եւ թէ´́́́    տուողը, ոտուողը, ոտուողը, ոտուողը, ո՜՜՜՜վ մեր Աստուածը, Քրիստոսվ մեր Աստուածը, Քրիստոսվ մեր Աստուածը, Քրիստոսվ մեր Աստուածը, Քրիստոս»»»»::::26262626    
Ինչպէս Քրիստոս իԻնչպէս Քրիստոս իԻնչպէս Քրիստոս իԻնչպէս Քրիստոս ի´́́́նքն է թէնքն է թէնքն է թէնքն է թէ´́́́    տուողը եւ թէտուողը եւ թէտուողը եւ թէտուողը եւ թէ´́́́    տրուածը տրուածը տրուածը տրուածը 
ընդունողը, այնպէս ալ, իընդունողը, այնպէս ալ, իընդունողը, այնպէս ալ, իընդունողը, այնպէս ալ, ի´́́́նքն է բոլոր թագաւորութիւնները Հօրը նքն է բոլոր թագաւորութիւնները Հօրը նքն է բոլոր թագաւորութիւնները Հօրը նքն է բոլոր թագաւորութիւնները Հօրը 
հնազանդեցնողը եւ իհնազանդեցնողը եւ իհնազանդեցնողը եւ իհնազանդեցնողը եւ ի´́́́նքն է այդ թագաւորութիւններէն նքն է այդ թագաւորութիւններէն նքն է այդ թագաւորութիւններէն նքն է այդ թագաւորութիւններէն 
հնազանդութիւն ընդունողըհնազանդութիւն ընդունողըհնազանդութիւն ընդունողըհնազանդութիւն ընդունողը::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, 

թէ՝ պիտի բազմին տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար թէ՝ պիտի բազմին տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար թէ՝ պիտի բազմին տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար թէ՝ պիտի բազմին տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար 
Իսրայէլի տասներկու ցեղերը (Մտ 19.28)Իսրայէլի տասներկու ցեղերը (Մտ 19.28)Իսրայէլի տասներկու ցեղերը (Մտ 19.28)Իսրայէլի տասներկու ցեղերը (Մտ 19.28)::::    Դատողը Քրիստոս ինք Դատողը Քրիստոս ինք Դատողը Քրիստոս ինք Դատողը Քրիստոս ինք 
պիտի չըլլա՞յպիտի չըլլա՞յպիտի չըլլա՞յպիտի չըլլա՞յ::::    

    
Դատողը վստահաբար ՔրիստոԴատողը վստահաբար ՔրիստոԴատողը վստահաբար ՔրիստոԴատողը վստահաբար Քրիստո´́́́ս պիտի ըլլայս պիտի ըլլայս պիտի ըլլայս պիտի ըլլայ::::    Գահերու Գահերու Գահերու Գահերու 

վրայ բավրայ բավրայ բավրայ բազմիլը՝ Քրիստոսի թագաւորական փառքին մասնակից զմիլը՝ Քրիստոսի թագաւորական փառքին մասնակից զմիլը՝ Քրիստոսի թագաւորական փառքին մասնակից զմիլը՝ Քրիստոսի թագաւորական փառքին մասնակից 
դառնալ կը նշանակէդառնալ կը նշանակէդառնալ կը նշանակէդառնալ կը նշանակէ::::    Քրիստոս պիտի պատուէ ու փառաւորէ Քրիստոս պիտի պատուէ ու փառաւորէ Քրիստոս պիտի պատուէ ու փառաւորէ Քրիստոս պիտի պատուէ ու փառաւորէ 
բոլոր անոնք՝ որոնք հաւատարիմ կը մնան իրեն եւ իր արիւնով բոլոր անոնք՝ որոնք հաւատարիմ կը մնան իրեն եւ իր արիւնով բոլոր անոնք՝ որոնք հաւատարիմ կը մնան իրեն եւ իր արիւնով բոլոր անոնք՝ որոնք հաւատարիմ կը մնան իրեն եւ իր արիւնով 
իրագործուած փրկագործութիւնը կը տարածեն աշխարհի մէջիրագործուած փրկագործութիւնը կը տարածեն աշխարհի մէջիրագործուած փրկագործութիւնը կը տարածեն աշխարհի մէջիրագործուած փրկագործութիւնը կը տարածեն աշխարհի մէջ::::    

Հետեւաբար, մէկու մը գահ տալ կամ բազմելու իշխանութիւն Հետեւաբար, մէկու մը գահ տալ կամ բազմելու իշխանութիւն Հետեւաբար, մէկու մը գահ տալ կամ բազմելու իշխանութիւն Հետեւաբար, մէկու մը գահ տալ կամ բազմելու իշխանութիւն 
տալ՝ պարզապէս զայն պատուել կը նշանակէտալ՝ պարզապէս զայն պատուել կը նշանակէտալ՝ պարզապէս զայն պատուել կը նշանակէտալ՝ պարզապէս զայն պատուել կը նշանակէ::::    Միւս կողմէն, Միւս կողմէն, Միւս կողմէն, Միւս կողմէն, 
պէտք չէ մոռնանք որ դատաստանին օրը, արդարներու պէտք չէ մոռնանք որ դատաստանին օրը, արդարներու պէտք չէ մոռնանք որ դատաստանին օրը, արդարներու պէտք չէ մոռնանք որ դատաստանին օրը, արդարներու 

                                                 
26

 «Խորհրդատետր Սրբազան Պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ»: Աշխարհաբարի վերածուած՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանին 

կողմէ, Անթիլիաս, 1999, էջ 61: 
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ներկայութիւնը ինքնին անարդար եւ անապաշխար մարդոց ներկայութիւնը ինքնին անարդար եւ անապաշխար մարդոց ներկայութիւնը ինքնին անարդար եւ անապաշխար մարդոց ներկայութիւնը ինքնին անարդար եւ անապաշխար մարդոց 
համար դատապարտողական ներկայութիւն մը պիտի ըլլայհամար դատապարտողական ներկայութիւն մը պիտի ըլլայհամար դատապարտողական ներկայութիւն մը պիտի ըլլայհամար դատապարտողական ներկայութիւն մը պիտի ըլլայ::::    
Ինչպէս երբ արեւի լոյսը ծագի խաւարը փարատելու կը Ինչպէս երբ արեւի լոյսը ծագի խաւարը փարատելու կը Ինչպէս երբ արեւի լոյսը ծագի խաւարը փարատելու կը Ինչպէս երբ արեւի լոյսը ծագի խաւարը փարատելու կը 
դատապարտուի,դատապարտուի,դատապարտուի,դատապարտուի,    այնպէս ալ, երբ այնպէս ալ, երբ այնպէս ալ, երբ այնպէս ալ, երբ ««««արդարները արեւու պէսարդարները արեւու պէսարդարները արեւու պէսարդարները արեւու պէս» » » » 
փայլին դատաստանի օրը՝ ատիկա ինքնին մեղաւորներուն փայլին դատաստանի օրը՝ ատիկա ինքնին մեղաւորներուն փայլին դատաստանի օրը՝ ատիկա ինքնին մեղաւորներուն փայլին դատաստանի օրը՝ ատիկա ինքնին մեղաւորներուն 
դատապարտութիւնը պիտի նշանակէդատապարտութիւնը պիտի նշանակէդատապարտութիւնը պիտի նշանակէդատապարտութիւնը պիտի նշանակէ::::    

    
2.2.2.2.----    Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ իր աշակերտներուն ըսաւ, 

թէ՝ պիտի երթայ եւ իրենց համար տեղ պիտի պատրաստէ (Յհ թէ՝ պիտի երթայ եւ իրենց համար տեղ պիտի պատրաստէ (Յհ թէ՝ պիտի երթայ եւ իրենց համար տեղ պիտի պատրաստէ (Յհ թէ՝ պիտի երթայ եւ իրենց համար տեղ պիտի պատրաստէ (Յհ 
14.2)14.2)14.2)14.2)::::    Արդե՞օք տառացիօրէն պէտքԱրդե՞օք տառացիօրէն պէտքԱրդե՞օք տառացիօրէն պէտքԱրդե՞օք տառացիօրէն պէտք    է հասկնալ է հասկնալ է հասկնալ է հասկնալ ««««տեղ տեղ տեղ տեղ 
պատրաստելպատրաստելպատրաստելպատրաստել» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    

    
Տառացիօրէն չենք կրնար հասկնալ, որովհետեւ, յիշեցէք որ Տառացիօրէն չենք կրնար հասկնալ, որովհետեւ, յիշեցէք որ Տառացիօրէն չենք կրնար հասկնալ, որովհետեւ, յիշեցէք որ Տառացիօրէն չենք կրնար հասկնալ, որովհետեւ, յիշեցէք որ 

ուրիշ առիթով մը Քրիստոս ըսաւ, թէ՝ ուրիշ առիթով մը Քրիստոս ըսաւ, թէ՝ ուրիշ առիթով մը Քրիստոս ըսաւ, թէ՝ ուրիշ առիթով մը Քրիստոս ըսաւ, թէ՝ ««««արքայութիւնը աշխարհի արքայութիւնը աշխարհի արքայութիւնը աշխարհի արքայութիւնը աշխարհի 
սկիզբէն պատրաստուած էսկիզբէն պատրաստուած էսկիզբէն պատրաստուած էսկիզբէն պատրաստուած է»»»»    արդէն (Մտ 25.34)արդէն (Մտ 25.34)արդէն (Մտ 25.34)արդէն (Մտ 25.34):::: « « « «ՏեղՏեղՏեղՏեղ» » » » 
բացատրութիւնը հետեւաբար, երբեք նիւթական առում չունիբացատրութիւնը հետեւաբար, երբեք նիւթական առում չունիբացատրութիւնը հետեւաբար, երբեք նիւթական առում չունիբացատրութիւնը հետեւաբար, երբեք նիւթական առում չունի::::    
ԲայցԲայցԲայցԲայց    Քրիստոս երթալ եւ տեղ պատրաստելու մասին կը խօսի իր Քրիստոս երթալ եւ տեղ պատրաստելու մասին կը խօսի իր Քրիստոս երթալ եւ տեղ պատրաստելու մասին կը խօսի իր Քրիստոս երթալ եւ տեղ պատրաստելու մասին կը խօսի իր 
աշակերտներուն, որպէսզի ապահովութեան եւ վստահութեան աշակերտներուն, որպէսզի ապահովութեան եւ վստահութեան աշակերտներուն, որպէսզի ապահովութեան եւ վստահութեան աշակերտներուն, որպէսզի ապահովութեան եւ վստահութեան 
շունչով մը լեցնէ զանոնք. եւ աշակերտները պէտք ունէին այդ շունչով մը լեցնէ զանոնք. եւ աշակերտները պէտք ունէին այդ շունչով մը լեցնէ զանոնք. եւ աշակերտները պէտք ունէին այդ շունչով մը լեցնէ զանոնք. եւ աշակերտները պէտք ունէին այդ 
վստահութեան եւ ապահովութեան, մանաւանդ այս վստահութեան եւ ապահովութեան, մանաւանդ այս վստահութեան եւ ապահովութեան, մանաւանդ այս վստահութեան եւ ապահովութեան, մանաւանդ այս 
հանգրուանին, երբ կը պատրաստուին դժուարին հանգրուան մը հանգրուանին, երբ կը պատրաստուին դժուարին հանգրուան մը հանգրուանին, երբ կը պատրաստուին դժուարին հանգրուան մը հանգրուանին, երբ կը պատրաստուին դժուարին հանգրուան մը 
դիդիդիդիմագրաւելու, Քրիստոսի խաչելութեամբմագրաւելու, Քրիստոսի խաչելութեամբմագրաւելու, Քրիստոսի խաչելութեամբմագրաւելու, Քրիստոսի խաչելութեամբ::::    

    
3.3.3.3.----    Պօղոս առաքեալ կը խօսի սկիզբէն փրկութեան Պօղոս առաքեալ կը խօսի սկիզբէն փրկութեան Պօղոս առաքեալ կը խօսի սկիզբէն փրկութեան Պօղոս առաքեալ կը խօսի սկիզբէն փրկութեան 

նախասահմանուած մարդոց մասին (Հռ 8.29նախասահմանուած մարդոց մասին (Հռ 8.29նախասահմանուած մարդոց մասին (Հռ 8.29նախասահմանուած մարդոց մասին (Հռ 8.29----30)30)30)30)::::    Արդե՞օք ասիկա Արդե՞օք ասիկա Արդե՞օք ասիկա Արդե՞օք ասիկա 
կը նշանակէ թէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որոկը նշանակէ թէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որոկը նշանակէ թէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որոկը նշանակէ թէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որո´́́́նք պիտի փրկուին եւ նք պիտի փրկուին եւ նք պիտի փրկուին եւ նք պիտի փրկուին եւ 
որոորոորոորո´́́́նք ոչնք ոչնք ոչնք ոչ::::    

    
Երբ Պօղոս առաքեալ որոշ մարդոց համար կը գործածէ Երբ Պօղոս առաքեալ որոշ մարդոց համար կը գործածէ Երբ Պօղոս առաքեալ որոշ մարդոց համար կը գործածէ Երբ Պօղոս առաքեալ որոշ մարդոց համար կը գործածէ 

««««սասասասահմանուածհմանուածհմանուածհմանուած» » » » կամ կամ կամ կամ ««««նախասահմանուածնախասահմանուածնախասահմանուածնախասահմանուած» » » » բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, 
ատիկա չի նշանակեր որ անոնք իսկապէս սկիզբէն ատիկա չի նշանակեր որ անոնք իսկապէս սկիզբէն ատիկա չի նշանակեր որ անոնք իսկապէս սկիզբէն ատիկա չի նշանակեր որ անոնք իսկապէս սկիզբէն 
նախասահմանուած են իբրեւ վերջնականօրէն փրկուածներնախասահմանուած են իբրեւ վերջնականօրէն փրկուածներնախասահմանուած են իբրեւ վերջնականօրէն փրկուածներնախասահմանուած են իբրեւ վերջնականօրէն փրկուածներ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
««««նախասահմանուածնախասահմանուածնախասահմանուածնախասահմանուած» » » » ըսելով, պիտի հասկնանք որ սկիզբէն ըսելով, պիտի հասկնանք որ սկիզբէն ըսելով, պիտի հասկնանք որ սկիզբէն ըսելով, պիտի հասկնանք որ սկիզբէն 
որոշուած է թէ ոորոշուած է թէ ոորոշուած է թէ ոորոշուած է թէ ո´́́́վ պիտի փրկուի եւ ով պիտի փրկուի եւ ով պիտի փրկուի եւ ով պիտի փրկուի եւ ո´́́́վ ոչ, ատիկա կը նշանակէ վ ոչ, ատիկա կը նշանակէ վ ոչ, ատիկա կը նշանակէ վ ոչ, ատիկա կը նշանակէ 
որ մաոր մաոր մաոր մարդկային մեր ազատ կամքը դեր չունի մեր փրկութեան մէջրդկային մեր ազատ կամքը դեր չունի մեր փրկութեան մէջրդկային մեր ազատ կամքը դեր չունի մեր փրկութեան մէջրդկային մեր ազատ կամքը դեր չունի մեր փրկութեան մէջ::::    
Եթէ այդ իմաստով հասկնանք նախասահմանութիւնը, այդ Եթէ այդ իմաստով հասկնանք նախասահմանութիւնը, այդ Եթէ այդ իմաստով հասկնանք նախասահմանութիւնը, այդ Եթէ այդ իմաստով հասկնանք նախասահմանութիւնը, այդ 
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պարագային ի՞նչ արժանիք կպարագային ի՞նչ արժանիք կպարագային ի՞նչ արժանիք կպարագային ի՞նչ արժանիք կ’’’’ունենանք մենք մեր փրկութեան ունենանք մենք մեր փրկութեան ունենանք մենք մեր փրկութեան ունենանք մենք մեր փրկութեան 
մէջմէջմէջմէջ::::    

Եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր փրկուած ըլլալը, ալ ինչո՞ւ Եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր փրկուած ըլլալը, ալ ինչո՞ւ Եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր փրկուած ըլլալը, ալ ինչո՞ւ Եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր փրկուած ըլլալը, ալ ինչո՞ւ 
պայքարինք մեղքին դէմ, ինչո՞ւ հոգ ընենք մեր փրպայքարինք մեղքին դէմ, ինչո՞ւ հոգ ընենք մեր փրպայքարինք մեղքին դէմ, ինչո՞ւ հոգ ընենք մեր փրպայքարինք մեղքին դէմ, ինչո՞ւ հոգ ընենք մեր փրկութեան կութեան կութեան կութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Իսկ եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր դատապարտութիւնը, Իսկ եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր դատապարտութիւնը, Իսկ եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր դատապարտութիւնը, Իսկ եթէ սկիզբէն որոշուած է մեր դատապարտութիւնը, 
կրնա՞նք բան մը ընել չդատապարտուելու համար, կրնա՞նք բան կրնա՞նք բան մը ընել չդատապարտուելու համար, կրնա՞նք բան կրնա՞նք բան մը ընել չդատապարտուելու համար, կրնա՞նք բան կրնա՞նք բան մը ընել չդատապարտուելու համար, կրնա՞նք բան 
մը ընել մեր փրկութիւնը շահելու համարմը ընել մեր փրկութիւնը շահելու համարմը ընել մեր փրկութիւնը շահելու համարմը ընել մեր փրկութիւնը շահելու համար::::    Եթէ սկիզբէն ճշդուած է Եթէ սկիզբէն ճշդուած է Եթէ սկիզբէն ճշդուած է Եթէ սկիզբէն ճշդուած է 
թէ որոթէ որոթէ որոթէ որո´́́́նք պիտի փրկուին եւ որոնք պիտի փրկուին եւ որոնք պիտի փրկուին եւ որոնք պիտի փրկուին եւ որո´́́́նք ոչ, պէ՞տք է աշխատինք մեր նք ոչ, պէ՞տք է աշխատինք մեր նք ոչ, պէ՞տք է աշխատինք մեր նք ոչ, պէ՞տք է աշխատինք մեր 
փրկութեան համար, պէ՞փրկութեան համար, պէ՞փրկութեան համար, պէ՞փրկութեան համար, պէ՞տք է հաւատալ Աստուծոյ, պէ՞տք է տք է հաւատալ Աստուծոյ, պէ՞տք է տք է հաւատալ Աստուծոյ, պէ՞տք է տք է հաւատալ Աստուծոյ, պէ՞տք է 
յանձնուիլ Աստուծոյ, եւ եթէ յանձնուինք օգուտ մը կյանձնուիլ Աստուծոյ, եւ եթէ յանձնուինք օգուտ մը կյանձնուիլ Աստուծոյ, եւ եթէ յանձնուինք օգուտ մը կյանձնուիլ Աստուծոյ, եւ եթէ յանձնուինք օգուտ մը կ’’’’ընէ՞ մեզիընէ՞ մեզիընէ՞ մեզիընէ՞ մեզի::::    

Եթէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որոԵթէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որոԵթէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որոԵթէ սկիզբէն ճշդուած է թէ որո´́́́նք պիտի փրկուին եւ որոնք պիտի փրկուին եւ որոնք պիտի փրկուին եւ որոնք պիտի փրկուին եւ որո´́́́նք նք նք նք 
ոչ, այդ պարագային, ինչո՞ւ Քրիստոս դարձի գալու կոչ կոչ, այդ պարագային, ինչո՞ւ Քրիստոս դարձի գալու կոչ կոչ, այդ պարագային, ինչո՞ւ Քրիստոս դարձի գալու կոչ կոչ, այդ պարագային, ինչո՞ւ Քրիստոս դարձի գալու կոչ կ’’’’ուղղէ ուղղէ ուղղէ ուղղէ 
մեղաւորին, ինչո՞ւ ապաշխարութեան հրաւէր կը կարդայ մեղաւորին, ինչո՞ւ ապաշխարութեան հրաւէր կը կարդայ մեղաւորին, ինչո՞ւ ապաշխարութեան հրաւէր կը կարդայ մեղաւորին, ինչո՞ւ ապաշխարութեան հրաւէր կը կարդայ 
մարմարմարմարդոց (Մտ 4.17), ինչո՞ւ դոց (Մտ 4.17), ինչո՞ւ դոց (Մտ 4.17), ինչո՞ւ դոց (Մտ 4.17), ինչո՞ւ ««««նեղ դռնէննեղ դռնէննեղ դռնէննեղ դռնէն» » » » մտնել կը պատուիրէ (Մտ մտնել կը պատուիրէ (Մտ մտնել կը պատուիրէ (Մտ մտնել կը պատուիրէ (Մտ 
7.13), 7.13), 7.13), 7.13), ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ Աստուծոյ ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ Աստուծոյ ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ Աստուծոյ ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ Աստուծոյ 
հնազանդիլ եւ դէմ դնել Սատանային (Յկ 4.7), ինչո՞ւ Պօղոս հնազանդիլ եւ դէմ դնել Սատանային (Յկ 4.7), ինչո՞ւ Պօղոս հնազանդիլ եւ դէմ դնել Սատանային (Յկ 4.7), ինչո՞ւ Պօղոս հնազանդիլ եւ դէմ դնել Սատանային (Յկ 4.7), ինչո՞ւ Պօղոս 
առաքեալ կը յանձնարարէ այնպէս վազել որ մրցանակին առաքեալ կը յանձնարարէ այնպէս վազել որ մրցանակին առաքեալ կը յանձնարարէ այնպէս վազել որ մրցանակին առաքեալ կը յանձնարարէ այնպէս վազել որ մրցանակին 
հասնինք (Ա.Կր 9.24)հասնինք (Ա.Կր 9.24)հասնինք (Ա.Կր 9.24)հասնինք (Ա.Կր 9.24)::::    Այս բոլոր հրաւէրները ոԱյս բոլոր հրաւէրները ոԱյս բոլոր հրաւէրները ոԱյս բոլոր հրաւէրները ո´́́́չ չ չ չ մէկ արժէք մէկ արժէք մէկ արժէք մէկ արժէք 
կկկկ’’’’ունենան եթէ սկիզբէն որոշուած է թէ որոունենան եթէ սկիզբէն որոշուած է թէ որոունենան եթէ սկիզբէն որոշուած է թէ որոունենան եթէ սկիզբէն որոշուած է թէ որո´́́́նք պիտի փրկուին եւ նք պիտի փրկուին եւ նք պիտի փրկուին եւ նք պիտի փրկուին եւ 
որոորոորոորո´́́́նք ոչնք ոչնք ոչնք ոչ::::    

Մարդ արարածը փրկութեան հասնելու համար, պէտք է Մարդ արարածը փրկութեան հասնելու համար, պէտք է Մարդ արարածը փրկութեան հասնելու համար, պէտք է Մարդ արարածը փրկութեան հասնելու համար, պէտք է 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք ունենայ հանդէպ Աստուծոյ, պէտք է վստահութիտք ունենայ հանդէպ Աստուծոյ, պէտք է վստահութիտք ունենայ հանդէպ Աստուծոյ, պէտք է վստահութիտք ունենայ հանդէպ Աստուծոյ, պէտք է վստահութի´́́́ւն ւն ւն ւն 
տածէ անոր նկատմամբ եւ աշխատի անոր կամքը կատարելտածէ անոր նկատմամբ եւ աշխատի անոր կամքը կատարելտածէ անոր նկատմամբ եւ աշխատի անոր կամքը կատարելտածէ անոր նկատմամբ եւ աշխատի անոր կամքը կատարել::::    
Բայց եթէ երբեք սկիզբէն որոշոԲայց եթէ երբեք սկիզբէն որոշոԲայց եթէ երբեք սկիզբէն որոշոԲայց եթէ երբեք սկիզբէն որոշուած է թէ որուած է թէ որուած է թէ որուած է թէ որո´́́́նք պիտի փրկուին նք պիտի փրկուին նք պիտի փրկուին նք պիտի փրկուին 
եւ որոեւ որոեւ որոեւ որո´́́́նք ոչ, այն ատեն, Աստուծոյ հաւատալը՝ ոնք ոչ, այն ատեն, Աստուծոյ հաւատալը՝ ոնք ոչ, այն ատեն, Աստուծոյ հաւատալը՝ ոնք ոչ, այն ատեն, Աստուծոյ հաւատալը՝ ո´́́́չ մէկ արժէք չ մէկ արժէք չ մէկ արժէք չ մէկ արժէք 
ունիունիունիունի::::    Եթէ հաւատալը արժէք չունի, կը նշանակէ որ հաւատքին Եթէ հաւատալը արժէք չունի, կը նշանակէ որ հաւատքին Եթէ հաւատալը արժէք չունի, կը նշանակէ որ հաւատքին Եթէ հաւատալը արժէք չունի, կը նշանակէ որ հաւատքին 
արտայայտութիւնը եղող գործերն ալ արժէք չունինարտայայտութիւնը եղող գործերն ալ արժէք չունինարտայայտութիւնը եղող գործերն ալ արժէք չունինարտայայտութիւնը եղող գործերն ալ արժէք չունին::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
երբեք առանց իմ հաւատքիս եւ առանց իմ գործերուս Աստուած երբեք առանց իմ հաւատքիս եւ առանց իմ գործերուս Աստուած երբեք առանց իմ հաւատքիս եւ առանց իմ գործերուս Աստուած երբեք առանց իմ հաւատքիս եւ առանց իմ գործերուս Աստուած 
զիս պիտզիս պիտզիս պիտզիս պիտի փրկէ, ինչո՞ւ համար հոգ ընեմ եւ ինչո՞ւ յոգնիմ. այն ի փրկէ, ինչո՞ւ համար հոգ ընեմ եւ ինչո՞ւ յոգնիմ. այն ի փրկէ, ինչո՞ւ համար հոգ ընեմ եւ ինչո՞ւ յոգնիմ. այն ի փրկէ, ինչո՞ւ համար հոգ ընեմ եւ ինչո՞ւ յոգնիմ. այն 
ատեն կը նշանակէ թէ ես ընելիք չունիմատեն կը նշանակէ թէ ես ընելիք չունիմատեն կը նշանակէ թէ ես ընելիք չունիմատեն կը նշանակէ թէ ես ընելիք չունիմ::::    

Կարեւոր բառ մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ Կարեւոր բառ մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ Կարեւոր բառ մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ Կարեւոր բառ մը կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ 
վրիպիվրիպիվրիպիվրիպի::::    Այդ բառը Այդ բառը Այդ բառը Այդ բառը ««««ճանչնալճանչնալճանչնալճանչնալ» » » » բառն էբառն էբառն էբառն է::::    Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աստուած զանոնք սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ Աստուած զանոնք սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ Աստուած զանոնք սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ Աստուած զանոնք սկիզբէն կը ճանչնար եւ սկիզբէն ալ 
սահմանեց որ իր Որդիիսահմանեց որ իր Որդիիսահմանեց որ իր Որդիիսահմանեց որ իր Որդիին հարազատ պատկերը ըլլանն հարազատ պատկերը ըլլանն հարազատ պատկերը ըլլանն հարազատ պատկերը ըլլան» (» (» (» (Հռ 8.29)Հռ 8.29)Հռ 8.29)Հռ 8.29)::::    
Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը ««««կը ճանչնարկը ճանչնարկը ճանչնարկը ճանչնար» » » » բացատրութեամբ Աստուծոյ բացատրութեամբ Աստուծոյ բացատրութեամբ Աստուծոյ բացատրութեամբ Աստուծոյ 
ամենագիտութեան է որ կամենագիտութեան է որ կամենագիտութեան է որ կամենագիտութեան է որ կ’’’’ակնարկէակնարկէակնարկէակնարկէ::::    Ան ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կԱն ըսել կ’’’’ուզէ՝ որ Աստուած ուզէ՝ որ Աստուած ուզէ՝ որ Աստուած ուզէ՝ որ Աստուած 
սկիզբէն կը ճանչնայ եւ գիտէ մարդիկը. զանոնք գիտէ իրենց սկիզբէն կը ճանչնայ եւ գիտէ մարդիկը. զանոնք գիտէ իրենց սկիզբէն կը ճանչնայ եւ գիտէ մարդիկը. զանոնք գիտէ իրենց սկիզբէն կը ճանչնայ եւ գիտէ մարդիկը. զանոնք գիտէ իրենց 
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կեանքով, իրենց կոչումով եւ իրենց հաւատքովկեանքով, իրենց կոչումով եւ իրենց հաւատքովկեանքով, իրենց կոչումով եւ իրենց հաւատքովկեանքով, իրենց կոչումով եւ իրենց հաւատքով::::    Գիտէ թէ որոԳիտէ թէ որոԳիտէ թէ որոԳիտէ թէ որո´́́́նք նք նք նք 
իրեն իրեն իրեն իրեն պիտի հետեւին իրենց ամբողջ սիրտով եւ որոպիտի հետեւին իրենց ամբողջ սիրտով եւ որոպիտի հետեւին իրենց ամբողջ սիրտով եւ որոպիտի հետեւին իրենց ամբողջ սիրտով եւ որո´́́́նք հաւատքի նք հաւատքի նք հաւատքի նք հաւատքի 
կեանք պիտի ապրին, եւ ըստ այնմ ալ, սկիզբէն կը կեանք պիտի ապրին, եւ ըստ այնմ ալ, սկիզբէն կը կեանք պիտի ապրին, եւ ըստ այնմ ալ, սկիզբէն կը կեանք պիտի ապրին, եւ ըստ այնմ ալ, սկիզբէն կը 
նախասահմանէ զանոնք փրկութեաննախասահմանէ զանոնք փրկութեաննախասահմանէ զանոնք փրկութեաննախասահմանէ զանոնք փրկութեան::::    

Աստուծոյ կանխագիտութիւնը պատճառ մը պէտք չէ ըլլայ որ Աստուծոյ կանխագիտութիւնը պատճառ մը պէտք չէ ըլլայ որ Աստուծոյ կանխագիտութիւնը պատճառ մը պէտք չէ ըլլայ որ Աստուծոյ կանխագիտութիւնը պատճառ մը պէտք չէ ըլլայ որ 
մենք կարծենք որ փրկութեան դուռը փակ է մեր առջեւմենք կարծենք որ փրկութեան դուռը փակ է մեր առջեւմենք կարծենք որ փրկութեան դուռը փակ է մեր առջեւմենք կարծենք որ փրկութեան դուռը փակ է մեր առջեւ::::    
Ընդհակառակը, գիտնալով որ ԱստոԸնդհակառակը, գիտնալով որ ԱստոԸնդհակառակը, գիտնալով որ ԱստոԸնդհակառակը, գիտնալով որ Աստուած կանխագէտ ու ւած կանխագէտ ու ւած կանխագէտ ու ւած կանխագէտ ու 
ամենագէտ է, պէտք է աւելիամենագէտ է, պէտք է աւելիամենագէտ է, պէտք է աւելիամենագէտ է, պէտք է աւելի´́́́    հաւատքով փարինք Քրիստոսի հաւատքով փարինք Քրիստոսի հաւատքով փարինք Քրիստոսի հաւատքով փարինք Քրիստոսի 
ոտքերուն եւ ապրինք աոտքերուն եւ ապրինք աոտքերուն եւ ապրինք աոտքերուն եւ ապրինք ա´́́́յնպիսի աստուածահաճոյ կեանք մը, որ յնպիսի աստուածահաճոյ կեանք մը, որ յնպիսի աստուածահաճոյ կեանք մը, որ յնպիսի աստուածահաճոյ կեանք մը, որ 
Աստուած գիտնայ ու ճանչնայ մեզ դրականօրէն եւ իբրեւ Աստուած գիտնայ ու ճանչնայ մեզ դրականօրէն եւ իբրեւ Աստուած գիտնայ ու ճանչնայ մեզ դրականօրէն եւ իբրեւ Աստուած գիտնայ ու ճանչնայ մեզ դրականօրէն եւ իբրեւ 
դրական ու լաւ անձեր, եւ ըստ այնմ ալ, սահմանէ մեզ դրական ու լաւ անձեր, եւ ըստ այնմ ալ, սահմանէ մեզ դրական ու լաւ անձեր, եւ ըստ այնմ ալ, սահմանէ մեզ դրական ու լաւ անձեր, եւ ըստ այնմ ալ, սահմանէ մեզ 
փրկութեանփրկութեանփրկութեանփրկութեան::::    

    
4.4.4.4.----    Եթէ Աստուած շնորհք Եթէ Աստուած շնորհք Եթէ Աստուած շնորհք Եթէ Աստուած շնորհք չընէ մեզի, մենք կրնա՞նք փրկուիլչընէ մեզի, մենք կրնա՞նք փրկուիլչընէ մեզի, մենք կրնա՞նք փրկուիլչընէ մեզի, մենք կրնա՞նք փրկուիլ::::    
    
Փրկութեան շնորհքը Աստուած իՓրկութեան շնորհքը Աստուած իՓրկութեան շնորհքը Աստուած իՓրկութեան շնորհքը Աստուած ի´́́́նքն է որ կը պարգեւէնքն է որ կը պարգեւէնքն է որ կը պարգեւէնքն է որ կը պարգեւէ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 

Աստուած այդ շնորհքը չպարգեւէր՝ այդ փրկութիւնը կարելի Աստուած այդ շնորհքը չպարգեւէր՝ այդ փրկութիւնը կարելի Աստուած այդ շնորհքը չպարգեւէր՝ այդ փրկութիւնը կարելի Աստուած այդ շնորհքը չպարգեւէր՝ այդ փրկութիւնը կարելի 
պիտի չդառնար մեզի համարպիտի չդառնար մեզի համարպիտի չդառնար մեզի համարպիտի չդառնար մեզի համար::::    Օրինակ, Ծննդոց գիրքը կը Օրինակ, Ծննդոց գիրքը կը Օրինակ, Ծննդոց գիրքը կը Օրինակ, Ծննդոց գիրքը կը 
հաստատէ որ հաստատէ որ հաստատէ որ հաստատէ որ ««««Աբրահամ հաւատաց Տիրոջ եւ ատիկա Աբրահամ հաւատաց Տիրոջ եւ ատիկա Աբրահամ հաւատաց Տիրոջ եւ ատիկա Աբրահամ հաւատաց Տիրոջ եւ ատիկա 
Աբրահամին արդարութիւն սեԱբրահամին արդարութիւն սեԱբրահամին արդարութիւն սեԱբրահամին արդարութիւն սեպուեցաւպուեցաւպուեցաւպուեցաւ»»»» ( ( ( (Ծն 15.6), բայց որպէսզի Ծն 15.6), բայց որպէսզի Ծն 15.6), բայց որպէսզի Ծն 15.6), բայց որպէսզի 
Աբրահամ կարենար հաւատալ, Աստուած նախ զայն կանչեցԱբրահամ կարենար հաւատալ, Աստուած նախ զայն կանչեցԱբրահամ կարենար հաւատալ, Աստուած նախ զայն կանչեցԱբրահամ կարենար հաւատալ, Աստուած նախ զայն կանչեց::::    
Առաջին քայլը միշտ Աստուած իԱռաջին քայլը միշտ Աստուած իԱռաջին քայլը միշտ Աստուած իԱռաջին քայլը միշտ Աստուած ի´́́́նքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կ’’’’առնէառնէառնէառնէ::::    

Մեր ալ պարագան նոյնը եղաւՄեր ալ պարագան նոյնը եղաւՄեր ալ պարագան նոյնը եղաւՄեր ալ պարագան նոյնը եղաւ::::    Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ 
««««երբ տակաւին թշնամի էինքերբ տակաւին թշնամի էինքերբ տակաւին թշնամի էինքերբ տակաւին թշնամի էինք» » » » Աստուծոյ (Հռ 5.10), Աստուած Աստուծոյ (Հռ 5.10), Աստուած Աստուծոյ (Հռ 5.10), Աստուած Աստուծոյ (Հռ 5.10), Աստուած 
յանձն առաւ իր Որդին ղյանձն առաւ իր Որդին ղյանձն առաւ իր Որդին ղյանձն առաւ իր Որդին ղրկել աշխարհ որպէսզի իր անձին րկել աշխարհ որպէսզի իր անձին րկել աշխարհ որպէսզի իր անձին րկել աշխարհ որպէսզի իր անձին 
զոհագործումով քանդէ թշնամութեան այդ պատըզոհագործումով քանդէ թշնամութեան այդ պատըզոհագործումով քանդէ թշնամութեան այդ պատըզոհագործումով քանդէ թշնամութեան այդ պատը::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
մեր փրկութեան նախաձեռնութիւնը Աստուամեր փրկութեան նախաձեռնութիւնը Աստուամեր փրկութեան նախաձեռնութիւնը Աստուամեր փրկութեան նախաձեռնութիւնը Աստուա´́́́ծ է որ կատարեցծ է որ կատարեցծ է որ կատարեցծ է որ կատարեց::::    

Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ընծայէ եւ կարելի կը դարձնէ փրկութիւնը, ընծայէ եւ կարելի կը դարձնէ փրկութիւնը, ընծայէ եւ կարելի կը դարձնէ փրկութիւնը, ընծայէ եւ կարելի կը դարձնէ փրկութիւնը, 
պայմանաւ որ մենք մեր սիրոյ պատասխանը տանք, պայմանաւ որ մենք մեր սիրոյ պատասխանը տանք, պայմանաւ որ մենք մեր սիրոյ պատասխանը տանք, պայմանաւ որ մենք մեր սիրոյ պատասխանը տանք, 
ընդառաջելով Աստուծոյ փրկութեաընդառաջելով Աստուծոյ փրկութեաընդառաջելով Աստուծոյ փրկութեաընդառաջելով Աստուծոյ փրկութեան կոչին, այլապէս, Աստուծոյ ն կոչին, այլապէս, Աստուծոյ ն կոչին, այլապէս, Աստուծոյ ն կոչին, այլապէս, Աստուծոյ 
ձայնը կը մնայ ձայնը կը մնայ ձայնը կը մնայ ձայնը կը մնայ ««««ձայն բարբառոյ յանապատիձայն բարբառոյ յանապատիձայն բարբառոյ յանապատիձայն բարբառոյ յանապատի»»»»::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
շնորհքը անպայմանօրէն զԱստուած ունի իբրեւ մեկնակէտշնորհքը անպայմանօրէն զԱստուած ունի իբրեւ մեկնակէտշնորհքը անպայմանօրէն զԱստուած ունի իբրեւ մեկնակէտշնորհքը անպայմանօրէն զԱստուած ունի իբրեւ մեկնակէտ::::    

Փրկութիւնը նախաձեռնութիւնը Աստուած իՓրկութիւնը նախաձեռնութիւնը Աստուած իՓրկութիւնը նախաձեռնութիւնը Աստուած իՓրկութիւնը նախաձեռնութիւնը Աստուած ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
կատարեցկատարեցկատարեցկատարեց::::    Աստուծոյ շնորհքին արդիւնքն էԱստուծոյ շնորհքին արդիւնքն էԱստուծոյ շնորհքին արդիւնքն էԱստուծոյ շնորհքին արդիւնքն է::::    Մենք չէՄենք չէՄենք չէՄենք չէ´́́́    որ որ որ որ 
խնդրեցինք Աստուծմէ որ իր Որդիխնդրեցինք Աստուծմէ որ իր Որդիխնդրեցինք Աստուծմէ որ իր Որդիխնդրեցինք Աստուծմէ որ իր Որդին աշխարհ ղրկէ ու զոհէ մեր ն աշխարհ ղրկէ ու զոհէ մեր ն աշխարհ ղրկէ ու զոհէ մեր ն աշխարհ ղրկէ ու զոհէ մեր 
փրկութեան համար, այլ իփրկութեան համար, այլ իփրկութեան համար, այլ իփրկութեան համար, այլ ի´́́́նքն է որ ղրկեց յօժարակամնքն է որ ղրկեց յօժարակամնքն է որ ղրկեց յօժարակամնքն է որ ղրկեց յօժարակամ::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
նայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր երկինքիննայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր երկինքիննայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր երկինքիննայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր երկինքին::::    
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Հետաքրքրուեցաւ մեր փրկութեամբ երբ մենք չէինք Հետաքրքրուեցաւ մեր փրկութեամբ երբ մենք չէինք Հետաքրքրուեցաւ մեր փրկութեամբ երբ մենք չէինք Հետաքրքրուեցաւ մեր փրկութեամբ երբ մենք չէինք 
հետաքրքրուեր մեր անձերուն փրկութեամբհետաքրքրուեր մեր անձերուն փրկութեամբհետաքրքրուեր մեր անձերուն փրկութեամբհետաքրքրուեր մեր անձերուն փրկութեամբ::::    Նոյնը չէ՞ պարագան Նոյնը չէ՞ պարագան Նոյնը չէ՞ պարագան Նոյնը չէ՞ պարագան 
այսօր անհամար թիայսօր անհամար թիայսօր անհամար թիայսօր անհամար թիւով մարդոցւով մարդոցւով մարդոցւով մարդոց::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն որքան որքան որքան որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան ն մարդիկ կան ն մարդիկ կան ն մարդիկ կան 
աշխարհի մէջ որոնք բնաաշխարհի մէջ որոնք բնաաշխարհի մէջ որոնք բնաաշխարհի մէջ որոնք բնա´́́́ւ չեն մտահոգուիր իրենց անձերուն ւ չեն մտահոգուիր իրենց անձերուն ւ չեն մտահոգուիր իրենց անձերուն ւ չեն մտահոգուիր իրենց անձերուն 
փրկութեան համար եւ ոչինչ կփրկութեան համար եւ ոչինչ կփրկութեան համար եւ ոչինչ կփրկութեան համար եւ ոչինչ կ’’’’ընեն այդ ուղղութեամբ, եւ ընեն այդ ուղղութեամբ, եւ ընեն այդ ուղղութեամբ, եւ ընեն այդ ուղղութեամբ, եւ 
սակայն, Աստուած ամէն օր կը բաղխէ անոնց սրտին դուռը, ամէն սակայն, Աստուած ամէն օր կը բաղխէ անոնց սրտին դուռը, ամէն սակայն, Աստուած ամէն օր կը բաղխէ անոնց սրտին դուռը, ամէն սակայն, Աստուած ամէն օր կը բաղխէ անոնց սրտին դուռը, ամէն 
օր նորանոր առիթներ ու պատեհութիւններ կօր նորանոր առիթներ ու պատեհութիւններ կօր նորանոր առիթներ ու պատեհութիւններ կօր նորանոր առիթներ ու պատեհութիւններ կ’’’’ընծայէ անոնց, ընծայէ անոնց, ընծայէ անոնց, ընծայէ անոնց, 
նորնորնորնորանոր ձեւերով իր խօսքը լսելի կը դարձնէ անոնց, բայց անոնք անոր ձեւերով իր խօսքը լսելի կը դարձնէ անոնց, բայց անոնք անոր ձեւերով իր խօսքը լսելի կը դարձնէ անոնց, բայց անոնք անոր ձեւերով իր խօսքը լսելի կը դարձնէ անոնց, բայց անոնք 
կը փակեն իրենց սրտին դուռը, չընդառաջելու համար Աստուծոյ կը փակեն իրենց սրտին դուռը, չընդառաջելու համար Աստուծոյ կը փակեն իրենց սրտին դուռը, չընդառաջելու համար Աստուծոյ կը փակեն իրենց սրտին դուռը, չընդառաջելու համար Աստուծոյ 
փրկութեան կոչինփրկութեան կոչինփրկութեան կոչինփրկութեան կոչին::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ 
    

««««Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալնՀաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալնՀաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալնՀաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն»»»»::::    
Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ 
ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին»»»»::::    

    
Ասկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ 325 թուականին գումարուած առաջ բացատրեցինք որ 325 թուականին գումարուած առաջ բացատրեցինք որ 325 թուականին գումարուած առաջ բացատրեցինք որ 325 թուականին գումարուած 

Նիկիոյ ժողովը իր ուշադրութիւնը գլխաւորաբար կեդրոնացուց Նիկիոյ ժողովը իր ուշադրութիւնը գլխաւորաբար կեդրոնացուց Նիկիոյ ժողովը իր ուշադրութիւնը գլխաւորաբար կեդրոնացուց Նիկիոյ ժողովը իր ուշադրութիւնը գլխաւորաբար կեդրոնացուց 
Քրիստոսի անձին վրայ, որովհետեւ աղանդները ընդհանրապէս Քրիստոսի անձին վրայ, որովհետեւ աղանդները ընդհանրապէս Քրիստոսի անձին վրայ, որովհետեւ աղանդները ընդհանրապէս Քրիստոսի անձին վրայ, որովհետեւ աղանդները ընդհանրապէս 
Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մերժէին. ճիշդ ատոր Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մերժէին. ճիշդ ատոր Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մերժէին. ճիշդ ատոր Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մերժէին. ճիշդ ատոր 
համար ալ, Նիկիոյ հայրերը շատ տեղ չտուին Սուրբ Հոգիինհամար ալ, Նիկիոյ հայրերը շատ տեղ չտուին Սուրբ Հոգիինհամար ալ, Նիկիոյ հայրերը շատ տեղ չտուին Սուրբ Հոգիինհամար ալ, Նիկիոյ հայրերը շատ տեղ չտուին Սուրբ Հոգիին    
Հանգանակին մէջ, այլ բաւարարուեցան պարզապէս ըսելով. Հանգանակին մէջ, այլ բաւարարուեցան պարզապէս ըսելով. Հանգանակին մէջ, այլ բաւարարուեցան պարզապէս ըսելով. Հանգանակին մէջ, այլ բաւարարուեցան պարզապէս ըսելով. 
««««Հաւատամք եւ ի Սուրբ ՀոգինՀաւատամք եւ ի Սուրբ ՀոգինՀաւատամք եւ ի Սուրբ ՀոգինՀաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին»»»»::::    

Ասկէ առաջ ըսինք, դարձեալ կը յիշեցնենք, որ այն Ասկէ առաջ ըսինք, դարձեալ կը յիշեցնենք, որ այն Ասկէ առաջ ըսինք, դարձեալ կը յիշեցնենք, որ այն Ասկէ առաջ ըսինք, դարձեալ կը յիշեցնենք, որ այն 
Հանգանակը զոր մենք Հանգանակը զոր մենք Հանգանակը զոր մենք Հանգանակը զոր մենք ««««Նիկիոյ ՀանգանակՆիկիոյ ՀանգանակՆիկիոյ ՀանգանակՆիկիոյ Հանգանակ» » » » կը կոչենք, Նիկիոյ կը կոչենք, Նիկիոյ կը կոչենք, Նիկիոյ կը կոչենք, Նիկիոյ 
ժողովը չէր գրած, այլ աւելի կանուխէն եկած էր. Նիկիոյ ժողովը ժողովը չէր գրած, այլ աւելի կանուխէն եկած էր. Նիկիոյ ժողովը ժողովը չէր գրած, այլ աւելի կանուխէն եկած էր. Նիկիոյ ժողովը ժողովը չէր գրած, այլ աւելի կանուխէն եկած էր. Նիկիոյ ժողովը 
պարզապէս զայն ոպարզապէս զայն ոպարզապէս զայն ոպարզապէս զայն որդեգրած ու իւրացուցած էր, եւ իր կողմէ րդեգրած ու իւրացուցած էր, եւ իր կողմէ րդեգրած ու իւրացուցած էր, եւ իր կողմէ րդեգրած ու իւրացուցած էր, եւ իր կողմէ 
պզտիկ յաւելումներ ընելէ ետք անոր վրայ, զայն հրապարակած պզտիկ յաւելումներ ընելէ ետք անոր վրայ, զայն հրապարակած պզտիկ յաւելումներ ընելէ ետք անոր վրայ, զայն հրապարակած պզտիկ յաւելումներ ընելէ ետք անոր վրայ, զայն հրապարակած 
էրէրէրէր::::    

325325325325----381 381 381 381 թուական երկարող ժամանակամիջոցը բաւարար թուական երկարող ժամանակամիջոցը բաւարար թուական երկարող ժամանակամիջոցը բաւարար թուական երկարող ժամանակամիջոցը բաւարար 
եղաւ որ եկեղեցին պէտքը զգայ Նիկիական Հանգանակին վրայ եղաւ որ եկեղեցին պէտքը զգայ Նիկիական Հանգանակին վրայ եղաւ որ եկեղեցին պէտքը զգայ Նիկիական Հանգանակին վրայ եղաւ որ եկեղեցին պէտքը զգայ Նիկիական Հանգանակին վրայ 
յաւելումներ կատարելու Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ, եւ ինչո՞ւ. յաւելումներ կատարելու Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ, եւ ինչո՞ւ. յաւելումներ կատարելու Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ, եւ ինչո՞ւ. յաւելումներ կատարելու Սուրբ Հոգիին վերաբերեալ, եւ ինչո՞ւ. 
ոոոորովհետեւ 4րովհետեւ 4րովհետեւ 4րովհետեւ 4----րդ դարուն, Արիոս Աղեքսանդրացին մերժելէ ետք րդ դարուն, Արիոս Աղեքսանդրացին մերժելէ ետք րդ դարուն, Արիոս Աղեքսանդրացին մերժելէ ետք րդ դարուն, Արիոս Աղեքսանդրացին մերժելէ ետք 
Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ զայն արարած մը յայտարարելէ Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ զայն արարած մը յայտարարելէ Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ զայն արարած մը յայտարարելէ Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ զայն արարած մը յայտարարելէ 
ետք, մերժեց նաեւ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնըետք, մերժեց նաեւ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնըետք, մերժեց նաեւ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնըետք, մերժեց նաեւ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը::::    Արիոսի Արիոսի Արիոսի Արիոսի 
քայլերուն հետեւեցաւ նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքը՝ քայլերուն հետեւեցաւ նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքը՝ քայլերուն հետեւեցաւ նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքը՝ քայլերուն հետեւեցաւ նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքը՝ 
Մակեդոն, որ թէպէտ կՄակեդոն, որ թէպէտ կՄակեդոն, որ թէպէտ կՄակեդոն, որ թէպէտ կ’’’’ընդունէր Քրիստոսի աստոընդունէր Քրիստոսի աստոընդունէր Քրիստոսի աստոընդունէր Քրիստոսի աստուածութիւնը, ւածութիւնը, ւածութիւնը, ւածութիւնը, 
բայց կը մերժէր Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնըբայց կը մերժէր Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնըբայց կը մերժէր Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնըբայց կը մերժէր Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը::::    

Առ ի գիտութիւն յիշեցնենք որ մեր շարականներուն մէջ Առ ի գիտութիւն յիշեցնենք որ մեր շարականներուն մէջ Առ ի գիտութիւն յիշեցնենք որ մեր շարականներուն մէջ Առ ի գիտութիւն յիշեցնենք որ մեր շարականներուն մէջ 
Մակեդոնը բնորոշուած է իբրեւ Մակեդոնը բնորոշուած է իբրեւ Մակեդոնը բնորոշուած է իբրեւ Մակեդոնը բնորոշուած է իբրեւ ««««հայհոյիչ լեզուհայհոյիչ լեզուհայհոյիչ լեզուհայհոյիչ լեզու»»»»::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
շարականագիր հայրապետները այս բացատրութիւնը գործածած շարականագիր հայրապետները այս բացատրութիւնը գործածած շարականագիր հայրապետները այս բացատրութիւնը գործածած շարականագիր հայրապետները այս բացատրութիւնը գործածած 
են վստահաբար հիմնուելով Յիսուսի խօսքին վրայ, թէ՝են վստահաբար հիմնուելով Յիսուսի խօսքին վրայ, թէ՝են վստահաբար հիմնուելով Յիսուսի խօսքին վրայ, թէ՝են վստահաբար հիմնուելով Յիսուսի խօսքին վրայ, թէ՝    ով որ ով որ ով որ ով որ 
Սուրբ Հոգիին հայհոյէ՝ անոր համար ներում չկայ (Մր 3.29)Սուրբ Հոգիին հայհոյէ՝ անոր համար ներում չկայ (Մր 3.29)Սուրբ Հոգիին հայհոյէ՝ անոր համար ներում չկայ (Մր 3.29)Սուրբ Հոգիին հայհոյէ՝ անոր համար ներում չկայ (Մր 3.29)::::    

Կու գամ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Կու գամ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Կու գամ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Կու գամ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած ««««Հօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կ’’’’ելլէելլէելլէելլէ» » » » 
բացատրութեան, որ Հաւատամքին մէջ չկայ, բայց որ Քրիստոս բացատրութեան, որ Հաւատամքին մէջ չկայ, բայց որ Քրիստոս բացատրութեան, որ Հաւատամքին մէջ չկայ, բայց որ Քրիստոս բացատրութեան, որ Հաւատամքին մէջ չկայ, բայց որ Քրիստոս 
իիիի´́́́նք գործածեց (Յհ 15.26)նք գործածեց (Յհ 15.26)նք գործածեց (Յհ 15.26)նք գործածեց (Յհ 15.26)::::    Արդ, ի՞նչ պէտք է հասկնալ Արդ, ի՞նչ պէտք է հասկնալ Արդ, ի՞նչ պէտք է հասկնալ Արդ, ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն 
կկկկ’’’’ելլէելլէելլէելլէ» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով:::: « « « «Հօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կ’’’’ելլէելլէելլէելլէ» » » » բացատրութիւնը առաջին հերթին, բացատրութիւնը առաջին հերթին, բացատրութիւնը առաջին հերթին, բացատրութիւնը առաջին հերթին, 
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ցոյց կու տայ որ Սուրբ Հոգին Հօրը բնութիւնը ունի, այսինքն՝ ցոյց կու տայ որ Սուրբ Հոգին Հօրը բնութիւնը ունի, այսինքն՝ ցոյց կու տայ որ Սուրբ Հոգին Հօրը բնութիւնը ունի, այսինքն՝ ցոյց կու տայ որ Սուրբ Հոգին Հօրը բնութիւնը ունի, այսինքն՝ 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    Երբեմն Երբեմն Երբեմն Երբեմն ««««Հօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կ’’’’ելլէելլէելլէելլէ» » » » ըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կըսելու փոխարէն, կ’’’’ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ ըսենք՝ 
««««Հօրմէն կը բղխիՀօրմէն կը բղխիՀօրմէն կը բղխիՀօրմէն կը բղխի»»»»::::    Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ ««««Առաւօտ լուսոյԱռաւօտ լուսոյԱռաւօտ լուսոյԱռաւօտ լուսոյ»»»»ին մէջ նաեւ մենք ին մէջ նաեւ մենք ին մէջ նաեւ մենք ին մէջ նաեւ մենք 
ունինք ունինք ունինք ունինք ««««Բղխումն ի ՀօրէԲղխումն ի ՀօրէԲղխումն ի ՀօրէԲղխումն ի Հօրէ» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    

ԱռիթԱռիթԱռիթԱռիթով մը, երբ որ Տաղաւարահարաց տօնին Քրիստոս ով մը, երբ որ Տաղաւարահարաց տօնին Քրիստոս ով մը, երբ որ Տաղաւարահարաց տօնին Քրիստոս ով մը, երբ որ Տաղաւարահարաց տօնին Քրիստոս 
Երուսաղէմ եկած էր եւ տաճարի շրջափակին մէջ կԵրուսաղէմ եկած էր եւ տաճարի շրջափակին մէջ կԵրուսաղէմ եկած էր եւ տաճարի շրջափակին մէջ կԵրուսաղէմ եկած էր եւ տաճարի շրջափակին մէջ կ’’’’ուսուցանէր, ուսուցանէր, ուսուցանէր, ուսուցանէր, 
Սուրբ Հոգին նմանցուց Սուրբ Հոգին նմանցուց Սուրբ Հոգին նմանցուց Սուրբ Հոգին նմանցուց ««««բղխող գետիբղխող գետիբղխող գետիբղխող գետի» » » » մը՝ ըսելով.մը՝ ըսելով.մը՝ ըսելով.մը՝ ըսելով.----    ««««Ով որ ծարաւ Ով որ ծարաւ Ով որ ծարաւ Ով որ ծարաւ 
է՝ թող ինծի գայ եւ խմէէ՝ թող ինծի գայ եւ խմէէ՝ թող ինծի գայ եւ խմէէ՝ թող ինծի գայ եւ խմէ::::    Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ 
գիրքը կգիրքը կգիրքը կգիրքը կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    Անոր սիրտէն կենսատու ջուԱնոր սիրտէն կենսատու ջուԱնոր սիրտէն կենսատու ջուԱնոր սիրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի րի գետեր պիտի րի գետեր պիտի րի գետեր պիտի 
բղխինբղխինբղխինբղխին»»»»::::    Աւետարանիչը կԱւետարանիչը կԱւետարանիչը կԱւետարանիչը կ’’’’աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. ««««Յիսուս ասիկա կՅիսուս ասիկա կՅիսուս ասիկա կՅիսուս ասիկա կ’’’’ըսէր ըսէր ըսէր ըսէր 
Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին, իսկ Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին, իսկ Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին, իսկ Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին, իսկ 
Հոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէրՀոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէրՀոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէրՀոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր»»»»    
((((Յհ 7.37Յհ 7.37Յհ 7.37Յհ 7.37----39)39)39)39)::::    

Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին ««««բղխող գետիբղխող գետիբղխող գետիբղխող գետի» » » » նմանցնելը, նախ կը պարզէ այն նմանցնելը, նախ կը պարզէ այն նմանցնելը, նախ կը պարզէ այն նմանցնելը, նախ կը պարզէ այն 
կապը կապը կապը կապը որ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ, ինչպէս նաեւ ցոյց կու որ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ, ինչպէս նաեւ ցոյց կու որ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ, ինչպէս նաեւ ցոյց կու որ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ, ինչպէս նաեւ ցոյց կու 
տայ որ Սուրբ Հոգին սկիզբ առած է Հօրմէնտայ որ Սուրբ Հոգին սկիզբ առած է Հօրմէնտայ որ Սուրբ Հոգին սկիզբ առած է Հօրմէնտայ որ Սուրբ Հոգին սկիզբ առած է Հօրմէն:::: « « « «ՍկիզբՍկիզբՍկիզբՍկիզբ» » » » բառը բառը բառը բառը 
ժամանակ չէ որ ցոյց կու տայ, այլ բացայայտ կը դարձնէ այն՝ որ ժամանակ չէ որ ցոյց կու տայ, այլ բացայայտ կը դարձնէ այն՝ որ ժամանակ չէ որ ցոյց կու տայ, այլ բացայայտ կը դարձնէ այն՝ որ ժամանակ չէ որ ցոյց կու տայ, այլ բացայայտ կը դարձնէ այն՝ որ 
Սուրբ Հոգին Հօրը էութենէն է, բնութենէն է, անոր գոյակից էՍուրբ Հոգին Հօրը էութենէն է, բնութենէն է, անոր գոյակից էՍուրբ Հոգին Հօրը էութենէն է, բնութենէն է, անոր գոյակից էՍուրբ Հոգին Հօրը էութենէն է, բնութենէն է, անոր գոյակից է::::    
Ուստի, չի կրնար ըլլալ որ ՍուրբՈւստի, չի կրնար ըլլալ որ ՍուրբՈւստի, չի կրնար ըլլալ որ ՍուրբՈւստի, չի կրնար ըլլալ որ Սուրբ    Հոգին որոշ ժամանակ մը չկար Հոգին որոշ ժամանակ մը չկար Հոգին որոշ ժամանակ մը չկար Հոգին որոշ ժամանակ մը չկար 
եւ յետոեւ յետոեւ յետոեւ յետո´́́́յ գոյութեան եկաւյ գոյութեան եկաւյ գոյութեան եկաւյ գոյութեան եկաւ::::    Ընդհակառակը, Սուրբ Հոգին մնայուն, Ընդհակառակը, Սուրբ Հոգին մնայուն, Ընդհակառակը, Սուրբ Հոգին մնայուն, Ընդհակառակը, Սուրբ Հոգին մնայուն, 
մշտական եւ յաւիտենական գոյութիւն էմշտական եւ յաւիտենական գոյութիւն էմշտական եւ յաւիտենական գոյութիւն էմշտական եւ յաւիտենական գոյութիւն է::::    

Որդիին համար Որդիին համար Որդիին համար Որդիին համար ««««ծնունդծնունդծնունդծնունդ» » » » եւ Սուրբ Հոգիին համար եւ Սուրբ Հոգիին համար եւ Սուրբ Հոգիին համար եւ Սուրբ Հոգիին համար ««««սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ» » » » 
կամ կամ կամ կամ ««««բղխումբղխումբղխումբղխում» » » » բառերուն գործածութիւնը կարեւոր է, որպէսզի բառերուն գործածութիւնը կարեւոր է, որպէսզի բառերուն գործածութիւնը կարեւոր է, որպէսզի բառերուն գործածութիւնը կարեւոր է, որպէսզի 
խօսած չըլլանք երեք տարբերխօսած չըլլանք երեք տարբերխօսած չըլլանք երեք տարբերխօսած չըլլանք երեք տարբեր    եւ իրարմէ անջատ սկիզբներու եւ իրարմէ անջատ սկիզբներու եւ իրարմէ անջատ սկիզբներու եւ իրարմէ անջատ սկիզբներու 
մասին, այլ մէմասին, այլ մէմասին, այլ մէմասին, այլ մէ´́́́կ սկիզբի մասին՝ որ Հայրն է, այլապէս, կ սկիզբի մասին՝ որ Հայրն է, այլապէս, կ սկիզբի մասին՝ որ Հայրն է, այլապէս, կ սկիզբի մասին՝ որ Հայրն է, այլապէս, 
Ամենասուրբ Երրորդութիւնը մէկ աստուածութիւն պիտի Ամենասուրբ Երրորդութիւնը մէկ աստուածութիւն պիտի Ամենասուրբ Երրորդութիւնը մէկ աստուածութիւն պիտի Ամենասուրբ Երրորդութիւնը մէկ աստուածութիւն պիտի 
չնկատուէրչնկատուէրչնկատուէրչնկատուէր::::    

Երկրորդ, Սուրբ Հոգին Երկրորդ, Սուրբ Հոգին Երկրորդ, Սուրբ Հոգին Երկրորդ, Սուրբ Հոգին ««««բղխող գետիբղխող գետիբղխող գետիբղխող գետի» » » » նմանցնելը, ցոյց կու նմանցնելը, ցոյց կու նմանցնելը, ցոյց կու նմանցնելը, ցոյց կու 
տայ որ մնայուն կապ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւտայ որ մնայուն կապ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւտայ որ մնայուն կապ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւտայ որ մնայուն կապ կայ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
բղխող բղխող բղխող բղխող գետ մը երբեք չգետ մը երբեք չգետ մը երբեք չգետ մը երբեք չ’’’’անջատուիր իր ակէն, այլ մնայուն կապի անջատուիր իր ակէն, այլ մնայուն կապի անջատուիր իր ակէն, այլ մնայուն կապի անջատուիր իր ակէն, այլ մնայուն կապի 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’ըլլայ անոր հետ, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին բնաըլլայ անոր հետ, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին բնաըլլայ անոր հետ, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին բնաըլլայ անոր հետ, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին բնա´́́́ւ ւ ւ ւ 
չչչչ’’’’անջատուիր իր ակէն՝ Հօրմէն, այլ մշտական կապի մէջ կանջատուիր իր ակէն՝ Հօրմէն, այլ մշտական կապի մէջ կանջատուիր իր ակէն՝ Հօրմէն, այլ մշտական կապի մէջ կանջատուիր իր ակէն՝ Հօրմէն, այլ մշտական կապի մէջ կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
անոր հետանոր հետանոր հետանոր հետ::::    Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ Քրիստոս անցեալ Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ Քրիստոս անցեալ Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ Քրիստոս անցեալ Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ Քրիստոս անցեալ 
դերբայով չի խօսիր Սուրբ Հոգիին մասին, այլդերբայով չի խօսիր Սուրբ Հոգիին մասին, այլդերբայով չի խօսիր Սուրբ Հոգիին մասին, այլդերբայով չի խօսիր Սուրբ Հոգիին մասին, այլ՝ ներկայով, ՝ ներկայով, ՝ ներկայով, ՝ ներկայով, 
այսինքն՝ չայսինքն՝ չայսինքն՝ չայսինքն՝ չ’’’’ըսեր ըսեր ըսեր ըսեր ««««Հօրմէն ելած էՀօրմէն ելած էՀօրմէն ելած էՀօրմէն ելած է», », », », այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««Հօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կՀօրմէն կ’’’’ելլէելլէելլէելլէ», », », », որ ցոյց կու որ ցոյց կու որ ցոյց կու որ ցոյց կու 
տայ շարունակական գործողութիւն մըտայ շարունակական գործողութիւն մըտայ շարունակական գործողութիւն մըտայ շարունակական գործողութիւն մը::::    Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին 
շարունակաբար, այլ խօսքով՝ յաւերժաբար կը բղխի Հօրմէնշարունակաբար, այլ խօսքով՝ յաւերժաբար կը բղխի Հօրմէնշարունակաբար, այլ խօսքով՝ յաւերժաբար կը բղխի Հօրմէնշարունակաբար, այլ խօսքով՝ յաւերժաբար կը բղխի Հօրմէն::::    
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Երրորդ, Սուրբ Հոգին Երրորդ, Սուրբ Հոգին Երրորդ, Սուրբ Հոգին Երրորդ, Սուրբ Հոգին ««««բղխող գետիբղխող գետիբղխող գետիբղխող գետի» » » » կը նմանցուի, ցոյց կը նմանցուի, ցոյց կը նմանցուի, ցոյց կը նմանցուի, ցոյց 
տալու համար Սուրբ Հոգիին անտալու համար Սուրբ Հոգիին անտալու համար Սուրբ Հոգիին անտալու համար Սուրբ Հոգիին անձին զանազանութիւնը Հօրմէնձին զանազանութիւնը Հօրմէնձին զանազանութիւնը Հօրմէնձին զանազանութիւնը Հօրմէն::::    
Հայրը բղխեցնողն է, իսկ Սուրբ Հոգին՝ բղխողըՀայրը բղխեցնողն է, իսկ Սուրբ Հոգին՝ բղխողըՀայրը բղխեցնողն է, իսկ Սուրբ Հոգին՝ բղխողըՀայրը բղխեցնողն է, իսկ Սուրբ Հոգին՝ բղխողը::::    Ասիկա անձերու Ասիկա անձերու Ասիկա անձերու Ասիկա անձերու 
զանազանութիւնն է որ կը պարզէ եւ ոզանազանութիւնն է որ կը պարզէ եւ ոզանազանութիւնն է որ կը պարզէ եւ ոզանազանութիւնն է որ կը պարզէ եւ ո´́́́չ թէ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին չ թէ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին չ թէ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին չ թէ Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին 
գործունէութեանց տարբերութիւնըգործունէութեանց տարբերութիւնըգործունէութեանց տարբերութիւնըգործունէութեանց տարբերութիւնը::::    Երբ ակէն գետ մը կը բղխի եւ Երբ ակէն գետ մը կը բղխի եւ Երբ ակէն գետ մը կը բղխի եւ Երբ ակէն գետ մը կը բղխի եւ 
կկկկ’’’’երթայ արտերը ոռոգելու, ի՞նչն է որ կերթայ արտերը ոռոգելու, ի՞նչն է որ կերթայ արտերը ոռոգելու, ի՞նչն է որ կերթայ արտերը ոռոգելու, ի՞նչն է որ կ’’’’ոռոգէ արտը, ա՞կոռոգէ արտը, ա՞կոռոգէ արտը, ա՞կոռոգէ արտը, ա՞կը, թէ՝ ը, թէ՝ ը, թէ՝ ը, թէ՝ 
ակէն բղխող գետը. կարելի՞ է զանոնք անջատել իրարմէակէն բղխող գետը. կարելի՞ է զանոնք անջատել իրարմէակէն բղխող գետը. կարելի՞ է զանոնք անջատել իրարմէակէն բղխող գետը. կարելի՞ է զանոնք անջատել իրարմէ::::    
Բնականաբար ոչԲնականաբար ոչԲնականաբար ոչԲնականաբար ոչ::::    Առանց մէկուն միւսը չԱռանց մէկուն միւսը չԱռանց մէկուն միւսը չԱռանց մէկուն միւսը չ’’’’ըլլարըլլարըլլարըլլար::::    Ակն ու ակէն Ակն ու ակէն Ակն ու ակէն Ակն ու ակէն 
բղխող գետը նոյն գործն է որ կբղխող գետը նոյն գործն է որ կբղխող գետը նոյն գործն է որ կբղխող գետը նոյն գործն է որ կ’’’’ընեն, թէպէտ անոնք իրարմէ ընեն, թէպէտ անոնք իրարմէ ընեն, թէպէտ անոնք իրարմէ ընեն, թէպէտ անոնք իրարմէ 
տարբեր ենտարբեր ենտարբեր ենտարբեր են::::    Նոյնն է պարագան Հօրը եւ Սուրբ ՀոգիինՆոյնն է պարագան Հօրը եւ Սուրբ ՀոգիինՆոյնն է պարագան Հօրը եւ Սուրբ ՀոգիինՆոյնն է պարագան Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
տարբեր են իրարմէ իբրեւ անձ, բայց մէտարբեր են իրարմէ իբրեւ անձ, բայց մէտարբեր են իրարմէ իբրեւ անձ, բայց մէտարբեր են իրարմէ իբրեւ անձ, բայց մէ´́́́կ է անոնց գործըկ է անոնց գործըկ է անոնց գործըկ է անոնց գործը::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնինք Սուրբ Հոգիին համար գործածուած անցնինք Սուրբ Հոգիին համար գործածուած անցնինք Սուրբ Հոգիին համար գործածուած անցնինք Սուրբ Հոգիին համար գործածուած ««««անեղանեղանեղանեղ» » » » 
բառինբառինբառինբառին:::: « « « «ԱնեղԱնեղԱնեղԱնեղ» » » » կը նշանակէ՝ մէկը կամ բան մը որ չէ եղած, այլ կը նշանակէ՝ մէկը կամ բան մը որ չէ եղած, այլ կը նշանակէ՝ մէկը կամ բան մը որ չէ եղած, այլ կը նշանակէ՝ մէկը կամ բան մը որ չէ եղած, այլ 
խօսքով՝ չէ ստեղծուածխօսքով՝ չէ ստեղծուածխօսքով՝ չէ ստեղծուածխօսքով՝ չէ ստեղծուած::::    Իսկ ինչ որ չէ ստեղծուած, կը նշանակէ Իսկ ինչ որ չէ ստեղծուած, կը նշանակէ Իսկ ինչ որ չէ ստեղծուած, կը նշանակէ Իսկ ինչ որ չէ ստեղծուած, կը նշանակէ 
թէ ըստինքեան կայթէ ըստինքեան կայթէ ըստինքեան կայթէ ըստինքեան կայ::::    Ամէն մէկ գոյութիւն, կաԱմէն մէկ գոյութիւն, կաԱմէն մէկ գոյութիւն, կաԱմէն մէկ գոյութիւն, կա´́́́մ արարիչ է եւ մ արարիչ է եւ մ արարիչ է եւ մ արարիչ է եւ 
կակակակա´́́́մ արարած, կամ արարած, կամ արարած, կամ արարած, կա´́́́մ եղմ եղմ եղմ եղած է եւ կաած է եւ կաած է եւ կաած է եւ կա´́́́մ ինքնագոյմ ինքնագոյմ ինքնագոյմ ինքնագոյ::::    Արդ, հարց կու Արդ, հարց կու Արդ, հարց կու Արդ, հարց կու 
տանք, Սուրբ Հոգին ասոնցմէ ո՞ր մէկն է. արարի՞չ է, թէ՝ տանք, Սուրբ Հոգին ասոնցմէ ո՞ր մէկն է. արարի՞չ է, թէ՝ տանք, Սուրբ Հոգին ասոնցմէ ո՞ր մէկն է. արարի՞չ է, թէ՝ տանք, Սուրբ Հոգին ասոնցմէ ո՞ր մէկն է. արարի՞չ է, թէ՝ 
արարած, եղա՞ծ է, թէ՝ ինքնագոյարարած, եղա՞ծ է, թէ՝ ինքնագոյարարած, եղա՞ծ է, թէ՝ ինքնագոյարարած, եղա՞ծ է, թէ՝ ինքնագոյ::::    

Արիոս եւ Մակեդոն կԱրիոս եւ Մակեդոն կԱրիոս եւ Մակեդոն կԱրիոս եւ Մակեդոն կ’’’’ըսէին թէ Սուրբ Հոգին արարած էըսէին թէ Սուրբ Հոգին արարած էըսէին թէ Սուրբ Հոգին արարած էըսէին թէ Սուրբ Հոգին արարած է::::    
Արիոս փոխանակ Աստուածաշունչին մէջ փնտռելու իր Արիոս փոխանակ Աստուածաշունչին մէջ փնտռելու իր Արիոս փոխանակ Աստուածաշունչին մէջ փնտռելու իր Արիոս փոխանակ Աստուածաշունչին մէջ փնտռելու իր 
պատասխանը, փորձեց իմաստասիրական ձեւով Սպատասխանը, փորձեց իմաստասիրական ձեւով Սպատասխանը, փորձեց իմաստասիրական ձեւով Սպատասխանը, փորձեց իմաստասիրական ձեւով Սուրբ Հոգիին ուրբ Հոգիին ուրբ Հոգիին ուրբ Հոգիին 
հարցը քննարկելհարցը քննարկելհարցը քննարկելհարցը քննարկել::::    Ան տրամաբանեց որ Աստուած բացարձակ Ան տրամաբանեց որ Աստուած բացարձակ Ան տրամաբանեց որ Աստուած բացարձակ Ան տրամաբանեց որ Աստուած բացարձակ 
մէմէմէմէ´́́́կ է, մէկութիւն էկ է, մէկութիւն էկ է, մէկութիւն էկ է, մէկութիւն է::::    Եթէ Աստուած բացարձակ մէկութիւն է, Եթէ Աստուած բացարձակ մէկութիւն է, Եթէ Աստուած բացարձակ մէկութիւն է, Եթէ Աստուած բացարձակ մէկութիւն է, 
ուրեմն, չենք կրնար զայն պատկերացնել երկու կամ երեք անձեր, ուրեմն, չենք կրնար զայն պատկերացնել երկու կամ երեք անձեր, ուրեմն, չենք կրնար զայն պատկերացնել երկու կամ երեք անձեր, ուրեմն, չենք կրնար զայն պատկերացնել երկու կամ երեք անձեր, 
այլ միայն մէայլ միայն մէայլ միայն մէայլ միայն մէ´́́́կ անձկ անձկ անձկ անձ::::    Արդ, եթէ միայն մէԱրդ, եթէ միայն մէԱրդ, եթէ միայն մէԱրդ, եթէ միայն մէ´́́́կ անձ կայ, այդ անձը կ անձ կայ, այդ անձը կ անձ կայ, այդ անձը կ անձ կայ, այդ անձը 
ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլուրիշ մէկը չի կրնար ըլլուրիշ մէկը չի կրնար ըլլուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Հայրըալ եթէ ոչ Հայրըալ եթէ ոչ Հայրըալ եթէ ոչ Հայրը::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
իմաստասիրական մտածելակերպ մըն է, որ չենք կրնար իմաստասիրական մտածելակերպ մըն է, որ չենք կրնար իմաստասիրական մտածելակերպ մըն է, որ չենք կրնար իմաստասիրական մտածելակերպ մըն է, որ չենք կրնար 
որդեգրել երբ խօսքը աստուածութեան մասին էորդեգրել երբ խօսքը աստուածութեան մասին էորդեգրել երբ խօսքը աստուածութեան մասին էորդեգրել երբ խօսքը աստուածութեան մասին է::::    
Իմաստասիրականօրէն կարելի է խօսիլ բոլոր արարածներուն Իմաստասիրականօրէն կարելի է խօսիլ բոլոր արարածներուն Իմաստասիրականօրէն կարելի է խօսիլ բոլոր արարածներուն Իմաստասիրականօրէն կարելի է խօսիլ բոլոր արարածներուն 
մասին, բայց ոմասին, բայց ոմասին, բայց ոմասին, բայց ո´́́́չ Արարիչին մասին, որ արարածներուն կարգին չ Արարիչին մասին, որ արարածներուն կարգին չ Արարիչին մասին, որ արարածներուն կարգին չ Արարիչին մասին, որ արարածներուն կարգին 
չչչչ’’’’իյնարիյնարիյնարիյնար::::    

Մակեդոն ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ տՄակեդոն ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ տՄակեդոն ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ տՄակեդոն ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ տրամաբանութեան վրայ րամաբանութեան վրայ րամաբանութեան վրայ րամաբանութեան վրայ 
հիմնուելով հաստատեց թէ Սուրբ Հոգին ստեղծուած էհիմնուելով հաստատեց թէ Սուրբ Հոգին ստեղծուած էհիմնուելով հաստատեց թէ Սուրբ Հոգին ստեղծուած էհիմնուելով հաստատեց թէ Սուրբ Հոգին ստեղծուած է::::    Ան այս Ան այս Ան այս Ան այս 
հաստատումը կատարեց հիմնուելով Յհ 1.3հաստատումը կատարեց հիմնուելով Յհ 1.3հաստատումը կատարեց հիմնուելով Յհ 1.3հաստատումը կատարեց հիմնուելով Յհ 1.3----ին վրայ որ կին վրայ որ կին վրայ որ կին վրայ որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեցԱնով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեցԱնով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեցԱնով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց»»»»::::    Եթէ Աստուած ամէն Եթէ Աստուած ամէն Եթէ Աստուած ամէն Եթէ Աստուած ամէն 
ինչ Քրիստոսով ստեղծեց, ուրեմն, Սուրբ Հոգին ինքն ալ ինչ Քրիստոսով ստեղծեց, ուրեմն, Սուրբ Հոգին ինքն ալ ինչ Քրիստոսով ստեղծեց, ուրեմն, Սուրբ Հոգին ինքն ալ ինչ Քրիստոսով ստեղծեց, ուրեմն, Սուրբ Հոգին ինքն ալ 
ստեղծուած մըն է, քանստեղծուած մըն է, քանստեղծուած մըն է, քանստեղծուած մըն է, քանի որ կի որ կի որ կի որ կ’’’’իյնայ իյնայ իյնայ իյնայ ««««ամէն ինչամէն ինչամէն ինչամէն ինչ»»»»ի ծիրէն ներսի ծիրէն ներսի ծիրէն ներսի ծիրէն ներս::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
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Մակեդոն զգուշութեամբ կարդար Աստուածաշունչը եւ Մակեդոն զգուշութեամբ կարդար Աստուածաշունչը եւ Մակեդոն զգուշութեամբ կարդար Աստուածաշունչը եւ Մակեդոն զգուշութեամբ կարդար Աստուածաշունչը եւ 
յատկապէս այն համարները, որոնց մասին խօսեցանք նախորդ յատկապէս այն համարները, որոնց մասին խօսեցանք նախորդ յատկապէս այն համարները, որոնց մասին խօսեցանք նախորդ յատկապէս այն համարները, որոնց մասին խօսեցանք նախորդ 
գլուխին մէջ, այս եզրակացութեան պիտի չյանգէրգլուխին մէջ, այս եզրակացութեան պիտի չյանգէրգլուխին մէջ, այս եզրակացութեան պիտի չյանգէրգլուխին մէջ, այս եզրակացութեան պիտի չյանգէր:::: 

Նախորդ գլուխին մէջ, Պօղոս առաքեալէն հետեւեալը Նախորդ գլուխին մէջ, Պօղոս առաքեալէն հետեւեալը Նախորդ գլուխին մէջ, Պօղոս առաքեալէն հետեւեալը Նախորդ գլուխին մէջ, Պօղոս առաքեալէն հետեւեալը 
կարդացինք.կարդացինք.կարդացինք.կարդացինք.----    ««««Քրիստոս պիտի Քրիստոս պիտի Քրիստոս պիտի Քրիստոս պիտի թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած թագաւորէ՝ մինչեւ որ Աստուած 
բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ բոլոր թշնամիները անոր ոտքերուն տակ դնէ իբրեւ 
պատուանդանպատուանդանպատուանդանպատուանդան::::    Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը Վերջին թշնամին որ պիտի բնաջնջուի՝ Մահը 
պիտի ըլլայպիտի ըլլայպիտի ըլլայպիտի ըլլայ::::    Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ Այդպիսով պիտի կատարուի մարգարէութիւնը, թէ 
««««Աստուած ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուած ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուած ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուած ամէն բան անոր ենթարկեց»»»»::::    Բայց անշուշտ երբ կԲայց անշուշտ երբ կԲայց անշուշտ երբ կԲայց անշուշտ երբ կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ 
««««ամէն բան անոր ենթարամէն բան անոր ենթարամէն բան անոր ենթարամէն բան անոր ենթարկած էկած էկած էկած է», », », », յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ ««««ամէն ամէն ամէն ամէն 
ինչինչինչինչ» » » » բացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցբացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցբացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցբացի Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեց::::    Իսկ երբ Իսկ երբ Իսկ երբ Իսկ երբ 
ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք ամէն բան ենթարկուի Որդիին, այն ատեն Որդին ալ ինքզինք 
պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, պիտի ենթարկէ Աստուծոյ, որ ամէն բան իրեն ենթարկեց, 
որպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջորպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջորպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջորպէսզի Աստուած ըլլայ ամէն ինչ՝ ամէն բանի մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.25Ա.Կր 15.25Ա.Կր 15.25Ա.Կր 15.25----
28282828))))::::    

Երբ առաքեալը կԵրբ առաքեալը կԵրբ առաքեալը կԵրբ առաքեալը կ’’’’ըսէ թէ Հայրն Աստուած ամէն բան Որդիին ըսէ թէ Հայրն Աստուած ամէն բան Որդիին ըսէ թէ Հայրն Աստուած ամէն բան Որդիին ըսէ թէ Հայրն Աստուած ամէն բան Որդիին 
ենթարկեց, ենթարկեց, ենթարկեց, ենթարկեց, ««««յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ յստակօրէն կը հասկնանք՝ ««««ամէն ինչամէն ինչամէն ինչամէն ինչ» » » » բացի բացի բացի բացի 
Աստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեցԱստուծմէ, որ ամէն բան անոր ենթարկեց»»»»::::    Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած 
չենթարկուեցաւ Որդիին եւ եթէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, կը չենթարկուեցաւ Որդիին եւ եթէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, կը չենթարկուեցաւ Որդիին եւ եթէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, կը չենթարկուեցաւ Որդիին եւ եթէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, կը 
նշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք եւս չենթարկուեցաւ Որնշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք եւս չենթարկուեցաւ Որնշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք եւս չենթարկուեցաւ Որնշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք եւս չենթարկուեցաւ Որդիինդիինդիինդիին::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ոեւէ մէկը որ չոեւէ մէկը որ չոեւէ մէկը որ չոեւէ մէկը որ չ’’’’ենթարկուիր Որդիին, անիկա Աստուած էենթարկուիր Որդիին, անիկա Աստուած էենթարկուիր Որդիին, անիկա Աստուած էենթարկուիր Որդիին, անիկա Աստուած է::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Մակեդոն Պօղոս առաքեալի տրամաբանութիւնը որդեգրէր, այն Մակեդոն Պօղոս առաքեալի տրամաբանութիւնը որդեգրէր, այն Մակեդոն Պօղոս առաքեալի տրամաբանութիւնը որդեգրէր, այն Մակեդոն Պօղոս առաքեալի տրամաբանութիւնը որդեգրէր, այն 
ատեն Յհ 1.3ատեն Յհ 1.3ատեն Յհ 1.3ատեն Յհ 1.3----ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ««««ամէն ինչամէն ինչամէն ինչամէն ինչ»»»»ին մէջ պիտի ին մէջ պիտի ին մէջ պիտի ին մէջ պիտի 
չներառնէր Սուրբ Հոգիին անձըչներառնէր Սուրբ Հոգիին անձըչներառնէր Սուրբ Հոգիին անձըչներառնէր Սուրբ Հոգիին անձը::::    Մեզ թող չմոլորեցնէ Որդիին Մեզ թող չմոլորեցնէ Որդիին Մեզ թող չմոլորեցնէ Որդիին Մեզ թող չմոլորեցնէ Որդիին 
համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած ««««Ինքզինք պիտի եԻնքզինք պիտի եԻնքզինք պիտի եԻնքզինք պիտի ենթարկէ Աստուծոյնթարկէ Աստուծոյնթարկէ Աստուծոյնթարկէ Աստուծոյ»»»»    
խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը::::    Որդին իր մարդեղութեանը մէջ միայն Հօրը պիտի Որդին իր մարդեղութեանը մէջ միայն Հօրը պիտի Որդին իր մարդեղութեանը մէջ միայն Հօրը պիտի Որդին իր մարդեղութեանը մէջ միայն Հօրը պիտի 
ենթարկուիենթարկուիենթարկուիենթարկուի::::    

Եթէ Սուրբ Հոգին արարիչ է եւ ոԵթէ Սուրբ Հոգին արարիչ է եւ ոԵթէ Սուրբ Հոգին արարիչ է եւ ոԵթէ Սուրբ Հոգին արարիչ է եւ ո´́́́չ թէ արարած, ինչպէս քիչ չ թէ արարած, ինչպէս քիչ չ թէ արարած, ինչպէս քիչ չ թէ արարած, ինչպէս քիչ 
մը վերեւ ըսինք, կը նշանակէ թէ ինքնագոյ էմը վերեւ ըսինք, կը նշանակէ թէ ինքնագոյ էմը վերեւ ըսինք, կը նշանակէ թէ ինքնագոյ էմը վերեւ ըսինք, կը նշանակէ թէ ինքնագոյ է::::    Ինքնագոյ բառը Ինքնագոյ բառը Ինքնագոյ բառը Ինքնագոյ բառը 
Աստուծմէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկի համար կամ ոեւէ բանի համար Աստուծմէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկի համար կամ ոեւէ բանի համար Աստուծմէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկի համար կամ ոեւէ բանի համար Աստուծմէ զատ ուրիշ ոեւէ մէկի համար կամ ոեւէ բանի համար 
չենք կրնար գոչենք կրնար գոչենք կրնար գոչենք կրնար գործածելրծածելրծածելրծածել::::    Թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է՝ արդէն իսկ Թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է՝ արդէն իսկ Թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է՝ արդէն իսկ Թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է՝ արդէն իսկ 
բացատրեցինք. յիշեցէք որ երբ Յիսուս իր աշակերտները ղրկեց բացատրեցինք. յիշեցէք որ երբ Յիսուս իր աշակերտները ղրկեց բացատրեցինք. յիշեցէք որ երբ Յիսուս իր աշակերտները ղրկեց բացատրեցինք. յիշեցէք որ երբ Յիսուս իր աշակերտները ղրկեց 
առաքելութեան՝ անոնց ըսաւ. առաքելութեան՝ անոնց ըսաւ. առաքելութեան՝ անոնց ըսաւ. առաքելութեան՝ անոնց ըսաւ. ««««Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները 
ինծի աշակերտ դարձուցէքինծի աշակերտ դարձուցէքինծի աշակերտ դարձուցէքինծի աշակերտ դարձուցէք::::    Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Զանոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ 
Սուրբ Հոգիին անունովՍուրբ Հոգիին անունովՍուրբ Հոգիին անունովՍուրբ Հոգիին անունով»»»» ( ( ( (Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)::::    ԱնուններուԱնուններուԱնուններուԱնուններու    այս այս այս այս 
բանաձեւումը Քրիստոսի իսկ կողմէ, յստակ կերպով ցոյց կու տայ բանաձեւումը Քրիստոսի իսկ կողմէ, յստակ կերպով ցոյց կու տայ բանաձեւումը Քրիստոսի իսկ կողմէ, յստակ կերպով ցոյց կու տայ բանաձեւումը Քրիստոսի իսկ կողմէ, յստակ կերպով ցոյց կու տայ 
որ հաւասարութեան գիծ մը կայ Ամենասուրբ Երրորդութեան որ հաւասարութեան գիծ մը կայ Ամենասուրբ Երրորդութեան որ հաւասարութեան գիծ մը կայ Ամենասուրբ Երրորդութեան որ հաւասարութեան գիծ մը կայ Ամենասուրբ Երրորդութեան 
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անձերուն միջեւ, եւ հետեւաբար, Սուրբ Հոգին ուրիշ բան չի անձերուն միջեւ, եւ հետեւաբար, Սուրբ Հոգին ուրիշ բան չի անձերուն միջեւ, եւ հետեւաբար, Սուրբ Հոգին ուրիշ բան չի անձերուն միջեւ, եւ հետեւաբար, Սուրբ Հոգին ուրիշ բան չի 
կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուածկրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուածկրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուածկրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած:::: 

Եկեղեցիի մը ուղղուած նամակ մը Սուրբ Երրորդութեան Եկեղեցիի մը ուղղուած նամակ մը Սուրբ Երրորդութեան Եկեղեցիի մը ուղղուած նամակ մը Սուրբ Երրորդութեան Եկեղեցիի մը ուղղուած նամակ մը Սուրբ Երրորդութեան 
անունով կանունով կանունով կանունով կնքելը՝ ապացոյց մըն է որ եկեղեցին պաշտօնապէս կը նքելը՝ ապացոյց մըն է որ եկեղեցին պաշտօնապէս կը նքելը՝ ապացոյց մըն է որ եկեղեցին պաշտօնապէս կը նքելը՝ ապացոյց մըն է որ եկեղեցին պաշտօնապէս կը 
ճանչնար Սուրբ Երրորդութիւնը իբրեւ մէկ աստուածութիւնճանչնար Սուրբ Երրորդութիւնը իբրեւ մէկ աստուածութիւնճանչնար Սուրբ Երրորդութիւնը իբրեւ մէկ աստուածութիւնճանչնար Սուրբ Երրորդութիւնը իբրեւ մէկ աստուածութիւն::::    
Պօղոս առաքեալ Կորնթացիներուն ուղղած իր երկրորդ նամակը Պօղոս առաքեալ Կորնթացիներուն ուղղած իր երկրորդ նամակը Պօղոս առաքեալ Կորնթացիներուն ուղղած իր երկրորդ նամակը Պօղոս առաքեալ Կորնթացիներուն ուղղած իր երկրորդ նամակը 
կը կնքէ՝ ըսելով. կը կնքէ՝ ըսելով. կը կնքէ՝ ըսելով. կը կնքէ՝ ըսելով. ««««Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը 
եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորինեւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորինեւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորինեւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին    հետ ըլլանհետ ըլլանհետ ըլլանհետ ըլլան::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն»»»»    
((((Բ.Կր 13.13)Բ.Կր 13.13)Բ.Կր 13.13)Բ.Կր 13.13)::::    Ասիկա միաժամանակ օրհնութեան բանաձեւ մըն էր Ասիկա միաժամանակ օրհնութեան բանաձեւ մըն էր Ասիկա միաժամանակ օրհնութեան բանաձեւ մըն էր Ասիկա միաժամանակ օրհնութեան բանաձեւ մըն էր 
որ որդեգրեց առաջին եկեղեցինոր որդեգրեց առաջին եկեղեցինոր որդեգրեց առաջին եկեղեցինոր որդեգրեց առաջին եկեղեցին::::    

Յիշենք նաեւ որ առաջին իսկ դարէն երբ քրիստոնեաներ կը Յիշենք նաեւ որ առաջին իսկ դարէն երբ քրիստոնեաներ կը Յիշենք նաեւ որ առաջին իսկ դարէն երբ քրիստոնեաներ կը Յիշենք նաեւ որ առաջին իսկ դարէն երբ քրիստոնեաներ կը 
հաւաքուէին պաշտամունք կատարելու, իրենց պաշտամունքը կը հաւաքուէին պաշտամունք կատարելու, իրենց պաշտամունքը կը հաւաքուէին պաշտամունք կատարելու, իրենց պաշտամունքը կը հաւաքուէին պաշտամունք կատարելու, իրենց պաշտամունքը կը 
սկսէին սաղմոսասացութեամբ, որուն աւարտին կսկսէին սաղմոսասացութեամբ, որուն աւարտին կսկսէին սաղմոսասացութեամբ, որուն աւարտին կսկսէին սաղմոսասացութեամբ, որուն աւարտին կ’’’’ըսէիըսէիըսէիըսէին՝ ն՝ ն՝ ն՝ ««««Փառք Փառք Փառք Փառք 
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն ՍրբոյՀօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն ՍրբոյՀօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն ՍրբոյՀօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ»»»»::::    Ասիկա առաջին դարէն Ասիկա առաջին դարէն Ասիկա առաջին դարէն Ասիկա առաջին դարէն 
ընդհանրացած առաքելական բանաձեւ մըն է որ մինչեւ այսօր կը ընդհանրացած առաքելական բանաձեւ մըն է որ մինչեւ այսօր կը ընդհանրացած առաքելական բանաձեւ մըն է որ մինչեւ այսօր կը ընդհանրացած առաքելական բանաձեւ մըն է որ մինչեւ այսօր կը 
պահուի եկեղեցւոյ մէջպահուի եկեղեցւոյ մէջպահուի եկեղեցւոյ մէջպահուի եկեղեցւոյ մէջ::::    Այս բանաձեւը դարձեալ ցոյց կու տայ որ Այս բանաձեւը դարձեալ ցոյց կու տայ որ Այս բանաձեւը դարձեալ ցոյց կու տայ որ Այս բանաձեւը դարձեալ ցոյց կու տայ որ 
եկեղեցին Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ երբեք եկեղեցին Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ երբեք եկեղեցին Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ երբեք եկեղեցին Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ երբեք 
խտրութիւն կամ զանազանութիւխտրութիւն կամ զանազանութիւխտրութիւն կամ զանազանութիւխտրութիւն կամ զանազանութիւն չէր դներ ու չի դներ, ն չէր դներ ու չի դներ, ն չէր դներ ու չի դներ, ն չէր դներ ու չի դներ, 
ընդհակառակը, պաշտամունքն ու փառքը հաւասարապէս կու ընդհակառակը, պաշտամունքն ու փառքը հաւասարապէս կու ընդհակառակը, պաշտամունքն ու փառքը հաւասարապէս կու ընդհակառակը, պաշտամունքն ու փառքը հաւասարապէս կու 
տար եւ կու տայ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիինտար եւ կու տայ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիինտար եւ կու տայ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիինտար եւ կու տայ Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին::::    

Սուրբ Հոգիին Աստուած ըլլալու իրողութիւնը հարկաւ միայն Սուրբ Հոգիին Աստուած ըլլալու իրողութիւնը հարկաւ միայն Սուրբ Հոգիին Աստուած ըլլալու իրողութիւնը հարկաւ միայն Սուրբ Հոգիին Աստուած ըլլալու իրողութիւնը հարկաւ միայն 
վերոյիշեալ երկու բանաձեւերուն վրայ հիմնուելով չէ որ կը վերոյիշեալ երկու բանաձեւերուն վրայ հիմնուելով չէ որ կը վերոյիշեալ երկու բանաձեւերուն վրայ հիմնուելով չէ որ կը վերոյիշեալ երկու բանաձեւերուն վրայ հիմնուելով չէ որ կը 
հաստատուի, այլ աստուածաշնչակահաստատուի, այլ աստուածաշնչակահաստատուի, այլ աստուածաշնչակահաստատուի, այլ աստուածաշնչական բազմաթիւ ն բազմաթիւ ն բազմաթիւ ն բազմաթիւ 
վկայութիւններովվկայութիւններովվկայութիւններովվկայութիւններով::::    Օրինակ, երբ Բ.Թգ 23.2Օրինակ, երբ Բ.Թգ 23.2Օրինակ, երբ Բ.Թգ 23.2Օրինակ, երբ Բ.Թգ 23.2----ին մէջ Դաւիթ կին մէջ Դաւիթ կին մէջ Դաւիթ կին մէջ Դաւիթ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւՏիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւՏիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւՏիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ»,»,»,»,    իսկ յաջորդ համարին մէջ իսկ յաջորդ համարին մէջ իսկ յաջորդ համարին մէջ իսկ յաջորդ համարին մէջ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իսրայէլին Աստուածը խօսեցաւԻսրայէլին Աստուածը խօսեցաւԻսրայէլին Աստուածը խօսեցաւԻսրայէլին Աստուածը խօսեցաւ»,»,»,»,    եզրակացութիւնը եզրակացութիւնը եզրակացութիւնը եզրակացութիւնը 
կկկկ’’’’ըլլայ այն՝ որ Սուրբ Հոգին իըլլայ այն՝ որ Սուրբ Հոգին իըլլայ այն՝ որ Սուրբ Հոգին իըլլայ այն՝ որ Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է այն Աստուածը որ խօսեցաւ նքն է այն Աստուածը որ խօսեցաւ նքն է այն Աստուածը որ խօսեցաւ նքն է այն Աստուածը որ խօսեցաւ 
Դաւիթին ընդմէջէնԴաւիթին ընդմէջէնԴաւիթին ընդմէջէնԴաւիթին ընդմէջէն::::    

ՎսՎսՎսՎստահաբար ձեզի ծանօթ է Անանիայի եւ Սափիրայի տահաբար ձեզի ծանօթ է Անանիայի եւ Սափիրայի տահաբար ձեզի ծանօթ է Անանիայի եւ Սափիրայի տահաբար ձեզի ծանօթ է Անանիայի եւ Սափիրայի 
պատմութիւնը եւ անոնց կատարած խաբեբայութիւնըպատմութիւնը եւ անոնց կատարած խաբեբայութիւնըպատմութիւնը եւ անոնց կատարած խաբեբայութիւնըպատմութիւնը եւ անոնց կատարած խաբեբայութիւնը::::    Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
առաքեալ Գրծ 5.3առաքեալ Գրծ 5.3առաքեալ Գրծ 5.3առաքեալ Գրծ 5.3----ին մէջ Անանիային կին մէջ Անանիային կին մէջ Անանիային կին մէջ Անանիային կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յանդգնեցար Սուրբ Յանդգնեցար Սուրբ Յանդգնեցար Սուրբ Յանդգնեցար Սուրբ 
Հոգին խաբելՀոգին խաբելՀոգին խաբելՀոգին խաբել»,»,»,»,    իսկ յաջորդ համարին մէջ կիսկ յաջորդ համարին մէջ կիսկ յաջորդ համարին մէջ կիսկ յաջորդ համարին մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԶԱստուած ԶԱստուած ԶԱստուած ԶԱստուած 
փորձեցիր խաբելփորձեցիր խաբելփորձեցիր խաբելփորձեցիր խաբել»»»»::::    Երբ առաքեալը մէյ մը կԵրբ առաքեալը մէյ մը կԵրբ առաքեալը մէյ մը կԵրբ առաքեալը մէյ մը կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ««««ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    Հոգին Հոգին Հոգին Հոգին 
խաբեցիրխաբեցիրխաբեցիրխաբեցիր»,»,»,»,    եւ մէյ մըն ալ՝ եւ մէյ մըն ալ՝ եւ մէյ մըն ալ՝ եւ մէյ մըն ալ՝ ««««զԱստուած խաբեցիրզԱստուած խաբեցիրզԱստուած խաբեցիրզԱստուած խաբեցիր»,»,»,»,    յստակ կը յստակ կը յստակ կը յստակ կը 
դառնայ որ Սուրբ Հոգին Աստուած էդառնայ որ Սուրբ Հոգին Աստուած էդառնայ որ Սուրբ Հոգին Աստուած էդառնայ որ Սուրբ Հոգին Աստուած է::::    

Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ք գիտեր թէ Աստուծոյ տաճար էք Չէ՞ք գիտեր թէ Աստուծոյ տաճար էք Չէ՞ք գիտեր թէ Աստուծոյ տաճար էք Չէ՞ք գիտեր թէ Աստուծոյ տաճար էք 
դուք, եւ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի ձեր մէջդուք, եւ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի ձեր մէջդուք, եւ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի ձեր մէջդուք, եւ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի ձեր մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 3.16)Ա.Կր 3.16)Ա.Կր 3.16)Ա.Կր 3.16)::::    Սոյն Սոյն Սոյն Սոյն 
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նախադասութեան առաջին մասին մէջ առաքեալը կը ճշդէ նախադասութեան առաջին մասին մէջ առաքեալը կը ճշդէ նախադասութեան առաջին մասին մէջ առաքեալը կը ճշդէ նախադասութեան առաջին մասին մէջ առաքեալը կը ճշդէ թէ թէ թէ թէ 
մենք Աստուծոյ տաճար ենք, իսկ երկրորդ մասին մէջ, կը ճշդէ թէ մենք Աստուծոյ տաճար ենք, իսկ երկրորդ մասին մէջ, կը ճշդէ թէ մենք Աստուծոյ տաճար ենք, իսկ երկրորդ մասին մէջ, կը ճշդէ թէ մենք Աստուծոյ տաճար ենք, իսկ երկրորդ մասին մէջ, կը ճշդէ թէ 
աստուածային երեք անձերէն ո՞ր մէկը կը բնակի մեր մէջաստուածային երեք անձերէն ո՞ր մէկը կը բնակի մեր մէջաստուածային երեք անձերէն ո՞ր մէկը կը բնակի մեր մէջաստուածային երեք անձերէն ո՞ր մէկը կը բնակի մեր մէջ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուծոյ Հոգին կը բնակի մեր մէջ եւ եթէ մենք Աստուծոյ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի մեր մէջ եւ եթէ մենք Աստուծոյ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի մեր մէջ եւ եթէ մենք Աստուծոյ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի մեր մէջ եւ եթէ մենք Աստուծոյ 
տաճար ենք, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստուած էտաճար ենք, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստուած էտաճար ենք, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստուած էտաճար ենք, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստուած է::::    

Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սուրբ Հոգին շատ շիտակ Սուրբ Հոգին շատ շիտակ Սուրբ Հոգին շատ շիտակ Սուրբ Հոգին շատ շիտակ խօսեցաւ խօսեցաւ խօսեցաւ խօսեցաւ 
մեր հայրերուն, երբ Եսայի մարգարէին բերնով՝ ըսաւ.մեր հայրերուն, երբ Եսայի մարգարէին բերնով՝ ըսաւ.մեր հայրերուն, երբ Եսայի մարգարէին բերնով՝ ըսաւ.մեր հայրերուն, երբ Եսայի մարգարէին բերնով՝ ըսաւ.----    ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́    եւ եւ եւ եւ 
ըսէ այս ժողովուրդին.ըսէ այս ժողովուրդին.ըսէ այս ժողովուրդին.ըսէ այս ժողովուրդին.----    Անդադար պիտի լսէք բայց պիտի Անդադար պիտի լսէք բայց պիտի Անդադար պիտի լսէք բայց պիտի Անդադար պիտի լսէք բայց պիտի 
չհասկնաք, շարունակ պիտի նայիք բայց պիտի չտեսնէքչհասկնաք, շարունակ պիտի նայիք բայց պիտի չտեսնէքչհասկնաք, շարունակ պիտի նայիք բայց պիտի չտեսնէքչհասկնաք, շարունակ պիտի նայիք բայց պիտի չտեսնէք»»»» ( ( ( (Գրծ Գրծ Գրծ Գրծ 
28.2528.2528.2528.25----26)26)26)26)::::    Հոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ երթալ եւ Հոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ երթալ եւ Հոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ երթալ եւ Հոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ երթալ եւ 
քարոզելու պարտականութիւնը Սուրբ Հոքարոզելու պարտականութիւնը Սուրբ Հոքարոզելու պարտականութիւնը Սուրբ Հոքարոզելու պարտականութիւնը Սուրբ Հոգին իգին իգին իգին ի´́́́նքն է որ կու տայ, նքն է որ կու տայ, նքն է որ կու տայ, նքն է որ կու տայ, 
իսկ երբ կը կարդանք Եսայի մարգարէին գիրքը, հոն կը տեսնենք իսկ երբ կը կարդանք Եսայի մարգարէին գիրքը, հոն կը տեսնենք իսկ երբ կը կարդանք Եսայի մարգարէին գիրքը, հոն կը տեսնենք իսկ երբ կը կարդանք Եսայի մարգարէին գիրքը, հոն կը տեսնենք 
որ նոյն այս խօսքը Աստուած իոր նոյն այս խօսքը Աստուած իոր նոյն այս խօսքը Աստուած իոր նոյն այս խօսքը Աստուած ի´́́́նքն է, Տէրը ինքն է, Տէրը ինքն է, Տէրը ինքն է, Տէրը ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
կկկկ’’’’արտասանէ (Ես 6.8արտասանէ (Ես 6.8արտասանէ (Ես 6.8արտասանէ (Ես 6.8----9), 9), 9), 9), ուրեմն յստակ է որ Աստուած եւ Սուրբ ուրեմն յստակ է որ Աստուած եւ Սուրբ ուրեմն յստակ է որ Աստուած եւ Սուրբ ուրեմն յստակ է որ Աստուած եւ Սուրբ 
Հոգին նոյնն ենՀոգին նոյնն ենՀոգին նոյնն ենՀոգին նոյնն են::::    Եթէ ինչ որ Աստուած խօսած է Հին Եթէ ինչ որ Աստուած խօսած է Հին Եթէ ինչ որ Աստուած խօսած է Հին Եթէ ինչ որ Աստուած խօսած է Հին 
Կտակարանին մէջ՝ ՍուԿտակարանին մէջ՝ ՍուԿտակարանին մէջ՝ ՍուԿտակարանին մէջ՝ Սուրբ Հոգիին կը վերագրուի Նոր րբ Հոգիին կը վերագրուի Նոր րբ Հոգիին կը վերագրուի Նոր րբ Հոգիին կը վերագրուի Նոր 
Կտակարանին մէջ, պարզ է հետեւաբար որ Սուրբ Հոգին Կտակարանին մէջ, պարզ է հետեւաբար որ Սուրբ Հոգին Կտակարանին մէջ, պարզ է հետեւաբար որ Սուրբ Հոգին Կտակարանին մէջ, պարզ է հետեւաբար որ Սուրբ Հոգին 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    

Դարձեալ, առաքեալը խօսած ատեն Աստուծոյ տուած Դարձեալ, առաքեալը խօսած ատեն Աստուծոյ տուած Դարձեալ, առաքեալը խօսած ատեն Աստուծոյ տուած Դարձեալ, առաքեալը խօսած ատեն Աստուծոյ տուած 
պարգեւներուն եւ շնորհքներուն մասին՝ կպարգեւներուն եւ շնորհքներուն մասին՝ կպարգեւներուն եւ շնորհքներուն մասին՝ կպարգեւներուն եւ շնորհքներուն մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Նոյն Հոգին է Նոյն Հոգին է Նոյն Հոգին է Նոյն Հոգին է 
տուողըտուողըտուողըտուողը»»»» ( ( ( (Ա.Կր 12.4), Ա.Կր 12.4), Ա.Կր 12.4), Ա.Կր 12.4), ««««Նոյն Տէրն է զայն բաշխողըՆոյն Տէրն է զայն բաշխողըՆոյն Տէրն է զայն բաշխողըՆոյն Տէրն է զայն բաշխողը»»»» ( ( ( (Ա.Կր 12.5), Ա.Կր 12.5), Ա.Կր 12.5), Ա.Կր 12.5), 
««««Նոյն ԱսՆոյն ԱսՆոյն ԱսՆոյն Աստուածն է որ զանոնք կու տայտուածն է որ զանոնք կու տայտուածն է որ զանոնք կու տայտուածն է որ զանոնք կու տայ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 12.6)Ա.Կր 12.6)Ա.Կր 12.6)Ա.Կր 12.6)::::    ԿաԿաԿաԿա´́́́մ այն է մ այն է մ այն է մ այն է 
որ առաքեալը Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն մասին է որ որ առաքեալը Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն մասին է որ որ առաքեալը Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն մասին է որ որ առաքեալը Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերուն մասին է որ 
կը խօսի, շարքը ներկայացնելով շրջուած ձեւով՝ Հոգի (որ Սուրբ կը խօսի, շարքը ներկայացնելով շրջուած ձեւով՝ Հոգի (որ Սուրբ կը խօսի, շարքը ներկայացնելով շրջուած ձեւով՝ Հոգի (որ Սուրբ կը խօսի, շարքը ներկայացնելով շրջուած ձեւով՝ Հոգի (որ Սուրբ 
Հոգին է), Տէր (որ Որդին է) եւ Աստուած (որ Հայրն է), եւ կաՀոգին է), Տէր (որ Որդին է) եւ Աստուած (որ Հայրն է), եւ կաՀոգին է), Տէր (որ Որդին է) եւ Աստուած (որ Հայրն է), եւ կաՀոգին է), Տէր (որ Որդին է) եւ Աստուած (որ Հայրն է), եւ կա´́́́մ այն մ այն մ այն մ այն 
է՝ որ առաքեալը Սուրբ Հոգիէ՝ որ առաքեալը Սուրբ Հոգիէ՝ որ առաքեալը Սուրբ Հոգիէ՝ որ առաքեալը Սուրբ Հոգին կը կոչէ թէն կը կոչէ թէն կը կոչէ թէն կը կոչէ թէ´́́́    Տէր եւ թէՏէր եւ թէՏէր եւ թէՏէր եւ թէ´́́́    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    

Յիշենք նաեւ որ 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Յիշենք նաեւ որ 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Յիշենք նաեւ որ 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Յիշենք նաեւ որ 381 թուականին Կոստանդնուպոլսոյ մէջ 
գումարուած տիեզերական երկրորդ ժողովը Սուրբ գումարուած տիեզերական երկրորդ ժողովը Սուրբ գումարուած տիեզերական երկրորդ ժողովը Սուրբ գումարուած տիեզերական երկրորդ ժողովը Սուրբ 
Երրորդութեան վերաբերեալ որդեգրեց՝ Երրորդութեան վերաբերեալ որդեգրեց՝ Երրորդութեան վերաբերեալ որդեգրեց՝ Երրորդութեան վերաբերեալ որդեգրեց՝ ««««ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ աստուածութիւն, կ աստուածութիւն, կ աստուածութիւն, կ աստուածութիւն, 
երեք անձերովերեք անձերովերեք անձերովերեք անձերով»»»»    բանաձեւը, որ դարձեալ, ցոյց կու տայ Սուրբ բանաձեւը, որ դարձեալ, ցոյց կու տայ Սուրբ բանաձեւը, որ դարձեալ, ցոյց կու տայ Սուրբ բանաձեւը, որ դարձեալ, ցոյց կու տայ Սուրբ 
Հոգիին մէկութիւնը եՀոգիին մէկութիւնը եՀոգիին մէկութիւնը եՀոգիին մէկութիւնը եւ հաւասարութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետւ հաւասարութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետւ հաւասարութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետւ հաւասարութիւնը Հօրը եւ Որդիին հետ::::    

Չմոռնանք նաեւ որ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Չմոռնանք նաեւ որ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Չմոռնանք նաեւ որ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Չմոռնանք նաեւ որ Սուրբ Հոգիին համար գործածուած 
ստորոգելիները՝ ամենակարող, ամենագէտ, անհասանելի, ստորոգելիները՝ ամենակարող, ամենագէտ, անհասանելի, ստորոգելիները՝ ամենակարող, ամենագէտ, անհասանելի, ստորոգելիները՝ ամենակարող, ամենագէտ, անհասանելի, 
եւայլն, կեւայլն, կեւայլն, կեւայլն, կ’’’’ապացուցանեն իր Աստուած ըլլալը, որովհետեւ նման ապացուցանեն իր Աստուած ըլլալը, որովհետեւ նման ապացուցանեն իր Աստուած ըլլալը, որովհետեւ նման ապացուցանեն իր Աստուած ըլլալը, որովհետեւ նման 
ստորոգելիներ մենք չենք կրնար գործածել արարածին համարստորոգելիներ մենք չենք կրնար գործածել արարածին համարստորոգելիներ մենք չենք կրնար գործածել արարածին համարստորոգելիներ մենք չենք կրնար գործածել արարածին համար::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 288

Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին կատարած գործերը ինքնին կը վկայեն որ ան կատարած գործերը ինքնին կը վկայեն որ ան կատարած գործերը ինքնին կը վկայեն որ ան կատարած գործերը ինքնին կը վկայեն որ ան 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    Պարզապէս պիտի թուեմ զանոնք առանց Պարզապէս պիտի թուեմ զանոնք առանց Պարզապէս պիտի թուեմ զանոնք առանց Պարզապէս պիտի թուեմ զանոնք առանց 
բացատրութիւններ տալու անոնց վերաբերեալ.բացատրութիւններ տալու անոնց վերաբերեալ.բացատրութիւններ տալու անոնց վերաբերեալ.բացատրութիւններ տալու անոնց վերաբերեալ.----    

1.1.1.1.----    Կը ստեղծէ, կը նորոգէ (Յոբ 33.4, Սղ 104.30)Կը ստեղծէ, կը նորոգէ (Յոբ 33.4, Սղ 104.30)Կը ստեղծէ, կը նորոգէ (Յոբ 33.4, Սղ 104.30)Կը ստեղծէ, կը նորոգէ (Յոբ 33.4, Սղ 104.30)::::    
2.2.2.2.----    Կը յարուցանէ, կը վերակենդանացնէ (Եզ 37.12Կը յարուցանէ, կը վերակենդանացնէ (Եզ 37.12Կը յարուցանէ, կը վերակենդանացնէ (Եզ 37.12Կը յարուցանէ, կը վերակենդանացնէ (Եզ 37.12----14, 14, 14, 14, Հռ Հռ Հռ Հռ 

8.11)8.11)8.11)8.11)::::    
3.3.3.3.----    Կը նորոգէ (Հռ 7.6, ՍԿը նորոգէ (Հռ 7.6, ՍԿը նորոգէ (Հռ 7.6, ՍԿը նորոգէ (Հռ 7.6, Սղ 104.30)ղ 104.30)ղ 104.30)ղ 104.30)::::    
4.4.4.4.----    Կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց միջոցաւ Կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց միջոցաւ Կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց միջոցաւ Կը ներշնչէ մարգարէները եւ կը խօսի անոնց միջոցաւ 

((((Բ.Պտ 1.21)Բ.Պտ 1.21)Բ.Պտ 1.21)Բ.Պտ 1.21)::::    
5.5.5.5.----    ԿԿԿԿ’’’’օծէ, կօծէ, կօծէ, կօծէ, կ’’’’առաքէ եւ կառաքէ եւ կառաքէ եւ կառաքէ եւ կ’’’’առաջնորդէ մարգարէները (Ես 48.16)առաջնորդէ մարգարէները (Ես 48.16)առաջնորդէ մարգարէները (Ես 48.16)առաջնորդէ մարգարէները (Ես 48.16)::::    
6.6.6.6.----    Ինքն է որ Մեսիան Ինքն է որ Մեսիան Ինքն է որ Մեսիան Ինքն է որ Մեսիան ««««օծեց եւ ղրկեցօծեց եւ ղրկեցօծեց եւ ղրկեցօծեց եւ ղրկեց»»»» ( ( ( (Ղկ 4.18)Ղկ 4.18)Ղկ 4.18)Ղկ 4.18)::::    
7.7.7.7.----    Ինքն է որ կը կառավարէ եկեղեցին եւ անոր Ինքն է որ կը կառավարէ եկեղեցին եւ անոր Ինքն է որ կը կառավարէ եկեղեցին եւ անոր Ինքն է որ կը կառավարէ եկեղեցին եւ անոր 

պաշտօնեաները (Գրծ 8.29)պաշտօնեաները (Գրծ 8.29)պաշտօնեաները (Գրծ 8.29)պաշտօնեաները (Գրծ 8.29)::::    
8.8.8.8.----    ԻնԻնԻնԻնքն է որ կը սրբէ, կը լուայ եւ կքն է որ կը սրբէ, կը լուայ եւ կքն է որ կը սրբէ, կը լուայ եւ կքն է որ կը սրբէ, կը լուայ եւ կ’’’’արդարացնէ (Ա.Կր 6.11, արդարացնէ (Ա.Կր 6.11, արդարացնէ (Ա.Կր 6.11, արդարացնէ (Ա.Կր 6.11, 

Բ.Կր 3.9)Բ.Կր 3.9)Բ.Կր 3.9)Բ.Կր 3.9)::::    
9.9.9.9.----    Ինքն է որ շնորհքներ կը բաշխէ՝ զանոնք ծառայեցնելու Ինքն է որ շնորհքներ կը բաշխէ՝ զանոնք ծառայեցնելու Ինքն է որ շնորհքներ կը բաշխէ՝ զանոնք ծառայեցնելու Ինքն է որ շնորհքներ կը բաշխէ՝ զանոնք ծառայեցնելու 

համար եկեղեցւոյ աճումին (Ա.Կր 12.4համար եկեղեցւոյ աճումին (Ա.Կր 12.4համար եկեղեցւոյ աճումին (Ա.Կր 12.4համար եկեղեցւոյ աճումին (Ա.Կր 12.4----11)11)11)11)::::    
10.10.10.10.----    Ինքն է որ մեզ կը լեցնէ աստուածային սիրով եւ մեզի Ինքն է որ մեզ կը լեցնէ աստուածային սիրով եւ մեզի Ինքն է որ մեզ կը լեցնէ աստուածային սիրով եւ մեզի Ինքն է որ մեզ կը լեցնէ աստուածային սիրով եւ մեզի 

համար կարելի կը դարձնէ սիրոյ կեանքը (Կղ 1.8)համար կարելի կը դարձնէ սիրոյ կեանքը (Կղ 1.8)համար կարելի կը դարձնէ սիրոյ կեանքը (Կղ 1.8)համար կարելի կը դարձնէ սիրոյ կեանքը (Կղ 1.8)::::    
11.11.11.11.----    Աստուած Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ կը գործէ Աստուած Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ կը գործէ Աստուած Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ կը գործէ Աստուած Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ կը գործէ 

հրաշքները (Մտ 12.28)հրաշքները (Մտ 12.28)հրաշքները (Մտ 12.28)հրաշքները (Մտ 12.28)::::    
12.12.12.12.----    Կը կենդանացնէ եւ կԿը կենդանացնէ եւ կԿը կենդանացնէ եւ կԿը կենդանացնէ եւ կ’’’’ազատէ ազատէ ազատէ ազատէ ««««մեղքի եւ մահուան մեղքի եւ մահուան մեղքի եւ մահուան մեղքի եւ մահուան 

ենթակայութենէնենթակայութենէնենթակայութենէնենթակայութենէն»»»» ( ( ( (Հռ 8.2, Բ.Կր 3.6, Գղ 5.25)Հռ 8.2, Բ.Կր 3.6, Գղ 5.25)Հռ 8.2, Բ.Կր 3.6, Գղ 5.25)Հռ 8.2, Բ.Կր 3.6, Գղ 5.25)::::    
13.13.13.13.----    Կը փոխակերպէ (Բ.Կր 3.18, 5.5)Կը փոխակերպէ (Բ.Կր 3.18, 5.5)Կը փոխակերպէ (Բ.Կր 3.18, 5.5)Կը փոխակերպէ (Բ.Կր 3.18, 5.5)::::    
Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը ապացուցանող զօրեղ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը ապացուցանող զօրեղ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը ապացուցանող զօրեղ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը ապացուցանող զօրեղ 

վկայութիւվկայութիւվկայութիւվկայութիւն մըն է նոյնինքն Քրիստոսի յայտարարութիւնը. ն մըն է նոյնինքն Քրիստոսի յայտարարութիւնը. ն մըն է նոյնինքն Քրիստոսի յայտարարութիւնը. ն մըն է նոյնինքն Քրիստոսի յայտարարութիւնը. 
««««Մարդիկ որքան ալ մեղք գործեն կամ հայհոյութիւն ընեն, Մարդիկ որքան ալ մեղք գործեն կամ հայհոյութիւն ընեն, Մարդիկ որքան ալ մեղք գործեն կամ հայհոյութիւն ընեն, Մարդիկ որքան ալ մեղք գործեն կամ հայհոյութիւն ընեն, 
Աստուած պիտի ներէ անոնց այդ բոլորը. բայց պիտի չներէ անոր, Աստուած պիտի ներէ անոնց այդ բոլորը. բայց պիտի չներէ անոր, Աստուած պիտի ներէ անոնց այդ բոլորը. բայց պիտի չներէ անոր, Աստուած պիտի ներէ անոնց այդ բոլորը. բայց պիտի չներէ անոր, 
որ Սուրբ Հոգիին կը հայհոյէ, այսինքն՝ կը նախատէ զայնոր Սուրբ Հոգիին կը հայհոյէ, այսինքն՝ կը նախատէ զայնոր Սուրբ Հոգիին կը հայհոյէ, այսինքն՝ կը նախատէ զայնոր Սուրբ Հոգիին կը հայհոյէ, այսինքն՝ կը նախատէ զայն::::    Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ 
մէկը որ Մարդու Որդիին դէմ կը խօսի՝ Աստուած պիմէկը որ Մարդու Որդիին դէմ կը խօսի՝ Աստուած պիմէկը որ Մարդու Որդիին դէմ կը խօսի՝ Աստուած պիմէկը որ Մարդու Որդիին դէմ կը խօսի՝ Աստուած պիտի ներէ տի ներէ տի ներէ տի ներէ 
անոր, բայց Սուրբ Հոգիին դէմ խօսողին պիտի չներէ, ոանոր, բայց Սուրբ Հոգիին դէմ խօսողին պիտի չներէ, ոանոր, բայց Սուրբ Հոգիին դէմ խօսողին պիտի չներէ, ոանոր, բայց Սուրբ Հոգիին դէմ խօսողին պիտի չներէ, ո´́́́չ այս չ այս չ այս չ այս 
աշխարհի մէջ եւ ոաշխարհի մէջ եւ ոաշխարհի մէջ եւ ոաշխարհի մէջ եւ ո´́́́չ ալ հանդերձեալինչ ալ հանդերձեալինչ ալ հանդերձեալինչ ալ հանդերձեալին»»»» ( ( ( (Մտ 12.31Մտ 12.31Մտ 12.31Մտ 12.31----32)32)32)32)::::    

Միայն Աստուծոյ դէմ հայհոյութիւնն է որ աններելի է. Միայն Աստուծոյ դէմ հայհոյութիւնն է որ աններելի է. Միայն Աստուծոյ դէմ հայհոյութիւնն է որ աններելի է. Միայն Աստուծոյ դէմ հայհոյութիւնն է որ աններելի է. 
հետեւաբար, Քրիստոսի այս յայտարարութիւնը մեզի համար հետեւաբար, Քրիստոսի այս յայտարարութիւնը մեզի համար հետեւաբար, Քրիստոսի այս յայտարարութիւնը մեզի համար հետեւաբար, Քրիստոսի այս յայտարարութիւնը մեզի համար 
անհասկնալի պիտի ըլլար եթէ մենք չընդունէիանհասկնալի պիտի ըլլար եթէ մենք չընդունէիանհասկնալի պիտի ըլլար եթէ մենք չընդունէիանհասկնալի պիտի ըլլար եթէ մենք չընդունէինք Սուրբ Հոգիին նք Սուրբ Հոգիին նք Սուրբ Հոգիին նք Սուրբ Հոգիին 
աստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնըաստուածութիւնը::::    Հարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կ’’’’ըսուի թէ Մարդու Որդիին դէմ ըսուի թէ Մարդու Որդիին դէմ ըսուի թէ Մարդու Որդիին դէմ ըսուի թէ Մարդու Որդիին դէմ 
եղած հայհոյութիւնը պիտի ներուի, այս չի նշանակեր թէ Մարդու եղած հայհոյութիւնը պիտի ներուի, այս չի նշանակեր թէ Մարդու եղած հայհոյութիւնը պիտի ներուի, այս չի նշանակեր թէ Մարդու եղած հայհոյութիւնը պիտի ներուի, այս չի նշանակեր թէ Մարդու 
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Որդին Աստուած չէՈրդին Աստուած չէՈրդին Աստուած չէՈրդին Աստուած չէ:::: « « « «Մարդու ՈրդիՄարդու ՈրդիՄարդու ՈրդիՄարդու Որդի» » » » բացատրութեան բացատրութեան բացատրութեան բացատրութեան 
գործածութիւնը ինքնին յստակ կը դարձնէ, որ խօսքը անոնց գործածութիւնը ինքնին յստակ կը դարձնէ, որ խօսքը անոնց գործածութիւնը ինքնին յստակ կը դարձնէ, որ խօսքը անոնց գործածութիւնը ինքնին յստակ կը դարձնէ, որ խօսքը անոնց 
մասին է, որոնք չճանչցան զՔրիմասին է, որոնք չճանչցան զՔրիմասին է, որոնք չճանչցան զՔրիմասին է, որոնք չճանչցան զՔրիստոս իր աստուածութեանը մէջ ստոս իր աստուածութեանը մէջ ստոս իր աստուածութեանը մէջ ստոս իր աստուածութեանը մէջ 
եւ ընդդիմացան անորեւ ընդդիմացան անորեւ ընդդիմացան անորեւ ընդդիմացան անոր::::    Այդպիսիներուն կատարած Այդպիսիներուն կատարած Այդպիսիներուն կատարած Այդպիսիներուն կատարած 
հայհոյութիւնը բնականօրէն անքաւելի չի նկատուիր, որովհետեւ հայհոյութիւնը բնականօրէն անքաւելի չի նկատուիր, որովհետեւ հայհոյութիւնը բնականօրէն անքաւելի չի նկատուիր, որովհետեւ հայհոյութիւնը բնականօրէն անքաւելի չի նկատուիր, որովհետեւ 
գիտակից հայհոյութիւն կամ ընդդիմութիւն չէգիտակից հայհոյութիւն կամ ընդդիմութիւն չէգիտակից հայհոյութիւն կամ ընդդիմութիւն չէգիտակից հայհոյութիւն կամ ընդդիմութիւն չէ::::    

Այստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կ’’’’ուզեմ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի ուզեմ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի ուզեմ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի ուզեմ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի 
««««ՎարդապետութիւնՎարդապետութիւնՎարդապետութիւնՎարդապետութիւն» » » » կոչուած գործէն երեք հատուածներ կոչուած գործէն երեք հատուածներ կոչուած գործէն երեք հատուածներ կոչուած գործէն երեք հատուածներ յիշել.յիշել.յիշել.յիշել.----    

««««Տէր Աստուած միակն է որ ինքնին կայ եւ չկայ մէկը իրմէ Տէր Աստուած միակն է որ ինքնին կայ եւ չկայ մէկը իրմէ Տէր Աստուած միակն է որ ինքնին կայ եւ չկայ մէկը իրմէ Տէր Աստուած միակն է որ ինքնին կայ եւ չկայ մէկը իրմէ 
առաջ. չկայ ուրիշ մը որ արարիչը ըլլայ տեսանելի եւ առաջ. չկայ ուրիշ մը որ արարիչը ըլլայ տեսանելի եւ առաջ. չկայ ուրիշ մը որ արարիչը ըլլայ տեսանելի եւ առաջ. չկայ ուրիշ մը որ արարիչը ըլլայ տեսանելի եւ 
անտեսանելի ամէն բանի՝ բացի Միածին Որդիէն, որ Հօրմէն անտեսանելի ամէն բանի՝ բացի Միածին Որդիէն, որ Հօրմէն անտեսանելի ամէն բանի՝ բացի Միածին Որդիէն, որ Հօրմէն անտեսանելի ամէն բանի՝ բացի Միածին Որդիէն, որ Հօրմէն 
ծնած է եւ անոր Հոգիէն, որ անոր էութենէն է՝ որով աշխարհը ծնած է եւ անոր Հոգիէն, որ անոր էութենէն է՝ որով աշխարհը ծնած է եւ անոր Հոգիէն, որ անոր էութենէն է՝ որով աշխարհը ծնած է եւ անոր Հոգիէն, որ անոր էութենէն է՝ որով աշխարհը 
եղաւ սկիզբէնեղաւ սկիզբէնեղաւ սկիզբէնեղաւ սկիզբէն::::    Միասնական Երրորդութիւնը Միասնական Երրորդութիւնը Միասնական Երրորդութիւնը Միասնական Երրորդութիւնը ստեղծեց իր ստեղծեց իր ստեղծեց իր ստեղծեց իր 
ամենազօր կամքին միակ զօրութեամբը, մէկ խորհողութեամբ եւ ամենազօր կամքին միակ զօրութեամբը, մէկ խորհողութեամբ եւ ամենազօր կամքին միակ զօրութեամբը, մէկ խորհողութեամբ եւ ամենազօր կամքին միակ զօրութեամբը, մէկ խորհողութեամբ եւ 
մէկ կամքով, որ յատուկ է իր միաբուն ինքնութեան, եւ անով մէկ կամքով, որ յատուկ է իր միաբուն ինքնութեան, եւ անով մէկ կամքով, որ յատուկ է իր միաբուն ինքնութեան, եւ անով մէկ կամքով, որ յատուկ է իր միաբուն ինքնութեան, եւ անով 
եղաւ ամէն ինչ՝ երկինք եւ երկիրեղաւ ամէն ինչ՝ երկինք եւ երկիրեղաւ ամէն ինչ՝ երկինք եւ երկիրեղաւ ամէն ինչ՝ երկինք եւ երկիր»»»»::::    Սոյն հատուածով, Լուսաւորիչ Սոյն հատուածով, Լուսաւորիչ Սոյն հատուածով, Լուսաւորիչ Սոյն հատուածով, Լուսաւորիչ 
Հայրապետը Երրորդութիւնն է որ կը ճանչնայ իբրեւ ստեղծիչը Հայրապետը Երրորդութիւնն է որ կը ճանչնայ իբրեւ ստեղծիչը Հայրապետը Երրորդութիւնն է որ կը ճանչնայ իբրեւ ստեղծիչը Հայրապետը Երրորդութիւնն է որ կը ճանչնայ իբրեւ ստեղծիչը 
աշխարհին ու տիեզերքիաշխարհին ու տիեզերքիաշխարհին ու տիեզերքիաշխարհին ու տիեզերքինննն::::    

««««Ճշմարտութեան կը հասնինք հաւատալով մէկ Աստուծոյ՝ Ճշմարտութեան կը հասնինք հաւատալով մէկ Աստուծոյ՝ Ճշմարտութեան կը հասնինք հաւատալով մէկ Աստուծոյ՝ Ճշմարտութեան կը հասնինք հաւատալով մէկ Աստուծոյ՝ 
Հօրը, որ Տէր եւ արարիչ է ամէն բանի, եւ Միածին Որդիին, որ Հօրը, որ Տէր եւ արարիչ է ամէն բանի, եւ Միածին Որդիին, որ Հօրը, որ Տէր եւ արարիչ է ամէն բանի, եւ Միածին Որդիին, որ Հօրը, որ Տէր եւ արարիչ է ամէն բանի, եւ Միածին Որդիին, որ 
Հօրմէն է եւ Հօրը հետ, եւ Սուրբ Հոգիին որ Հօրը էութենէն է եւ Հօրմէն է եւ Հօրը հետ, եւ Սուրբ Հոգիին որ Հօրը էութենէն է եւ Հօրմէն է եւ Հօրը հետ, եւ Սուրբ Հոգիին որ Հօրը էութենէն է եւ Հօրմէն է եւ Հօրը հետ, եւ Սուրբ Հոգիին որ Հօրը էութենէն է եւ 
որով ստեղծեց բոլոր արարածները. Երրորդութեան որ մէորով ստեղծեց բոլոր արարածները. Երրորդութեան որ մէորով ստեղծեց բոլոր արարածները. Երրորդութեան որ մէորով ստեղծեց բոլոր արարածները. Երրորդութեան որ մէ´́́́կ կ կ կ 
տէրութիւն է, մէտէրութիւն է, մէտէրութիւն է, մէտէրութիւն է, մէ´́́́կ զօրութիւն, մէկ զօրութիւն, մէկ զօրութիւն, մէկ զօրութիւն, մէ´́́́կ իկ իկ իկ իշխանութիւն, մէշխանութիւն, մէշխանութիւն, մէշխանութիւն, մէ´́́́կ կ կ կ 
մեծութիւն, մէմեծութիւն, մէմեծութիւն, մէմեծութիւն, մէ´́́́կ գիտութիւն, մէկ գիտութիւն, մէկ գիտութիւն, մէկ գիտութիւն, մէ´́́́կ խորհուրդ, մէկ խորհուրդ, մէկ խորհուրդ, մէկ խորհուրդ, մէ´́́́կ պետութիւն, կ պետութիւն, կ պետութիւն, կ պետութիւն, 
մէմէմէմէ´́́́կ անսկիզբ զօրութիւնկ անսկիզբ զօրութիւնկ անսկիզբ զօրութիւնկ անսկիզբ զօրութիւն::::    Երեք կատարեալ անձեր, մէԵրեք կատարեալ անձեր, մէԵրեք կատարեալ անձեր, մէԵրեք կատարեալ անձեր, մէ´́́́կ կ կ կ 
կատարեալ կամք. անպատմելի ու անքննելի է Երրորդութեան կատարեալ կամք. անպատմելի ու անքննելի է Երրորդութեան կատարեալ կամք. անպատմելի ու անքննելի է Երրորդութեան կատարեալ կամք. անպատմելի ու անքննելի է Երրորդութեան 
միութիւնը. մէմիութիւնը. մէմիութիւնը. մէմիութիւնը. մէ´́́́կ իսկութիւն է, մէկ իսկութիւն է, մէկ իսկութիւն է, մէկ իսկութիւն է, մէ´́́́կ էութիւն, մէկ էութիւն, մէկ էութիւն, մէկ էութիւն, մէ´́́́կ կ կ կ 
աստուածութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ աստուածութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ աստուածութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ աստուածութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, երեք անձեր մէՀոգի Սուրբ, երեք անձեր մէՀոգի Սուրբ, երեք անձեր մէՀոգի Սուրբ, երեք անձեր մէ´́́́կ կ կ կ 
աստուածային զօրութիւնաստուածային զօրութիւնաստուածային զօրութիւնաստուածային զօրութիւն::::    Հայրը՝ ինքնիրմէ, Որդին՝ Հօրմէն, Հայրը՝ ինքնիրմէ, Որդին՝ Հօրմէն, Հայրը՝ ինքնիրմէ, Որդին՝ Հօրմէն, Հայրը՝ ինքնիրմէ, Որդին՝ Հօրմէն, 
Հոգին՝ ասոնցմէ եւ ասոնց մէջ, իսկութեամբ, էութեամբ, Հոգին՝ ասոնցմէ եւ ասոնց մէջ, իսկութեամբ, էութեամբ, Հոգին՝ ասոնցմէ եւ ասոնց մէջ, իսկութեամբ, էութեամբ, Հոգին՝ ասոնցմէ եւ ասոնց մէջ, իսկութեամբ, էութեամբ, 
աստուածութեամբ միապէս, հաւասար եւ հասարակաց են աստուածութեամբ միապէս, հաւասար եւ հասարակաց են աստուածութեամբ միապէս, հաւասար եւ հասարակաց են աստուածութեամբ միապէս, հաւասար եւ հասարակաց են 
խորութեամբ, բարձրութեամբ, լայնութեամբ եւ երկայնութեամբխորութեամբ, բարձրութեամբ, լայնութեամբ եւ երկայնութեամբխորութեամբ, բարձրութեամբ, լայնութեամբ եւ երկայնութեամբխորութեամբ, բարձրութեամբ, լայնութեամբ եւ երկայնութեամբ::::    
ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ է Երրորդութեանկ է Երրորդութեանկ է Երրորդութեանկ է Երրորդութեան    էութիւնը կամ բնութիւնը. մէէութիւնը կամ բնութիւնը. մէէութիւնը կամ բնութիւնը. մէէութիւնը կամ բնութիւնը. մէ´́́́կ է թագը եւ կ է թագը եւ կ է թագը եւ կ է թագը եւ 
երկինքն ու երկիրը անոր փառքով լեցուն եներկինքն ու երկիրը անոր փառքով լեցուն եներկինքն ու երկիրը անոր փառքով լեցուն եներկինքն ու երկիրը անոր փառքով լեցուն են»»»»::::    

Անդրադառնանք Անդրադառնանք Անդրադառնանք Անդրադառնանք ««««եւ ի կատարեալնեւ ի կատարեալնեւ ի կատարեալնեւ ի կատարեալն»»»»    բառինբառինբառինբառին::::    Կատարեալ Կատարեալ Կատարեալ Կատարեալ 
բառը երկու ձեւով կրնանք հասկնալբառը երկու ձեւով կրնանք հասկնալբառը երկու ձեւով կրնանք հասկնալբառը երկու ձեւով կրնանք հասկնալ::::    Մէկ, որ Սուրբ Հոգին Մէկ, որ Սուրբ Հոգին Մէկ, որ Սուրբ Հոգին Մէկ, որ Սուրբ Հոգին 
կատարեալ է իր էութեան մէջ, եւ հետեւաբար, աննուազ է Հօրմէն կատարեալ է իր էութեան մէջ, եւ հետեւաբար, աննուազ է Հօրմէն կատարեալ է իր էութեան մէջ, եւ հետեւաբար, աննուազ է Հօրմէն կատարեալ է իր էութեան մէջ, եւ հետեւաբար, աննուազ է Հօրմէն 
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եւ Որդիէն, եւ երկեւ Որդիէն, եւ երկեւ Որդիէն, եւ երկեւ Որդիէն, եւ երկու, որ Սուրբ Հոգին կատարեալ է իբրեւ անձու, որ Սուրբ Հոգին կատարեալ է իբրեւ անձու, որ Սուրբ Հոգին կատարեալ է իբրեւ անձու, որ Սուրբ Հոգին կատարեալ է իբրեւ անձ::::    
Այստեղ աւելի Սուրբ Հոգիին անձնաւորութեան մասին է որ կը Այստեղ աւելի Սուրբ Հոգիին անձնաւորութեան մասին է որ կը Այստեղ աւելի Սուրբ Հոգիին անձնաւորութեան մասին է որ կը Այստեղ աւելի Սուրբ Հոգիին անձնաւորութեան մասին է որ կը 
խօսիխօսիխօսիխօսի::::    

Ինչպէս տեսանք, Սուրբ Հոգիին մասին յայտնութիւններ կան Ինչպէս տեսանք, Սուրբ Հոգիին մասին յայտնութիւններ կան Ինչպէս տեսանք, Սուրբ Հոգիին մասին յայտնութիւններ կան Ինչպէս տեսանք, Սուրբ Հոգիին մասին յայտնութիւններ կան 
Հին Կտակարանին մէջ. բայց թէ անիկա իբրեւ անձ կը Հին Կտակարանին մէջ. բայց թէ անիկա իբրեւ անձ կը Հին Կտակարանին մէջ. բայց թէ անիկա իբրեւ անձ կը Հին Կտակարանին մէջ. բայց թէ անիկա իբրեւ անձ կը 
ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ՝ այս մասին ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ՝ այս մասին ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ՝ այս մասին ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ՝ այս մասին 
պատկերացումը պատկերացումը պատկերացումը պատկերացումը յստակ չէյստակ չէյստակ չէյստակ չէ::::    Հին Կտակարանը Հին Կտակարանը Հին Կտակարանը Հին Կտակարանը ««««Սուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ Հոգի» » » » կամ կամ կամ կամ 
««««ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգի» » » » բառերը կը գործածէ առանց մասնաւորելու որոշ բաներ բառերը կը գործածէ առանց մասնաւորելու որոշ բաներ բառերը կը գործածէ առանց մասնաւորելու որոշ բաներ բառերը կը գործածէ առանց մասնաւորելու որոշ բաներ 
կամ որոշ երեւոյթներ, որոնք Նոր Կտակարանին մէջ շատ աւելի կամ որոշ երեւոյթներ, որոնք Նոր Կտակարանին մէջ շատ աւելի կամ որոշ երեւոյթներ, որոնք Նոր Կտակարանին մէջ շատ աւելի կամ որոշ երեւոյթներ, որոնք Նոր Կտակարանին մէջ շատ աւելի 
յստակ կերպով մեզի կը բացայայտուինյստակ կերպով մեզի կը բացայայտուինյստակ կերպով մեզի կը բացայայտուինյստակ կերպով մեզի կը բացայայտուին::::    Եւ առաջին հերթին Եւ առաջին հերթին Եւ առաջին հերթին Եւ առաջին հերթին 
Քրիստոս ինքն է որ այդ բացայայտումը կը կատարէՔրիստոս ինքն է որ այդ բացայայտումը կը կատարէՔրիստոս ինքն է որ այդ բացայայտումը կը կատարէՔրիստոս ինքն է որ այդ բացայայտումը կը կատարէ::::    ՕրինակՕրինակՕրինակՕրինակ, , , , 
երբ Վերնատան մէջ Յիսուս խօսեցաւ իր մեկնումին մասին՝ երբ Վերնատան մէջ Յիսուս խօսեցաւ իր մեկնումին մասին՝ երբ Վերնատան մէջ Յիսուս խօսեցաւ իր մեկնումին մասին՝ երբ Վերնատան մէջ Յիսուս խօսեցաւ իր մեկնումին մասին՝ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ Ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ Ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ Ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ 
ձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայ::::    Անիկա Սուրբ Հոգին է, Անիկա Սուրբ Հոգին է, Անիկա Սուրբ Հոգին է, Անիկա Սուրբ Հոգին է, 
որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէոր ճշմարտութիւնը կը յայտնէոր ճշմարտութիւնը կը յայտնէոր ճշմարտութիւնը կը յայտնէ::::    Աշխարհը չի կրնար զայն Աշխարհը չի կրնար զայն Աշխարհը չի կրնար զայն Աշխարհը չի կրնար զայն 
ընդունիլ, որովհետեւ ոընդունիլ, որովհետեւ ոընդունիլ, որովհետեւ ոընդունիլ, որովհետեւ ո´́́́չ կը տեսնէ եւ ոչ կը տեսնէ եւ ոչ կը տեսնէ եւ ոչ կը տեսնէ եւ ո´́́́չչչչ    ալ կը ճանչնայ զայնալ կը ճանչնայ զայնալ կը ճանչնայ զայնալ կը ճանչնայ զայն::::    
Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ 
ձեր հետ պիտի ըլայձեր հետ պիտի ըլայձեր հետ պիտի ըլայձեր հետ պիտի ըլայ»»»» ( ( ( (Յհ 14.16Յհ 14.16Յհ 14.16Յհ 14.16----17)17)17)17)::::    

Քիչ մը անդին, դարձեալ Յիսուս կՔիչ մը անդին, դարձեալ Յիսուս կՔիչ մը անդին, դարձեալ Յիսուս կՔիչ մը անդին, դարձեալ Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տակաւին շատ Տակաւին շատ Տակաւին շատ Տակաւին շատ 
բաներ ունիմ ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլբաներ ունիմ ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլբաներ ունիմ ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլբաներ ունիմ ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
երբ գայ ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարերբ գայ ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարերբ գայ ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարերբ գայ ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ, տութիւնը կը յայտնէ, տութիւնը կը յայտնէ, տութիւնը կը յայտնէ, 
անիկա պիտի առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան, անիկա պիտի առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան, անիկա պիտի առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան, անիկա պիտի առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան, 
որովհետեւ անիկա ինքնիրմէ պիտի չխօսի, այլ ինչ որ լսէ՝ զայն որովհետեւ անիկա ինքնիրմէ պիտի չխօսի, այլ ինչ որ լսէ՝ զայն որովհետեւ անիկա ինքնիրմէ պիտի չխօսի, այլ ինչ որ լսէ՝ զայն որովհետեւ անիկա ինքնիրմէ պիտի չխօսի, այլ ինչ որ լսէ՝ զայն 
պիտի խօսի եւ ձեզի պիտի պատմէ գալիք բաներըպիտի խօսի եւ ձեզի պիտի պատմէ գալիք բաներըպիտի խօսի եւ ձեզի պիտի պատմէ գալիք բաներըպիտի խօսի եւ ձեզի պիտի պատմէ գալիք բաները::::    Անիկա զիս Անիկա զիս Անիկա զիս Անիկա զիս 
պիտի փառաւորէ, որովհետեւ ինչ որ ինձմէ առնէ՝ պիտի յայտնէ պիտի փառաւորէ, որովհետեւ ինչ որ ինձմէ առնէ՝ պիտի յայտնէ պիտի փառաւորէ, որովհետեւ ինչ որ ինձմէ առնէ՝ պիտի յայտնէ պիտի փառաւորէ, որովհետեւ ինչ որ ինձմէ առնէ՝ պիտի յայտնէ 
ձեզիձեզիձեզիձեզի::::    Ինչ որ Հայրս Ինչ որ Հայրս Ինչ որ Հայրս Ինչ որ Հայրս ունի՝ իմս է, ասոր համար է որ ըսի ձեզի, թէ ունի՝ իմս է, ասոր համար է որ ըսի ձեզի, թէ ունի՝ իմս է, ասոր համար է որ ըսի ձեզի, թէ ունի՝ իմս է, ասոր համար է որ ըսի ձեզի, թէ 
ինչ որ առնէ ինձմէ՝ պիտի յայտնէ ձեզիինչ որ առնէ ինձմէ՝ պիտի յայտնէ ձեզիինչ որ առնէ ինձմէ՝ պիտի յայտնէ ձեզիինչ որ առնէ ինձմէ՝ պիտի յայտնէ ձեզի»»»» ( ( ( (Յհ 16.12Յհ 16.12Յհ 16.12Յհ 16.12----15)15)15)15)::::    

Սկսիմ երկրորդ մէջբերումէնՍկսիմ երկրորդ մէջբերումէնՍկսիմ երկրորդ մէջբերումէնՍկսիմ երկրորդ մէջբերումէն::::    Այս երկրորդ մէջբերումը որ կը Այս երկրորդ մէջբերումը որ կը Այս երկրորդ մէջբերումը որ կը Այս երկրորդ մէջբերումը որ կը 
բացայայտէ Սուրբ Հոգիին դերը, կբացայայտէ Սուրբ Հոգիին դերը, կբացայայտէ Սուրբ Հոգիին դերը, կբացայայտէ Սուրբ Հոգիին դերը, կ’’’’օգտագործուի անոնց կողմէ՝ օգտագործուի անոնց կողմէ՝ օգտագործուի անոնց կողմէ՝ օգտագործուի անոնց կողմէ՝ 
որոնք կը մերժեն Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնն ու որոնք կը մերժեն Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնն ու որոնք կը մերժեն Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնն ու որոնք կը մերժեն Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնն ու 
անձանձանձանձնաւորութիւնընաւորութիւնընաւորութիւնընաւորութիւնը::::    Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով՝ եթէ Սուրբ Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով՝ եթէ Սուրբ Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով՝ եթէ Սուրբ Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով՝ եթէ Սուրբ 
Հոգին Աստուած ըլլար՝ իՀոգին Աստուած ըլլար՝ իՀոգին Աստուած ըլլար՝ իՀոգին Աստուած ըլլար՝ ի´́́́նք պէտք էր ուսուցանէր եւ ոնք պէտք էր ուսուցանէր եւ ոնք պէտք էր ուսուցանէր եւ ոնք պէտք էր ուսուցանէր եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Որդիէն առնէր իր ըսելիքը եւ մեզի փոխանցէրՈրդիէն առնէր իր ըսելիքը եւ մեզի փոխանցէրՈրդիէն առնէր իր ըսելիքը եւ մեզի փոխանցէրՈրդիէն առնէր իր ըսելիքը եւ մեզի փոխանցէր::::    Համաձայն իրենց, Համաձայն իրենց, Համաձայն իրենց, Համաձայն իրենց, 
Սուրբ Հոգին պարզապէս գործիք մըն է կամ միջնորդ մըն է, որ Սուրբ Հոգին պարզապէս գործիք մըն է կամ միջնորդ մըն է, որ Սուրբ Հոգին պարզապէս գործիք մըն է կամ միջնորդ մըն է, որ Սուրբ Հոգին պարզապէս գործիք մըն է կամ միջնորդ մըն է, որ 
իրեն ըսուածը փոխանցելու պարտականութիրեն ըսուածը փոխանցելու պարտականութիրեն ըսուածը փոխանցելու պարտականութիրեն ըսուածը փոխանցելու պարտականութիւնը ունիիւնը ունիիւնը ունիիւնը ունի::::    

Այս տրամաբանութիւնը սխաԱյս տրամաբանութիւնը սխաԱյս տրամաբանութիւնը սխաԱյս տրամաբանութիւնը սխա´́́́լ է, որովհետեւ լ է, որովհետեւ լ է, որովհետեւ լ է, որովհետեւ ««««ինչ որ լսէ՝ ինչ որ լսէ՝ ինչ որ լսէ՝ ինչ որ լսէ՝ 
զայն պիտի խօսիզայն պիտի խօսիզայն պիտի խօսիզայն պիտի խօսի» » » » բացատրութիւնը, երբեբացատրութիւնը, երբեբացատրութիւնը, երբեբացատրութիւնը, երբե´́́́ք ցոյց չի տար որ ք ցոյց չի տար որ ք ցոյց չի տար որ ք ցոյց չի տար որ 
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Սուրբ Հոգին ստորադաս է Հօրմէն կամ ՈրդիէնՍուրբ Հոգին ստորադաս է Հօրմէն կամ ՈրդիէնՍուրբ Հոգին ստորադաս է Հօրմէն կամ ՈրդիէնՍուրբ Հոգին ստորադաս է Հօրմէն կամ Որդիէն::::    Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, 
եթէ երբեք անիկա Հօրմէն եւ Որդիէն լսածն է որ կը խօսի եւ ոեթէ երբեք անիկա Հօրմէն եւ Որդիէն լսածն է որ կը խօսի եւ ոեթէ երբեք անիկա Հօրմէն եւ Որդիէն լսածն է որ կը խօսի եւ ոեթէ երբեք անիկա Հօրմէն եւ Որդիէն լսածն է որ կը խօսի եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ ինքնիրմէ, ասիկա կը նշանթէ ինքնիրմէ, ասիկա կը նշանթէ ինքնիրմէ, ասիկա կը նշանթէ ինքնիրմէ, ասիկա կը նշանակէ մէակէ մէակէ մէակէ մէ´́́́կ բան, որ անիկա Հօրմէն եւ կ բան, որ անիկա Հօրմէն եւ կ բան, որ անիկա Հօրմէն եւ կ բան, որ անիկա Հօրմէն եւ 
Որդիէն տարբեր բան չէ որ կը խօսի, եւ եթէ տարբեր բան չէ որ կը Որդիէն տարբեր բան չէ որ կը խօսի, եւ եթէ տարբեր բան չէ որ կը Որդիէն տարբեր բան չէ որ կը խօսի, եւ եթէ տարբեր բան չէ որ կը Որդիէն տարբեր բան չէ որ կը խօսի, եւ եթէ տարբեր բան չէ որ կը 
խօսի այլ նոյն բանը որ Հայրը կամ Որդին պիտի խօսէր, այս ցոյց խօսի այլ նոյն բանը որ Հայրը կամ Որդին պիտի խօսէր, այս ցոյց խօսի այլ նոյն բանը որ Հայրը կամ Որդին պիտի խօսէր, այս ցոյց խօսի այլ նոյն բանը որ Հայրը կամ Որդին պիտի խօսէր, այս ցոյց 
կու տայ անոնց կատարեալ միութիւնը, թէկու տայ անոնց կատարեալ միութիւնը, թէկու տայ անոնց կատարեալ միութիւնը, թէկու տայ անոնց կատարեալ միութիւնը, թէ´́́́    բնութեան միութիւնը բնութեան միութիւնը բնութեան միութիւնը բնութեան միութիւնը 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    գործի միութիւնը, պատգամի միութիւնը, խօսքգործի միութիւնը, պատգամի միութիւնը, խօսքգործի միութիւնը, պատգամի միութիւնը, խօսքգործի միութիւնը, պատգամի միութիւնը, խօսքի ի ի ի 
միութիւնը, յայտնութեան միութիւնըմիութիւնը, յայտնութեան միութիւնըմիութիւնը, յայտնութեան միութիւնըմիութիւնը, յայտնութեան միութիւնը::::    

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Սուրբ Հոգին Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Սուրբ Հոգին Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Սուրբ Հոգին Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Սուրբ Հոգին ««««գիտէ գիտէ գիտէ գիտէ 
Աստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրներըԱստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրներըԱստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրներըԱստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրները»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.10)Ա.Կր 2.10)Ա.Կր 2.10)Ա.Կր 2.10)::::    Այս Այս Այս Այս 
խօսքը որոշապէս կը պարզէ որ Սուրբ Հոգիին խօսքը որոշապէս կը պարզէ որ Սուրբ Հոգիին խօսքը որոշապէս կը պարզէ որ Սուրբ Հոգիին խօսքը որոշապէս կը պարզէ որ Սուրբ Հոգիին 
աստուածգիտութիւնը կամ Աստուծոյ ծանօթութիւնը դուրսէն աստուածգիտութիւնը կամ Աստուծոյ ծանօթութիւնը դուրսէն աստուածգիտութիւնը կամ Աստուծոյ ծանօթութիւնը դուրսէն աստուածգիտութիւնը կամ Աստուծոյ ծանօթութիւնը դուրսէն 
եկած գիտութիւն մը կամ ծաեկած գիտութիւն մը կամ ծաեկած գիտութիւն մը կամ ծաեկած գիտութիւն մը կամ ծանօթութիւն մը չէ, այլ իր ինքնութեան նօթութիւն մը չէ, այլ իր ինքնութեան նօթութիւն մը չէ, այլ իր ինքնութեան նօթութիւն մը չէ, այլ իր ինքնութեան 
կամ իր էութեան վերաբերող ծանօթութիւն մըն էկամ իր էութեան վերաբերող ծանօթութիւն մըն էկամ իր էութեան վերաբերող ծանօթութիւն մըն էկամ իր էութեան վերաբերող ծանօթութիւն մըն է::::    Հոս առաքեալը Հոս առաքեալը Հոս առաքեալը Հոս առաքեալը 
չչչչ’’’’ըսեր թէ Սուրբ Հոգին կը սորվի Աստուծոյ ծրագիրներուն ըսեր թէ Սուրբ Հոգին կը սորվի Աստուծոյ ծրագիրներուն ըսեր թէ Սուրբ Հոգին կը սորվի Աստուծոյ ծրագիրներուն ըսեր թէ Սուրբ Հոգին կը սորվի Աստուծոյ ծրագիրներուն 
մասին, այլ, թէ՝ անձնապէս գիտէմասին, այլ, թէ՝ անձնապէս գիտէմասին, այլ, թէ՝ անձնապէս գիտէմասին, այլ, թէ՝ անձնապէս գիտէ´́́́    զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք::::    

4444----րդ դարու աղանդաւորները կրդ դարու աղանդաւորները կրդ դարու աղանդաւորները կրդ դարու աղանդաւորները կ’’’’ըսէին թէ Սուրբ Հոգին ըսէին թէ Սուրբ Հոգին ըսէին թէ Սուրբ Հոգին ըսէին թէ Սուրբ Հոգին 
զօրութիւն մըն է եւ ոզօրութիւն մըն է եւ ոզօրութիւն մըն է եւ ոզօրութիւն մըն է եւ ո´́́́չ թչ թչ թչ թէ անձնաւորութիւն մըէ անձնաւորութիւն մըէ անձնաւորութիւն մըէ անձնաւորութիւն մը::::    Այս Այս Այս Այս 
հաստատումը կհաստատումը կհաստատումը կհաստատումը կ’’’’ընէին հիմնուելով Յիսուսի հետեւեալ խօսքին ընէին հիմնուելով Յիսուսի հետեւեալ խօսքին ընէին հիմնուելով Յիսուսի հետեւեալ խօսքին ընէին հիմնուելով Յիսուսի հետեւեալ խօսքին 
վրայ.վրայ.վրայ.վրայ.----    ««««ՄնացէՄնացէՄնացէՄնացէ´́́́ք Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն զօրութիւն ք Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն զօրութիւն ք Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն զօրութիւն ք Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն զօրութիւն 
ստանաքստանաքստանաքստանաք»»»» ( ( ( (Ղկ 24.49, Գրծ 1.8)Ղկ 24.49, Գրծ 1.8)Ղկ 24.49, Գրծ 1.8)Ղկ 24.49, Գրծ 1.8)::::    Անոնք Սուրբ Հոգին կը նկատէին Անոնք Սուրբ Հոգին կը նկատէին Անոնք Սուրբ Հոգին կը նկատէին Անոնք Սուրբ Հոգին կը նկատէին 
տեսակ մը վերացական զօրութիւն մը, եւ իբրեւ օրինակ կը տեսակ մը վերացական զօրութիւն մը, եւ իբրեւ օրինակ կը տեսակ մը վերացական զօրութիւն մը, եւ իբրեւ օրինակ կը տեսակ մը վերացական զօրութիւն մը, եւ իբրեւ օրինակ կը 
ներկայացններկայացններկայացններկայացնէին Հոգեգալուստի դրուագըէին Հոգեգալուստի դրուագըէին Հոգեգալուստի դրուագըէին Հոգեգալուստի դրուագը::::    

Աղանդաւորները հիմնուելով յատկապէս Աղանդաւորները հիմնուելով յատկապէս Աղանդաւորները հիմնուելով յատկապէս Աղանդաւորները հիմնուելով յատկապէս ««««ներկաները Սուրբ ներկաները Սուրբ ներկաները Սուրբ ներկաները Սուրբ 
Հոգիով լեցուեցանՀոգիով լեցուեցանՀոգիով լեցուեցանՀոգիով լեցուեցան»»»» ( ( ( (Գրծ 2.4) հաստատումին վրայ, կը հարցնէին, Գրծ 2.4) հաստատումին վրայ, կը հարցնէին, Գրծ 2.4) հաստատումին վրայ, կը հարցնէին, Գրծ 2.4) հաստատումին վրայ, կը հարցնէին, 
թէ՝ առաքեալները ինչո՞վ լեցուեցան, անձո՞վ, թէ՝ Սուրբ Հոգիին թէ՝ առաքեալները ինչո՞վ լեցուեցան, անձո՞վ, թէ՝ Սուրբ Հոգիին թէ՝ առաքեալները ինչո՞վ լեցուեցան, անձո՞վ, թէ՝ Սուրբ Հոգիին թէ՝ առաքեալները ինչո՞վ լեցուեցան, անձո՞վ, թէ՝ Սուրբ Հոգիին 
զօրութեամբ ու պարգեւներովըզօրութեամբ ու պարգեւներովըզօրութեամբ ու պարգեւներովըզօրութեամբ ու պարգեւներովը::::    Անոնք կը տրամաբանէին թէ Անոնք կը տրամաբանէին թէ Անոնք կը տրամաբանէին թէ Անոնք կը տրամաբանէին թէ 
մէկը չի կմէկը չի կմէկը չի կմէկը չի կրնար անձով մը լեցուիլ, բայց զօրութեամբ կրնայ րնար անձով մը լեցուիլ, բայց զօրութեամբ կրնայ րնար անձով մը լեցուիլ, բայց զօրութեամբ կրնայ րնար անձով մը լեցուիլ, բայց զօրութեամբ կրնայ 
լեցուիլ, եւ կլեցուիլ, եւ կլեցուիլ, եւ կլեցուիլ, եւ կ’’’’եզրակացնէին ըսելով.եզրակացնէին ըսելով.եզրակացնէին ըսելով.եզրակացնէին ըսելով.----    ««««Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ 
ոոոո´́́́չ թէ անձչ թէ անձչ թէ անձչ թէ անձ»»»»::::    

Տրամաբանութեան այս կերպը չի կրնար շիտակ ըլլալՏրամաբանութեան այս կերպը չի կրնար շիտակ ըլլալՏրամաբանութեան այս կերպը չի կրնար շիտակ ըլլալՏրամաբանութեան այս կերպը չի կրնար շիտակ ըլլալ::::    
Յիշեցէք, օրինակ, երբ Պօղոս առաքեալ կՅիշեցէք, օրինակ, երբ Պօղոս առաքեալ կՅիշեցէք, օրինակ, երբ Պօղոս առաքեալ կՅիշեցէք, օրինակ, երբ Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեր հաւատքին Ձեր հաւատքին Ձեր հաւատքին Ձեր հաւատքին 
միջոցաւ Քրիստոս ձեր սիրտերուն մէմիջոցաւ Քրիստոս ձեր սիրտերուն մէմիջոցաւ Քրիստոս ձեր սիրտերուն մէմիջոցաւ Քրիստոս ձեր սիրտերուն մէջ կը բնակիջ կը բնակիջ կը բնակիջ կը բնակի»»»» ( ( ( (Եփ 3.17), ի՞նչ Եփ 3.17), ի՞նչ Եփ 3.17), ի՞նչ Եփ 3.17), ի՞նչ 
ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Արդեօք պարզապէս անորոշ զօրութեա՞ն մը մասին Արդեօք պարզապէս անորոշ զօրութեա՞ն մը մասին Արդեօք պարզապէս անորոշ զօրութեա՞ն մը մասին Արդեօք պարզապէս անորոշ զօրութեա՞ն մը մասին 
կը խօսի, թէ՝ կը խօսի Որդիին անձնաւորութեան մասինկը խօսի, թէ՝ կը խօսի Որդիին անձնաւորութեան մասինկը խօսի, թէ՝ կը խօսի Որդիին անձնաւորութեան մասինկը խօսի, թէ՝ կը խօսի Որդիին անձնաւորութեան մասին::::    Նոյնիսկ Նոյնիսկ Նոյնիսկ Նոյնիսկ 
եթէ ըսենք, թէ առաքեալը աստուածային ներկայութեան մասին է եթէ ըսենք, թէ առաքեալը աստուածային ներկայութեան մասին է եթէ ըսենք, թէ առաքեալը աստուածային ներկայութեան մասին է եթէ ըսենք, թէ առաքեալը աստուածային ներկայութեան մասին է 
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որ կը խօսի, բայց ատով Որդիին անձնաւորութիւն ըլլալը կը որ կը խօսի, բայց ատով Որդիին անձնաւորութիւն ըլլալը կը որ կը խօսի, բայց ատով Որդիին անձնաւորութիւն ըլլալը կը որ կը խօսի, բայց ատով Որդիին անձնաւորութիւն ըլլալը կը 
հերքհերքհերքհերքուի՞ուի՞ուի՞ուի՞::::    

Ահա նոԱհա նոԱհա նոԱհա նո´́́́յն ձեւով պէտք է հասկնալ յն ձեւով պէտք է հասկնալ յն ձեւով պէտք է հասկնալ յն ձեւով պէտք է հասկնալ ««««Սուրբ Հոգիով լեցուիլՍուրբ Հոգիով լեցուիլՍուրբ Հոգիով լեցուիլՍուրբ Հոգիով լեցուիլ»»»»    
բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    Ատիկա կրնայ նշանակել՝ զօրութեամբ լեցուիլ Ատիկա կրնայ նշանակել՝ զօրութեամբ լեցուիլ Ատիկա կրնայ նշանակել՝ զօրութեամբ լեցուիլ Ատիկա կրնայ նշանակել՝ զօրութեամբ լեցուիլ 
եւ կրնայ նաեւ նշանակել՝ Սուրբ Հոգիով, այլ խօսքով՝ Սուրբ եւ կրնայ նաեւ նշանակել՝ Սուրբ Հոգիով, այլ խօսքով՝ Սուրբ եւ կրնայ նաեւ նշանակել՝ Սուրբ Հոգիով, այլ խօսքով՝ Սուրբ եւ կրնայ նաեւ նշանակել՝ Սուրբ Հոգիով, այլ խօսքով՝ Սուրբ 
Հոգիին անձով բնակուիլՀոգիին անձով բնակուիլՀոգիին անձով բնակուիլՀոգիին անձով բնակուիլ::::    Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ երբ Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ երբ Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ երբ Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել որ երբ 
««««առաքեալները Սուրբ Հոգիով առաքեալները Սուրբ Հոգիով առաքեալները Սուրբ Հոգիով առաքեալները Սուրբ Հոգիով լեցուեցանսկսան տարբեր լեցուեցանսկսան տարբեր լեցուեցանսկսան տարբեր լեցուեցանսկսան տարբեր 
լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու տարլեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու տարլեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու տարլեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու տար»»»» ( ( ( (Գրծ 2.4)Գրծ 2.4)Գրծ 2.4)Գրծ 2.4)::::    
Ո՞վ էր խօսիլ տուողը. Սուրբ Հոգին չէ՞րՈ՞վ էր խօսիլ տուողը. Սուրբ Հոգին չէ՞րՈ՞վ էր խօսիլ տուողը. Սուրբ Հոգին չէ՞րՈ՞վ էր խօսիլ տուողը. Սուրբ Հոգին չէ՞ր::::    Եթէ Սուրբ Հոգին էր Եթէ Սուրբ Հոգին էր Եթէ Սուրբ Հոգին էր Եթէ Սուրբ Հոգին էր 
խօսիլ տուողը, կը նշանակէ թէ ան անձ մըն է, որովհետեւ խօսիլ տուողը, կը նշանակէ թէ ան անձ մըն է, որովհետեւ խօսիլ տուողը, կը նշանակէ թէ ան անձ մըն է, որովհետեւ խօսիլ տուողը, կը նշանակէ թէ ան անձ մըն է, որովհետեւ 
զօրութիւն մը չի կրնար խօսիլ տալզօրութիւն մը չի կրնար խօսիլ տալզօրութիւն մը չի կրնար խօսիլ տալզօրութիւն մը չի կրնար խօսիլ տալ::::    

Քրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աշխարհը չի կրնաԱշխարհը չի կրնաԱշխարհը չի կրնաԱշխարհը չի կրնար զայն ընդունիլ, ր զայն ընդունիլ, ր զայն ընդունիլ, ր զայն ընդունիլ, 
որովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ո´́́́չ կը տեսնէ եւ ոչ կը տեսնէ եւ ոչ կը տեսնէ եւ ոչ կը տեսնէ եւ ո´́́́չ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայն::::    Բայց դուք Բայց դուք Բայց դուք Բայց դուք 
կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ 
պիտի ըլլայպիտի ըլլայպիտի ըլլայպիտի ըլլայ»»»» ( ( ( (Յհ 14.17)Յհ 14.17)Յհ 14.17)Յհ 14.17)::::    Եթէ Սուրբ Հոգին անձ չըլլար, կարելի Եթէ Սուրբ Հոգին անձ չըլլար, կարելի Եթէ Սուրբ Հոգին անձ չըլլար, կարելի Եթէ Սուրբ Հոգին անձ չըլլար, կարելի 
պիտի ըլլա՞ր զայն ճանչնալպիտի ըլլա՞ր զայն ճանչնալպիտի ըլլա՞ր զայն ճանչնալպիտի ըլլա՞ր զայն ճանչնալ::::    Այս ճանաչողութիւնը պարզապէս Այս ճանաչողութիւնը պարզապէս Այս ճանաչողութիւնը պարզապէս Այս ճանաչողութիւնը պարզապէս 
զգացողութիզգացողութիզգացողութիզգացողութիւն մը չէ, այլ անձնական ծանօթութիւն մըն է, անձի ւն մը չէ, այլ անձնական ծանօթութիւն մըն է, անձի ւն մը չէ, այլ անձնական ծանօթութիւն մըն է, անձի ւն մը չէ, այլ անձնական ծանօթութիւն մըն է, անձի 
մը ճանաչողութիւնն էմը ճանաչողութիւնն էմը ճանաչողութիւնն էմը ճանաչողութիւնն է::::    

Զօրութիւն մը չի կրնար խորհիլԶօրութիւն մը չի կրնար խորհիլԶօրութիւն մը չի կրնար խորհիլԶօրութիւն մը չի կրնար խորհիլ::::    Եթէ մէկը կը խորհի, կը Եթէ մէկը կը խորհի, կը Եթէ մէկը կը խորհի, կը Եթէ մէկը կը խորհի, կը 
նշանակէ թէ անձ է անիկա եւ ոնշանակէ թէ անձ է անիկա եւ ոնշանակէ թէ անձ է անիկա եւ ոնշանակէ թէ անձ է անիկա եւ ո´́́́չ թէ զօրութիւնչ թէ զօրութիւնչ թէ զօրութիւնչ թէ զօրութիւն::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ իԱստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ իԱստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ իԱստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ ի´́́́նչ կը խորհի նչ կը խորհի նչ կը խորհի նչ կը խորհի 
Սուրբ ՀոգինՍուրբ ՀոգինՍուրբ ՀոգինՍուրբ Հոգին»»»» ( ( ( (Հռ 8.2Հռ 8.2Հռ 8.2Հռ 8.27)7)7)7)::::    Եթէ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ ոԵթէ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ ոԵթէ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ ոԵթէ Սուրբ Հոգին զօրութիւն է եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
բանաւոր անձ, ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ կամ մտածելբանաւոր անձ, ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ կամ մտածելբանաւոր անձ, ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ կամ մտածելբանաւոր անձ, ի՞նչպէս կրնայ խորհիլ կամ մտածել::::    Կամ ի՞նչպէս Կամ ի՞նչպէս Կամ ի՞նչպէս Կամ ի՞նչպէս 
կրնայ խօսիլ մեր միջոցաւ եթէ զօրութիւն է եւ ոկրնայ խօսիլ մեր միջոցաւ եթէ զօրութիւն է եւ ոկրնայ խօսիլ մեր միջոցաւ եթէ զօրութիւն է եւ ոկրնայ խօսիլ մեր միջոցաւ եթէ զօրութիւն է եւ ո´́́́չ թէ անձ (Մտ չ թէ անձ (Մտ չ թէ անձ (Մտ չ թէ անձ (Մտ 
10.20)10.20)10.20)10.20)::::    Ի՞նչպէս կրնայ ճշմարտութիւնը յայտնել եթէ անձ չէ (Յհ Ի՞նչպէս կրնայ ճշմարտութիւնը յայտնել եթէ անձ չէ (Յհ Ի՞նչպէս կրնայ ճշմարտութիւնը յայտնել եթէ անձ չէ (Յհ Ի՞նչպէս կրնայ ճշմարտութիւնը յայտնել եթէ անձ չէ (Յհ 
14.17)14.17)14.17)14.17)::::    Ի՞նչպէս կրնայ սորվեցնել կամ մխիԻ՞նչպէս կրնայ սորվեցնել կամ մխիԻ՞նչպէս կրնայ սորվեցնել կամ մխիԻ՞նչպէս կրնայ սորվեցնել կամ մխիթարել եթէ անձ չէ (Յհ թարել եթէ անձ չէ (Յհ թարել եթէ անձ չէ (Յհ թարել եթէ անձ չէ (Յհ 
14.26, 14.26, 14.26, 14.26, Ա.Կր 2.13)Ա.Կր 2.13)Ա.Կր 2.13)Ա.Կր 2.13)::::    Ի՞նչպէս կրնայ տրտմիլ եթէ անձ չէ (Եփ 4.30)Ի՞նչպէս կրնայ տրտմիլ եթէ անձ չէ (Եփ 4.30)Ի՞նչպէս կրնայ տրտմիլ եթէ անձ չէ (Եփ 4.30)Ի՞նչպէս կրնայ տրտմիլ եթէ անձ չէ (Եփ 4.30)::::    
Ի՞նչպէս կրնայ բարեխօսել մեզի համար եթէ անձ չէ (Հռ 8.26)Ի՞նչպէս կրնայ բարեխօսել մեզի համար եթէ անձ չէ (Հռ 8.26)Ի՞նչպէս կրնայ բարեխօսել մեզի համար եթէ անձ չէ (Հռ 8.26)Ի՞նչպէս կրնայ բարեխօսել մեզի համար եթէ անձ չէ (Հռ 8.26)::::    
Ի՞նչպէս կրնայ նոր կեանք տալ կամ առաջնորդել եթէ անձ չէ (Գղ Ի՞նչպէս կրնայ նոր կեանք տալ կամ առաջնորդել եթէ անձ չէ (Գղ Ի՞նչպէս կրնայ նոր կեանք տալ կամ առաջնորդել եթէ անձ չէ (Գղ Ի՞նչպէս կրնայ նոր կեանք տալ կամ առաջնորդել եթէ անձ չէ (Գղ 
5.25)5.25)5.25)5.25)::::    Ի՞նչպէս կրնայ միութիւն շնորհել եթէ անձ չէ (Եփ 4.3)Ի՞նչպէս կրնայ միութիւն շնորհել եթէ անձ չէ (Եփ 4.3)Ի՞նչպէս կրնայ միութիւն շնորհել եթէ անձ չէ (Եփ 4.3)Ի՞նչպէս կրնայ միութիւն շնորհել եթէ անձ չէ (Եփ 4.3)::::    
Ի՞նչպէս սէր կու տայ (Հռ 5.5), կը նորոգէ (Հռ 7.6), կը կենդանացնէ Ի՞նչպէս սէր կու տայ (Հռ 5.5), կը նորոգէ (Հռ 7.6), կը կենդանացնէ Ի՞նչպէս սէր կու տայ (Հռ 5.5), կը նորոգէ (Հռ 7.6), կը կենդանացնէ Ի՞նչպէս սէր կու տայ (Հռ 5.5), կը նորոգէ (Հռ 7.6), կը կենդանացնէ 
եւ կեւ կեւ կեւ կ’’’’ազատէ մեղքի ենթակայութենէն եթէ անձ չէ (Հռ 8.2) եւայլնազատէ մեղքի ենթակայութենէն եթէ անձ չէ (Հռ 8.2) եւայլնազատէ մեղքի ենթակայութենէն եթէ անձ չէ (Հռ 8.2) եւայլնազատէ մեղքի ենթակայութենէն եթէ անձ չէ (Հռ 8.2) եւայլն::::    

Վերացական եւ բանականութենէ զուրկ Հոգի մը կամ Վերացական եւ բանականութենէ զուրկ Հոգի մը կամ Վերացական եւ բանականութենէ զուրկ Հոգի մը կամ Վերացական եւ բանականութենէ զուրկ Հոգի մը կամ 
զօրութիւն մը չի կրնար այս բոլոր պաշտօնները ընելզօրութիւն մը չի կրնար այս բոլոր պաշտօնները ընելզօրութիւն մը չի կրնար այս բոլոր պաշտօնները ընելզօրութիւն մը չի կրնար այս բոլոր պաշտօնները ընել::::    Այս Այս Այս Այս 
պաշտօնները ընելը կապ ունին մտածողպաշտօնները ընելը կապ ունին մտածողպաշտօնները ընելը կապ ունին մտածողպաշտօնները ընելը կապ ունին մտածողութեան եւ ութեան եւ ութեան եւ ութեան եւ 
խորհողութեան հետխորհողութեան հետխորհողութեան հետխորհողութեան հետ::::    Հետեւաբար, այս բոլորը անառարկելի Հետեւաբար, այս բոլորը անառարկելի Հետեւաբար, այս բոլորը անառարկելի Հետեւաբար, այս բոլորը անառարկելի 



 

www.hygradaran.weebly.com 293

կերպով ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին բանական եւ կատարեալ կերպով ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին բանական եւ կատարեալ կերպով ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին բանական եւ կատարեալ կերպով ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին բանական եւ կատարեալ 
անձնաւորութիւն մըն էանձնաւորութիւն մըն էանձնաւորութիւն մըն էանձնաւորութիւն մըն է::::    

Սուրբ Հոգին է որ կՍուրբ Հոգին է որ կՍուրբ Հոգին է որ կՍուրբ Հոգին է որ կ’’’’ուսուցանէ եկեղեցիին եւ կուսուցանէ եկեղեցիին եւ կուսուցանէ եկեղեցիին եւ կուսուցանէ եկեղեցիին եւ կ’’’’առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ 
զանիկազանիկազանիկազանիկա::::    Սուրբ Հոգին պարզապէս Քրիստոսի ըսածները կրկնող Սուրբ Հոգին պարզապէս Քրիստոսի ըսածները կրկնող Սուրբ Հոգին պարզապէս Քրիստոսի ըսածները կրկնող Սուրբ Հոգին պարզապէս Քրիստոսի ըսածները կրկնող 
եւ զանոնքեւ զանոնքեւ զանոնքեւ զանոնք    եկեղեցիին յիշեցնող մը չէ, այլ նոր ժամանակներու եկեղեցիին յիշեցնող մը չէ, այլ նոր ժամանակներու եկեղեցիին յիշեցնող մը չէ, այլ նոր ժամանակներու եկեղեցիին յիշեցնող մը չէ, այլ նոր ժամանակներու 
նոր մտածողութեան համապատասխան ուսուցում կու տայ եւ նոր մտածողութեան համապատասխան ուսուցում կու տայ եւ նոր մտածողութեան համապատասխան ուսուցում կու տայ եւ նոր մտածողութեան համապատասխան ուսուցում կու տայ եւ 
յայտնութիւն կյայտնութիւն կյայտնութիւն կյայտնութիւն կ’’’’ընէընէընէընէ::::    Սուրբ Հոգին է որ կը բաւարարէ եկեղեցւոյ Սուրբ Հոգին է որ կը բաւարարէ եկեղեցւոյ Սուրբ Հոգին է որ կը բաւարարէ եկեղեցւոյ Սուրբ Հոգին է որ կը բաւարարէ եկեղեցւոյ 
կարիքներըկարիքներըկարիքներըկարիքները::::    Սուրբ Հոգին է, ինչպէս կը կարդանք Գործք Սուրբ Հոգին է, ինչպէս կը կարդանք Գործք Սուրբ Հոգին է, ինչպէս կը կարդանք Գործք Սուրբ Հոգին է, ինչպէս կը կարդանք Գործք 
Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քարոզիչներ կը ղրկէ հոս կաԱռաքելոց գիրքին մէջ, որ քարոզիչներ կը ղրկէ հոս կաԱռաքելոց գիրքին մէջ, որ քարոզիչներ կը ղրկէ հոս կաԱռաքելոց գիրքին մէջ, որ քարոզիչներ կը ղրկէ հոս կամ հոն, մ հոն, մ հոն, մ հոն, 
անձեր առաքելութեան կը կանչէ, անձերու պաշտօններ կը ճշդէանձեր առաքելութեան կը կանչէ, անձերու պաշտօններ կը ճշդէանձեր առաքելութեան կը կանչէ, անձերու պաշտօններ կը ճշդէանձեր առաքելութեան կը կանչէ, անձերու պաշտօններ կը ճշդէ::::    
Եւ ճիշդ անոր համար է, որ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան կոչումը Եւ ճիշդ անոր համար է, որ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան կոչումը Եւ ճիշդ անոր համար է, որ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան կոչումը Եւ ճիշդ անոր համար է, որ եկեղեցւոյ պաշտօնէութեան կոչումը 
կամ կոչման արարողութիւնը կապուած է Սուրբ Հոգիինկամ կոչման արարողութիւնը կապուած է Սուրբ Հոգիինկամ կոչման արարողութիւնը կապուած է Սուրբ Հոգիինկամ կոչման արարողութիւնը կապուած է Սուրբ Հոգիին::::    
Եկեղեցւոյ ծիսական կեանքը ամբողջութեամբ Սուրբ Հոգիին Եկեղեցւոյ ծիսական կեանքը ամբողջութեամբ Սուրբ Հոգիին Եկեղեցւոյ ծիսական կեանքը ամբողջութեամբ Սուրբ Հոգիին Եկեղեցւոյ ծիսական կեանքը ամբողջութեամբ Սուրբ Հոգիին 
առաջնորդութեան յանձնուած էառաջնորդութեան յանձնուած էառաջնորդութեան յանձնուած էառաջնորդութեան յանձնուած է::::    

Սուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ Հոգիով է որ վերստին կը ծնինքոգիով է որ վերստին կը ծնինքոգիով է որ վերստին կը ծնինքոգիով է որ վերստին կը ծնինք::::    Իրմով է որ կեանքերը Իրմով է որ կեանքերը Իրմով է որ կեանքերը Իրմով է որ կեանքերը 
կը նորոգուինկը նորոգուինկը նորոգուինկը նորոգուին::::    Իրմով է որ քրիստոնէական կեանքը կարելի կը Իրմով է որ քրիստոնէական կեանքը կարելի կը Իրմով է որ քրիստոնէական կեանքը կարելի կը Իրմով է որ քրիստոնէական կեանքը կարելի կը 
դառնայ եւ կդառնայ եւ կդառնայ եւ կդառնայ եւ կ’’’’ամրապնդուիամրապնդուիամրապնդուիամրապնդուի::::    Իրմով է որ անհրաժեշտ եղած Իրմով է որ անհրաժեշտ եղած Իրմով է որ անհրաժեշտ եղած Իրմով է որ անհրաժեշտ եղած 
պարգեւները կը տրուին մկրտութեան, դրոշմի եւ եկեղեցւոյ միւս պարգեւները կը տրուին մկրտութեան, դրոշմի եւ եկեղեցւոյ միւս պարգեւները կը տրուին մկրտութեան, դրոշմի եւ եկեղեցւոյ միւս պարգեւները կը տրուին մկրտութեան, դրոշմի եւ եկեղեցւոյ միւս 
խորհուրդներուն ընդմէջէն, որպէսզի մենք կարենախորհուրդներուն ընդմէջէն, որպէսզի մենք կարենախորհուրդներուն ընդմէջէն, որպէսզի մենք կարենախորհուրդներուն ընդմէջէն, որպէսզի մենք կարենանք Քրիստոսի նք Քրիստոսի նք Քրիստոսի նք Քրիստոսի 
կամեցած կեանքը ապրիլկամեցած կեանքը ապրիլկամեցած կեանքը ապրիլկամեցած կեանքը ապրիլ::::    

Իրմով է որ կԻրմով է որ կԻրմով է որ կԻրմով է որ կ’’’’առաջնորդուինք Քրիստոսի՝ մեր մեղքերուն առաջնորդուինք Քրիստոսի՝ մեր մեղքերուն առաջնորդուինք Քրիստոսի՝ մեր մեղքերուն առաջնորդուինք Քրիստոսի՝ մեր մեղքերուն 
թողութիւն ստանալու համարթողութիւն ստանալու համարթողութիւն ստանալու համարթողութիւն ստանալու համար::::    Իրմով է որ ձեռք կը բերենք Իրմով է որ ձեռք կը բերենք Իրմով է որ ձեռք կը բերենք Իրմով է որ ձեռք կը բերենք 
աստուածապարգեւ ազատութիւնն ու արդարութիւնըաստուածապարգեւ ազատութիւնն ու արդարութիւնըաստուածապարգեւ ազատութիւնն ու արդարութիւնըաստուածապարգեւ ազատութիւնն ու արդարութիւնը::::    Իրմով է Իրմով է Իրմով է Իրմով է 
որ մեր վրայ կոր մեր վրայ կոր մեր վրայ կոր մեր վրայ կ’’’’առնենք Աստուծոյ սպառազինութիւնըառնենք Աստուծոյ սպառազինութիւնըառնենք Աստուծոյ սպառազինութիւնըառնենք Աստուծոյ սպառազինութիւնը::::    Իրմով է որ Իրմով է որ Իրմով է որ Իրմով է որ 
մեր մէջ կմեր մէջ կմեր մէջ կմեր մէջ կ’’’’առնենք Աստուծոյ սուրը, այսինքն՝ իր խօսքը եւ այդ առնենք Աստուծոյ սուրը, այսինքն՝ իր խօսքը եւ այդ առնենք Աստուծոյ սուրը, այսինքն՝ իր խօսքը եւ այդ առնենք Աստուծոյ սուրը, այսինքն՝ իր խօսքը եւ այդ 
խօսքին զօրութիւնըխօսքին զօրութիւնըխօսքին զօրութիւնըխօսքին զօրութիւնը::::    

Իրմով է որ կը ձերբազատինք մեր տկարութիւններէն ու Իրմով է որ կը ձերբազատինք մեր տկարութիւններէն ու Իրմով է որ կը ձերբազատինք մեր տկարութիւններէն ու Իրմով է որ կը ձերբազատինք մեր տկարութիւններէն ու 
թերութիւններէն եւ կը տիրանանք այն առաքինութիւններուն թերութիւններէն եւ կը տիրանանք այն առաքինութիւններուն թերութիւններէն եւ կը տիրանանք այն առաքինութիւններուն թերութիւններէն եւ կը տիրանանք այն առաքինութիւններուն 
որոնց մասին Աստուածաշունչը կը խօսիորոնց մասին Աստուածաշունչը կը խօսիորոնց մասին Աստուածաշունչը կը խօսիորոնց մասին Աստուածաշունչը կը խօսի::::    Իրմով է որ կը Իրմով է որ կը Իրմով է որ կը Իրմով է որ կը 
դառնանք բնակարան ու տաճար Աստուծոյդառնանք բնակարան ու տաճար Աստուծոյդառնանք բնակարան ու տաճար Աստուծոյդառնանք բնակարան ու տաճար Աստուծոյ::::    Իրմով է որ կը Իրմով է որ կը Իրմով է որ կը Իրմով է որ կը 
դառնանք անդամ Քրիստոսի մարմինին՝ եկեղեցիինդառնանք անդամ Քրիստոսի մարմինին՝ եկեղեցիինդառնանք անդամ Քրիստոսի մարմինին՝ եկեղեցիինդառնանք անդամ Քրիստոսի մարմինին՝ եկեղեցիին::::    

Իրմով է որ մեր ներկայ կեանքին մէջ աստիճանական Իրմով է որ մեր ներկայ կեանքին մէջ աստիճանական Իրմով է որ մեր ներկայ կեանքին մէջ աստիճանական Իրմով է որ մեր ներկայ կեանքին մէջ աստիճանական 
կերպով կը փոխակերպուինք, եւ իրմով է որ ժամանակներու կերպով կը փոխակերպուինք, եւ իրմով է որ ժամանակներու կերպով կը փոխակերպուինք, եւ իրմով է որ ժամանակներու կերպով կը փոխակերպուինք, եւ իրմով է որ ժամանակներու 
աւարտին յարութիւն պիտի առնենք եւ յաւիտենապէս աւարտին յարութիւն պիտի առնենք եւ յաւիտենապէս աւարտին յարութիւն պիտի առնենք եւ յաւիտենապէս աւարտին յարութիւն պիտի առնենք եւ յաւիտենապէս 
փոխակերպուինքփոխակերպուինքփոխակերպուինքփոխակերպուինք::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
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1.1.1.1.----    Օրթոտոքս եկեղեՕրթոտոքս եկեղեՕրթոտոքս եկեղեՕրթոտոքս եկեղեցին կցին կցին կցին կ’’’’ընդունի որ Սուրբ Հոգին կը բղխի ընդունի որ Սուրբ Հոգին կը բղխի ընդունի որ Սուրբ Հոգին կը բղխի ընդունի որ Սուրբ Հոգին կը բղխի 

Հօրմէն, իսկ Կաթոլիկ եկեղեցին կՀօրմէն, իսկ Կաթոլիկ եկեղեցին կՀօրմէն, իսկ Կաթոլիկ եկեղեցին կՀօրմէն, իսկ Կաթոլիկ եկեղեցին կ’’’’ընդունի որ ան կը բղխի Հօրմէն ընդունի որ ան կը բղխի Հօրմէն ընդունի որ ան կը բղխի Հօրմէն ընդունի որ ան կը բղխի Հօրմէն 
եւ Որդիէնեւ Որդիէնեւ Որդիէնեւ Որդիէն::::    Կրնա՞յ ըլլալ որ օր մը անոնք համաձայնութեան գան Կրնա՞յ ըլլալ որ օր մը անոնք համաձայնութեան գան Կրնա՞յ ըլլալ որ օր մը անոնք համաձայնութեան գան Կրնա՞յ ըլլալ որ օր մը անոնք համաձայնութեան գան 
այս ուղղութեամբայս ուղղութեամբայս ուղղութեամբայս ուղղութեամբ::::    

    
Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման հարցը 7Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման հարցը 7Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման հարցը 7Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման հարցը 7----րդ, 8րդ, 8րդ, 8րդ, 8----րդ րդ րդ րդ 

դարերուն սկիզբ առած է Ֆրանսայդարերուն սկիզբ առած է Ֆրանսայդարերուն սկիզբ առած է Ֆրանսայդարերուն սկիզբ առած է Ֆրանսայի մէջի մէջի մէջի մէջ::::    Շարլմանի շուրջ Շարլմանի շուրջ Շարլմանի շուրջ Շարլմանի շուրջ 
հաւաքուած կարգ մը աստուածաբաններ այս տեսակէտը մէջտեղ հաւաքուած կարգ մը աստուածաբաններ այս տեսակէտը մէջտեղ հաւաքուած կարգ մը աստուածաբաններ այս տեսակէտը մէջտեղ հաւաքուած կարգ մը աստուածաբաններ այս տեսակէտը մէջտեղ 
դրին եւ աստիճանաբար ընդհանրացաւդրին եւ աստիճանաբար ընդհանրացաւդրին եւ աստիճանաբար ընդհանրացաւդրին եւ աստիճանաբար ընդհանրացաւ::::    Մինչեւ ուշ Միջնադար, Մինչեւ ուշ Միջնադար, Մինչեւ ուշ Միջնադար, Մինչեւ ուշ Միջնադար, 
ատիկա Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ վերջնականօրէն ընդունուած ատիկա Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ վերջնականօրէն ընդունուած ատիկա Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ վերջնականօրէն ընդունուած ատիկա Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ վերջնականօրէն ընդունուած 
չէր, փաստօրէն որոշ պապեր զայն ընդունեցին, իսկ որոշ պապեր չէր, փաստօրէն որոշ պապեր զայն ընդունեցին, իսկ որոշ պապեր չէր, փաստօրէն որոշ պապեր զայն ընդունեցին, իսկ որոշ պապեր չէր, փաստօրէն որոշ պապեր զայն ընդունեցին, իսկ որոշ պապեր 
ալ զայն պարտադիր ալ զայն պարտադիր ալ զայն պարտադիր ալ զայն պարտադիր չհամարեցինչհամարեցինչհամարեցինչհամարեցին::::    

Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման Սուրբ Հոգիին Հօրմէն եւ Որդիէն բղխման 
վարդապետութիւնը 11վարդապետութիւնը 11վարդապետութիւնը 11վարդապետութիւնը 11----րդ դարուն արդէն ընդունուած էր Լատին րդ դարուն արդէն ընդունուած էր Լատին րդ դարուն արդէն ընդունուած էր Լատին րդ դարուն արդէն ընդունուած էր Լատին 
Եկեղեցիին կողմէԵկեղեցիին կողմէԵկեղեցիին կողմէԵկեղեցիին կողմէ::::    Ասիկա 11Ասիկա 11Ասիկա 11Ասիկա 11----րդ դարու կէսին, Յոյն եւ Կաթոլիկ րդ դարու կէսին, Յոյն եւ Կաթոլիկ րդ դարու կէսին, Յոյն եւ Կաթոլիկ րդ դարու կէսին, Յոյն եւ Կաթոլիկ 
Եկեղեցիներուն վերջնական բաժանումի պատճառներէն մէկը Եկեղեցիներուն վերջնական բաժանումի պատճառներէն մէկը Եկեղեցիներուն վերջնական բաժանումի պատճառներէն մէկը Եկեղեցիներուն վերջնական բաժանումի պատճառներէն մէկը 
եղաւեղաւեղաւեղաւ::::    Յոյն Եկեղեցին մերժեց ԿոստանդնուպոլսոյՅոյն Եկեղեցին մերժեց ԿոստանդնուպոլսոյՅոյն Եկեղեցին մերժեց ԿոստանդնուպոլսոյՅոյն Եկեղեցին մերժեց Կոստանդնուպոլսոյ    Հանգանակին Հանգանակին Հանգանակին Հանգանակին 
վրայ ոեւէ յաւելում կատարելվրայ ոեւէ յաւելում կատարելվրայ ոեւէ յաւելում կատարելվրայ ոեւէ յաւելում կատարել::::    

Հետեւեալը գիտնալը կարեւոր էՀետեւեալը գիտնալը կարեւոր էՀետեւեալը գիտնալը կարեւոր էՀետեւեալը գիտնալը կարեւոր է::::    Սուրբ Հոգիին բղխելու Սուրբ Հոգիին բղխելու Սուրբ Հոգիին բղխելու Սուրբ Հոգիին բղխելու 
հարցը դաւանութեան հարց չէհարցը դաւանութեան հարց չէհարցը դաւանութեան հարց չէհարցը դաւանութեան հարց չէ::::    Ինչ որ դաւանութիւն է՝ Ինչ որ դաւանութիւն է՝ Ինչ որ դաւանութիւն է՝ Ինչ որ դաւանութիւն է՝ 
պարտադիր կերպով պէտք է ընդունուի բոլոր պարտադիր կերպով պէտք է ընդունուի բոլոր պարտադիր կերպով պէտք է ընդունուի բոլոր պարտադիր կերպով պէտք է ընդունուի բոլոր 
հաւատացեալներուն կողմէ. բայց ինչ որ աստուածաբանական հաւատացեալներուն կողմէ. բայց ինչ որ աստուածաբանական հաւատացեալներուն կողմէ. բայց ինչ որ աստուածաբանական հաւատացեալներուն կողմէ. բայց ինչ որ աստուածաբանական 
բացատրութիւն է, կրնայ յատոբացատրութիւն է, կրնայ յատոբացատրութիւն է, կրնայ յատոբացատրութիւն է, կրնայ յատուկ ըլլալ որոշ աստուածաբանի մը ւկ ըլլալ որոշ աստուածաբանի մը ւկ ըլլալ որոշ աստուածաբանի մը ւկ ըլլալ որոշ աստուածաբանի մը 
կամ վարդապետի մը, բայց պարտադիր կրնայ չըլլալ բոլորինկամ վարդապետի մը, բայց պարտադիր կրնայ չըլլալ բոլորինկամ վարդապետի մը, բայց պարտադիր կրնայ չըլլալ բոլորինկամ վարդապետի մը, բայց պարտադիր կրնայ չըլլալ բոլորին::::    
Եկեղեցւոյ աստուածաբաններ իրենց գրութիւններուն մէջ կրնան Եկեղեցւոյ աստուածաբաններ իրենց գրութիւններուն մէջ կրնան Եկեղեցւոյ աստուածաբաններ իրենց գրութիւններուն մէջ կրնան Եկեղեցւոյ աստուածաբաններ իրենց գրութիւններուն մէջ կրնան 
տարբեր տեսակէտներ պաշտպանել, բայց այդ տեսակէտները տարբեր տեսակէտներ պաշտպանել, բայց այդ տեսակէտները տարբեր տեսակէտներ պաշտպանել, բայց այդ տեսակէտները տարբեր տեսակէտներ պաշտպանել, բայց այդ տեսակէտները 
մեզի համար պարտադիր չեն երբեքմեզի համար պարտադիր չեն երբեքմեզի համար պարտադիր չեն երբեքմեզի համար պարտադիր չեն երբեք::::    

Հաւատամքին վրայ կատարուած ոեւէ յաւեՀաւատամքին վրայ կատարուած ոեւէ յաւեՀաւատամքին վրայ կատարուած ոեւէ յաւեՀաւատամքին վրայ կատարուած ոեւէ յաւելում կը կոչուի՝ լում կը կոչուի՝ լում կը կոչուի՝ լում կը կոչուի՝ 
դաւանութիւն, եւ պարտադիր կը դառնայ բոլորին համարդաւանութիւն, եւ պարտադիր կը դառնայ բոլորին համարդաւանութիւն, եւ պարտադիր կը դառնայ բոլորին համարդաւանութիւն, եւ պարտադիր կը դառնայ բոլորին համար::::    
Արեւելքի եկեղեցիները կառչած մնացին եւ կը մնան Արեւելքի եկեղեցիները կառչած մնացին եւ կը մնան Արեւելքի եկեղեցիները կառչած մնացին եւ կը մնան Արեւելքի եկեղեցիները կառչած մնացին եւ կը մնան ««««Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն Հօրմէն 
կկկկ’’’’ելլէելլէելլէելլէ» » » » բացատրութեան, ոբացատրութեան, ոբացատրութեան, ոբացատրութեան, ո´́́́չ միայն որովհետեւ կչ միայն որովհետեւ կչ միայն որովհետեւ կչ միայն որովհետեւ կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
հաւատարիմ մնալ Հաւատքի Հանգանակին եւ ոեւէ յաւելում հաւատարիմ մնալ Հաւատքի Հանգանակին եւ ոեւէ յաւելում հաւատարիմ մնալ Հաւատքի Հանգանակին եւ ոեւէ յաւելում հաւատարիմ մնալ Հաւատքի Հանգանակին եւ ոեւէ յաւելում 
չկատարել անոր վրայ, այլեւ որովհետեւչկատարել անոր վրայ, այլեւ որովհետեւչկատարել անոր վրայ, այլեւ որովհետեւչկատարել անոր վրայ, այլեւ որովհետեւ    ատիկա ատիկա ատիկա ատիկա 
Աստուածաշունչէն կու գայ (Յհ 15.26) եւ ուղղակի Քրիստոսի Աստուածաշունչէն կու գայ (Յհ 15.26) եւ ուղղակի Քրիստոսի Աստուածաշունչէն կու գայ (Յհ 15.26) եւ ուղղակի Քրիստոսի Աստուածաշունչէն կու գայ (Յհ 15.26) եւ ուղղակի Քրիստոսի 
կողմէ մեզի ուսուցուած է, եւ հետեւաբար, պարտադիր կերպով կողմէ մեզի ուսուցուած է, եւ հետեւաբար, պարտադիր կերպով կողմէ մեզի ուսուցուած է, եւ հետեւաբար, պարտադիր կերպով կողմէ մեզի ուսուցուած է, եւ հետեւաբար, պարտադիր կերպով 
պէտք է ընդունուի բոլոր հաւատացեալներուն կողմէպէտք է ընդունուի բոլոր հաւատացեալներուն կողմէպէտք է ընդունուի բոլոր հաւատացեալներուն կողմէպէտք է ընդունուի բոլոր հաւատացեալներուն կողմէ::::    
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Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««Եւ ՈրդւոյԵւ ՈրդւոյԵւ ՈրդւոյԵւ Որդւոյ» » » » բանաձեւը որ Կաթոլիկները աւելցուցած են բանաձեւը որ Կաթոլիկները աւելցուցած են բանաձեւը որ Կաթոլիկները աւելցուցած են բանաձեւը որ Կաթոլիկները աւելցուցած են 
իրենց Հաւատամքին մէջ, Աստուածաշունչէն իրենց Հաւատամքին մէջ, Աստուածաշունչէն իրենց Հաւատամքին մէջ, Աստուածաշունչէն իրենց Հաւատամքին մէջ, Աստուածաշունչէն չի գար, եւ ուստի, չի գար, եւ ուստի, չի գար, եւ ուստի, չի գար, եւ ուստի, 
բնաբնաբնաբնա´́́́ւ չի կրնար պարտադրուիլ Արեւելքի եկեղեցիներունւ չի կրնար պարտադրուիլ Արեւելքի եկեղեցիներունւ չի կրնար պարտադրուիլ Արեւելքի եկեղեցիներունւ չի կրնար պարտադրուիլ Արեւելքի եկեղեցիներուն::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ըսենք, որ Արեւելքի որոշ եկեղեցիներու մէջ, ինչպէս օրինակ Յոյն ըսենք, որ Արեւելքի որոշ եկեղեցիներու մէջ, ինչպէս օրինակ Յոյն ըսենք, որ Արեւելքի որոշ եկեղեցիներու մէջ, ինչպէս օրինակ Յոյն ըսենք, որ Արեւելքի որոշ եկեղեցիներու մէջ, ինչպէս օրինակ Յոյն 
Եկեղեցիին մէջ եղած են աստուածաբաններ եւ վարդապետներ Եկեղեցիին մէջ եղած են աստուածաբաններ եւ վարդապետներ Եկեղեցիին մէջ եղած են աստուածաբաններ եւ վարդապետներ Եկեղեցիին մէջ եղած են աստուածաբաններ եւ վարդապետներ 
որոնք ընդունած են որոնք ընդունած են որոնք ընդունած են որոնք ընդունած են ««««Եւ ՈրդւոյԵւ ՈրդւոյԵւ ՈրդւոյԵւ Որդւոյ» » » » բանաձեւը, բայց ատիկա իրենց բանաձեւը, բայց ատիկա իրենց բանաձեւը, բայց ատիկա իրենց բանաձեւը, բայց ատիկա իրենց 
անհատական տեանհատական տեանհատական տեանհատական տեսակէտն է եւ ոսակէտն է եւ ոսակէտն է եւ ոսակէտն է եւ ո´́́́չ իրենց եկեղեցիներուն չ իրենց եկեղեցիներուն չ իրենց եկեղեցիներուն չ իրենց եկեղեցիներուն 
տեսակէտըտեսակէտըտեսակէտըտեսակէտը::::    

    
2.2.2.2.----    Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք որ Յիսուս 

փչեց իր աշակերտներուն վրայ եւ ըսաւ. փչեց իր աշակերտներուն վրայ եւ ըսաւ. փչեց իր աշակերտներուն վրայ եւ ըսաւ. փչեց իր աշակերտներուն վրայ եւ ըսաւ. ««««ԱռէԱռէԱռէԱռէ´́́́ք Սուրբ Հոգինք Սուրբ Հոգինք Սուրբ Հոգինք Սուրբ Հոգին»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
20.22), 20.22), 20.22), 20.22), արդեօք ասիկա չի՞ նշանակեր որ Սուրբ Հոգին Որդիէն ալ արդեօք ասիկա չի՞ նշանակեր որ Սուրբ Հոգին Որդիէն ալ արդեօք ասիկա չի՞ նշանակեր որ Սուրբ Հոգին Որդիէն ալ արդեօք ասիկա չի՞ նշանակեր որ Սուրբ Հոգին Որդիէն ալ 
կկկկ’’’’ելլէելլէելլէելլէ::::    

    
««««ԱռէԱռէԱռէԱռէ´́́́ք Սուրբ Հոգինք Սուրբ Հոգինք Սուրբ Հոգինք Սուրբ Հոգին»»»»    ըսելով, Յիըսելով, Յիըսելով, Յիըսելով, Յիսուս Սուրբ Հոգին չբղխեցուց սուս Սուրբ Հոգին չբղխեցուց սուս Սուրբ Հոգին չբղխեցուց սուս Սուրբ Հոգին չբղխեցուց 

իր անձէնիր անձէնիր անձէնիր անձէն::::    Ան ճիշդ է որ փչեց իր աշակերտներուն վրայ, բայց իր Ան ճիշդ է որ փչեց իր աշակերտներուն վրայ, բայց իր Ան ճիշդ է որ փչեց իր աշակերտներուն վրայ, բայց իր Ան ճիշդ է որ փչեց իր աշակերտներուն վրայ, բայց իր 
փչումով անոնք Սուրբ Հոգին չառինփչումով անոնք Սուրբ Հոգին չառինփչումով անոնք Սուրբ Հոգին չառինփչումով անոնք Սուրբ Հոգին չառին::::    Նախ պէտք է նկատի առնել Նախ պէտք է նկատի առնել Նախ պէտք է նկատի առնել Նախ պէտք է նկատի առնել 
որ Յիսուս իր փչումովը աշակերտներուն վրայ՝ զիրենք որ Յիսուս իր փչումովը աշակերտներուն վրայ՝ զիրենք որ Յիսուս իր փչումովը աշակերտներուն վրայ՝ զիրենք որ Յիսուս իր փչումովը աշակերտներուն վրայ՝ զիրենք 
նախապատրաստեց Սուրբ Հոգին ստանալու Հոգեգալուստի օրընախապատրաստեց Սուրբ Հոգին ստանալու Հոգեգալուստի օրընախապատրաստեց Սուրբ Հոգին ստանալու Հոգեգալուստի օրընախապատրաստեց Սուրբ Հոգին ստանալու Հոգեգալուստի օրը::::    

Երկրորդ, անոԵրկրորդ, անոԵրկրորդ, անոԵրկրորդ, անոնց վրայ փչել՝ զանոնք կենդանութեան շունչով նց վրայ փչել՝ զանոնք կենդանութեան շունչով նց վրայ փչել՝ զանոնք կենդանութեան շունչով նց վրայ փչել՝ զանոնք կենդանութեան շունչով 
լեցնել կը նշանակէ, այլ խօսքով՝ զանոնք կենսագործել, լեցնել կը նշանակէ, այլ խօսքով՝ զանոնք կենսագործել, լեցնել կը նշանակէ, այլ խօսքով՝ զանոնք կենսագործել, լեցնել կը նշանակէ, այլ խօսքով՝ զանոնք կենսագործել, 
հոգեւորացնել, հոգիհոգեւորացնել, հոգիհոգեւորացնել, հոգիհոգեւորացնել, հոգի´́́́    դարձնել կը նշանակէդարձնել կը նշանակէդարձնել կը նշանակէդարձնել կը նշանակէ::::    Ճիշդ նոյն Ճիշդ նոյն Ճիշդ նոյն Ճիշդ նոյն 
նպատակով էր որ Աստուած մարդուն նպատակով էր որ Աստուած մարդուն նպատակով էր որ Աստուած մարդուն նպատակով էր որ Աստուած մարդուն ««««ռնգունքներէն ռնգունքներէն ռնգունքներէն ռնգունքներէն 
կենդանութեան շունչ փչեց ու մարդը կենդանի հոգի եղաւկենդանութեան շունչ փչեց ու մարդը կենդանի հոգի եղաւկենդանութեան շունչ փչեց ու մարդը կենդանի հոգի եղաւկենդանութեան շունչ փչեց ու մարդը կենդանի հոգի եղաւ»»»» ( ( ( (Ծն Ծն Ծն Ծն 
2.7)2.7)2.7)2.7)::::    

ԵրրորդԵրրորդԵրրորդԵրրորդ, , , , եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս աշակերտներուն եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս աշակերտներուն եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս աշակերտներուն եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս աշակերտներուն 
վրայ փչելէ անմիջապէս ետք, անոնց ըսաւ. վրայ փչելէ անմիջապէս ետք, անոնց ըսաւ. վրայ փչելէ անմիջապէս ետք, անոնց ըսաւ. վրայ փչելէ անմիջապէս ետք, անոնց ըսաւ. ««««Եթէ մէկուն ներէք իր Եթէ մէկուն ներէք իր Եթէ մէկուն ներէք իր Եթէ մէկուն ներէք իր 
մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող 
ներուած չըլլաններուած չըլլաններուած չըլլաններուած չըլլան»»»» ( ( ( (Յհ 20.23), յստակ կը դառնայ որ Յիսուս ոՅհ 20.23), յստակ կը դառնայ որ Յիսուս ոՅհ 20.23), յստակ կը դառնայ որ Յիսուս ոՅհ 20.23), յստակ կը դառնայ որ Յիսուս ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Սուրբ Հոգին է որ անոնց տուաւ, այՍուրբ Հոգին է որ անոնց տուաւ, այՍուրբ Հոգին է որ անոնց տուաւ, այՍուրբ Հոգին է որ անոնց տուաւ, այլ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ լ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ լ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ լ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ 
մարդոց մեղքերը ներելու իշխանութիւնն է որ տուաւմարդոց մեղքերը ներելու իշխանութիւնն է որ տուաւմարդոց մեղքերը ներելու իշխանութիւնն է որ տուաւմարդոց մեղքերը ներելու իշխանութիւնն է որ տուաւ::::    

Լաւ կԼաւ կԼաւ կԼաւ կ’’’’ըլլայ որ կառչած մնանք Աստուածաշունչի ըլլայ որ կառչած մնանք Աստուածաշունչի ըլլայ որ կառչած մնանք Աստուածաշունչի ըլլայ որ կառչած մնանք Աստուածաշունչի 
ըսածներուն եւ գործածած բառերունըսածներուն եւ գործածած բառերունըսածներուն եւ գործածած բառերունըսածներուն եւ գործածած բառերուն::::    Քանի Աստուածաշունչը Քանի Աստուածաշունչը Քանի Աստուածաշունչը Քանի Աստուածաշունչը 
Որդիին համար Որդիին համար Որդիին համար Որդիին համար ««««ծնունդծնունդծնունդծնունդ» » » » բառը կը գործածէ եւ Սուրբ Հոգիին բառը կը գործածէ եւ Սուրբ Հոգիին բառը կը գործածէ եւ Սուրբ Հոգիին բառը կը գործածէ եւ Սուրբ Հոգիին 
համար համար համար համար ««««ելումելումելումելում» » » » բառը, մենք չենք կրբառը, մենք չենք կրբառը, մենք չենք կրբառը, մենք չենք կրնար տարբեր բառեր կամ նար տարբեր բառեր կամ նար տարբեր բառեր կամ նար տարբեր բառեր կամ 
բացատրութիւններ գործածելբացատրութիւններ գործածելբացատրութիւններ գործածելբացատրութիւններ գործածել::::    Կրնա՞նք Յիսուսը կոչել՝ Հոգի, իսկ Կրնա՞նք Յիսուսը կոչել՝ Հոգի, իսկ Կրնա՞նք Յիսուսը կոչել՝ Հոգի, իսկ Կրնա՞նք Յիսուսը կոչել՝ Հոգի, իսկ 
Հոգին՝ ՈրդիՀոգին՝ ՈրդիՀոգին՝ ՈրդիՀոգին՝ Որդի::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ ««««ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » բառը ինքնին բառը ինքնին բառը ինքնին բառը ինքնին 
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ծնունդ կծնունդ կծնունդ կծնունդ կ’’’’ենթադրէ, իսկ ենթադրէ, իսկ ենթադրէ, իսկ ենթադրէ, իսկ ««««ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգի» » » » բառը՝ բղխումբառը՝ բղխումբառը՝ բղխումբառը՝ բղխում::::    Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ բաներ կան որ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ բաներ կան որ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ բաներ կան որ Երրորդութեան երեք անձերուն միջեւ բաներ կան որ 
անհակադարձելի ենանհակադարձելի ենանհակադարձելի ենանհակադարձելի են::::    ՈմանքՈմանքՈմանքՈմանք    կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Սուրբ Հոգին Հօրմէն կը Սուրբ Հոգին Հօրմէն կը Սուրբ Հոգին Հօրմէն կը Սուրբ Հոգին Հօրմէն կը 
բղխի Որդիին միջոցաւբղխի Որդիին միջոցաւբղխի Որդիին միջոցաւբղխի Որդիին միջոցաւ»»»»::::    Եթէ այս բանաձեւը շիտակ է, այդ Եթէ այս բանաձեւը շիտակ է, այդ Եթէ այս բանաձեւը շիտակ է, այդ Եթէ այս բանաձեւը շիտակ է, այդ 
պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Որդին Հօրմէն ծնունդ պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Որդին Հօրմէն ծնունդ պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Որդին Հօրմէն ծնունդ պարագային պէտք է ըսենք նաեւ, որ Որդին Հօրմէն ծնունդ 
կկկկ’’’’առնէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւառնէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւառնէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւառնէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ::::    Ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգիին Ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգիին Ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգիին Ինչպէս Որդին Սուրբ Հոգիին 
միջոցաւ չէ որ ծնունդ կմիջոցաւ չէ որ ծնունդ կմիջոցաւ չէ որ ծնունդ կմիջոցաւ չէ որ ծնունդ կ’’’’առնէ Հօրմէն, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին առնէ Հօրմէն, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին առնէ Հօրմէն, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին առնէ Հօրմէն, այնպէս ալ Սուրբ Հոգին 
Որդիին Որդիին Որդիին Որդիին միջոցաւ չէ որ կը բղխի Հօրմէնմիջոցաւ չէ որ կը բղխի Հօրմէնմիջոցաւ չէ որ կը բղխի Հօրմէնմիջոցաւ չէ որ կը բղխի Հօրմէն::::    

    
3.3.3.3.----    Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք ««««Աշխարհի հոգիԱշխարհի հոգիԱշխարհի հոգիԱշխարհի հոգի» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    
    
Աստուածաշունչին ծանօթ եւ յատկապէս Յովհաննէսի Աստուածաշունչին ծանօթ եւ յատկապէս Յովհաննէսի Աստուածաշունչին ծանօթ եւ յատկապէս Յովհաննէսի Աստուածաշունչին ծանօթ եւ յատկապէս Յովհաննէսի 

Աւետարանին ծանօթ ոեւէ մարդ, գիտէ որ Աւետարանին ծանօթ ոեւէ մարդ, գիտէ որ Աւետարանին ծանօթ ոեւէ մարդ, գիտէ որ Աւետարանին ծանօթ ոեւէ մարդ, գիտէ որ ««««Աշխարհի հոգիԱշխարհի հոգիԱշխարհի հոգիԱշխարհի հոգի» » » » 
ըսելով կըսելով կըսելով կըսելով կ’’’’ակնարկուի մարդոց այն զանգուածին որ Աստուծոյ ակնարկուի մարդոց այն զանգուածին որ Աստուծոյ ակնարկուի մարդոց այն զանգուածին որ Աստուծոյ ակնարկուի մարդոց այն զանգուածին որ Աստուծոյ 
ընդդիմացող զանգուածն է, Աստուծոընդդիմացող զանգուածն է, Աստուծոընդդիմացող զանգուածն է, Աստուծոընդդիմացող զանգուածն է, Աստուծոյ կամքին հնազանդիլ յ կամքին հնազանդիլ յ կամքին հնազանդիլ յ կամքին հնազանդիլ 
մերժող զանգուածն էմերժող զանգուածն էմերժող զանգուածն էմերժող զանգուածն է::::    Այլ խօսքով, երբ կԱյլ խօսքով, երբ կԱյլ խօսքով, երբ կԱյլ խօսքով, երբ կ’’’’ըսենք թէ այս ինչ անձը ըսենք թէ այս ինչ անձը ըսենք թէ այս ինչ անձը ըսենք թէ այս ինչ անձը 
««««Աշխարհի հոգիԱշխարհի հոգիԱշխարհի հոգիԱշխարհի հոգի» » » » ունի, կը հասկնանք որ տուեալ անձը Աստուծոյ ունի, կը հասկնանք որ տուեալ անձը Աստուծոյ ունի, կը հասկնանք որ տուեալ անձը Աստուծոյ ունի, կը հասկնանք որ տուեալ անձը Աստուծոյ 
կամքին հակառակող եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիին թշնամի եղող կամքին հակառակող եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիին թշնամի եղող կամքին հակառակող եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիին թշնամի եղող կամքին հակառակող եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիին թշնամի եղող 
մէկն էմէկն էմէկն էմէկն է::::    

    
4.4.4.4.----    Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ թէ իր երկրորդ Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ թէ իր երկրորդ Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ թէ իր երկրորդ Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ թէ իր երկրորդ 

գալստեգալստեգալստեգալստեան ժամանակը ոան ժամանակը ոան ժամանակը ոան ժամանակը ո´́́́չ ոք գիտէ, ոչ ոք գիտէ, ոչ ոք գիտէ, ոչ ոք գիտէ, ո´́́́չ իսկ ինք, այլ միայն չ իսկ ինք, այլ միայն չ իսկ ինք, այլ միայն չ իսկ ինք, այլ միայն 
ՀայրըՀայրըՀայրըՀայրը::::    

    
Յստակ է որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, այլ խօսքով՝ Յստակ է որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, այլ խօսքով՝ Յստակ է որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, այլ խօսքով՝ Յստակ է որ Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, այլ խօսքով՝ 

իբրեւ մարդ չէր գիտեր իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, բայց իբրեւ մարդ չէր գիտեր իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, բայց իբրեւ մարդ չէր գիտեր իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, բայց իբրեւ մարդ չէր գիտեր իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, բայց 
իր աստուածութեանը մէջ վստահաբար գիտէրիր աստուածութեանը մէջ վստահաբար գիտէրիր աստուածութեանը մէջ վստահաբար գիտէրիր աստուածութեանը մէջ վստահաբար գիտէր::::    Ան չուզեց Ան չուզեց Ան չուզեց Ան չուզեց 
յայտնել իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, որպէյայտնել իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, որպէյայտնել իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, որպէյայտնել իր երկրորդ գալստեան ժամանակը, որպէսզի մարդը սզի մարդը սզի մարդը սզի մարդը 
պահէ մնայուն կերպով արթուն վիճակի մէջ, պատրաստ այդ պահէ մնայուն կերպով արթուն վիճակի մէջ, պատրաստ այդ պահէ մնայուն կերպով արթուն վիճակի մէջ, պատրաստ այդ պահէ մնայուն կերպով արթուն վիճակի մէջ, պատրաստ այդ 
գալուստը դիմաւորելուգալուստը դիմաւորելուգալուստը դիմաւորելուգալուստը դիմաւորելու::::    

    
5.5.5.5.----    Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ հաստատեց թէ ով որ Սուրբ Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ հաստատեց թէ ով որ Սուրբ Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ հաստատեց թէ ով որ Սուրբ Ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ հաստատեց թէ ով որ Սուրբ 

Հոգիին հայհոյէ, այսինքն՝ նախատէ զայն, ներում չունի, մինչդեռ Հոգիին հայհոյէ, այսինքն՝ նախատէ զայն, ներում չունի, մինչդեռ Հոգիին հայհոյէ, այսինքն՝ նախատէ զայն, ներում չունի, մինչդեռ Հոգիին հայհոյէ, այսինքն՝ նախատէ զայն, ներում չունի, մինչդեռ 
ով որ Մարդու Որդիին հայհոյէ՝ Աստուած պիտի ներէ իրեն (Մտ ով որ Մարդու Որդիին հայհոյէ՝ Աստուած պիտի ներէ իրեն (Մտ ով որ Մարդու Որդիին հայհոյէ՝ Աստուած պիտի ներէ իրեն (Մտ ով որ Մարդու Որդիին հայհոյէ՝ Աստուած պիտի ներէ իրեն (Մտ 
12.3112.3112.3112.31----32)32)32)32)::::    
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Երբ Երբ Երբ Երբ ««««հայհոյութիւնհայհոյութիւնհայհոյութիւնհայհոյութիւն» » » » բառը կը գործածենք, մենք բառը կը գործածենք, մենք բառը կը գործածենք, մենք բառը կը գործածենք, մենք 
ընդհանրապէս խօսք մը, բառ մը մը, արտայայտութիւն մը կը ընդհանրապէս խօսք մը, բառ մը մը, արտայայտութիւն մը կը ընդհանրապէս խօսք մը, բառ մը մը, արտայայտութիւն մը կը ընդհանրապէս խօսք մը, բառ մը մը, արտայայտութիւն մը կը 
հասկնանք, բայց այստեղ Քրիստոսի գործածաց հասկնանք, բայց այստեղ Քրիստոսի գործածաց հասկնանք, բայց այստեղ Քրիստոսի գործածաց հասկնանք, բայց այստեղ Քրիստոսի գործածաց ««««հայհոյութիւնհայհոյութիւնհայհոյութիւնհայհոյութիւն» » » » 
բառը այդ իմաստով պէտք չէ առնելբառը այդ իմաստով պէտք չէ առնելբառը այդ իմաստով պէտք չէ առնելբառը այդ իմաստով պէտք չէ առնել::::    Հոս Սուրբ Հոգիին հայհոյել, Հոս Սուրբ Հոգիին հայհոյել, Հոս Սուրբ Հոգիին հայհոյել, Հոս Սուրբ Հոգիին հայհոյել, 
կը նշանակէ՝ Սուրբ Հոգիին կատարածը կը նշանակէ՝ Սուրբ Հոգիին կատարածը կը նշանակէ՝ Սուրբ Հոգիին կատարածը կը նշանակէ՝ Սուրբ Հոգիին կատարածը կամ Սուրբ Հոգիին կամ Սուրբ Հոգիին կամ Սուրբ Հոգիին կամ Սուրբ Հոգիին 
միջոցաւ կատարուածը վերագրել մարդոց, կամ աւելի գէշ՝ միջոցաւ կատարուածը վերագրել մարդոց, կամ աւելի գէշ՝ միջոցաւ կատարուածը վերագրել մարդոց, կամ աւելի գէշ՝ միջոցաւ կատարուածը վերագրել մարդոց, կամ աւելի գէշ՝ 
ՍատանայինՍատանայինՍատանայինՍատանային::::    Ճիշդ աՃիշդ աՃիշդ աՃիշդ ա´́́́յդ էր որ ըրին Փարիսեցիներըյդ էր որ ըրին Փարիսեցիներըյդ էր որ ըրին Փարիսեցիներըյդ էր որ ըրին Փարիսեցիները::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ պիղծ ոգիները մարդոցմէ դուրս կը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ պիղծ ոգիները մարդոցմէ դուրս կը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ պիղծ ոգիները մարդոցմէ դուրս կը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ պիղծ ոգիները մարդոցմէ դուրս կը 
հանէր. Փարիսեցիները սակայն հաստատեցին թէ հանէր. Փարիսեցիները սակայն հաստատեցին թէ հանէր. Փարիսեցիները սակայն հաստատեցին թէ հանէր. Փարիսեցիները սակայն հաստատեցին թէ ««««անիկա անիկա անիկա անիկա 
դեւերու իշխանին՝ Բէեղզեբուղիդեւերու իշխանին՝ Բէեղզեբուղիդեւերու իշխանին՝ Բէեղզեբուղիդեւերու իշխանին՝ Բէեղզեբուղի    զօրութեամբ է որ դեւերը դուրս զօրութեամբ է որ դեւերը դուրս զօրութեամբ է որ դեւերը դուրս զօրութեամբ է որ դեւերը դուրս 
կը հանէկը հանէկը հանէկը հանէ»»»» ( ( ( (Մտ 12.24)Մտ 12.24)Մտ 12.24)Մտ 12.24)::::    

Սուրբ Հոգիին, կամ ըսենք՝ Աստուծոյ հայհոյած կՍուրբ Հոգիին, կամ ըսենք՝ Աստուծոյ հայհոյած կՍուրբ Հոգիին, կամ ըսենք՝ Աստուծոյ հայհոյած կՍուրբ Հոգիին, կամ ըսենք՝ Աստուծոյ հայհոյած կ’’’’ըլլանք երբ ըլլանք երբ ըլլանք երբ ըլլանք երբ 
մեր կեանքով եւ գործերով Աստուծոյ դէմ կմեր կեանքով եւ գործերով Աստուծոյ դէմ կմեր կեանքով եւ գործերով Աստուծոյ դէմ կմեր կեանքով եւ գործերով Աստուծոյ դէմ կ’’’’աշխատինքաշխատինքաշխատինքաշխատինք::::    
Հայհոյութիւն ըրած կՀայհոյութիւն ըրած կՀայհոյութիւն ըրած կՀայհոյութիւն ըրած կ’’’’ըլլանք երբ ոըլլանք երբ ոըլլանք երբ ոըլլանք երբ ո´́́́չ միայն կը մերժենք Աստուծոյ չ միայն կը մերժենք Աստուծոյ չ միայն կը մերժենք Աստուծոյ չ միայն կը մերժենք Աստուծոյ 
պարգեւները այլեւ կը նախատենք ու կպարգեւները այլեւ կը նախատենք ու կպարգեւները այլեւ կը նախատենք ու կպարգեւները այլեւ կը նախատենք ու կ’’’’արհամարհամարհամարհամարհենք զանոնքարհենք զանոնքարհենք զանոնքարհենք զանոնք::::    
Հետեւաբար, երբ մարդ իր կեանքով, իր արարքներով, իր Հետեւաբար, երբ մարդ իր կեանքով, իր արարքներով, իր Հետեւաբար, երբ մարդ իր կեանքով, իր արարքներով, իր Հետեւաբար, երբ մարդ իր կեանքով, իր արարքներով, իր 
գործերով կգործերով կգործերով կգործերով կ’’’’արհամարհէ Աստուծոյ գործը, Աստուծոյ արհամարհէ Աստուծոյ գործը, Աստուծոյ արհամարհէ Աստուծոյ գործը, Աստուծոյ արհամարհէ Աստուծոյ գործը, Աստուծոյ 
պարգեւները, Աստուծոյ իրեն տուաւ շնորհքը, արդէն Սուրբ պարգեւները, Աստուծոյ իրեն տուաւ շնորհքը, արդէն Սուրբ պարգեւները, Աստուծոյ իրեն տուաւ շնորհքը, արդէն Սուրբ պարգեւները, Աստուծոյ իրեն տուաւ շնորհքը, արդէն Սուրբ 
Հոգիին դէմ հայհոյութեան վիճակի մէջ կը գտնուիՀոգիին դէմ հայհոյութեան վիճակի մէջ կը գտնուիՀոգիին դէմ հայհոյութեան վիճակի մէջ կը գտնուիՀոգիին դէմ հայհոյութեան վիճակի մէջ կը գտնուի::::    

    
6.6.6.6.----    Հարցումս երկու մասի կը բաժնուի. նախ կՀարցումս երկու մասի կը բաժնուի. նախ կՀարցումս երկու մասի կը բաժնուի. նախ կՀարցումս երկու մասի կը բաժնուի. նախ կ’’’’ուզուզուզուզեմ գիտնալ եմ գիտնալ եմ գիտնալ եմ գիտնալ 

եթէ երբեք Սատանան կրնայ մարդուս միտքը կարդալ, եթէ երբեք Սատանան կրնայ մարդուս միտքը կարդալ, եթէ երբեք Սատանան կրնայ մարդուս միտքը կարդալ, եթէ երբեք Սատանան կրնայ մարդուս միտքը կարդալ, 
յատկապէս աղօթքի պահուն, եւ հետեւաբար, խանգարել մեր յատկապէս աղօթքի պահուն, եւ հետեւաբար, խանգարել մեր յատկապէս աղօթքի պահուն, եւ հետեւաբար, խանգարել մեր յատկապէս աղօթքի պահուն, եւ հետեւաբար, խանգարել մեր 
աղօթքը, եւ երկրորդ, ի՞նչ է Սուրբ Հոգիին դերը մեր աղօթքին աղօթքը, եւ երկրորդ, ի՞նչ է Սուրբ Հոգիին դերը մեր աղօթքին աղօթքը, եւ երկրորդ, ի՞նչ է Սուրբ Հոգիին դերը մեր աղօթքին աղօթքը, եւ երկրորդ, ի՞նչ է Սուրբ Հոգիին դերը մեր աղօթքին 
ընթացքինընթացքինընթացքինընթացքին::::    

    
ՈՈՈՈ´́́́չ հրեշտակները եւ ոչ հրեշտակները եւ ոչ հրեշտակները եւ ոչ հրեշտակները եւ ո´́́́չ ալ Սատանան կրնան մեր միտքը չ ալ Սատանան կրնան մեր միտքը չ ալ Սատանան կրնան մեր միտքը չ ալ Սատանան կրնան մեր միտքը 

կարդալկարդալկարդալկարդալ::::    Մեր հրապարակային կամ անՄեր հրապարակային կամ անՄեր հրապարակային կամ անՄեր հրապարակային կամ անհատական աղօթքը հատական աղօթքը հատական աղօթքը հատական աղօթքը 
կրնանք Աստուծոյ ընծայել առանց մտավախութեանկրնանք Աստուծոյ ընծայել առանց մտավախութեանկրնանք Աստուծոյ ընծայել առանց մտավախութեանկրնանք Աստուծոյ ընծայել առանց մտավախութեան::::    Աղօթքի Աղօթքի Աղօթքի Աղօթքի 
պահուն Սատանան կը փորձէ մեր միտքը պղտորել, բայց Սուրբ պահուն Սատանան կը փորձէ մեր միտքը պղտորել, բայց Սուրբ պահուն Սատանան կը փորձէ մեր միտքը պղտորել, բայց Սուրբ պահուն Սատանան կը փորձէ մեր միտքը պղտորել, բայց Սուրբ 
Հոգին օգնութեան կը հասնի մեզի եւ կը բարեխօսէ մեզի համարՀոգին օգնութեան կը հասնի մեզի եւ կը բարեխօսէ մեզի համարՀոգին օգնութեան կը հասնի մեզի եւ կը բարեխօսէ մեզի համարՀոգին օգնութեան կը հասնի մեզի եւ կը բարեխօսէ մեզի համար::::    

Մեր ամենէն մաքուր տրամադրութեան պահուն իսկ Մեր ամենէն մաքուր տրամադրութեան պահուն իսկ Մեր ամենէն մաքուր տրամադրութեան պահուն իսկ Մեր ամենէն մաքուր տրամադրութեան պահուն իսկ 
խանգարուելու պատրաստ ենք. մարդկային խանգարուելու պատրաստ ենք. մարդկային խանգարուելու պատրաստ ենք. մարդկային խանգարուելու պատրաստ ենք. մարդկային մեր բնութեան, մեր մեր բնութեան, մեր մեր բնութեան, մեր մեր բնութեան, մեր 
տկարութեան բերումն է ասիկատկարութեան բերումն է ասիկատկարութեան բերումն է ասիկատկարութեան բերումն է ասիկա::::    Ճիշդ հոՃիշդ հոՃիշդ հոՃիշդ հո´́́́ս է Սուրբ Հոգիին ս է Սուրբ Հոգիին ս է Սուրբ Հոգիին ս է Սուրբ Հոգիին 
դերակատարութիւնըդերակատարութիւնըդերակատարութիւնըդերակատարութիւնը::::    Այն ինչ որ անկատարութեան բաժինն է Այն ինչ որ անկատարութեան բաժինն է Այն ինչ որ անկատարութեան բաժինն է Այն ինչ որ անկատարութեան բաժինն է 
մեր աղօթքին, Սուրբ Հոգին կմեր աղօթքին, Սուրբ Հոգին կմեր աղօթքին, Սուրբ Հոգին կմեր աղօթքին, Սուրբ Հոգին կ’’’’առնէ եւ կը կատարելագործէ եւ առնէ եւ կը կատարելագործէ եւ առնէ եւ կը կատարելագործէ եւ առնէ եւ կը կատարելագործէ եւ 
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զանիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն կզանիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն կզանիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն կզանիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն կ’’’’ընէ եւ այդպէս կը ընէ եւ այդպէս կը ընէ եւ այդպէս կը ընէ եւ այդպէս կը 
ներկայացնէ Հօր Աստուծոյներկայացնէ Հօր Աստուծոյներկայացնէ Հօր Աստուծոյներկայացնէ Հօր Աստուծոյ::::    

ՔրՔրՔրՔրիստոս սորվեցուց մեզի խնդրել Աստուծոյ կամքին իստոս սորվեցուց մեզի խնդրել Աստուծոյ կամքին իստոս սորվեցուց մեզի խնդրել Աստուծոյ կամքին իստոս սորվեցուց մեզի խնդրել Աստուծոյ կամքին 
կատարումը. կատարումը. կատարումը. կատարումը. ««««Աստուծոյ կամքին կատարումը խնդրելԱստուծոյ կամքին կատարումը խնդրելԱստուծոյ կամքին կատարումը խնդրելԱստուծոյ կամքին կատարումը խնդրել» » » » ըսելով, ըսելով, ըսելով, ըսելով, 
կը հասկնանք այն՝ որ մեր խնդրանքները պէտք է ըլլան կը հասկնանք այն՝ որ մեր խնդրանքները պէտք է ըլլան կը հասկնանք այն՝ որ մեր խնդրանքները պէտք է ըլլան կը հասկնանք այն՝ որ մեր խնդրանքները պէտք է ըլլան 
Աստուծոյ կամքին համաձայնԱստուծոյ կամքին համաձայնԱստուծոյ կամքին համաձայնԱստուծոյ կամքին համաձայն::::    Բայց որովհետեւ մեր մատուցած Բայց որովհետեւ մեր մատուցած Բայց որովհետեւ մեր մատուցած Բայց որովհետեւ մեր մատուցած 
խնդրանքները, աղօթքները, աղաչանքները, միշտ Աստուծոյ խնդրանքները, աղօթքները, աղաչանքները, միշտ Աստուծոյ խնդրանքները, աղօթքները, աղաչանքները, միշտ Աստուծոյ խնդրանքները, աղօթքները, աղաչանքները, միշտ Աստուծոյ 
կամքկամքկամքկամքին համաձայն չեն ըլլար, քանի որ յաճախ կին համաձայն չեն ըլլար, քանի որ յաճախ կին համաձայն չեն ըլլար, քանի որ յաճախ կին համաձայն չեն ըլլար, քանի որ յաճախ կ’’’’անգիտանանք անգիտանանք անգիտանանք անգիտանանք 
Աստուծոյ կամքը (Հռ 8.26), Սուրբ Հոգին օգնութեան կը փութայ եւ Աստուծոյ կամքը (Հռ 8.26), Սուրբ Հոգին օգնութեան կը փութայ եւ Աստուծոյ կամքը (Հռ 8.26), Սուրբ Հոգին օգնութեան կը փութայ եւ Աստուծոյ կամքը (Հռ 8.26), Սուրբ Հոգին օգնութեան կը փութայ եւ 
Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօսելով, կԱստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօսելով, կԱստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօսելով, կԱստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօսելով, կ’’’’օգնէ մեզի որ մեր օգնէ մեզի որ մեր օգնէ մեզի որ մեր օգնէ մեզի որ մեր 
աղօթքները համապատասխան ըլլան Աստուծոյ կամքին (Հռ աղօթքները համապատասխան ըլլան Աստուծոյ կամքին (Հռ աղօթքները համապատասխան ըլլան Աստուծոյ կամքին (Հռ աղօթքները համապատասխան ըլլան Աստուծոյ կամքին (Հռ 
8.27)8.27)8.27)8.27)::::    

Անկէ անդին, մենք մտահոգուելու կաԱնկէ անդին, մենք մտահոգուելու կաԱնկէ անդին, մենք մտահոգուելու կաԱնկէ անդին, մենք մտահոգուելու կամ վախնալու պէտք մ վախնալու պէտք մ վախնալու պէտք մ վախնալու պէտք 
չունինք, թէ Չարը կրնայ լսել մեր աղօթքը, որովհետեւ մենք մեր չունինք, թէ Չարը կրնայ լսել մեր աղօթքը, որովհետեւ մենք մեր չունինք, թէ Չարը կրնայ լսել մեր աղօթքը, որովհետեւ մենք մեր չունինք, թէ Չարը կրնայ լսել մեր աղօթքը, որովհետեւ մենք մեր 
աղօթքը Աստուծոյ կաղօթքը Աստուծոյ կաղօթքը Աստուծոյ կաղօթքը Աստուծոյ կ’’’’ընծայենք, եւ Աստուծոյ ընծայելէ վերջ Չարը ընծայենք, եւ Աստուծոյ ընծայելէ վերջ Չարը ընծայենք, եւ Աստուծոյ ընծայելէ վերջ Չարը ընծայենք, եւ Աստուծոյ ընծայելէ վերջ Չարը 
ոչինչ կրնայ ընել այդ մասինոչինչ կրնայ ընել այդ մասինոչինչ կրնայ ընել այդ մասինոչինչ կրնայ ընել այդ մասին::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ 
    

««««Որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանսՈր խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանսՈր խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանսՈր խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս»»»»::::    
Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ «(«(«(«(Կը հաւատանք Սուրբ ՀԿը հաւատանք Սուրբ ՀԿը հաւատանք Սուրբ ՀԿը հաւատանք Սուրբ Հոգիին) որ խօսեցաւ ոգիին) որ խօսեցաւ ոգիին) որ խօսեցաւ ոգիին) որ խօսեցաւ 
Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն ընդմէջէնՕրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն ընդմէջէնՕրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն ընդմէջէնՕրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն ընդմէջէն»»»»::::    

    
Այս տողը բացատրելու համար գլխաւորաբար Այս տողը բացատրելու համար գլխաւորաբար Այս տողը բացատրելու համար գլխաւորաբար Այս տողը բացատրելու համար գլխաւորաբար 

Աստուածաշունչին մասին է որ պիտի խօսիմ, որովհետեւ տուեալ Աստուածաշունչին մասին է որ պիտի խօսիմ, որովհետեւ տուեալ Աստուածաշունչին մասին է որ պիտի խօսիմ, որովհետեւ տուեալ Աստուածաշունչին մասին է որ պիտի խօսիմ, որովհետեւ տուեալ 
սահմանումը այդ է որ կը թելադրէսահմանումը այդ է որ կը թելադրէսահմանումը այդ է որ կը թելադրէսահմանումը այդ է որ կը թելադրէ::::    

Եբրայական մտածողութեան մէջ Աստուածաշունչը միայն Եբրայական մտածողութեան մէջ Աստուածաշունչը միայն Եբրայական մտածողութեան մէջ Աստուածաշունչը միայն Եբրայական մտածողութեան մէջ Աստուածաշունչը միայն 
Հին ԿտակարաՀին ԿտակարաՀին ԿտակարաՀին Կտակարանը կը հասկցուինը կը հասկցուինը կը հասկցուինը կը հասկցուի::::    Հին Կտակարանը երեք մասերէ Հին Կտակարանը երեք մասերէ Հին Կտակարանը երեք մասերէ Հին Կտակարանը երեք մասերէ 
կը բաղկանայկը բաղկանայկը բաղկանայկը բաղկանայ::::    Առաջին մասը կը կոչուի՝ Օրէնք,Առաջին մասը կը կոչուի՝ Օրէնք,Առաջին մասը կը կոչուի՝ Օրէնք,Առաջին մասը կը կոչուի՝ Օրէնք,27272727    տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր 
թարգմանութեամբ մը՝ ուսուցում, երկրորդ մասը կը կոչուի՝ թարգմանութեամբ մը՝ ուսուցում, երկրորդ մասը կը կոչուի՝ թարգմանութեամբ մը՝ ուսուցում, երկրորդ մասը կը կոչուի՝ թարգմանութեամբ մը՝ ուսուցում, երկրորդ մասը կը կոչուի՝ 
մարգարէներ, իսկ երրորդ մասը՝ գիրքեր, որ մեր եկեղեցւոյ մարգարէներ, իսկ երրորդ մասը՝ գիրքեր, որ մեր եկեղեցւոյ մարգարէներ, իսկ երրորդ մասը՝ գիրքեր, որ մեր եկեղեցւոյ մարգարէներ, իսկ երրորդ մասը՝ գիրքեր, որ մեր եկեղեցւոյ 
հայրերուն կողմէ կոչուած են սրբագիրք, այսինքն՝ սուրբ գիրհայրերուն կողմէ կոչուած են սրբագիրք, այսինքն՝ սուրբ գիրհայրերուն կողմէ կոչուած են սրբագիրք, այսինքն՝ սուրբ գիրհայրերուն կողմէ կոչուած են սրբագիրք, այսինքն՝ սուրբ գիրքերքերքերքեր::::    

Երեք այս բաժինները միասնաբար ամբողջ Հին Երեք այս բաժինները միասնաբար ամբողջ Հին Երեք այս բաժինները միասնաբար ամբողջ Հին Երեք այս բաժինները միասնաբար ամբողջ Հին 
Կտակարանը կը կազմենԿտակարանը կը կազմենԿտակարանը կը կազմենԿտակարանը կը կազմեն::::    Երրորդ բաժինը որ գիրք կամ Երրորդ բաժինը որ գիրք կամ Երրորդ բաժինը որ գիրք կամ Երրորդ բաժինը որ գիրք կամ 
սրբագիրք կը կոչուի, երբեմն նաեւ կոչուած է Սաղմոսներ, սրբագիրք կը կոչուի, երբեմն նաեւ կոչուած է Սաղմոսներ, սրբագիրք կը կոչուի, երբեմն նաեւ կոչուած է Սաղմոսներ, սրբագիրք կը կոչուի, երբեմն նաեւ կոչուած է Սաղմոսներ, 
ինչպէս աւետարանները ցոյց կու տան, անոր համար որ ինչպէս աւետարանները ցոյց կու տան, անոր համար որ ինչպէս աւետարանները ցոյց կու տան, անոր համար որ ինչպէս աւետարանները ցոյց կու տան, անոր համար որ 
Սաղմոսները առաջին գիրքը կը կազմեն այդ բաժինինՍաղմոսները առաջին գիրքը կը կազմեն այդ բաժինինՍաղմոսները առաջին գիրքը կը կազմեն այդ բաժինինՍաղմոսները առաջին գիրքը կը կազմեն այդ բաժինին::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս երբ յարութենէն ետք առաջին անգամ Վերնատուն երբ յարութենէն ետք առաջին անգամ Վերնատուն երբ յարութենէն ետք առաջին անգամ Վերնատուն երբ յարութենէն ետք առաջին անգամ Վերնատուն 
եկաւ, իր աշակերտներուն հանդիպելու համար, պատահածին եկաւ, իր աշակերտներուն հանդիպելու համար, պատահածին եկաւ, իր աշակերտներուն հանդիպելու համար, պատահածին եկաւ, իր աշակերտներուն հանդիպելու համար, պատահածին 
մասին խօսելով՝ ըսաւ. մասին խօսելով՝ ըսաւ. մասին խօսելով՝ ըսաւ. մասին խօսելով՝ ըսաւ. ««««Այս բոլորը ձեզի ըսած էի արդէն, երբ Այս բոլորը ձեզի ըսած էի արդէն, երբ Այս բոլորը ձեզի ըսած էի արդէն, երբ Այս բոլորը ձեզի ըսած էի արդէն, երբ 
ձեզի հետ էի, թէ պէտք էր իրականանային Մովսէսի Օրէնքի ձեզի հետ էի, թէ պէտք էր իրականանային Մովսէսի Օրէնքի ձեզի հետ էի, թէ պէտք էր իրականանային Մովսէսի Օրէնքի ձեզի հետ էի, թէ պէտք էր իրականանային Մովսէսի Օրէնքի 
գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Սաղմոսներուն մէջ իմ գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Սաղմոսներուն մէջ իմ գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Սաղմոսներուն մէջ իմ գիրքին, մարգարէական գիրքերուն եւ Սաղմոսներուն մէջ իմ 
մմմմասիս գրուածներըասիս գրուածներըասիս գրուածներըասիս գրուածները»»»» ( ( ( (Ղկ 24.44)Ղկ 24.44)Ղկ 24.44)Ղկ 24.44)::::    Յիսուս երբ կը յիշէ երեք բաներ՝ Յիսուս երբ կը յիշէ երեք բաներ՝ Յիսուս երբ կը յիշէ երեք բաներ՝ Յիսուս երբ կը յիշէ երեք բաներ՝ 
Մովսէսի Օրէնքը, մարգարէական գիրքեր եւ Սաղմոսներ, մենք Մովսէսի Օրէնքը, մարգարէական գիրքեր եւ Սաղմոսներ, մենք Մովսէսի Օրէնքը, մարգարէական գիրքեր եւ Սաղմոսներ, մենք Մովսէսի Օրէնքը, մարգարէական գիրքեր եւ Սաղմոսներ, մենք 
կրնանք չանդրադառնալ, բայց խորքին մէջ ամբողջ կրնանք չանդրադառնալ, բայց խորքին մէջ ամբողջ կրնանք չանդրադառնալ, բայց խորքին մէջ ամբողջ կրնանք չանդրադառնալ, բայց խորքին մէջ ամբողջ 
Աստուածաշունչին է որ կԱստուածաշունչին է որ կԱստուածաշունչին է որ կԱստուածաշունչին է որ կ’’’’ակնակէակնակէակնակէակնակէ::::    Հետեւաբար, Յիսուսի ըսել Հետեւաբար, Յիսուսի ըսել Հետեւաբար, Յիսուսի ըսել Հետեւաբար, Յիսուսի ըսել 
ուզածը այն է՝ որ ամբողջ Աստուածաշունչին ըսաուզածը այն է՝ որ ամբողջ Աստուածաշունչին ըսաուզածը այն է՝ որ ամբողջ Աստուածաշունչին ըսաուզածը այն է՝ որ ամբողջ Աստուածաշունչին ըսածը իր անձին ծը իր անձին ծը իր անձին ծը իր անձին 
վերաբերեալ՝ կատարուեցաւվերաբերեալ՝ կատարուեցաւվերաբերեալ՝ կատարուեցաւվերաբերեալ՝ կատարուեցաւ::::    

Երբեմն տակաւին այս երեք բաժիններէն միայն առաջին Երբեմն տակաւին այս երեք բաժիններէն միայն առաջին Երբեմն տակաւին այս երեք բաժիններէն միայն առաջին Երբեմն տակաւին այս երեք բաժիններէն միայն առաջին 
երկուքը՝ Օրէնք եւ մարգարէներ, կը յիշուէին, նշելու համար երկուքը՝ Օրէնք եւ մարգարէներ, կը յիշուէին, նշելու համար երկուքը՝ Օրէնք եւ մարգարէներ, կը յիշուէին, նշելու համար երկուքը՝ Օրէնք եւ մարգարէներ, կը յիշուէին, նշելու համար 
ամբողջութիւնը Հին Կտակարանինամբողջութիւնը Հին Կտակարանինամբողջութիւնը Հին Կտակարանինամբողջութիւնը Հին Կտակարանին::::    Մենք ներկայիս է որ կը Մենք ներկայիս է որ կը Մենք ներկայիս է որ կը Մենք ներկայիս է որ կը 

                                                 
27

 Երբեմն Օրէնք բառը գլխագիրով գրած ենք եւ երբեմն ալ պարզ: Գլխագիրով գրուած 
Օրէնքը կը վերաբերի Հնգամատեանին (Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերուն), իսկ 

պարզ գրուած օրէնքը կը վերաբերի բնական օրէնքին: 
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գործածենք գործածենք գործածենք գործածենք ««««Հին ԿտակարանՀին ԿտակարանՀին ԿտակարանՀին Կտակարան» » » » բացատրութիւնը, բայց պէտք չէ բացատրութիւնը, բայց պէտք չէ բացատրութիւնը, բայց պէտք չէ բացատրութիւնը, բայց պէտք չէ 
մոռնանք որմոռնանք որմոռնանք որմոռնանք որ    Քրիստոսի ժամանակ Հին Կտակարանը՝ Քրիստոսի ժամանակ Հին Կտակարանը՝ Քրիստոսի ժամանակ Հին Կտակարանը՝ Քրիստոսի ժամանակ Հին Կտակարանը՝ ««««Հին Հին Հին Հին 
ԿտակարանԿտակարանԿտակարանԿտակարան» » » » չէր կոչուեր, այլ պարզապէս՝ Աստուածաշունչչէր կոչուեր, այլ պարզապէս՝ Աստուածաշունչչէր կոչուեր, այլ պարզապէս՝ Աստուածաշունչչէր կոչուեր, այլ պարզապէս՝ Աստուածաշունչ::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
Տիրոջ ժամանակակից եղողներուն համար Աստուածաշունչը այն Տիրոջ ժամանակակից եղողներուն համար Աստուածաշունչը այն Տիրոջ ժամանակակից եղողներուն համար Աստուածաշունչը այն Տիրոջ ժամանակակից եղողներուն համար Աստուածաշունչը այն 
գիրքերն էին որոնք ծանօթ են այսօր մեզի իբրեւ Հին Կտակարանգիրքերն էին որոնք ծանօթ են այսօր մեզի իբրեւ Հին Կտակարանգիրքերն էին որոնք ծանօթ են այսօր մեզի իբրեւ Հին Կտակարանգիրքերն էին որոնք ծանօթ են այսօր մեզի իբրեւ Հին Կտակարան::::    

Նիկիոյ ժողովին հայրերը հարկաւ լաւ գիտէին որ Օրէնք Նիկիոյ ժողովին հայրերը հարկաւ լաւ գիտէին որ Օրէնք Նիկիոյ ժողովին հայրերը հարկաւ լաւ գիտէին որ Օրէնք Նիկիոյ ժողովին հայրերը հարկաւ լաւ գիտէին որ Օրէնք եւ եւ եւ եւ 
մարգարէներ ըսելով ամբողջ Հին Կտակարանը կը հասկցուէր, մարգարէներ ըսելով ամբողջ Հին Կտակարանը կը հասկցուէր, մարգարէներ ըսելով ամբողջ Հին Կտակարանը կը հասկցուէր, մարգարէներ ըսելով ամբողջ Հին Կտակարանը կը հասկցուէր, 
ճիշդ ատոր համար ալ Հաւատամքին մէջ ճիշդ ատոր համար ալ Հաւատամքին մէջ ճիշդ ատոր համար ալ Հաւատամքին մէջ ճիշդ ատոր համար ալ Հաւատամքին մէջ ««««Օրէնք, մարգարէներ Օրէնք, մարգարէներ Օրէնք, մարգարէներ Օրէնք, մարգարէներ 
եւ Սաղմոսներեւ Սաղմոսներեւ Սաղմոսներեւ Սաղմոսներ» » » » ըսելու փոխարէն, ըսին՝ ըսելու փոխարէն, ըսին՝ ըսելու փոխարէն, ըսին՝ ըսելու փոխարէն, ըսին՝ ««««Օրէնք, մարգարէներ եւ Օրէնք, մարգարէներ եւ Օրէնք, մարգարէներ եւ Օրէնք, մարգարէներ եւ 
ԱւետարաններԱւետարաններԱւետարաններԱւետարաններ»»»»::::    Առաջին երկու բառերով կը հասկցուի ամբողջ Առաջին երկու բառերով կը հասկցուի ամբողջ Առաջին երկու բառերով կը հասկցուի ամբողջ Առաջին երկու բառերով կը հասկցուի ամբողջ 
Հին Կտակարանը, իսկ Աւետարան բառով, Հին Կտակարանը, իսկ Աւետարան բառով, Հին Կտակարանը, իսկ Աւետարան բառով, Հին Կտակարանը, իսկ Աւետարան բառով, միայն չորս միայն չորս միայն չորս միայն չորս 
Աւետարանները չէ որ կը հասկցուին, այլ ամբողջ Նոր Աւետարանները չէ որ կը հասկցուին, այլ ամբողջ Նոր Աւետարանները չէ որ կը հասկցուին, այլ ամբողջ Նոր Աւետարանները չէ որ կը հասկցուին, այլ ամբողջ Նոր 
ԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանը::::    

««««Օրէնք, մարգարէներ եւ ԱւետարաններՕրէնք, մարգարէներ եւ ԱւետարաններՕրէնք, մարգարէներ եւ ԱւետարաններՕրէնք, մարգարէներ եւ Աւետարաններ»»»»::::    Ասոնց Ասոնց Ասոնց Ասոնց 
միասնաբար եւ միաձեւ յիշատակումը, ցոյց կու տայ որ նոմիասնաբար եւ միաձեւ յիշատակումը, ցոյց կու տայ որ նոմիասնաբար եւ միաձեւ յիշատակումը, ցոյց կու տայ որ նոմիասնաբար եւ միաձեւ յիշատակումը, ցոյց կու տայ որ նո´́́́յն յն յն յն 
Սուրբ Հոգին է որ խօսեցաւ անցեալին՝ Օրէնքին եւ Սուրբ Հոգին է որ խօսեցաւ անցեալին՝ Օրէնքին եւ Սուրբ Հոգին է որ խօսեցաւ անցեալին՝ Օրէնքին եւ Սուրբ Հոգին է որ խօսեցաւ անցեալին՝ Օրէնքին եւ 
մարգարէներուն ընդմէջէն, եւ խօսեցաւ Քրիստոսիմարգարէներուն ընդմէջէն, եւ խօսեցաւ Քրիստոսիմարգարէներուն ընդմէջէն, եւ խօսեցաւ Քրիստոսիմարգարէներուն ընդմէջէն, եւ խօսեցաւ Քրիստոսի    ժամանակ՝ ժամանակ՝ ժամանակ՝ ժամանակ՝ 
Նոր Կտակարանի հեղինակներուն ընդմէջէնՆոր Կտակարանի հեղինակներուն ընդմէջէնՆոր Կտակարանի հեղինակներուն ընդմէջէնՆոր Կտակարանի հեղինակներուն ընդմէջէն::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
ամբողջ Աստուածաշունչը իր ետին ունի մէամբողջ Աստուածաշունչը իր ետին ունի մէամբողջ Աստուածաշունչը իր ետին ունի մէամբողջ Աստուածաշունչը իր ետին ունի մէ´́́́կ հեղինակ, մէկ հեղինակ, մէկ հեղինակ, մէկ հեղինակ, մէ´́́́կ կ կ կ 
խօսող, մէխօսող, մէխօսող, մէխօսող, մէ´́́́կ բերան, եւ ատիկա Սուրբ Հոգին էկ բերան, եւ ատիկա Սուրբ Հոգին էկ բերան, եւ ատիկա Սուրբ Հոգին էկ բերան, եւ ատիկա Սուրբ Հոգին է::::    

Եկեղեցւոյ հաւաԵկեղեցւոյ հաւաԵկեղեցւոյ հաւաԵկեղեցւոյ հաւա´́́́տքն է թէ ամբողջ Աստուածաշունչ տքն է թէ ամբողջ Աստուածաշունչ տքն է թէ ամբողջ Աստուածաշունչ տքն է թէ ամբողջ Աստուածաշունչ 
Մատեանը, ուրիշ բացատրութեամբ մը՝ ամբողջ աստուածային Մատեանը, ուրիշ բացատրութեամբ մը՝ ամբողջ աստուածային Մատեանը, ուրիշ բացատրութեամբ մը՝ ամբողջ աստուածային Մատեանը, ուրիշ բացատրութեամբ մը՝ ամբողջ աստուածային 
յայյայյայյայտնութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ Հոգիին տնութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ Հոգիին տնութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ Հոգիին տնութիւնը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ Հոգիին 
տըւչութիւնը, անոր պարգեւը, անոր խօսքը, անոր գործըտըւչութիւնը, անոր պարգեւը, անոր խօսքը, անոր գործըտըւչութիւնը, անոր պարգեւը, անոր խօսքը, անոր գործըտըւչութիւնը, անոր պարգեւը, անոր խօսքը, անոր գործը::::    Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն է տուիչը այն ներշնչումին եւ աստուածային այն նքն է տուիչը այն ներշնչումին եւ աստուածային այն նքն է տուիչը այն ներշնչումին եւ աստուածային այն նքն է տուիչը այն ներշնչումին եւ աստուածային այն 
մղումին, որով խօսեցան եւ գրի առին Աստուծոյ մարդիկը՝ մղումին, որով խօսեցան եւ գրի առին Աստուծոյ մարդիկը՝ մղումին, որով խօսեցան եւ գրի առին Աստուծոյ մարդիկը՝ մղումին, որով խօսեցան եւ գրի առին Աստուծոյ մարդիկը՝ 
Աստուածաշունչ գիրքերըԱստուածաշունչ գիրքերըԱստուածաշունչ գիրքերըԱստուածաշունչ գիրքերը::::    

Մեր նիւթի ծիրէն դուրս Մեր նիւթի ծիրէն դուրս Մեր նիւթի ծիրէն դուրս Մեր նիւթի ծիրէն դուրս կկկկ’’’’իյնայ խօսիլ Սուրբ Հոգիին իյնայ խօսիլ Սուրբ Հոգիին իյնայ խօսիլ Սուրբ Հոգիին իյնայ խօսիլ Սուրբ Հոգիին 
ներշնչականութեան մասին, բայց պարզապէս ըսեմ, որ եթէ ներշնչականութեան մասին, բայց պարզապէս ըսեմ, որ եթէ ներշնչականութեան մասին, բայց պարզապէս ըսեմ, որ եթէ ներշնչականութեան մասին, բայց պարզապէս ըսեմ, որ եթէ 
հեղինակը Սուրբ Հոգին է, ուրեմն, մարդկային հեղինակները հեղինակը Սուրբ Հոգին է, ուրեմն, մարդկային հեղինակները հեղինակը Սուրբ Հոգին է, ուրեմն, մարդկային հեղինակները հեղինակը Սուրբ Հոգին է, ուրեմն, մարդկային հեղինակները 
իրական իմաստով հեղինակ չենք նկատեր. զանոնք կը նկատենք իրական իմաստով հեղինակ չենք նկատեր. զանոնք կը նկատենք իրական իմաստով հեղինակ չենք նկատեր. զանոնք կը նկատենք իրական իմաստով հեղինակ չենք նկատեր. զանոնք կը նկատենք 
լոկ արձանագրողներ, թէպէտ պէտք է նկատի առնել որ անոնք լոկ արձանագրողներ, թէպէտ պէտք է նկատի առնել որ անոնք լոկ արձանագրողներ, թէպէտ պէտք է նկատի առնել որ անոնք լոկ արձանագրողներ, թէպէտ պէտք է նկատի առնել որ անոնք 
մեքենականօրէն գրոմեքենականօրէն գրոմեքենականօրէն գրոմեքենականօրէն գրողներ չեն, որովհետեւ իրենց ամբողջ միտքը, ղներ չեն, որովհետեւ իրենց ամբողջ միտքը, ղներ չեն, որովհետեւ իրենց ամբողջ միտքը, ղներ չեն, որովհետեւ իրենց ամբողջ միտքը, 
գիտակցութիւնը, պատրաստութիւնը, ուսումը, գիտակցութիւնը, պատրաստութիւնը, ուսումը, գիտակցութիւնը, պատրաստութիւնը, ուսումը, գիտակցութիւնը, պատրաստութիւնը, ուսումը, 
դաստիարակութիւնը, գէթ ոմանց պարագային, դաստիարակութիւնը, գէթ ոմանց պարագային, դաստիարակութիւնը, գէթ ոմանց պարագային, դաստիարակութիւնը, գէթ ոմանց պարագային, 
արձանագրութեան մէջ իր տեղը ունի, բայց Աստուծոյ խօսքէն արձանագրութեան մէջ իր տեղը ունի, բայց Աստուծոյ խօսքէն արձանագրութեան մէջ իր տեղը ունի, բայց Աստուծոյ խօսքէն արձանագրութեան մէջ իր տեղը ունի, բայց Աստուծոյ խօսքէն 
տարբեր բան չէ իրենց արձանագրածըտարբեր բան չէ իրենց արձանագրածըտարբեր բան չէ իրենց արձանագրածըտարբեր բան չէ իրենց արձանագրածը::::    
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Մենք որ յաճախ կը խօսինք Աստուծոյ եւ աշխարհին կապինՄենք որ յաճախ կը խօսինք Աստուծոյ եւ աշխարհին կապինՄենք որ յաճախ կը խօսինք Աստուծոյ եւ աշխարհին կապինՄենք որ յաճախ կը խօսինք Աստուծոյ եւ աշխարհին կապին    
մասին, Աստուծոյ գործին եւ աշխարհի համար իր ունեցած մասին, Աստուծոյ գործին եւ աշխարհի համար իր ունեցած մասին, Աստուծոյ գործին եւ աշխարհի համար իր ունեցած մասին, Աստուծոյ գործին եւ աշխարհի համար իր ունեցած 
նպատակին մասին, ո՞ւր է որ կը գտնենք այդ բոլորին մասին եթէ նպատակին մասին, ո՞ւր է որ կը գտնենք այդ բոլորին մասին եթէ նպատակին մասին, ո՞ւր է որ կը գտնենք այդ բոլորին մասին եթէ նպատակին մասին, ո՞ւր է որ կը գտնենք այդ բոլորին մասին եթէ 
ոչ Աստուածաշունչին մէջոչ Աստուածաշունչին մէջոչ Աստուածաշունչին մէջոչ Աստուածաշունչին մէջ::::    Աստուած Աստուածաշունչին մէջ Աստուած Աստուածաշունչին մէջ Աստուած Աստուածաշունչին մէջ Աստուած Աստուածաշունչին մէջ 
յայտնած կամ խօսած է իր ծրագիրին, գործին ու նպատակին յայտնած կամ խօսած է իր ծրագիրին, գործին ու նպատակին յայտնած կամ խօսած է իր ծրագիրին, գործին ու նպատակին յայտնած կամ խօսած է իր ծրագիրին, գործին ու նպատակին 
մասին. իր յայտնածն ու խօսածն է որ մենք կը մասին. իր յայտնածն ու խօսածն է որ մենք կը մասին. իր յայտնածն ու խօսածն է որ մենք կը մասին. իր յայտնածն ու խօսածն է որ մենք կը կոչենք կոչենք կոչենք կոչենք 
յայտնութիւնյայտնութիւնյայտնութիւնյայտնութիւն::::    

Երբ կը խօսինք Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին եւ Երբ կը խօսինք Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին եւ Երբ կը խօսինք Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին եւ Երբ կը խօսինք Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին եւ 
նպատակին մասին, մեր մարդկային իմաստութեամբը նպատակին մասին, մեր մարդկային իմաստութեամբը նպատակին մասին, մեր մարդկային իմաստութեամբը նպատակին մասին, մեր մարդկային իմաստութեամբը 
մարդկային գիտութիւն մը չէ որ կը փորձենք փոխանցել, կամ մեր մարդկային գիտութիւն մը չէ որ կը փորձենք փոխանցել, կամ մեր մարդկային գիտութիւն մը չէ որ կը փորձենք փոխանցել, կամ մեր մարդկային գիտութիւն մը չէ որ կը փորձենք փոխանցել, կամ մեր 
կողմէ սահմանուած ճշմարտութիւն մը չէ որ կը ջանանք կողմէ սահմանուած ճշմարտութիւն մը չէ որ կը ջանանք կողմէ սահմանուած ճշմարտութիւն մը չէ որ կը ջանանք կողմէ սահմանուած ճշմարտութիւն մը չէ որ կը ջանանք 
բանաձեւել, այլ ընդհակառակը, կը փորձենք յբանաձեւել, այլ ընդհակառակը, կը փորձենք յբանաձեւել, այլ ընդհակառակը, կը փորձենք յբանաձեւել, այլ ընդհակառակը, կը փորձենք յայտնել բան մը որ այտնել բան մը որ այտնել բան մը որ այտնել բան մը որ 
խորքին մէջ մեզի յայտնուած է Աստուծոյ կողմէխորքին մէջ մեզի յայտնուած է Աստուծոյ կողմէխորքին մէջ մեզի յայտնուած է Աստուծոյ կողմէխորքին մէջ մեզի յայտնուած է Աստուծոյ կողմէ::::    Աստուծոյ կողմէ Աստուծոյ կողմէ Աստուծոյ կողմէ Աստուծոյ կողմէ 
մեզի յայտնուածն է զոր մենք կը կոչենք յայտնութիւն, ինչպէս մեզի յայտնուածն է զոր մենք կը կոչենք յայտնութիւն, ինչպէս մեզի յայտնուածն է զոր մենք կը կոչենք յայտնութիւն, ինչպէս մեզի յայտնուածն է զոր մենք կը կոչենք յայտնութիւն, ինչպէս 
վերեւ ըսիվերեւ ըսիվերեւ ըսիվերեւ ըսի::::    

Յայտնութիւն ըսելով հիմնականին մէջ Աստուածաշունչն է Յայտնութիւն ըսելով հիմնականին մէջ Աստուածաշունչն է Յայտնութիւն ըսելով հիմնականին մէջ Աստուածաշունչն է Յայտնութիւն ըսելով հիմնականին մէջ Աստուածաշունչն է 
որ կը հասկնանք, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուածաշունչը չէոր կը հասկնանք, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուածաշունչը չէոր կը հասկնանք, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուածաշունչը չէոր կը հասկնանք, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուածաշունչը չէ::::    
ԱյԱյԱյԱյս ուղղութեամբ քանի մը մատնանշումներ պիտի ընեմ.ս ուղղութեամբ քանի մը մատնանշումներ պիտի ընեմ.ս ուղղութեամբ քանի մը մատնանշումներ պիտի ընեմ.ս ուղղութեամբ քանի մը մատնանշումներ պիտի ընեմ.----    

1.1.1.1.----    Յայտնութիւնը նախ մեզի կը խօսի Աստուծոյ մասինՅայտնութիւնը նախ մեզի կը խօսի Աստուծոյ մասինՅայտնութիւնը նախ մեզի կը խօսի Աստուծոյ մասինՅայտնութիւնը նախ մեզի կը խօսի Աստուծոյ մասին::::    
Մենք որ կը ճանչնանք զԱստուած եւ յաճախ կը խօսինք իր Մենք որ կը ճանչնանք զԱստուած եւ յաճախ կը խօսինք իր Մենք որ կը ճանչնանք զԱստուած եւ յաճախ կը խօսինք իր Մենք որ կը ճանչնանք զԱստուած եւ յաճախ կը խօսինք իր 
մասին, ուրկէ՞ կմասին, ուրկէ՞ կմասին, ուրկէ՞ կմասին, ուրկէ՞ կ’’’’առնենք մեր ծանօթութիւններըառնենք մեր ծանօթութիւններըառնենք մեր ծանօթութիւններըառնենք մեր ծանօթութիւնները::::    Աշխարհի մէջ Աշխարհի մէջ Աշխարհի մէջ Աշխարհի մէջ 
երկու կերպ գիտութիւն կայ Աստուծոյ մասին. մէկը այն կերկու կերպ գիտութիւն կայ Աստուծոյ մասին. մէկը այն կերկու կերպ գիտութիւն կայ Աստուծոյ մասին. մէկը այն կերկու կերպ գիտութիւն կայ Աստուծոյ մասին. մէկը այն կերպն է երպն է երպն է երպն է 
որ կը գործածեն, այսպէս կոչուած, աշխարհին մտածողները, որ կը գործածեն, այսպէս կոչուած, աշխարհին մտածողները, որ կը գործածեն, այսպէս կոչուած, աշխարհին մտածողները, որ կը գործածեն, այսպէս կոչուած, աշխարհին մտածողները, 
իմաստասէրները, որոնք յայտնութիւն մը չունին իրենց իմաստասէրները, որոնք յայտնութիւն մը չունին իրենց իմաստասէրները, որոնք յայտնութիւն մը չունին իրենց իմաստասէրները, որոնք յայտնութիւն մը չունին իրենց 
տրամադրութեան տակ, այլ իրենց միտքն ու տրամաբանութիւնը տրամադրութեան տակ, այլ իրենց միտքն ու տրամաբանութիւնը տրամադրութեան տակ, այլ իրենց միտքն ու տրամաբանութիւնը տրամադրութեան տակ, այլ իրենց միտքն ու տրամաբանութիւնը 
իբրեւ զէնք գործածելով, կը փորձեն գտնել Աստուծոյ մասին որոշ իբրեւ զէնք գործածելով, կը փորձեն գտնել Աստուծոյ մասին որոշ իբրեւ զէնք գործածելով, կը փորձեն գտնել Աստուծոյ մասին որոշ իբրեւ զէնք գործածելով, կը փորձեն գտնել Աստուծոյ մասին որոշ 
ճշմարտութիւններճշմարտութիւններճշմարտութիւններճշմարտութիւններ::::    Անոնք կը դիտեն տիԱնոնք կը դիտեն տիԱնոնք կը դիտեն տիԱնոնք կը դիտեն տիեզերքը, եւ այնքանով որ եզերքը, եւ այնքանով որ եզերքը, եւ այնքանով որ եզերքը, եւ այնքանով որ 
իրենց մարդակային իմացականութիւնը կը ներէ, կը փորձեն իրենց մարդակային իմացականութիւնը կը ներէ, կը փորձեն իրենց մարդակային իմացականութիւնը կը ներէ, կը փորձեն իրենց մարդակային իմացականութիւնը կը ներէ, կը փորձեն 
որոշ ճշմարտութիւններ սահմանել կամ արտայայտելորոշ ճշմարտութիւններ սահմանել կամ արտայայտելորոշ ճշմարտութիւններ սահմանել կամ արտայայտելորոշ ճշմարտութիւններ սահմանել կամ արտայայտել::::    

Մեր վերաբերմունքը իբրեւ քրիստոնեաներ այդպիսին չէՄեր վերաբերմունքը իբրեւ քրիստոնեաներ այդպիսին չէՄեր վերաբերմունքը իբրեւ քրիստոնեաներ այդպիսին չէՄեր վերաբերմունքը իբրեւ քրիստոնեաներ այդպիսին չէ::::    
Մեր կատարած հաստատումները կամ արտասանած խօսքերը, Մեր կատարած հաստատումները կամ արտասանած խօսքերը, Մեր կատարած հաստատումները կամ արտասանած խօսքերը, Մեր կատարած հաստատումները կամ արտասանած խօսքերը, 
մարդկային իմաստութեան կամ իմաստասէր մարդկային իմաստութեան կամ իմաստասէր մարդկային իմաստութեան կամ իմաստասէր մարդկային իմաստութեան կամ իմաստասէր մտքի մը ծնունդը մտքի մը ծնունդը մտքի մը ծնունդը մտքի մը ծնունդը 
չենչենչենչեն::::    Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին խօսքը. Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին խօսքը. Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին խօսքը. Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին խօսքը. ««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́ր, երբ ձեզի ր, երբ ձեզի ր, երբ ձեզի ր, երբ ձեզի 
եկայ՝ իմաստասիրական մեծեկայ՝ իմաստասիրական մեծեկայ՝ իմաստասիրական մեծեկայ՝ իմաստասիրական մեծ----մեծ խօսքերով չէր որ ձեզի մեծ խօսքերով չէր որ ձեզի մեծ խօսքերով չէր որ ձեզի մեծ խօսքերով չէր որ ձեզի 
պատմեցի Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին մասինպատմեցի Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին մասինպատմեցի Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին մասինպատմեցի Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին մասին»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.1)Ա.Կր 2.1)Ա.Կր 2.1)Ա.Կր 2.1)::::    
Քիչ մը անդին առաքեալը կՔիչ մը անդին առաքեալը կՔիչ մը անդին առաքեալը կՔիչ մը անդին առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իմաստութեան ճարտար Իմաստութեան ճարտար Իմաստութեան ճարտար Իմաստութեան ճարտար 
խօսքերով չէր որ խօսեցայ կամ քխօսքերով չէր որ խօսեցայ կամ քխօսքերով չէր որ խօսեցայ կամ քխօսքերով չէր որ խօսեցայ կամ քարոզեցիարոզեցիարոզեցիարոզեցի»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.4)Ա.Կր 2.4)Ա.Կր 2.4)Ա.Կր 2.4)::::    Նոյն գլխու Նոյն գլխու Նոյն գլխու Նոյն գլխու 
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գրեթէ աւարտին սրբազան առաքեալը կը հաստատէ. գրեթէ աւարտին սրբազան առաքեալը կը հաստատէ. գրեթէ աւարտին սրբազան առաքեալը կը հաստատէ. գրեթէ աւարտին սրբազան առաքեալը կը հաստատէ. ««««Ինչ որ կը Ինչ որ կը Ինչ որ կը Ինչ որ կը 
խօսինք՝ մարդկային իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չենխօսինք՝ մարդկային իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չենխօսինք՝ մարդկային իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չենխօսինք՝ մարդկային իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն»»»»    
((((Ա.Կր 2.13)Ա.Կր 2.13)Ա.Կր 2.13)Ա.Կր 2.13)::::    

Մեր խօսածը Աստուծոյ լոյսով բերուած լոյս մըն էՄեր խօսածը Աստուծոյ լոյսով բերուած լոյս մըն էՄեր խօսածը Աստուծոյ լոյսով բերուած լոյս մըն էՄեր խօսածը Աստուծոյ լոյսով բերուած լոյս մըն է::::    
Սաղմոսին մէջ ունինք բացատրութիւն մը որ միաժամանակ Սաղմոսին մէջ ունինք բացատրութիւն մը որ միաժամանակ Սաղմոսին մէջ ունինք բացատրութիւն մը որ միաժամանակ Սաղմոսին մէջ ունինք բացատրութիւն մը որ միաժամանակ 
««««ՓառքՓառքՓառքՓառք    ի բարձունսի բարձունսի բարձունսի բարձունս» » » » երգին մէջ կը կրկնենք. երգին մէջ կը կրկնենք. երգին մէջ կը կրկնենք. երգին մէջ կը կրկնենք. ««««Եւ լուսով երեսաց Եւ լուսով երեսաց Եւ լուսով երեսաց Եւ լուսով երեսաց 
քոց տեսանեմք զլոյսքոց տեսանեմք զլոյսքոց տեսանեմք զլոյսքոց տեսանեմք զլոյս»,»,»,»,    որ կը թարգմանուի՝ մենք քու լոյսովդ է որ որ կը թարգմանուի՝ մենք քու լոյսովդ է որ որ կը թարգմանուի՝ մենք քու լոյսովդ է որ որ կը թարգմանուի՝ մենք քու լոյսովդ է որ 
լոյսը կը տեսնենքլոյսը կը տեսնենքլոյսը կը տեսնենքլոյսը կը տեսնենք::::    Առանց Աստուծոյ լոյսին՝ մենք չենք կրնար Առանց Աստուծոյ լոյսին՝ մենք չենք կրնար Առանց Աստուծոյ լոյսին՝ մենք չենք կրնար Առանց Աստուծոյ լոյսին՝ մենք չենք կրնար 
ճանչնալ զԱստուածճանչնալ զԱստուածճանչնալ զԱստուածճանչնալ զԱստուած::::    ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է որ ինքզինք կը ճանչցնէ ծ է որ ինքզինք կը ճանչցնէ ծ է որ ինքզինք կը ճանչցնէ ծ է որ ինքզինք կը ճանչցնէ 
մարդունմարդունմարդունմարդուն::::    

Աստուածճանաչողութիւնը ԱստԱստուածճանաչողութիւնը ԱստԱստուածճանաչողութիւնը ԱստԱստուածճանաչողութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է տրուած ուծոյ պարգեւն է տրուած ուծոյ պարգեւն է տրուած ուծոյ պարգեւն է տրուած 
մարդունմարդունմարդունմարդուն::::    Աստուածճանաչողութեան կողքին կայ նաեւ Աստուածճանաչողութեան կողքին կայ նաեւ Աստուածճանաչողութեան կողքին կայ նաեւ Աստուածճանաչողութեան կողքին կայ նաեւ 
ստեղծագործութեան ճանաչողութիւնըստեղծագործութեան ճանաչողութիւնըստեղծագործութեան ճանաչողութիւնըստեղծագործութեան ճանաչողութիւնը::::    Մարդ իր գիտութեամբ Մարդ իր գիտութեամբ Մարդ իր գիտութեամբ Մարդ իր գիտութեամբ 
կրնայ ճանչնալ կամ շատ բան գիտնալ ստեղծագործութեան կրնայ ճանչնալ կամ շատ բան գիտնալ ստեղծագործութեան կրնայ ճանչնալ կամ շատ բան գիտնալ ստեղծագործութեան կրնայ ճանչնալ կամ շատ բան գիտնալ ստեղծագործութեան 
մասին, բայց թէ ի՞նչպէս եղաւ ստեղծագործութիւնն ու ատոր մասին, բայց թէ ի՞նչպէս եղաւ ստեղծագործութիւնն ու ատոր մասին, բայց թէ ի՞նչպէս եղաւ ստեղծագործութիւնն ու ատոր մասին, բայց թէ ի՞նչպէս եղաւ ստեղծագործութիւնն ու ատոր 
փրկագործութիւնը եւ ի՞նչ է Աստուփրկագործութիւնը եւ ի՞նչ է Աստուփրկագործութիւնը եւ ի՞նչ է Աստուփրկագործութիւնը եւ ի՞նչ է Աստուծոյ ծրագիրը ատոր համար, ծոյ ծրագիրը ատոր համար, ծոյ ծրագիրը ատոր համար, ծոյ ծրագիրը ատոր համար, 
ատիկա յայտնութիւնն է որ կը բերէ մեզիատիկա յայտնութիւնն է որ կը բերէ մեզիատիկա յայտնութիւնն է որ կը բերէ մեզիատիկա յայտնութիւնն է որ կը բերէ մեզի::::    

Յայտնութիւնը մեզի տրուած է յառաջատուական ընթացքով Յայտնութիւնը մեզի տրուած է յառաջատուական ընթացքով Յայտնութիւնը մեզի տրուած է յառաջատուական ընթացքով Յայտնութիւնը մեզի տրուած է յառաջատուական ընթացքով 
մը, այսինքն՝ աստիճանական զարգացումովմը, այսինքն՝ աստիճանական զարգացումովմը, այսինքն՝ աստիճանական զարգացումովմը, այսինքն՝ աստիճանական զարգացումով::::    Աստուած մէկ Աստուած մէկ Աստուած մէկ Աստուած մէկ 
անգամէն չյայտնեց ինչ որ իրեն կը վերաբերէր կամ ինչ որ մեր անգամէն չյայտնեց ինչ որ իրեն կը վերաբերէր կամ ինչ որ մեր անգամէն չյայտնեց ինչ որ իրեն կը վերաբերէր կամ ինչ որ մեր անգամէն չյայտնեց ինչ որ իրեն կը վերաբերէր կամ ինչ որ մեր 
փրկութեան կը վերաբերէր, այլ՝ աստիճանափրկութեան կը վերաբերէր, այլ՝ աստիճանափրկութեան կը վերաբերէր, այլ՝ աստիճանափրկութեան կը վերաբերէր, այլ՝ աստիճանաբար, մարդուն բար, մարդուն բար, մարդուն բար, մարդուն 
ընկալման կարողութեան համաձայնընկալման կարողութեան համաձայնընկալման կարողութեան համաձայնընկալման կարողութեան համաձայն::::    Օրինակ, եթէ Հին Օրինակ, եթէ Հին Օրինակ, եթէ Հին Օրինակ, եթէ Հին 
Կտակարանի մէջ Աստուած ինքզինք ճանչցնէր իբրեւ Կտակարանի մէջ Աստուած ինքզինք ճանչցնէր իբրեւ Կտակարանի մէջ Աստուած ինքզինք ճանչցնէր իբրեւ Կտակարանի մէջ Աստուած ինքզինք ճանչցնէր իբրեւ 
Երրորդութիւն, Հին Կտակարանի մարդիկը ո՞րքանով պիտի Երրորդութիւն, Հին Կտակարանի մարդիկը ո՞րքանով պիտի Երրորդութիւն, Հին Կտակարանի մարդիկը ո՞րքանով պիտի Երրորդութիւն, Հին Կտակարանի մարդիկը ո՞րքանով պիտի 
կրնային զայն ճանչնալ իբրեւ այդպիսին, եւ եթէ զայն ճանչնային կրնային զայն ճանչնալ իբրեւ այդպիսին, եւ եթէ զայն ճանչնային կրնային զայն ճանչնալ իբրեւ այդպիսին, եւ եթէ զայն ճանչնային կրնային զայն ճանչնալ իբրեւ այդպիսին, եւ եթէ զայն ճանչնային 
իբրեւ Երրորդութիւն, արդե՞օք իրենց ըրածը պիիբրեւ Երրորդութիւն, արդե՞օք իրենց ըրածը պիիբրեւ Երրորդութիւն, արդե՞օք իրենց ըրածը պիիբրեւ Երրորդութիւն, արդե՞օք իրենց ըրածը պիտի չշփոթէին տի չշփոթէին տի չշփոթէին տի չշփոթէին 
բազմաստուածապաշտութեան հետբազմաստուածապաշտութեան հետբազմաստուածապաշտութեան հետբազմաստուածապաշտութեան հետ::::    

Մենք զԱստուած կը ճանչնանք եւ կը դաւանինք իբրեւ Մենք զԱստուած կը ճանչնանք եւ կը դաւանինք իբրեւ Մենք զԱստուած կը ճանչնանք եւ կը դաւանինք իբրեւ Մենք զԱստուած կը ճանչնանք եւ կը դաւանինք իբրեւ 
Երրորդութիւն, որովհետեւ Քրիստոս ինք այդպէս ուսուցանեցԵրրորդութիւն, որովհետեւ Քրիստոս ինք այդպէս ուսուցանեցԵրրորդութիւն, որովհետեւ Քրիստոս ինք այդպէս ուսուցանեցԵրրորդութիւն, որովհետեւ Քրիստոս ինք այդպէս ուսուցանեց::::    
Երբ կը նայինք Հին Կտակարանին, հոն կը գտնե՞նք Սուրբ Երբ կը նայինք Հին Կտակարանին, հոն կը գտնե՞նք Սուրբ Երբ կը նայինք Հին Կտակարանին, հոն կը գտնե՞նք Սուրբ Երբ կը նայինք Հին Կտակարանին, հոն կը գտնե՞նք Սուրբ 
Երրորդութեան հաւատալիքըԵրրորդութեան հաւատալիքըԵրրորդութեան հաւատալիքըԵրրորդութեան հաւատալիքը::::    Հօր Աստուծոյ մասին Հին Հօր Աստուծոյ մասին Հին Հօր Աստուծոյ մասին Հին Հօր Աստուծոյ մասին Հին 
Կտակարանը կը խօԿտակարանը կը խօԿտակարանը կը խօԿտակարանը կը խօսի բացայայտ եզրերովսի բացայայտ եզրերովսի բացայայտ եզրերովսի բացայայտ եզրերով::::    Բայց պէտք է ըսել, որ Բայց պէտք է ըսել, որ Բայց պէտք է ըսել, որ Բայց պէտք է ըսել, որ 
այնտեղ առհասարակ երկու բառեր՝ այնտեղ առհասարակ երկու բառեր՝ այնտեղ առհասարակ երկու բառեր՝ այնտեղ առհասարակ երկու բառեր՝ ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » անունը եւ անունը եւ անունը եւ անունը եւ ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » 
տիտղոսը, շատ կը գործածուին, առանց ճշդելու թէ խօսքը որո՞ւ տիտղոսը, շատ կը գործածուին, առանց ճշդելու թէ խօսքը որո՞ւ տիտղոսը, շատ կը գործածուին, առանց ճշդելու թէ խօսքը որո՞ւ տիտղոսը, շատ կը գործածուին, առանց ճշդելու թէ խօսքը որո՞ւ 
մասին է, Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հոգիի՞նմասին է, Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հոգիի՞նմասին է, Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հոգիի՞նմասին է, Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հոգիի՞ն:::: « « « «ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » անունը եւ անունը եւ անունը եւ անունը եւ 
««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » տիտղոսը ընդհանուր եզրեր են որոնք կրնատիտղոսը ընդհանուր եզրեր են որոնք կրնատիտղոսը ընդհանուր եզրեր են որոնք կրնատիտղոսը ընդհանուր եզրեր են որոնք կրնան երեքին ալ ն երեքին ալ ն երեքին ալ ն երեքին ալ 
պատշաճիլպատշաճիլպատշաճիլպատշաճիլ::::    
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Ըսինք, որ Հին Կտակարանը բացայայտօրէն կը խօսի Հօր Ըսինք, որ Հին Կտակարանը բացայայտօրէն կը խօսի Հօր Ըսինք, որ Հին Կտակարանը բացայայտօրէն կը խօսի Հօր Ըսինք, որ Հին Կտակարանը բացայայտօրէն կը խօսի Հօր 
Աստուծոյ մասինԱստուծոյ մասինԱստուծոյ մասինԱստուծոյ մասին::::    Որդիին մասին կը խօսի շատ աղօտ կերպովՈրդիին մասին կը խօսի շատ աղօտ կերպովՈրդիին մասին կը խօսի շատ աղօտ կերպովՈրդիին մասին կը խօսի շատ աղօտ կերպով::::    
Քրիստոսի աշխարհ գալուստէն եւ յայտնութեան լրումը բերելէն Քրիստոսի աշխարհ գալուստէն եւ յայտնութեան լրումը բերելէն Քրիստոսի աշխարհ գալուստէն եւ յայտնութեան լրումը բերելէն Քրիստոսի աշխարհ գալուստէն եւ յայտնութեան լրումը բերելէն 
ետք է որ մենք սկսանք Որդիին ներկայութիւնը յստակօրէն ետք է որ մենք սկսանք Որդիին ներկայութիւնը յստակօրէն ետք է որ մենք սկսանք Որդիին ներկայութիւնը յստակօրէն ետք է որ մենք սկսանք Որդիին ներկայութիւնը յստակօրէն 
տեսնել Հին Կտակարանի մէտեսնել Հին Կտակարանի մէտեսնել Հին Կտակարանի մէտեսնել Հին Կտակարանի մէջջջջ::::    Գալով Սուրբ Հոգիին, Հին Գալով Սուրբ Հոգիին, Հին Գալով Սուրբ Հոգիին, Հին Գալով Սուրբ Հոգիին, Հին 
Կտակարանը բազմահարիւր անգամներ կը խօսի իր մասին, Կտակարանը բազմահարիւր անգամներ կը խօսի իր մասին, Կտակարանը բազմահարիւր անգամներ կը խօսի իր մասին, Կտակարանը բազմահարիւր անգամներ կը խօսի իր մասին, 
երբեմն զայն կոչելով, Սուրբ Հոգի, երբեմն՝ բարի Հոգի, եւ երբեմն երբեմն զայն կոչելով, Սուրբ Հոգի, երբեմն՝ բարի Հոգի, եւ երբեմն երբեմն զայն կոչելով, Սուրբ Հոգի, երբեմն՝ բարի Հոգի, եւ երբեմն երբեմն զայն կոչելով, Սուրբ Հոգի, երբեմն՝ բարի Հոգի, եւ երբեմն 
ալ՝ պարզապէս Հոգիալ՝ պարզապէս Հոգիալ՝ պարզապէս Հոգիալ՝ պարզապէս Հոգի::::    Սուրբ Հոգին տարբերՍուրբ Հոգին տարբերՍուրբ Հոգին տարբերՍուրբ Հոգին տարբեր----տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր 
տիտղոսներով նաեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանի մէջտիտղոսներով նաեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանի մէջտիտղոսներով նաեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանի մէջտիտղոսներով նաեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանի մէջ::::    

Սուրբ Հոգիին վերաբերեալՍուրբ Հոգիին վերաբերեալՍուրբ Հոգիին վերաբերեալՍուրբ Հոգիին վերաբերեալ    օրինակները անհուն են, բայց օրինակները անհուն են, բայց օրինակները անհուն են, բայց օրինակները անհուն են, բայց 
հոն յստակութեան մը պակասը կայհոն յստակութեան մը պակասը կայհոն յստակութեան մը պակասը կայհոն յստակութեան մը պակասը կայ::::    Հին Կտակարանը Հին Կտակարանը Հին Կտակարանը Հին Կտակարանը 
յստակօրէն ցոյց չի տար թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, եւ ճիշդ յստակօրէն ցոյց չի տար թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, եւ ճիշդ յստակօրէն ցոյց չի տար թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, եւ ճիշդ յստակօրէն ցոյց չի տար թէ Սուրբ Հոգին Աստուած է, եւ ճիշդ 
ատոր համար ալ, Եբրայեցի ժողովուրդը, ճանչնալով հանդերձ ատոր համար ալ, Եբրայեցի ժողովուրդը, ճանչնալով հանդերձ ատոր համար ալ, Եբրայեցի ժողովուրդը, ճանչնալով հանդերձ ատոր համար ալ, Եբրայեցի ժողովուրդը, ճանչնալով հանդերձ 
Սուրբ Հոգին, զայն իբրեւ Աստուած չէր դաւաներՍուրբ Հոգին, զայն իբրեւ Աստուած չէր դաւաներՍուրբ Հոգին, զայն իբրեւ Աստուած չէր դաւաներՍուրբ Հոգին, զայն իբրեւ Աստուած չէր դաւաներ::::    Բայց Նոր Բայց Նոր Բայց Նոր Բայց Նոր 
Կտակարանով, ՔրիստոսԿտակարանով, ՔրիստոսԿտակարանով, ՔրիստոսԿտակարանով, Քրիստոս    ամենայն յստակութեամբ ցոյց տուաւ ամենայն յստակութեամբ ցոյց տուաւ ամենայն յստակութեամբ ցոյց տուաւ ամենայն յստակութեամբ ցոյց տուաւ 
Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եւ խօսեցաւ անոր մասին, եւ այդ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եւ խօսեցաւ անոր մասին, եւ այդ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եւ խօսեցաւ անոր մասին, եւ այդ Սուրբ Հոգիին աստուածութիւնը եւ խօսեցաւ անոր մասին, եւ այդ 
ձեւով, յայտնութիւնը դարձաւ ամբողջականձեւով, յայտնութիւնը դարձաւ ամբողջականձեւով, յայտնութիւնը դարձաւ ամբողջականձեւով, յայտնութիւնը դարձաւ ամբողջական::::    

2.2.2.2.----    Յայտնութիւնը Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութեան Յայտնութիւնը Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութեան Յայտնութիւնը Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութեան Յայտնութիւնը Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութեան 
պատմութիւնն էպատմութիւնն էպատմութիւնն էպատմութիւնն է::::    Թէպէտ աշխարհի մարդոց մտածողութեան մէջ, Թէպէտ աշխարհի մարդոց մտածողութեան մէջ, Թէպէտ աշխարհի մարդոց մտածողութեան մէջ, Թէպէտ աշխարհի մարդոց մտածողութեան մէջ, 
Աստուած եւ մարդ կրնանԱստուած եւ մարդ կրնանԱստուած եւ մարդ կրնանԱստուած եւ մարդ կրնան    իրարմէ անջատ ներկայանալ, եւ իրարմէ անջատ ներկայանալ, եւ իրարմէ անջատ ներկայանալ, եւ իրարմէ անջատ ներկայանալ, եւ 
սակայն, Աստուածաշունչին մէջ, ինչպէս նաեւ հաւատացող սակայն, Աստուածաշունչին մէջ, ինչպէս նաեւ հաւատացող սակայն, Աստուածաշունչին մէջ, ինչպէս նաեւ հաւատացող սակայն, Աստուածաշունչին մէջ, ինչպէս նաեւ հաւատացող 
մարդուն հասկացողութեանը մէջ մնայուն կերպով կապի մէջ են մարդուն հասկացողութեանը մէջ մնայուն կերպով կապի մէջ են մարդուն հասկացողութեանը մէջ մնայուն կերպով կապի մէջ են մարդուն հասկացողութեանը մէջ մնայուն կերպով կապի մէջ են 
անոնքանոնքանոնքանոնք::::    Աստուած եւ մարդ, սկիզբէն այսինքն՝ Աստուած եւ մարդ, սկիզբէն այսինքն՝ Աստուած եւ մարդ, սկիզբէն այսինքն՝ Աստուած եւ մարդ, սկիզբէն այսինքն՝ 
ստեղծագործութենէն ի վեր կապի մէջ եղած ենստեղծագործութենէն ի վեր կապի մէջ եղած ենստեղծագործութենէն ի վեր կապի մէջ եղած ենստեղծագործութենէն ի վեր կապի մէջ եղած են::::    Նոյնիսկ երբ Նոյնիսկ երբ Նոյնիսկ երբ Նոյնիսկ երբ 
մեղքը յառաջ եկաւ մարդուն ամեղքը յառաջ եկաւ մարդուն ամեղքը յառաջ եկաւ մարդուն ամեղքը յառաջ եկաւ մարդուն ազատ կամքին իբրեւ հետեւանք, զատ կամքին իբրեւ հետեւանք, զատ կամքին իբրեւ հետեւանք, զատ կամքին իբրեւ հետեւանք, 
այդ կապը չխզուեցաւ, թէպէտ որոշ բաժանում մը յառաջացաւ այդ կապը չխզուեցաւ, թէպէտ որոշ բաժանում մը յառաջացաւ այդ կապը չխզուեցաւ, թէպէտ որոշ բաժանում մը յառաջացաւ այդ կապը չխզուեցաւ, թէպէտ որոշ բաժանում մը յառաջացաւ 
Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւԱստուծոյ եւ մարդուն միջեւԱստուծոյ եւ մարդուն միջեւԱստուծոյ եւ մարդուն միջեւ::::    Բաժանում մը՝ որ վերջ պիտի Բաժանում մը՝ որ վերջ պիտի Բաժանում մը՝ որ վերջ պիտի Բաժանում մը՝ որ վերջ պիտի 
գտնէր Քրիստոսի զոհագործական մահուամբգտնէր Քրիստոսի զոհագործական մահուամբգտնէր Քրիստոսի զոհագործական մահուամբգտնէր Քրիստոսի զոհագործական մահուամբ::::    

3.3.3.3.----    Աստուծոյ յայտնութիւնը մեզի կը ներկայացնէ Աստուած Աստուծոյ յայտնութիւնը մեզի կը ներկայացնէ Աստուած Աստուծոյ յայտնութիւնը մեզի կը ներկայացնէ Աստուած Աստուծոյ յայտնութիւնը մեզի կը ներկայացնէ Աստուած 
եւ մարդ կապին տարբեր մէկ երեսը, եւ մարդ կապին տարբեր մէկ երեսը, եւ մարդ կապին տարբեր մէկ երեսը, եւ մարդ կապին տարբեր մէկ երեսը, որ կը կոչենք ուխտոր կը կոչենք ուխտոր կը կոչենք ուխտոր կը կոչենք ուխտ::::    Ուխտ Ուխտ Ուխտ Ուխտ 
կը նշանակէ՝ դաշինք, համաձայնութիւնկը նշանակէ՝ դաշինք, համաձայնութիւնկը նշանակէ՝ դաշինք, համաձայնութիւնկը նշանակէ՝ դաշինք, համաձայնութիւն::::    Ուխտ բառը դարձեալ Ուխտ բառը դարձեալ Ուխտ բառը դարձեալ Ուխտ բառը դարձեալ 
ցոյց կու տայ, որ Աստուած եւ մարդ անջատուած չեն իրարմէ, այլ ցոյց կու տայ, որ Աստուած եւ մարդ անջատուած չեն իրարմէ, այլ ցոյց կու տայ, որ Աստուած եւ մարդ անջատուած չեն իրարմէ, այլ ցոյց կու տայ, որ Աստուած եւ մարդ անջատուած չեն իրարմէ, այլ 
ընդհակառակը, որքան ալ մարդը հեռացման փորձեր կատարէ, ընդհակառակը, որքան ալ մարդը հեռացման փորձեր կատարէ, ընդհակառակը, որքան ալ մարդը հեռացման փորձեր կատարէ, ընդհակառակը, որքան ալ մարդը հեռացման փորձեր կատարէ, 
ճիշդ անառակ որդիին պէս, բայց Աստուած իր կապը երբեք չի ճիշդ անառակ որդիին պէս, բայց Աստուած իր կապը երբեք չի ճիշդ անառակ որդիին պէս, բայց Աստուած իր կապը երբեք չի ճիշդ անառակ որդիին պէս, բայց Աստուած իր կապը երբեք չի 
խզեր մարդուն խզեր մարդուն խզեր մարդուն խզեր մարդուն հետհետհետհետ::::    Եւ առակը ճիշդ այդ կապին անխզելի ըլլալն Եւ առակը ճիշդ այդ կապին անխզելի ըլլալն Եւ առակը ճիշդ այդ կապին անխզելի ըլլալն Եւ առակը ճիշդ այդ կապին անխզելի ըլլալն 
է որ ցոյց կու տայէ որ ցոյց կու տայէ որ ցոյց կու տայէ որ ցոյց կու տայ::::    Առակը կը պարզէ որ Աստուած կը սպասէ որ Առակը կը պարզէ որ Աստուած կը սպասէ որ Առակը կը պարզէ որ Աստուած կը սպասէ որ Առակը կը պարզէ որ Աստուած կը սպասէ որ 
իրմէ հեռացած մարդիկը ետ իրեն դառնան, եւ ան պատրաստ է իրմէ հեռացած մարդիկը ետ իրեն դառնան, եւ ան պատրաստ է իրմէ հեռացած մարդիկը ետ իրեն դառնան, եւ ան պատրաստ է իրմէ հեռացած մարդիկը ետ իրեն դառնան, եւ ան պատրաստ է 
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բաց թեւերով զանոնք ընդունելուբաց թեւերով զանոնք ընդունելուբաց թեւերով զանոնք ընդունելուբաց թեւերով զանոնք ընդունելու::::    Այդ ուխտը Հին Կտակարանին Այդ ուխտը Հին Կտակարանին Այդ ուխտը Հին Կտակարանին Այդ ուխտը Հին Կտակարանին 
մէջ կը յայտնուի եօթը տարբեր երեսներով, որոնց մմէջ կը յայտնուի եօթը տարբեր երեսներով, որոնց մմէջ կը յայտնուի եօթը տարբեր երեսներով, որոնց մմէջ կը յայտնուի եօթը տարբեր երեսներով, որոնց մասին ասին ասին ասին 
առանձինառանձինառանձինառանձին----առանձին պիտի չխօսիմ, այլ միայն պիտի թուեմ առանձին պիտի չխօսիմ, այլ միայն պիտի թուեմ առանձին պիտի չխօսիմ, այլ միայն պիտի թուեմ առանձին պիտի չխօսիմ, այլ միայն պիտի թուեմ 
զանոնք.զանոնք.զանոնք.զանոնք.----    

ա) Առաջին ուխտը կը կնքուի Նոյին հետա) Առաջին ուխտը կը կնքուի Նոյին հետա) Առաջին ուխտը կը կնքուի Նոյին հետա) Առաջին ուխտը կը կնքուի Նոյին հետ::::    Կնքուած այս Կնքուած այս Կնքուած այս Կնքուած այս 
ուխտը մէկ կողմէն հաշտութեան նշան մըն էր, իսկ միւս կողմէն՝ ուխտը մէկ կողմէն հաշտութեան նշան մըն էր, իսկ միւս կողմէն՝ ուխտը մէկ կողմէն հաշտութեան նշան մըն էր, իսկ միւս կողմէն՝ ուխտը մէկ կողմէն հաշտութեան նշան մըն էր, իսկ միւս կողմէն՝ 
ապահովութիւն ու վստահութիւն ներշնչելու կերպ մը, որ այլեւս ապահովութիւն ու վստահութիւն ներշնչելու կերպ մը, որ այլեւս ապահովութիւն ու վստահութիւն ներշնչելու կերպ մը, որ այլեւս ապահովութիւն ու վստահութիւն ներշնչելու կերպ մը, որ այլեւս 
աշխարհը երբեք ամբողջապէս պիաշխարհը երբեք ամբողջապէս պիաշխարհը երբեք ամբողջապէս պիաշխարհը երբեք ամբողջապէս պիտի չբնաջնջուիտի չբնաջնջուիտի չբնաջնջուիտի չբնաջնջուի::::    

բ) Երկրորդ ուխտը կը կնքուի Աբրահամին հետբ) Երկրորդ ուխտը կը կնքուի Աբրահամին հետբ) Երկրորդ ուխտը կը կնքուի Աբրահամին հետբ) Երկրորդ ուխտը կը կնքուի Աբրահամին հետ::::    Աբրահամին Աբրահամին Աբրահամին Աբրահամին 
հետ այդ ուխտը Աստուած կը կնքէ հիմ ընդունելով հետ այդ ուխտը Աստուած կը կնքէ հիմ ընդունելով հետ այդ ուխտը Աստուած կը կնքէ հիմ ընդունելով հետ այդ ուխտը Աստուած կը կնքէ հիմ ընդունելով 
արդարութիւնը, արդարացնելու համար Աբրահամը, ոարդարութիւնը, արդարացնելու համար Աբրահամը, ոարդարութիւնը, արդարացնելու համար Աբրահամը, ոարդարութիւնը, արդարացնելու համար Աբրահամը, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ Աբրահամ ինք արդար էր, այլ որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աբրահամ ինք արդար էր, այլ որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աբրահամ ինք արդար էր, այլ որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աբրահամ ինք արդար էր, այլ որովհետեւ Աստուած 
իիիի´́́́նք կամեցաւ զայն արդարացնել եւ արդար յանք կամեցաւ զայն արդարացնել եւ արդար յանք կամեցաւ զայն արդարացնել եւ արդար յանք կամեցաւ զայն արդարացնել եւ արդար յայտարարելյտարարելյտարարելյտարարել::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ասիկա ուխտ մըն է որ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Աստուած կասիկա ուխտ մըն է որ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Աստուած կասիկա ուխտ մըն է որ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Աստուած կասիկա ուխտ մըն է որ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Աստուած կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
հակառակ մեր անարդարութեան, մեզ իբրեւ արդար կանգնեցնել հակառակ մեր անարդարութեան, մեզ իբրեւ արդար կանգնեցնել հակառակ մեր անարդարութեան, մեզ իբրեւ արդար կանգնեցնել հակառակ մեր անարդարութեան, մեզ իբրեւ արդար կանգնեցնել 
իր դիմացիր դիմացիր դիմացիր դիմաց::::    

գ) Երրորդ ուխտը դարձեալ Աբրահամին հետ էր, այս անգամ գ) Երրորդ ուխտը դարձեալ Աբրահամին հետ էր, այս անգամ գ) Երրորդ ուխտը դարձեալ Աբրահամին հետ էր, այս անգամ գ) Երրորդ ուխտը դարձեալ Աբրահամին հետ էր, այս անգամ 
թլփատութեան ճամբով, որ տեսակ մը մարդուն մարմնին վրայ թլփատութեան ճամբով, որ տեսակ մը մարդուն մարմնին վրայ թլփատութեան ճամբով, որ տեսակ մը մարդուն մարմնին վրայ թլփատութեան ճամբով, որ տեսակ մը մարդուն մարմնին վրայ 
դրուած կնիք մըն էր,դրուած կնիք մըն էր,դրուած կնիք մըն էր,դրուած կնիք մըն էր,    եւ որուն համազօրը մկրտութիւնն է, որ եւ որուն համազօրը մկրտութիւնն է, որ եւ որուն համազօրը մկրտութիւնն է, որ եւ որուն համազօրը մկրտութիւնն է, որ 
թլփատութեան փոխարինումն է, եւ որ նշան մըն է Աստուծոյ թլփատութեան փոխարինումն է, եւ որ նշան մըն է Աստուծոյ թլփատութեան փոխարինումն է, եւ որ նշան մըն է Աստուծոյ թլփատութեան փոխարինումն է, եւ որ նշան մըն է Աստուծոյ 
կողմէ թէ մենք բոլորս Աստուծոյ կը պատկանինքկողմէ թէ մենք բոլորս Աստուծոյ կը պատկանինքկողմէ թէ մենք բոլորս Աստուծոյ կը պատկանինքկողմէ թէ մենք բոլորս Աստուծոյ կը պատկանինք:::: 

դ) Չորրորդ ուխտը Մովսէսով տրուած ուխտն էդ) Չորրորդ ուխտը Մովսէսով տրուած ուխտն էդ) Չորրորդ ուխտը Մովսէսով տրուած ուխտն էդ) Չորրորդ ուխտը Մովսէսով տրուած ուխտն է::::    Այդ ուխտը Այդ ուխտը Այդ ուխտը Այդ ուխտը 
Օրէնքով տրուեցաւՕրէնքով տրուեցաւՕրէնքով տրուեցաւՕրէնքով տրուեցաւ::::    Աստուած խոստացաւ իր օրհնութիւնները Աստուած խոստացաւ իր օրհնութիւնները Աստուած խոստացաւ իր օրհնութիւնները Աստուած խոստացաւ իր օրհնութիւնները 
առատօրէն հեղուլ ոառատօրէն հեղուլ ոառատօրէն հեղուլ ոառատօրէն հեղուլ ոեւէ մէկուն վրայ, որ հաւատարիմ կը մնայ եւէ մէկուն վրայ, որ հաւատարիմ կը մնայ եւէ մէկուն վրայ, որ հաւատարիմ կը մնայ եւէ մէկուն վրայ, որ հաւատարիմ կը մնայ 
այդ ուխտին, այլ խօսքով՝ կը գործադրէ իր պատուիրաններն ու այդ ուխտին, այլ խօսքով՝ կը գործադրէ իր պատուիրաններն ու այդ ուխտին, այլ խօսքով՝ կը գործադրէ իր պատուիրաններն ու այդ ուխտին, այլ խօսքով՝ կը գործադրէ իր պատուիրաններն ու 
օրէնքներըօրէնքներըօրէնքներըօրէնքները::::    

ե) Հինգերորդ ուխտը քահանայութեան ուխտ մըն է, որ ե) Հինգերորդ ուխտը քահանայութեան ուխտ մըն է, որ ե) Հինգերորդ ուխտը քահանայութեան ուխտ մըն է, որ ե) Հինգերորդ ուխտը քահանայութեան ուխտ մըն է, որ 
Աստուած կնքեց Ղեւիի ցեղէն՝ Փենէհէսի հետԱստուած կնքեց Ղեւիի ցեղէն՝ Փենէհէսի հետԱստուած կնքեց Ղեւիի ցեղէն՝ Փենէհէսի հետԱստուած կնքեց Ղեւիի ցեղէն՝ Փենէհէսի հետ::::    Այդ յաւիտենական Այդ յաւիտենական Այդ յաւիտենական Այդ յաւիտենական 
քահանայութեան ուխտը Փենէհէսի միջոցով, ի վերջոյքահանայութեան ուխտը Փենէհէսի միջոցով, ի վերջոյքահանայութեան ուխտը Փենէհէսի միջոցով, ի վերջոյքահանայութեան ուխտը Փենէհէսի միջոցով, ի վերջոյ    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
պիտի վերաբերէրպիտի վերաբերէրպիտի վերաբերէրպիտի վերաբերէր::::    Քահանան, ինչպէս Հին Կտակարանին մէջ, Քահանան, ինչպէս Հին Կտակարանին մէջ, Քահանան, ինչպէս Հին Կտակարանին մէջ, Քահանան, ինչպէս Հին Կտակարանին մէջ, 
այնպէս ալ Նոր Կտակարանին մէջ, միջնորդ մըն է Աստուծոյ եւ այնպէս ալ Նոր Կտակարանին մէջ, միջնորդ մըն է Աստուծոյ եւ այնպէս ալ Նոր Կտակարանին մէջ, միջնորդ մըն է Աստուծոյ եւ այնպէս ալ Նոր Կտակարանին մէջ, միջնորդ մըն է Աստուծոյ եւ 
մարդուն միջեւ որ իր ընծայած աղօթքներով եւ զոհերով մարդուն միջեւ որ իր ընծայած աղօթքներով եւ զոհերով մարդուն միջեւ որ իր ընծայած աղօթքներով եւ զոհերով մարդուն միջեւ որ իր ընծայած աղօթքներով եւ զոհերով 
քաւութիւն կը բերէ մարդոց մեղքերունքաւութիւն կը բերէ մարդոց մեղքերունքաւութիւն կը բերէ մարդոց մեղքերունքաւութիւն կը բերէ մարդոց մեղքերուն::::    

զ) Վեցերորդ ուխտը Դաւիթին հետ կնքուած ուխտ մըն էր զ) Վեցերորդ ուխտը Դաւիթին հետ կնքուած ուխտ մըն էր զ) Վեցերորդ ուխտը Դաւիթին հետ կնքուած ուխտ մըն էր զ) Վեցերորդ ուխտը Դաւիթին հետ կնքուած ուխտ մըն էր 
կակակակամ անոր տրուած խոտում մըն էր, ըստ որուն, իր մ անոր տրուած խոտում մըն էր, ըստ որուն, իր մ անոր տրուած խոտում մըն էր, ըստ որուն, իր մ անոր տրուած խոտում մըն էր, ըստ որուն, իր 
թագաւորութիւնը պիտի ըլլար յաւիտենական թագաւորութիւն թագաւորութիւնը պիտի ըլլար յաւիտենական թագաւորութիւն թագաւորութիւնը պիտի ըլլար յաւիտենական թագաւորութիւն թագաւորութիւնը պիտի ըլլար յաւիտենական թագաւորութիւն 
մըմըմըմը::::    Այդ յաւիտենական թագաւորութեան ուխտը՝ Աստուծոյ Այդ յաւիտենական թագաւորութեան ուխտը՝ Աստուծոյ Այդ յաւիտենական թագաւորութեան ուխտը՝ Աստուծոյ Այդ յաւիտենական թագաւորութեան ուխտը՝ Աստուծոյ 
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երկրաւոր թագաւորութեան մը ուխտը չէր, այլ՝ այն անվախճան երկրաւոր թագաւորութեան մը ուխտը չէր, այլ՝ այն անվախճան երկրաւոր թագաւորութեան մը ուխտը չէր, այլ՝ այն անվախճան երկրաւոր թագաւորութեան մը ուխտը չէր, այլ՝ այն անվախճան 
եւ մնայուն թագաւորութեան ուխտը, որ նախ Դաւիթի սերունդով եւ մնայուն թագաւորութեան ուխտը, որ նախ Դաւիթի սերունդով եւ մնայուն թագաւորութեան ուխտը, որ նախ Դաւիթի սերունդով եւ մնայուն թագաւորութեան ուխտը, որ նախ Դաւիթի սերունդով 
կը սկսէր, բայց շուտով իր մարմնաւոր հասկացողութեան մէջ կը սկսէր, բայց շուտով իր մարմնաւոր հասկացողութեան մէջ կը սկսէր, բայց շուտով իր մարմնաւոր հասկացողութեան մէջ կը սկսէր, բայց շուտով իր մարմնաւոր հասկացողութեան մէջ 
պիտի դադրէր, դառնալու համար հոգեւոր հասկացողութիւն մը, պիտի դադրէր, դառնալու համար հոգեւոր հասկացողութիւն մը, պիտի դադրէր, դառնալու համար հոգեւոր հասկացողութիւն մը, պիտի դադրէր, դառնալու համար հոգեւոր հասկացողութիւն մը, 
վերաբերելու համար Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով դառնալու վերաբերելու համար Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով դառնալու վերաբերելու համար Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով դառնալու վերաբերելու համար Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով դառնալու 
համար մեր սեփականութիւնըհամար մեր սեփականութիւնըհամար մեր սեփականութիւնըհամար մեր սեփականութիւնը::::    

է) Եօթներորդ ուխտը խոստումի ձեւով կը գտնենք Երեմիա է) Եօթներորդ ուխտը խոստումի ձեւով կը գտնենք Երեմիա է) Եօթներորդ ուխտը խոստումի ձեւով կը գտնենք Երեմիա է) Եօթներորդ ուխտը խոստումի ձեւով կը գտնենք Երեմիա 
մարգարէին կեանքին մէմարգարէին կեանքին մէմարգարէին կեանքին մէմարգարէին կեանքին մէջջջջ::::    Աստուած անոր կը յայտնէ թէ հին Աստուած անոր կը յայտնէ թէ հին Աստուած անոր կը յայտնէ թէ հին Աստուած անոր կը յայտնէ թէ հին 
ուխտը պիտի փոխարինէ նոր ուխտով մըուխտը պիտի փոխարինէ նոր ուխտով մըուխտը պիտի փոխարինէ նոր ուխտով մըուխտը պիտի փոխարինէ նոր ուխտով մը::::    Յիշեցէք որ Քրիստոս Յիշեցէք որ Քրիստոս Յիշեցէք որ Քրիստոս Յիշեցէք որ Քրիստոս 
Վերնատան մէջ նոյն բանը հաստատեց՝ ըսելով. Վերնատան մէջ նոյն բանը հաստատեց՝ ըսելով. Վերնատան մէջ նոյն բանը հաստատեց՝ ըսելով. Վերնատան մէջ նոյն բանը հաստատեց՝ ըսելով. ««««Բոլորդ խմեցէք Բոլորդ խմեցէք Բոլորդ խմեցէք Բոլորդ խմեցէք 
ասկէ. ասիկա իմ արիւնս է, որով Աստուծոյ հետ նոր ուխտ կը ասկէ. ասիկա իմ արիւնս է, որով Աստուծոյ հետ նոր ուխտ կը ասկէ. ասիկա իմ արիւնս է, որով Աստուծոյ հետ նոր ուխտ կը ասկէ. ասիկա իմ արիւնս է, որով Աստուծոյ հետ նոր ուխտ կը 
կնքուի եւ որ շատերու համար կը թափուի՝ իրենց մեղքերու կնքուի եւ որ շատերու համար կը թափուի՝ իրենց մեղքերու կնքուի եւ որ շատերու համար կը թափուի՝ իրենց մեղքերու կնքուի եւ որ շատերու համար կը թափուի՝ իրենց մեղքերու 
թողութողութողութողութեան համարթեան համարթեան համարթեան համար»»»» ( ( ( (Մտ 26.28)Մտ 26.28)Մտ 26.28)Մտ 26.28)::::    

4.4.4.4.----    Յայտնութիւնը թէեւ կը վերաբերի Քրիստոսի, բայց լոկ Յայտնութիւնը թէեւ կը վերաբերի Քրիստոսի, բայց լոկ Յայտնութիւնը թէեւ կը վերաբերի Քրիստոսի, բայց լոկ Յայտնութիւնը թէեւ կը վերաբերի Քրիստոսի, բայց լոկ 
վկայութիւն մը չէ Քրիստոսի մասին, այլ ինք՝ յայտնութիւնը, վկայութիւն մը չէ Քրիստոսի մասին, այլ ինք՝ յայտնութիւնը, վկայութիւն մը չէ Քրիստոսի մասին, այլ ինք՝ յայտնութիւնը, վկայութիւն մը չէ Քրիստոսի մասին, այլ ինք՝ յայտնութիւնը, 
նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնն էնոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնն էնոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնն էնոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնն է::::    Եթէ Աստուածաշունչ Եթէ Աստուածաշունչ Եթէ Աստուածաշունչ Եթէ Աստուածաշունչ 
ըսելով կը հասկնանք այս գիրքը զոր ունինք մեր ձեռքերուն մէջ ըսելով կը հասկնանք այս գիրքը զոր ունինք մեր ձեռքերուն մէջ ըսելով կը հասկնանք այս գիրքը զոր ունինք մեր ձեռքերուն մէջ ըսելով կը հասկնանք այս գիրքը զոր ունինք մեր ձեռքերուն մէջ 
իբրեւ տարր, իբրեւ տարր, իբրեւ տարր, իբրեւ տարր, իբրեւ գիր ու բառ, անոր մէջ Քրիստոսի իբրեւ գիր ու բառ, անոր մէջ Քրիստոսի իբրեւ գիր ու բառ, անոր մէջ Քրիստոսի իբրեւ գիր ու բառ, անոր մէջ Քրիստոսի 
ներկայութիւնը չենք գտներներկայութիւնը չենք գտներներկայութիւնը չենք գտներներկայութիւնը չենք գտներ::::    Բայց եթէ երբեք տարրէն, գիրէն ու Բայց եթէ երբեք տարրէն, գիրէն ու Բայց եթէ երբեք տարրէն, գիրէն ու Բայց եթէ երբեք տարրէն, գիրէն ու 
բառէն անդին նայինք, աբառէն անդին նայինք, աբառէն անդին նայինք, աբառէն անդին նայինք, ա´́́́յն ատեն է որ Քրիստոսի ներկայութիւնը յն ատեն է որ Քրիստոսի ներկայութիւնը յն ատեն է որ Քրիստոսի ներկայութիւնը յն ատեն է որ Քրիստոսի ներկայութիւնը 
պիտի տեսնենք հոնպիտի տեսնենք հոնպիտի տեսնենք հոնպիտի տեսնենք հոն::::    Չմոռնանք որ Քրիստոս ինքն իսկ վկայեց թէ Չմոռնանք որ Քրիստոս ինքն իսկ վկայեց թէ Չմոռնանք որ Քրիստոս ինքն իսկ վկայեց թէ Չմոռնանք որ Քրիստոս ինքն իսկ վկայեց թէ 
Սուրբ գիրքերը իր մասին է որ կը վկայեն, ըսել ուզՍուրբ գիրքերը իր մասին է որ կը վկայեն, ըսել ուզՍուրբ գիրքերը իր մասին է որ կը վկայեն, ըսել ուզՍուրբ գիրքերը իր մասին է որ կը վկայեն, ըսել ուզելով՝ թէ ինք ելով՝ թէ ինք ելով՝ թէ ինք ելով՝ թէ ինք 
ներկայ է Աստուածաշունչին մէջներկայ է Աստուածաշունչին մէջներկայ է Աստուածաշունչին մէջներկայ է Աստուածաշունչին մէջ::::    Մեր հայրերը հետեւեալ Մեր հայրերը հետեւեալ Մեր հայրերը հետեւեալ Մեր հայրերը հետեւեալ 
գեղեցիկ պատկերացումը տուած են.գեղեցիկ պատկերացումը տուած են.գեղեցիկ պատկերացումը տուած են.գեղեցիկ պատկերացումը տուած են.----    Ինչպէս Քրիստոս կը Ինչպէս Քրիստոս կը Ինչպէս Քրիստոս կը Ինչպէս Քրիստոս կը 
ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւննրով՝ աստուածային եւ ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւննրով՝ աստուածային եւ ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւննրով՝ աստուածային եւ ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւննրով՝ աստուածային եւ 
մարդկային, Աստուածաշունչ մատեանը իմարդկային, Աստուածաշունչ մատեանը իմարդկային, Աստուածաշունչ մատեանը իմարդկային, Աստուածաշունչ մատեանը ի´́́́նք եւս, մեզի կը նք եւս, մեզի կը նք եւս, մեզի կը նք եւս, մեզի կը 
ներկայանայ իր կրկնակ բնութիւններով՝ աստուներկայանայ իր կրկնակ բնութիւններով՝ աստուներկայանայ իր կրկնակ բնութիւններով՝ աստուներկայանայ իր կրկնակ բնութիւններով՝ աստուածային եւ ածային եւ ածային եւ ածային եւ 
մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային::::    Մարդկային բնութիւնը անոր մէջ մարդկային Մարդկային բնութիւնը անոր մէջ մարդկային Մարդկային բնութիւնը անոր մէջ մարդկային Մարդկային բնութիւնը անոր մէջ մարդկային 
բառերն են, մարդկային բացատրութիւններն են, որոնց ետին բառերն են, մարդկային բացատրութիւններն են, որոնց ետին բառերն են, մարդկային բացատրութիւններն են, որոնց ետին բառերն են, մարդկային բացատրութիւններն են, որոնց ետին 
սակայն կայ աստուածայինը, հոգիին ներկայութիւնը, Քրիստոսի սակայն կայ աստուածայինը, հոգիին ներկայութիւնը, Քրիստոսի սակայն կայ աստուածայինը, հոգիին ներկայութիւնը, Քրիստոսի սակայն կայ աստուածայինը, հոգիին ներկայութիւնը, Քրիստոսի 
ներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնը::::    

5.5.5.5.----    Յայտնութիւնը Աստուծոյ արքայութեան պատկերացումն Յայտնութիւնը Աստուծոյ արքայութեան պատկերացումն Յայտնութիւնը Աստուծոյ արքայութեան պատկերացումն Յայտնութիւնը Աստուծոյ արքայութեան պատկերացումն 
է. եւ ոէ. եւ ոէ. եւ ոէ. եւ ո´́́́չ միայն պատկեչ միայն պատկեչ միայն պատկեչ միայն պատկերացումը, այլ նաեւ րացումը, այլ նաեւ րացումը, այլ նաեւ րացումը, այլ նաեւ 
նախապատկերացումը, որովհետեւ մեզ բոլորս կը պատրաստէ նախապատկերացումը, որովհետեւ մեզ բոլորս կը պատրաստէ նախապատկերացումը, որովհետեւ մեզ բոլորս կը պատրաստէ նախապատկերացումը, որովհետեւ մեզ բոլորս կը պատրաստէ 
այդ արքայութեան ժառանգութեանայդ արքայութեան ժառանգութեանայդ արքայութեան ժառանգութեանայդ արքայութեան ժառանգութեան::::    

6.6.6.6.----    Յայտնութիւնը Աստուծոյ փրկութեան կենդանարար Յայտնութիւնը Աստուծոյ փրկութեան կենդանարար Յայտնութիւնը Աստուծոյ փրկութեան կենդանարար Յայտնութիւնը Աստուծոյ փրկութեան կենդանարար 
պատգամն է, որ կը քննէ մեր ներքին աշխարհը, մեր սիրտը, մեր պատգամն է, որ կը քննէ մեր ներքին աշխարհը, մեր սիրտը, մեր պատգամն է, որ կը քննէ մեր ներքին աշխարհը, մեր սիրտը, մեր պատգամն է, որ կը քննէ մեր ներքին աշխարհը, մեր սիրտը, մեր 
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միտքը, մեր հոգին, եւ կմիտքը, մեր հոգին, եւ կմիտքը, մեր հոգին, եւ կմիտքը, մեր հոգին, եւ կ’’’’արթնցնէ եւ կը զգաստացնէ մեզ, ոարթնցնէ եւ կը զգաստացնէ մեզ, ոարթնցնէ եւ կը զգաստացնէ մեզ, ոարթնցնէ եւ կը զգաստացնէ մեզ, որպէսզի րպէսզի րպէսզի րպէսզի 
մեր սիրտը Աստուծմով եւ Աստուծոյ համար կենդանանայ եւ մեր սիրտը Աստուծմով եւ Աստուծոյ համար կենդանանայ եւ մեր սիրտը Աստուծմով եւ Աստուծոյ համար կենդանանայ եւ մեր սիրտը Աստուծմով եւ Աստուծոյ համար կենդանանայ եւ 
փրկութիւն ձեռք ձգէփրկութիւն ձեռք ձգէփրկութիւն ձեռք ձգէփրկութիւն ձեռք ձգէ::::    

7.7.7.7.----    Եւ ի վերջոյ, Աստուծոյ յայտնութիւնը Աստուծոյ Եւ ի վերջոյ, Աստուծոյ յայտնութիւնը Աստուծոյ Եւ ի վերջոյ, Աստուծոյ յայտնութիւնը Աստուծոյ Եւ ի վերջոյ, Աստուծոյ յայտնութիւնը Աստուծոյ 
ժողովուրդին առաջնորդութեան համար տրուած էժողովուրդին առաջնորդութեան համար տրուած էժողովուրդին առաջնորդութեան համար տրուած էժողովուրդին առաջնորդութեան համար տրուած է::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
անցեալին Աստուած խոստացած էր Մովսէսին հրեշտակ մը անցեալին Աստուած խոստացած էր Մովսէսին հրեշտակ մը անցեալին Աստուած խոստացած էր Մովսէսին հրեշտակ մը անցեալին Աստուած խոստացած էր Մովսէսին հրեշտակ մը 
ղրկել իրեն որպէսզի առաջնորդէր ղրկել իրեն որպէսզի առաջնորդէր ղրկել իրեն որպէսզի առաջնորդէր ղրկել իրեն որպէսզի առաջնորդէր զինք եւ պաշտպանէր իր զինք եւ պաշտպանէր իր զինք եւ պաշտպանէր իր զինք եւ պաշտպանէր իր 
թշնամիներուն դէմ (Ել 23.20, 23), այնպէս ալ Աստուծոյ թշնամիներուն դէմ (Ել 23.20, 23), այնպէս ալ Աստուծոյ թշնամիներուն դէմ (Ել 23.20, 23), այնպէս ալ Աստուծոյ թշնամիներուն դէմ (Ել 23.20, 23), այնպէս ալ Աստուծոյ 
յայտնութիւնը, մեզ կյայտնութիւնը, մեզ կյայտնութիւնը, մեզ կյայտնութիւնը, մեզ կ’’’’առաջնորդէ բարոյականութեան այն առաջնորդէ բարոյականութեան այն առաջնորդէ բարոյականութեան այն առաջնորդէ բարոյականութեան այն 
ճշմարիտ ճամբէն, փրկութեան այն իսկական ճանապարհէն, որ ճշմարիտ ճամբէն, փրկութեան այն իսկական ճանապարհէն, որ ճշմարիտ ճամբէն, փրկութեան այն իսկական ճանապարհէն, որ ճշմարիտ ճամբէն, փրկութեան այն իսկական ճանապարհէն, որ 
մեզ կը հասցնէ աստուածային կոչմանմեզ կը հասցնէ աստուածային կոչմանմեզ կը հասցնէ աստուածային կոչմանմեզ կը հասցնէ աստուածային կոչման::::    

Աստուածաշունչը յիշեալ յայտնութեանց ամբողջութիւԱստուածաշունչը յիշեալ յայտնութեանց ամբողջութիւԱստուածաշունչը յիշեալ յայտնութեանց ամբողջութիւԱստուածաշունչը յիշեալ յայտնութեանց ամբողջութիւնն էնն էնն էնն է::::    
Բայց կը կրկնեմ ինչ որ քիչ մը վերեւ ըսի, թէ՝ Աստուածաշունչը Բայց կը կրկնեմ ինչ որ քիչ մը վերեւ ըսի, թէ՝ Աստուածաշունչը Բայց կը կրկնեմ ինչ որ քիչ մը վերեւ ըսի, թէ՝ Աստուածաշունչը Բայց կը կրկնեմ ինչ որ քիչ մը վերեւ ըսի, թէ՝ Աստուածաշունչը 
Աստուծոյ յայտնութիւնն է, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուծոյ յայտնութիւնն է, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուծոյ յայտնութիւնն է, բայց յայտնութիւնը միայն Աստուծոյ յայտնութիւնն է, բայց յայտնութիւնը միայն 
Աստուածաշունչը չէԱստուածաշունչը չէԱստուածաշունչը չէԱստուածաշունչը չէ::::    Պզտիկ զանազանութիւն մը պէտք է դնել Պզտիկ զանազանութիւն մը պէտք է դնել Պզտիկ զանազանութիւն մը պէտք է դնել Պզտիկ զանազանութիւն մը պէտք է դնել 
այս երկու կէտերուն միջեւայս երկու կէտերուն միջեւայս երկու կէտերուն միջեւայս երկու կէտերուն միջեւ::::    Աստուած միայն անցեալին չէ որ Աստուած միայն անցեալին չէ որ Աստուած միայն անցեալին չէ որ Աստուած միայն անցեալին չէ որ 
խօսած էխօսած էխօսած էխօսած է::::    Եթէ մենք Աստուծոյ յայտնոԵթէ մենք Աստուծոյ յայտնոԵթէ մենք Աստուծոյ յայտնոԵթէ մենք Աստուծոյ յայտնութիւնը լոկ ւթիւնը լոկ ւթիւնը լոկ ւթիւնը լոկ 
Աստուածաշունչով սահմանափակուած եւ կնքուած նկատենք, Աստուածաշունչով սահմանափակուած եւ կնքուած նկատենք, Աստուածաշունչով սահմանափակուած եւ կնքուած նկատենք, Աստուածաշունչով սահմանափակուած եւ կնքուած նկատենք, 
այդ պարագային հարց կը ծագի, թէ՝ Աստուած իր յայտնութիւնը այդ պարագային հարց կը ծագի, թէ՝ Աստուած իր յայտնութիւնը այդ պարագային հարց կը ծագի, թէ՝ Աստուած իր յայտնութիւնը այդ պարագային հարց կը ծագի, թէ՝ Աստուած իր յայտնութիւնը 
նոր կերպով մը չի՞ տար մեզինոր կերպով մը չի՞ տար մեզինոր կերպով մը չի՞ տար մեզինոր կերպով մը չի՞ տար մեզի::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Աստուած իր յայտնութիւնը Աստուած իր յայտնութիւնը Աստուած իր յայտնութիւնը Աստուած իր յայտնութիւնը 
նոր կերպով կու տայ մեզի, այսինքն՝ եկեղեցիիննոր կերպով կու տայ մեզի, այսինքն՝ եկեղեցիիննոր կերպով կու տայ մեզի, այսինքն՝ եկեղեցիիննոր կերպով կու տայ մեզի, այսինքն՝ եկեղեցիին::::    Չմոռնանք Չմոռնանք Չմոռնանք Չմոռնանք 
Քրիստոսի խօսքը. Քրիստոսի խօսքը. Քրիստոսի խօսքը. Քրիստոսի խօսքը. ««««Բայց ՄխիթԲայց ՄխիթԲայց ՄխիթԲայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս արիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս արիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս արիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս 
ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի 
սորվեցնէ եւ յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսիսորվեցնէ եւ յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսիսորվեցնէ եւ յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսիսորվեցնէ եւ յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսի»»»» ( ( ( (Յհ 14.26)Յհ 14.26)Յհ 14.26)Յհ 14.26):::: « « « «Ամէն ինչ Ամէն ինչ Ամէն ինչ Ամէն ինչ 
պիտի սորվեցնէպիտի սորվեցնէպիտի սորվեցնէպիտի սորվեցնէ» » » » բառերը ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին միայն բառերը ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին միայն բառերը ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին միայն բառերը ցոյց կու տան, որ Սուրբ Հոգին միայն 
անցեալին աւանդուած ուսուցումը յիշեցնող մը չէ միայն, այլանցեալին աւանդուած ուսուցումը յիշեցնող մը չէ միայն, այլանցեալին աւանդուած ուսուցումը յիշեցնող մը չէ միայն, այլանցեալին աւանդուած ուսուցումը յիշեցնող մը չէ միայն, այլ    
նաեւ ներկայիս՝ օրուան կարիքին համաձայն, ան կու տայ իր նաեւ ներկայիս՝ օրուան կարիքին համաձայն, ան կու տայ իր նաեւ ներկայիս՝ օրուան կարիքին համաձայն, ան կու տայ իր նաեւ ներկայիս՝ օրուան կարիքին համաձայն, ան կու տայ իր 
նոնոնոնո´́́́ր ուսուցումը, օրուան պատշաճող իր նոր ուսուցումը, օրուան պատշաճող իր նոր ուսուցումը, օրուան պատշաճող իր նոր ուսուցումը, օրուան պատշաճող իր նո´́́́ր պատգամըր պատգամըր պատգամըր պատգամը::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնիմ խօսելու Աստուածաշունչին մասին որպէս Սուրբ անցնիմ խօսելու Աստուածաշունչին մասին որպէս Սուրբ անցնիմ խօսելու Աստուածաշունչին մասին որպէս Սուրբ անցնիմ խօսելու Աստուածաշունչին մասին որպէս Սուրբ 
Հոգիին կողմէ ներշնչուած գիրքՀոգիին կողմէ ներշնչուած գիրքՀոգիին կողմէ ներշնչուած գիրքՀոգիին կողմէ ներշնչուած գիրք::::    Ուրիշ ազգեր սովորաբար Ուրիշ ազգեր սովորաբար Ուրիշ ազգեր սովորաբար Ուրիշ ազգեր սովորաբար 
««««Սուրբ ԳիրքՍուրբ ԳիրքՍուրբ ԳիրքՍուրբ Գիրք» » » » բացատրութիւնը կը գործածեն, բայց մենբացատրութիւնը կը գործածեն, բայց մենբացատրութիւնը կը գործածեն, բայց մենբացատրութիւնը կը գործածեն, բայց մենք ք ք ք 
հիմնուելով Բ.Տմ 3.16հիմնուելով Բ.Տմ 3.16հիմնուելով Բ.Տմ 3.16հիմնուելով Բ.Տմ 3.16----ին վրայ, որ կին վրայ, որ կին վրայ, որ կին վրայ, որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուծոյ ներշնչումով Աստուծոյ ներշնչումով Աստուծոյ ներշնչումով Աստուծոյ ներշնչումով 
գրուած բոլոր Սուրբ գիրքերը օգտակար ենգրուած բոլոր Սուրբ գիրքերը օգտակար ենգրուած բոլոր Սուրբ գիրքերը օգտակար ենգրուած բոլոր Սուրբ գիրքերը օգտակար են»,»,»,»,    կը գործածենք կը գործածենք կը գործածենք կը գործածենք 
Աստուածաշունչ բառըԱստուածաշունչ բառըԱստուածաշունչ բառըԱստուածաշունչ բառը::::    Կարեւոր է գիտնալ որ Կարեւոր է գիտնալ որ Կարեւոր է գիտնալ որ Կարեւոր է գիտնալ որ ««««ԱստուածաշունչԱստուածաշունչԱստուածաշունչԱստուածաշունչ» » » » 
բառը անուն մը չէ, այլ՝ ածականբառը անուն մը չէ, այլ՝ ածականբառը անուն մը չէ, այլ՝ ածականբառը անուն մը չէ, այլ՝ ածական::::    Ածական մը՝ որ մեզի կը յիշեցնէ Ածական մը՝ որ մեզի կը յիշեցնէ Ածական մը՝ որ մեզի կը յիշեցնէ Ածական մը՝ որ մեզի կը յիշեցնէ 
թէ այն գիրքերը որոնց ըթէ այն գիրքերը որոնց ըթէ այն գիրքերը որոնց ըթէ այն գիրքերը որոնց ընդմէջէն Աստուծոյ յայտնութիւնը կու գայ նդմէջէն Աստուծոյ յայտնութիւնը կու գայ նդմէջէն Աստուծոյ յայտնութիւնը կու գայ նդմէջէն Աստուծոյ յայտնութիւնը կու գայ 
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մեզի, Աստուծմով լեցուած եւ Աստուծոյ Հոգիով ներշնչուած մեզի, Աստուծմով լեցուած եւ Աստուծոյ Հոգիով ներշնչուած մեզի, Աստուծմով լեցուած եւ Աստուծոյ Հոգիով ներշնչուած մեզի, Աստուծմով լեցուած եւ Աստուծոյ Հոգիով ներշնչուած 
գիրքեր ենգիրքեր ենգիրքեր ենգիրքեր են::::    

Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քանի մը օրինակներու.Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քանի մը օրինակներու.Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քանի մը օրինակներու.Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քանի մը օրինակներու.----    
««««Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ ու անոր խօսքը իմ լեզուիս Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ ու անոր խօսքը իմ լեզուիս Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ ու անոր խօսքը իմ լեզուիս Տիրոջը Հոգին ինձմով խօսեցաւ ու անոր խօսքը իմ լեզուիս 

վրայ էրվրայ էրվրայ էրվրայ էր::::    Իսրայէլին Աստուածը ըսաւ ու Իսրայէլին ՎէմըԻսրայէլին Աստուածը ըսաւ ու Իսրայէլին ՎէմըԻսրայէլին Աստուածը ըսաւ ու Իսրայէլին ՎէմըԻսրայէլին Աստուածը ըսաւ ու Իսրայէլին Վէմը    ինծի ինծի ինծի ինծի 
խօսեցաւ, ըսելովխօսեցաւ, ըսելովխօսեցաւ, ըսելովխօսեցաւ, ըսելով»»»» ( ( ( (Բ.Թգ 23.2Բ.Թգ 23.2Բ.Թգ 23.2Բ.Թգ 23.2----3)3)3)3)::::    Այս երկու համարները Այս երկու համարները Այս երկու համարները Այս երկու համարները 
անհերքելիօրէն կը փաստեն որ Աստուածաշունչ գիրքերը գրի անհերքելիօրէն կը փաստեն որ Աստուածաշունչ գիրքերը գրի անհերքելիօրէն կը փաստեն որ Աստուածաշունչ գիրքերը գրի անհերքելիօրէն կը փաստեն որ Աստուածաշունչ գիրքերը գրի 
առնողները՝ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած եւ առնողները՝ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած եւ առնողները՝ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած եւ առնողները՝ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած եւ 
առաջնորդուած գրի առինառաջնորդուած գրի առինառաջնորդուած գրի առինառաջնորդուած գրի առին::::    Հետաքրքրական նաեւ յիշել որ Դաւիթ Հետաքրքրական նաեւ յիշել որ Դաւիթ Հետաքրքրական նաեւ յիշել որ Դաւիթ Հետաքրքրական նաեւ յիշել որ Դաւիթ 
կը հաստատէ թէ Աստուծոյ Հոգիին ազդեցութեամբկը հաստատէ թէ Աստուծոյ Հոգիին ազդեցութեամբկը հաստատէ թէ Աստուծոյ Հոգիին ազդեցութեամբկը հաստատէ թէ Աստուծոյ Հոգիին ազդեցութեամբ        է որ իրեն է որ իրեն է որ իրեն է որ իրեն 
յայտնուեցաւ տաճարին եւ անոր յարակից մարմիններուն յայտնուեցաւ տաճարին եւ անոր յարակից մարմիններուն յայտնուեցաւ տաճարին եւ անոր յարակից մարմիններուն յայտնուեցաւ տաճարին եւ անոր յարակից մարմիններուն 
շինութեան կերպը (Ա.Մն 28.11շինութեան կերպը (Ա.Մն 28.11շինութեան կերպը (Ա.Մն 28.11շինութեան կերպը (Ա.Մն 28.11----12)12)12)12)::::    Աստուծոյ Հոգին ինչպէս Աստուծոյ Հոգին ինչպէս Աստուծոյ Հոգին ինչպէս Աստուծոյ Հոգին ինչպէս 
տաճարին շինութեան կերպը կը յայտնէ իր բոլոր տաճարին շինութեան կերպը կը յայտնէ իր բոլոր տաճարին շինութեան կերպը կը յայտնէ իր բոլոր տաճարին շինութեան կերպը կը յայտնէ իր բոլոր 
մանրամասնութիւններով, այնպէս ալ կը յայտնէ Աստուծոյ մանրամասնութիւններով, այնպէս ալ կը յայտնէ Աստուծոյ մանրամասնութիւններով, այնպէս ալ կը յայտնէ Աստուծոյ մանրամասնութիւններով, այնպէս ալ կը յայտնէ Աստուծոյ 
խօսքը՝ զանիկա գրի առնելու կոչուածներունխօսքը՝ զանիկա գրի առնելու կոչուածներունխօսքը՝ զանիկա գրի առնելու կոչուածներունխօսքը՝ զանիկա գրի առնելու կոչուածներուն::::    

ՈւշագՈւշագՈւշագՈւշագրաւ է Պետրոս առաքեալին հետեւեալ բառերը. րաւ է Պետրոս առաքեալին հետեւեալ բառերը. րաւ է Պետրոս առաքեալին հետեւեալ բառերը. րաւ է Պետրոս առաքեալին հետեւեալ բառերը. 
««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, 
այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝ այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝ այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝ այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝ 
Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը 
եղաւեղաւեղաւեղաւ»»»» ( ( ( (Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)Գրծ 1.16)::::    Պետրոս առաքեալ Դաւիթը կը ներկայացՊետրոս առաքեալ Դաւիթը կը ներկայացՊետրոս առաքեալ Դաւիթը կը ներկայացՊետրոս առաքեալ Դաւիթը կը ներկայացնէ նէ նէ նէ 
իբրեւ բերան մը, որուն միջոցաւ խօսողը Սուրբ Հոգին ինքն էիբրեւ բերան մը, որուն միջոցաւ խօսողը Սուրբ Հոգին ինքն էիբրեւ բերան մը, որուն միջոցաւ խօսողը Սուրբ Հոգին ինքն էիբրեւ բերան մը, որուն միջոցաւ խօսողը Սուրբ Հոգին ինքն է::::    
Հետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին կը պատկանի եւ ոՀետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին կը պատկանի եւ ոՀետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին կը պատկանի եւ ոՀետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին կը պատկանի եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Դաւիթինթէ Դաւիթինթէ Դաւիթինթէ Դաւիթին::::    Այս համարը եւս որոշապէս ցոյց կու տայ, որ Սուրբ Այս համարը եւս որոշապէս ցոյց կու տայ, որ Սուրբ Այս համարը եւս որոշապէս ցոյց կու տայ, որ Սուրբ Այս համարը եւս որոշապէս ցոյց կու տայ, որ Սուրբ 
Հոգին է հեղինակը տրուած կամ արտասանուած խօսքինՀոգին է հեղինակը տրուած կամ արտասանուած խօսքինՀոգին է հեղինակը տրուած կամ արտասանուած խօսքինՀոգին է հեղինակը տրուած կամ արտասանուած խօսքին::::    Յիշենք Յիշենք Յիշենք Յիշենք 
նաեւ որ մարգարէութեանց վենաեւ որ մարգարէութեանց վենաեւ որ մարգարէութեանց վենաեւ որ մարգարէութեանց վերաբերեալ, Պետրոս առաքեալ կը րաբերեալ, Պետրոս առաքեալ կը րաբերեալ, Պետրոս առաքեալ կը րաբերեալ, Պետրոս առաքեալ կը 
հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ ««««մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին 
ծնունդը չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին մղումով է որ Աստուծոյ մարդիկը ծնունդը չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին մղումով է որ Աստուծոյ մարդիկը ծնունդը չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին մղումով է որ Աստուծոյ մարդիկը ծնունդը չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին մղումով է որ Աստուծոյ մարդիկը 
խօսեցանխօսեցանխօսեցանխօսեցան» » » » (Բ.Պտ 1.21)(Բ.Պտ 1.21)(Բ.Պտ 1.21)(Բ.Պտ 1.21)::::    

Սուրբ Հոգին ոՍուրբ Հոգին ոՍուրբ Հոգին ոՍուրբ Հոգին ո´́́́չ միայն Հին Կտակարանի հեղինակները եւ չ միայն Հին Կտակարանի հեղինակները եւ չ միայն Հին Կտակարանի հեղինակները եւ չ միայն Հին Կտակարանի հեղինակները եւ 
անոնց գրութիւնները ներշնչեց, այլեւ՝ Նոր Կտականոնց գրութիւնները ներշնչեց, այլեւ՝ Նոր Կտականոնց գրութիւնները ներշնչեց, այլեւ՝ Նոր Կտականոնց գրութիւնները ներշնչեց, այլեւ՝ Նոր Կտակարանիարանիարանիարանի::::    
Օրինակ, Ղուկասու առաջին գլուխին մէջ կը կարդանք այն Օրինակ, Ղուկասու առաջին գլուխին մէջ կը կարդանք այն Օրինակ, Ղուկասու առաջին գլուխին մէջ կը կարդանք այն Օրինակ, Ղուկասու առաջին գլուխին մէջ կը կարդանք այն 
օրհներգութիւնը որ Յովհաննէս Մկրտիչի օրհներգութիւնը որ Յովհաննէս Մկրտիչի օրհներգութիւնը որ Յովհաննէս Մկրտիչի օրհներգութիւնը որ Յովհաննէս Մկրտիչի ««««Հայրը՝ Զաքարիան Հայրը՝ Զաքարիան Հայրը՝ Զաքարիան Հայրը՝ Զաքարիան 
Սուրբ Հոգիով լեցուածՍուրբ Հոգիով լեցուածՍուրբ Հոգիով լեցուածՍուրբ Հոգիով լեցուած»»»»    արտասանեց (Ղկ 1.67)արտասանեց (Ղկ 1.67)արտասանեց (Ղկ 1.67)արտասանեց (Ղկ 1.67)::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
բազմաթիւ անգամներ կը շեշտէ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ բազմաթիւ անգամներ կը շեշտէ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ բազմաթիւ անգամներ կը շեշտէ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ բազմաթիւ անգամներ կը շեշտէ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ 
խօսած ըլլալու իրողութիւնըխօսած ըլլալու իրողութիւնըխօսած ըլլալու իրողութիւնըխօսած ըլլալու իրողութիւնը::::    ՅիշեցնՅիշեցնՅիշեցնՅիշեցնեմ անոնցմէ միայն մէկը. եմ անոնցմէ միայն մէկը. եմ անոնցմէ միայն մէկը. եմ անոնցմէ միայն մէկը. 
««««Ձեր քով եկած ատենսիմաստութեան ճարտար խօսքերով չէր որ Ձեր քով եկած ատենսիմաստութեան ճարտար խօսքերով չէր որ Ձեր քով եկած ատենսիմաստութեան ճարտար խօսքերով չէր որ Ձեր քով եկած ատենսիմաստութեան ճարտար խօսքերով չէր որ 
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խօսեցայ կամ քարոզեցի, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ խօսեցայ կամ քարոզեցի, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ խօսեցայ կամ քարոզեցի, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ խօսեցայ կամ քարոզեցի, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ 
ներգործութեամբներգործութեամբներգործութեամբներգործութեամբ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.3Ա.Կր 2.3Ա.Կր 2.3Ա.Կր 2.3----4)4)4)4)::::    

Պետրոս առաքեալ ուշագրաւ քանի մը համարներ ունի, ուր Պետրոս առաքեալ ուշագրաւ քանի մը համարներ ունի, ուր Պետրոս առաքեալ ուշագրաւ քանի մը համարներ ունի, ուր Պետրոս առաքեալ ուշագրաւ քանի մը համարներ ունի, ուր 
ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, որ Սուրբ Հոամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, որ Սուրբ Հոամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, որ Սուրբ Հոամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, որ Սուրբ Հոգին իգին իգին իգին ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
թէթէթէթէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Կտակարաններուն գրիչներուն մղիչ ոյժըՆոր Կտակարաններուն գրիչներուն մղիչ ոյժըՆոր Կտակարաններուն գրիչներուն մղիչ ոյժըՆոր Կտակարաններուն գրիչներուն մղիչ ոյժը::::    Ան Ան Ան Ան 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին հասկնալ Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին հասկնալ Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին հասկնալ Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին հասկնալ 
մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին 
մարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ իմարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ իմարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ իմարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ ի´́́́նչ ժամանակ եւ նչ ժամանակ եւ նչ ժամանակ եւ նչ ժամանակ եւ 
իիիի´́́́նչ պարագաներ կը ծանուցանչ պարագաներ կը ծանուցանչ պարագաներ կը ծանուցանչ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի նէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի նէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի նէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի 
Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ 
անոնց յաջորդելիք փառքին մասինանոնց յաջորդելիք փառքին մասինանոնց յաջորդելիք փառքին մասինանոնց յաջորդելիք փառքին մասին::::    Աստուած անոնց յայտնեց, թէ Աստուած անոնց յայտնեց, թէ Աստուած անոնց յայտնեց, թէ Աստուած անոնց յայտնեց, թէ 
իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն 
համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ 
ներկայիսներկայիսներկայիսներկայիս    Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, 
երկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումովերկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումովերկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումովերկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումով::::    Պատգամներ՝ որոնց Պատգամներ՝ որոնց Պատգամներ՝ որոնց Պատգամներ՝ որոնց 
կատարումը հրեշտակներն իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ կատարումը հրեշտակներն իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ կատարումը հրեշտակներն իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ կատարումը հրեշտակներն իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ 
տեսնելտեսնելտեսնելտեսնել» » » » (Ա.Պտ 1.10(Ա.Պտ 1.10(Ա.Պտ 1.10(Ա.Պտ 1.10----12)12)12)12)::::    

Այսքանը բաւարար է գիտնալու, որ Աստուածաշունչ բառը եւ Այսքանը բաւարար է գիտնալու, որ Աստուածաշունչ բառը եւ Այսքանը բաւարար է գիտնալու, որ Աստուածաշունչ բառը եւ Այսքանը բաւարար է գիտնալու, որ Աստուածաշունչ բառը եւ 
Աստուածաշունչ հասկացողութիւնը մԱստուածաշունչ հասկացողութիւնը մԱստուածաշունչ հասկացողութիւնը մԱստուածաշունչ հասկացողութիւնը մենք չենք ստեղծած, այլ ենք չենք ստեղծած, այլ ենք չենք ստեղծած, այլ ենք չենք ստեղծած, այլ 
ատիկա կու գայ նոյնինքն Աստուածաշունչէն, ինչպէս նաեւ ատիկա կու գայ նոյնինքն Աստուածաշունչէն, ինչպէս նաեւ ատիկա կու գայ նոյնինքն Աստուածաշունչէն, ինչպէս նաեւ ատիկա կու գայ նոյնինքն Աստուածաշունչէն, ինչպէս նաեւ 
գիտնալու, որ Աստուածաշունչին ներշնչականութեան գիտնալու, որ Աստուածաշունչին ներշնչականութեան գիտնալու, որ Աստուածաշունչին ներշնչականութեան գիտնալու, որ Աստուածաշունչին ներշնչականութեան 
ապացոյցը Աստուածաշունչը ինքնիր մէջ ունիապացոյցը Աստուածաշունչը ինքնիր մէջ ունիապացոյցը Աստուածաշունչը ինքնիր մէջ ունիապացոյցը Աստուածաշունչը ինքնիր մէջ ունի::::    

««««Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Օրէնքին ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ Օրէնքին ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ Օրէնքին ընդմէջէնՍուրբ Հոգին խօսեցաւ Օրէնքին ընդմէջէն»»»»::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
հասկնանք Օրէնք ըսելովհասկնանք Օրէնք ըսելովհասկնանք Օրէնք ըսելովհասկնանք Օրէնք ըսելով::::    Օրէնք ըսելով կը հասկնանքՕրէնք ըսելով կը հասկնանքՕրէնք ըսելով կը հասկնանքՕրէնք ըսելով կը հասկնանք    երկու երկու երկու երկու 
բան.բան.բան.բան.---- (1)  (1)  (1)  (1) Կը հասկնանք այն՝ ինչ որ գրուած է մարդուն սրտին, Կը հասկնանք այն՝ ինչ որ գրուած է մարդուն սրտին, Կը հասկնանք այն՝ ինչ որ գրուած է մարդուն սրտին, Կը հասկնանք այն՝ ինչ որ գրուած է մարդուն սրտին, 
մտքին ու խղճմտանքին մէջ, եւ որուն մասին կը խօսի Պօղոս մտքին ու խղճմտանքին մէջ, եւ որուն մասին կը խօսի Պօղոս մտքին ու խղճմտանքին մէջ, եւ որուն մասին կը խօսի Պօղոս մտքին ու խղճմտանքին մէջ, եւ որուն մասին կը խօսի Պօղոս 
առաքեալ (Հռ 2.15)առաքեալ (Հռ 2.15)առաքեալ (Հռ 2.15)առաքեալ (Հռ 2.15)::::    Ասիկա կը կոչուի Ասիկա կը կոչուի Ասիկա կը կոչուի Ասիկա կը կոչուի ««««բնական օրէնքբնական օրէնքբնական օրէնքբնական օրէնք», », », », անոր անոր անոր անոր 
համար որ ինքզինք բնականօրէն կհամար որ ինքզինք բնականօրէն կհամար որ ինքզինք բնականօրէն կհամար որ ինքզինք բնականօրէն կ’’’’արտայայտէարտայայտէարտայայտէարտայայտէ:::: (2)  (2)  (2)  (2) Կայ նաեւ Կայ նաեւ Կայ նաեւ Կայ նաեւ 
այսպէս կոչուած հասարակական այսպէս կոչուած հասարակական այսպէս կոչուած հասարակական այսպէս կոչուած հասարակական օրէնքը, ընկերային, օրէնքը, ընկերային, օրէնքը, ընկերային, օրէնքը, ընկերային, 
քաղաքական, քաղաքացիական օրէնքը, որ կը գտնենք քաղաքական, քաղաքացիական օրէնքը, որ կը գտնենք քաղաքական, քաղաքացիական օրէնքը, որ կը գտնենք քաղաքական, քաղաքացիական օրէնքը, որ կը գտնենք 
մարդկային հասարակութեան բոլոր խաւերուն մէջ, մարդկային հասարակութեան բոլոր խաւերուն մէջ, մարդկային հասարակութեան բոլոր խաւերուն մէջ, մարդկային հասարակութեան բոլոր խաւերուն մէջ, 
մասնաւորաբար կազմակերպուած ընկերութիւններու եւ մասնաւորաբար կազմակերպուած ընկերութիւններու եւ մասնաւորաբար կազմակերպուած ընկերութիւններու եւ մասնաւորաբար կազմակերպուած ընկերութիւններու եւ 
պետութիւններու մէջպետութիւններու մէջպետութիւններու մէջպետութիւններու մէջ::::    Այս պարագայիս, օրէնքը ի՞նչ դեր ունիԱյս պարագայիս, օրէնքը ի՞նչ դեր ունիԱյս պարագայիս, օրէնքը ի՞նչ դեր ունիԱյս պարագայիս, օրէնքը ի՞նչ դեր ունի::::    
Օրէնքը կրկնակ դեր ունի. մէկ կողմէ զսպիչ դեր Օրէնքը կրկնակ դեր ունի. մէկ կողմէ զսպիչ դեր Օրէնքը կրկնակ դեր ունի. մէկ կողմէ զսպիչ դեր Օրէնքը կրկնակ դեր ունի. մէկ կողմէ զսպիչ դեր կը կատարէ, կը կատարէ, կը կատարէ, կը կատարէ, 
որպէսզի անկարգութիւնները նուազին, իսկ միւս կողմէն, ան կը որպէսզի անկարգութիւնները նուազին, իսկ միւս կողմէն, ան կը որպէսզի անկարգութիւնները նուազին, իսկ միւս կողմէն, ան կը որպէսզի անկարգութիւնները նուազին, իսկ միւս կողմէն, ան կը 
սահմանէ թէսահմանէ թէսահմանէ թէսահմանէ թէ´́́́    անհատին եւ թէանհատին եւ թէանհատին եւ թէանհատին եւ թէ´́́́    ընկերութեան կամ ընկերութեան կամ ընկերութեան կամ ընկերութեան կամ 
հաւաքականութեան իրաւունքներըհաւաքականութեան իրաւունքներըհաւաքականութեան իրաւունքներըհաւաքականութեան իրաւունքները::::    
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Արդ, երբ կը խօսինք Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կամ Արդ, երբ կը խօսինք Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կամ Արդ, երբ կը խօսինք Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կամ Արդ, երբ կը խօսինք Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կամ 
ներշնչուած Աստուածաշունչին Օրէնքին մասին, ո՞ր մէկ օրէնքը ներշնչուած Աստուածաշունչին Օրէնքին մասին, ո՞ր մէկ օրէնքը ներշնչուած Աստուածաշունչին Օրէնքին մասին, ո՞ր մէկ օրէնքը ներշնչուած Աստուածաշունչին Օրէնքին մասին, ո՞ր մէկ օրէնքը 
կը հասկնակը հասկնակը հասկնակը հասկնանք. մարդուն սրտին մէջ գրուած բնակա՞ն օրէնքը, թէ՝ նք. մարդուն սրտին մէջ գրուած բնակա՞ն օրէնքը, թէ՝ նք. մարդուն սրտին մէջ գրուած բնակա՞ն օրէնքը, թէ՝ նք. մարդուն սրտին մէջ գրուած բնակա՞ն օրէնքը, թէ՝ 
քաղաքական օրէնքըքաղաքական օրէնքըքաղաքական օրէնքըքաղաքական օրէնքը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկը եւ ոչ մէկը եւ ոչ մէկը եւ ոչ մէկը եւ ո´́́́չ միւսըչ միւսըչ միւսըչ միւսը::::    Այլ կը հասկնանք Այլ կը հասկնանք Այլ կը հասկնանք Այլ կը հասկնանք 
Աստուածաշնչական Օրէնքը, այսինքն՝ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշնչական Օրէնքը, այսինքն՝ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշնչական Օրէնքը, այսինքն՝ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշնչական Օրէնքը, այսինքն՝ Աստուածաշունչին մէջ 
գտնուող Օրէնքը, որ մէկէ աւելի հասկացողութիւններ ունի.գտնուող Օրէնքը, որ մէկէ աւելի հասկացողութիւններ ունի.գտնուող Օրէնքը, որ մէկէ աւելի հասկացողութիւններ ունի.գտնուող Օրէնքը, որ մէկէ աւելի հասկացողութիւններ ունի.----    

1.1.1.1.----    Քիչ առաջ ըսի որ Եբրայական մտածողութեանՔիչ առաջ ըսի որ Եբրայական մտածողութեանՔիչ առաջ ըսի որ Եբրայական մտածողութեանՔիչ առաջ ըսի որ Եբրայական մտածողութեան    մէջ, Հին մէջ, Հին մէջ, Հին մէջ, Հին 
Կտակարանը երեք մասերէ կը բաղկանար, որուն առաջին մասը Կտակարանը երեք մասերէ կը բաղկանար, որուն առաջին մասը Կտակարանը երեք մասերէ կը բաղկանար, որուն առաջին մասը Կտակարանը երեք մասերէ կը բաղկանար, որուն առաջին մասը 
կը կոչուէր Օրէնք, եւ որ կը վերաբերի առաջին հինգ գիրքերուն՝ կը կոչուէր Օրէնք, եւ որ կը վերաբերի առաջին հինգ գիրքերուն՝ կը կոչուէր Օրէնք, եւ որ կը վերաբերի առաջին հինգ գիրքերուն՝ կը կոչուէր Օրէնք, եւ որ կը վերաբերի առաջին հինգ գիրքերուն՝ 
Ծննդոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց եւ Երկրորդումն ՕրէնքիԾննդոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց եւ Երկրորդումն ՕրէնքիԾննդոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց եւ Երկրորդումն ՕրէնքիԾննդոց, Ելից, Ղեւտացւոց, Թուոց եւ Երկրորդումն Օրէնքի::::    Այս Այս Այս Այս 
գիրքերը իրակա՞ն իմաստով օրէնք ենգիրքերը իրակա՞ն իմաստով օրէնք ենգիրքերը իրակա՞ն իմաստով օրէնք ենգիրքերը իրակա՞ն իմաստով օրէնք են::::    Օրինակ, Ծննդոց գիրքը Օրինակ, Ծննդոց գիրքը Օրինակ, Ծննդոց գիրքը Օրինակ, Ծննդոց գիրքը 
օրէնքի կամ օրէնքներ նօրէնքի կամ օրէնքներ նօրէնքի կամ օրէնքներ նօրէնքի կամ օրէնքներ ներկայացնող գի՞րք էերկայացնող գի՞րք էերկայացնող գի՞րք էերկայացնող գի՞րք է::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Ծննդոց գիրքը Ծննդոց գիրքը Ծննդոց գիրքը Ծննդոց գիրքը 
պատմական գիրք էպատմական գիրք էպատմական գիրք էպատմական գիրք է::::    Կարեւոր է գիտնալ որ Աստուածաշունչին Կարեւոր է գիտնալ որ Աստուածաշունչին Կարեւոր է գիտնալ որ Աստուածաշունչին Կարեւոր է գիտնալ որ Աստուածաշունչին 
մէջ օրէնք կը կոչուի նաեւ պատմութիւնը, որովհետեւ մէջ օրէնք կը կոչուի նաեւ պատմութիւնը, որովհետեւ մէջ օրէնք կը կոչուի նաեւ պատմութիւնը, որովհետեւ մէջ օրէնք կը կոչուի նաեւ պատմութիւնը, որովհետեւ 
Աստուածաշունչին մէջ քաղաքական կամ քաղաքացիական Աստուածաշունչին մէջ քաղաքական կամ քաղաքացիական Աստուածաշունչին մէջ քաղաքական կամ քաղաքացիական Աստուածաշունչին մէջ քաղաքական կամ քաղաքացիական 
պատմութիւն չէ. Աստուածաշունչին պատմութիւնը յատուկ պատմութիւն չէ. Աստուածաշունչին պատմութիւնը յատուկ պատմութիւն չէ. Աստուածաշունչին պատմութիւնը յատուկ պատմութիւն չէ. Աստուածաշունչին պատմութիւնը յատուկ 
նպատակ մը ունինպատակ մը ունինպատակ մը ունինպատակ մը ունի::::    ՆպատՆպատՆպատՆպատակն է դաստիարակել ընթերցողը եւ ակն է դաստիարակել ընթերցողը եւ ակն է դաստիարակել ընթերցողը եւ ակն է դաստիարակել ընթերցողը եւ 
անոր տալ Աստուծմով ապրելու կանոնները կամ սկզբունքներըանոր տալ Աստուծմով ապրելու կանոնները կամ սկզբունքներըանոր տալ Աստուծմով ապրելու կանոնները կամ սկզբունքներըանոր տալ Աստուծմով ապրելու կանոնները կամ սկզբունքները::::    

2.2.2.2.----    Մարգարէութիւնները օրէնք չենՄարգարէութիւնները օրէնք չենՄարգարէութիւնները օրէնք չենՄարգարէութիւնները օրէնք չեն::::    Թէպէտ, յիշենք որ ըստ Թէպէտ, յիշենք որ ըստ Թէպէտ, յիշենք որ ըստ Թէպէտ, յիշենք որ ըստ 
Եբրայեցիներուն, մարգարէութիւնները ուրիշ բան չեն եթէ ոչ Եբրայեցիներուն, մարգարէութիւնները ուրիշ բան չեն եթէ ոչ Եբրայեցիներուն, մարգարէութիւնները ուրիշ բան չեն եթէ ոչ Եբրայեցիներուն, մարգարէութիւնները ուրիշ բան չեն եթէ ոչ 
Օրէնքին (Հնգամատեանին) մեկնութիւնըՕրէնքին (Հնգամատեանին) մեկնութիւնըՕրէնքին (Հնգամատեանին) մեկնութիւնըՕրէնքին (Հնգամատեանին) մեկնութիւնը::::    Բայց երբ Բայց երբ Բայց երբ Բայց երբ 
մարգարէութիւններմարգարէութիւններմարգարէութիւններմարգարէութիւնները կարդանք, թէեւ այդպիսի մեկնութիւն չենք ը կարդանք, թէեւ այդպիսի մեկնութիւն չենք ը կարդանք, թէեւ այդպիսի մեկնութիւն չենք ը կարդանք, թէեւ այդպիսի մեկնութիւն չենք 
գտներ հոն, բայց խորքին մէջ, մարգարէութեանց ալ նպատակը գտներ հոն, բայց խորքին մէջ, մարգարէութեանց ալ նպատակը գտներ հոն, բայց խորքին մէջ, մարգարէութեանց ալ նպատակը գտներ հոն, բայց խորքին մէջ, մարգարէութեանց ալ նպատակը 
Աստուծոյ ճամբան եւ Աստուծոյ սկզբունքները սորվեցնելն էԱստուծոյ ճամբան եւ Աստուծոյ սկզբունքները սորվեցնելն էԱստուծոյ ճամբան եւ Աստուծոյ սկզբունքները սորվեցնելն էԱստուծոյ ճամբան եւ Աստուծոյ սկզբունքները սորվեցնելն է::::    
Պէտք է նկատի առնել որ Հնգամատեանին մէջ կան նաեւ Պէտք է նկատի առնել որ Հնգամատեանին մէջ կան նաեւ Պէտք է նկատի առնել որ Հնգամատեանին մէջ կան նաեւ Պէտք է նկատի առնել որ Հնգամատեանին մէջ կան նաեւ 
մարգարէական գործեր, եւ բնական է որ այդպէս ըլլայ, մարգարէական գործեր, եւ բնական է որ այդպէս ըլլայ, մարգարէական գործեր, եւ բնական է որ այդպէս ըլլայ, մարգարէական գործեր, եւ բնական է որ այդպէս ըլլայ, 
մանաւանդ ոմանաւանդ ոմանաւանդ ոմանաւանդ որ անոնք գործեն են մարգարէի մը՝ Մովսէսիր անոնք գործեն են մարգարէի մը՝ Մովսէսիր անոնք գործեն են մարգարէի մը՝ Մովսէսիր անոնք գործեն են մարգարէի մը՝ Մովսէսի::::    

3.3.3.3.----    Երբեմն օրէնք ըսելով կը հասկցուի ամբողջ Երբեմն օրէնք ըսելով կը հասկցուի ամբողջ Երբեմն օրէնք ըսելով կը հասկցուի ամբողջ Երբեմն օրէնք ըսելով կը հասկցուի ամբողջ 
Աստուածաշունչը, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ Հին Աստուածաշունչը, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ Հին Աստուածաշունչը, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ Հին Աստուածաշունչը, ճիշդ անոր համար ալ, յաճախ Հին 
Կտակարանը կը կոչուի Հին Օրէնք, իսկ Նոր Կտակարանը՝ Նոր Կտակարանը կը կոչուի Հին Օրէնք, իսկ Նոր Կտակարանը՝ Նոր Կտակարանը կը կոչուի Հին Օրէնք, իսկ Նոր Կտակարանը՝ Նոր Կտակարանը կը կոչուի Հին Օրէնք, իսկ Նոր Կտակարանը՝ Նոր 
ՕրէնքՕրէնքՕրէնքՕրէնք::::    Հոգեգալստեան օրերուն երգուած շարականին մէջ, Հոգեգալստեան օրերուն երգուած շարականին մէջ, Հոգեգալստեան օրերուն երգուած շարականին մէջ, Հոգեգալստեան օրերուն երգուած շարականին մէջ, 
հետեւեալը կհետեւեալը կհետեւեալը կհետեւեալը կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««ԳոԳոԳոԳովեցէվեցէվեցէվեցէ´́́́ք իմաստութեան առատաբուխ ք իմաստութեան առատաբուխ ք իմաստութեան առատաբուխ ք իմաստութեան առատաբուխ 
Աղբիւրը (Սուրբ Հոգին), որ խօսեցաւ Աստուծոյ Հին եւ Նոր Աղբիւրը (Սուրբ Հոգին), որ խօսեցաւ Աստուծոյ Հին եւ Նոր Աղբիւրը (Սուրբ Հոգին), որ խօսեցաւ Աստուծոյ Հին եւ Նոր Աղբիւրը (Սուրբ Հոգին), որ խօսեցաւ Աստուծոյ Հին եւ Նոր 
օրէնքներըօրէնքներըօրէնքներըօրէնքները»»»»::::    

4.4.4.4.----    Օրէնք կը կոչուին կամ օրէնք կը համարուին նաեւ բոլոր Օրէնք կը կոչուին կամ օրէնք կը համարուին նաեւ բոլոր Օրէնք կը կոչուին կամ օրէնք կը համարուին նաեւ բոլոր Օրէնք կը կոչուին կամ օրէնք կը համարուին նաեւ բոլոր 
այն գիրքերը, որոնք բացատրողական բնոյթ ունին, եւ որոնք այն գիրքերը, որոնք բացատրողական բնոյթ ունին, եւ որոնք այն գիրքերը, որոնք բացատրողական բնոյթ ունին, եւ որոնք այն գիրքերը, որոնք բացատրողական բնոյթ ունին, եւ որոնք 



 

www.hygradaran.weebly.com 310

ուղեցոյց կը դառնան Աստուածաշնչական օրէնքը հասկնալու ուղեցոյց կը դառնան Աստուածաշնչական օրէնքը հասկնալու ուղեցոյց կը դառնան Աստուածաշնչական օրէնքը հասկնալու ուղեցոյց կը դառնան Աստուածաշնչական օրէնքը հասկնալու 
համարհամարհամարհամար::::    

Ի՞նչ նպատակով տրուեցան Աստուածաշնչական օրէնքներըԻ՞նչ նպատակով տրուեցան Աստուածաշնչական օրէնքներըԻ՞նչ նպատակով տրուեցան Աստուածաշնչական օրէնքներըԻ՞նչ նպատակով տրուեցան Աստուածաշնչական օրէնքները::::    
Անոնք տրուեցան երեք նպատակներով.Անոնք տրուեցան երեք նպատակներով.Անոնք տրուեցան երեք նպատակներով.Անոնք տրուեցան երեք նպատակներով.----    

1.1.1.1.----    Աստուածաշնչական օրէնքին նպատակն էր, առաջին Աստուածաշնչական օրէնքին նպատակն էր, առաջին Աստուածաշնչական օրէնքին նպատակն էր, առաջին Աստուածաշնչական օրէնքին նպատակն էր, առաջին 
հերթին, մարդոց ճանչցնել իրենց յանցանքներն ու սխալները, հերթին, մարդոց ճանչցնել իրենց յանցանքներն ու սխալները, հերթին, մարդոց ճանչցնել իրենց յանցանքներն ու սխալները, հերթին, մարդոց ճանչցնել իրենց յանցանքներն ու սխալները, 
ինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Օրէնքը տրուեցաւ որպէսզի Օրէնքը տրուեցաւ որպէսզի Օրէնքը տրուեցաւ որպէսզի Օրէնքը տրուեցաւ որպէսզի 
մարդիկ իրեմարդիկ իրեմարդիկ իրեմարդիկ իրենց յանցանքները ճանչնան, մինչեւ Աբրահամի նց յանցանքները ճանչնան, մինչեւ Աբրահամի նց յանցանքները ճանչնան, մինչեւ Աբրահամի նց յանցանքները ճանչնան, մինչեւ Աբրահամի 
զաւակին՝ այսինքն՝ Քրիստոսի գալըզաւակին՝ այսինքն՝ Քրիստոսի գալըզաւակին՝ այսինքն՝ Քրիստոսի գալըզաւակին՝ այսինքն՝ Քրիստոսի գալը»»»» ( ( ( (Գղ 3.19)Գղ 3.19)Գղ 3.19)Գղ 3.19)::::    

2.2.2.2.----    Աստուածաշնչական օրէնքին երկրորդ նպատակը, Աստուածաշնչական օրէնքին երկրորդ նպատակը, Աստուածաշնչական օրէնքին երկրորդ նպատակը, Աստուածաշնչական օրէնքին երկրորդ նպատակը, 
աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան դաստիարակութիւն աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան դաստիարակութիւն աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան դաստիարակութիւն աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան դաստիարակութիւն 
մը տալն էմը տալն էմը տալն էմը տալն է::::    Յիշեցէք որ երբ Օրէնքի ուսուցիչ մը Քրիստոսի Յիշեցէք որ երբ Օրէնքի ուսուցիչ մը Քրիստոսի Յիշեցէք որ երբ Օրէնքի ուսուցիչ մը Քրիստոսի Յիշեցէք որ երբ Օրէնքի ուսուցիչ մը Քրիստոսի 
հարցուց թէ ոհարցուց թէ ոհարցուց թէ ոհարցուց թէ ո´́́́րն է կարերն է կարերն է կարերն է կարեւորագոյն պատուիրանը, Քրիստոս ւորագոյն պատուիրանը, Քրիստոս ւորագոյն պատուիրանը, Քրիստոս ւորագոյն պատուիրանը, Քրիստոս 
պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. ««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´́́́    քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ, քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ, քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ, քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ, 
ամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ մտքովդ»»»»::::    Քրիստոս հաստատելէ Քրիստոս հաստատելէ Քրիստոս հաստատելէ Քրիստոս հաստատելէ 
ետք թէ ասիկա մեծագոյն եւ կարեւորագոյն պատուիրանն է՝ ետք թէ ասիկա մեծագոյն եւ կարեւորագոյն պատուիրանն է՝ ետք թէ ասիկա մեծագոյն եւ կարեւորագոյն պատուիրանն է՝ ետք թէ ասիկա մեծագոյն եւ կարեւորագոյն պատուիրանն է՝ 
աւելցուց.աւելցուց.աւելցուց.աւելցուց.---- « « « «Երկրորդը ատոր նման է.Երկրորդը ատոր նման է.Երկրորդը ատոր նման է.Երկրորդը ատոր նման է.----    ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´́́́    ընկերդ քու անձիդ ընկերդ քու անձիդ ընկերդ քու անձիդ ընկերդ քու անձիդ 
պէսպէսպէսպէս»»»»::::    Յիշելէ եՅիշելէ եՅիշելէ եՅիշելէ ետք այս երկու պատուիրանները, Քրիստոս ըսաւ.տք այս երկու պատուիրանները, Քրիստոս ըսաւ.տք այս երկու պատուիրանները, Քրիստոս ըսաւ.տք այս երկու պատուիրանները, Քրիստոս ըսաւ.----    
««««Այս երկու պատուիրաններէն կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ Այս երկու պատուիրաններէն կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ Այս երկու պատուիրաններէն կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ Այս երկու պատուիրաններէն կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ 
մարգարէներու ուսուցումներըմարգարէներու ուսուցումներըմարգարէներու ուսուցումներըմարգարէներու ուսուցումները»»»» ( ( ( (Մտ 22.37Մտ 22.37Մտ 22.37Մտ 22.37----40)40)40)40)::::    Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ 
««««Օրէնքը եւ մարգարէներու ուսուցումներըՕրէնքը եւ մարգարէներու ուսուցումներըՕրէնքը եւ մարգարէներու ուսուցումներըՕրէնքը եւ մարգարէներու ուսուցումները» » » » ըսելով, կը հասկցուի ըսելով, կը հասկցուի ըսելով, կը հասկցուի ըսելով, կը հասկցուի 
ամբողջ Հին Կտակարանըամբողջ Հին Կտակարանըամբողջ Հին Կտակարանըամբողջ Հին Կտակարանը:::: 

3.3.3.3.----    Աստուածաշնչական օրէնքԱստուածաշնչական օրէնքԱստուածաշնչական օրէնքԱստուածաշնչական օրէնքին երրորդ նպատակը, մարդոց ին երրորդ նպատակը, մարդոց ին երրորդ նպատակը, մարդոց ին երրորդ նպատակը, մարդոց 
վերաբերեալ բարին խորհելու եւ անոնց համար բարին գործելու վերաբերեալ բարին խորհելու եւ անոնց համար բարին գործելու վերաբերեալ բարին խորհելու եւ անոնց համար բարին գործելու վերաբերեալ բարին խորհելու եւ անոնց համար բարին գործելու 
հիմնական սկզբունքը մարդոց տալն էհիմնական սկզբունքը մարդոց տալն էհիմնական սկզբունքը մարդոց տալն էհիմնական սկզբունքը մարդոց տալն է::::    Այս հաստատումը Այս հաստատումը Այս հաստատումը Այս հաստատումը 
կկկկ’’’’ընենք հիմնուելով Քրիստոսի հետեւեալ խօսքին վրայ. ընենք հիմնուելով Քրիստոսի հետեւեալ խօսքին վրայ. ընենք հիմնուելով Քրիստոսի հետեւեալ խօսքին վրայ. ընենք հիմնուելով Քրիստոսի հետեւեալ խօսքին վրայ. ««««Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ 
կկկկ’’’’ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնց. այս ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնց. այս ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնց. այս ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնց. այս 
սկզբունքը իսկզբունքը իսկզբունքը իսկզբունքը իր մէջ կը խտացնէ Օրէնքն ու մարգարէներու ր մէջ կը խտացնէ Օրէնքն ու մարգարէներու ր մէջ կը խտացնէ Օրէնքն ու մարգարէներու ր մէջ կը խտացնէ Օրէնքն ու մարգարէներու 
ուսուցումներըուսուցումներըուսուցումներըուսուցումները»»»» ( ( ( (Մտ 7.12)Մտ 7.12)Մտ 7.12)Մտ 7.12)::::    Ուշագրաւ է որ Քրիստոս իր տուած Ուշագրաւ է որ Քրիստոս իր տուած Ուշագրաւ է որ Քրիստոս իր տուած Ուշագրաւ է որ Քրիստոս իր տուած 
այս պատուէրին կամ պատուիրանին մէջ խտացուած կը գտնէ այս պատուէրին կամ պատուիրանին մէջ խտացուած կը գտնէ այս պատուէրին կամ պատուիրանին մէջ խտացուած կը գտնէ այս պատուէրին կամ պատուիրանին մէջ խտացուած կը գտնէ 
ամբողջ Հին Կտակարանի ուսուցումներըամբողջ Հին Կտակարանի ուսուցումներըամբողջ Հին Կտակարանի ուսուցումներըամբողջ Հին Կտակարանի ուսուցումները::::    

Աստուածաշնչական օրէնքը կարելի է երեք Աստուածաշնչական օրէնքը կարելի է երեք Աստուածաշնչական օրէնքը կարելի է երեք Աստուածաշնչական օրէնքը կարելի է երեք 
խմբաւորումներու բաժնել.խմբաւորումներու բաժնել.խմբաւորումներու բաժնել.խմբաւորումներու բաժնել.----    

1.1.1.1.----    ԲարոյակԲարոյակԲարոյակԲարոյական օրէնքներըան օրէնքներըան օրէնքներըան օրէնքները::::    Աստուածաշունչի կարեւոր մէկ Աստուածաշունչի կարեւոր մէկ Աստուածաշունչի կարեւոր մէկ Աստուածաշունչի կարեւոր մէկ 
մասը այն սկզբունքներն են, որոնք մեզի կը սորվեցնեն թէ իմասը այն սկզբունքներն են, որոնք մեզի կը սորվեցնեն թէ իմասը այն սկզբունքներն են, որոնք մեզի կը սորվեցնեն թէ իմասը այն սկզբունքներն են, որոնք մեզի կը սորվեցնեն թէ ի´́́́նչն է նչն է նչն է նչն է 
սխալը եւ իսխալը եւ իսխալը եւ իսխալը եւ ի´́́́նչն է շիտակընչն է շիտակընչն է շիտակընչն է շիտակը::::    Ասոնք կը կոչուին բարոյական Ասոնք կը կոչուին բարոյական Ասոնք կը կոչուին բարոյական Ասոնք կը կոչուին բարոյական 
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սկզբունքներ կամ կանոններ, որոնց լաւագոյն մէկ նմոյշը սկզբունքներ կամ կանոններ, որոնց լաւագոյն մէկ նմոյշը սկզբունքներ կամ կանոններ, որոնց լաւագոյն մէկ նմոյշը սկզբունքներ կամ կանոններ, որոնց լաւագոյն մէկ նմոյշը 
տասնաբանեայ պատուիրաններն ենտասնաբանեայ պատուիրաններն ենտասնաբանեայ պատուիրաններն ենտասնաբանեայ պատուիրաններն են::::    

2.2.2.2.----    Խտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներ::::    Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք ««««խտրական խտրական խտրական խտրական 
օրէնքներօրէնքներօրէնքներօրէնքներ» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով:::: « « « «Խտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներԽտրական օրէնքներ» » » » ըսելով, կը հասկնանք ըսելով, կը հասկնանք ըսելով, կը հասկնանք ըսելով, կը հասկնանք 
ծիսական այն օրէնքները, որոնք Աստուծոյ ժողովուրդին կը ծիսական այն օրէնքները, որոնք Աստուծոյ ժողովուրդին կը ծիսական այն օրէնքները, որոնք Աստուծոյ ժողովուրդին կը ծիսական այն օրէնքները, որոնք Աստուծոյ ժողովուրդին կը 
սորվեցնեն թէ իսորվեցնեն թէ իսորվեցնեն թէ իսորվեցնեն թէ ի´́́́նչ բան կարելի է ուտել եւ ինչ բան կարելի է ուտել եւ ինչ բան կարելի է ուտել եւ ինչ բան կարելի է ուտել եւ ի´́́́նչ բան կարելի չէ նչ բան կարելի չէ նչ բան կարելի չէ նչ բան կարելի չէ 
ուտել, իուտել, իուտել, իուտել, ի´́́́նչ պէտք է ընծայել Աստուծոյ իբրեւ զոհ եւ ինչ պէտք է ընծայել Աստուծոյ իբրեւ զոհ եւ ինչ պէտք է ընծայել Աստուծոյ իբրեւ զոհ եւ ինչ պէտք է ընծայել Աստուծոյ իբրեւ զոհ եւ ի´́́́նչ պէտք նչ պէտք նչ պէտք նչ պէտք չէ չէ չէ չէ 
ընծայել, իընծայել, իընծայել, իընծայել, ի´́́́նչ պէտք է ընել սրբուելու համար եւ ինչ պէտք է ընել սրբուելու համար եւ ինչ պէտք է ընել սրբուելու համար եւ ինչ պէտք է ընել սրբուելու համար եւ ի´́́́նչ պէտք է ընել նչ պէտք է ընել նչ պէտք է ընել նչ պէտք է ընել 
մեր յանցանքները քաւելու համարմեր յանցանքները քաւելու համարմեր յանցանքները քաւելու համարմեր յանցանքները քաւելու համար::::    Այս ծիրէն ներս կԱյս ծիրէն ներս կԱյս ծիրէն ներս կԱյս ծիրէն ներս կ’’’’իյնայ իյնայ իյնայ իյնայ 
ծիսական ոեւէ օրէնքծիսական ոեւէ օրէնքծիսական ոեւէ օրէնքծիսական ոեւէ օրէնք:::: 

3.3.3.3.----    Դատաստանական օրէնքներԴատաստանական օրէնքներԴատաստանական օրէնքներԴատաստանական օրէնքներ::::    Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշունչին մէջ 
կան օրէնքներ որոնք կը սահմանեն մարդ անհատին կամ կան օրէնքներ որոնք կը սահմանեն մարդ անհատին կամ կան օրէնքներ որոնք կը սահմանեն մարդ անհատին կամ կան օրէնքներ որոնք կը սահմանեն մարդ անհատին կամ 
ընկերութեան իրաւունքնեընկերութեան իրաւունքնեընկերութեան իրաւունքնեընկերութեան իրաւունքները. կան օրէնքներ որոնք կը ճշդեն թէ րը. կան օրէնքներ որոնք կը ճշդեն թէ րը. կան օրէնքներ որոնք կը ճշդեն թէ րը. կան օրէնքներ որոնք կը ճշդեն թէ 
եեեե´́́́րբ պէտք է պատժել եւ երբ պէտք է պատժել եւ երբ պէտք է պատժել եւ երբ պէտք է պատժել եւ ե´́́́րբ պէտք չէ պատժել, եւ որու իրբ պէտք չէ պատժել, եւ որու իրբ պէտք չէ պատժել, եւ որու իրբ պէտք չէ պատժել, եւ որու ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պատիժ պէտք է տալպատիժ պէտք է տալպատիժ պէտք է տալպատիժ պէտք է տալ::::    Ասիկա անշուշտ դատաւորներու գործն էԱսիկա անշուշտ դատաւորներու գործն էԱսիկա անշուշտ դատաւորներու գործն էԱսիկա անշուշտ դատաւորներու գործն է::::    
Ճիշդ անոր համար ալ Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք Ճիշդ անոր համար ալ Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք Ճիշդ անոր համար ալ Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք Ճիշդ անոր համար ալ Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք 
նշանակուած դատաւորներու մասին, որոնց պարտականութիւնն նշանակուած դատաւորներու մասին, որոնց պարտականութիւնն նշանակուած դատաւորներու մասին, որոնց պարտականութիւնն նշանակուած դատաւորներու մասին, որոնց պարտականութիւնն 
է քննել է քննել է քննել է քննել յարուցուած հարցերը եւ վճիռ արձակելյարուցուած հարցերը եւ վճիռ արձակելյարուցուած հարցերը եւ վճիռ արձակելյարուցուած հարցերը եւ վճիռ արձակել::::    Վճիռը Վճիռը Վճիռը Վճիռը 
դատաստան ըլլալէ եդատաստան ըլլալէ եդատաստան ըլլալէ եդատաստան ըլլալէ ե´́́́տք միայն կտք միայն կտք միայն կտք միայն կ’’’’արձակուէր. ասկէ յառաջ եկած արձակուէր. ասկէ յառաջ եկած արձակուէր. ասկէ յառաջ եկած արձակուէր. ասկէ յառաջ եկած 
է է է է ««««դատաստանական օրէնքներդատաստանական օրէնքներդատաստանական օրէնքներդատաստանական օրէնքներ» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    

Ամբողջ աստուածաշնչական օրէնքի վախճանական Ամբողջ աստուածաշնչական օրէնքի վախճանական Ամբողջ աստուածաշնչական օրէնքի վախճանական Ամբողջ աստուածաշնչական օրէնքի վախճանական 
նպատակը, Աստուծոյ ժողովուրդին դաստիարակութիւնն է, նպատակը, Աստուծոյ ժողովուրդին դաստիարակութիւնն է, նպատակը, Աստուծոյ ժողովուրդին դաստիարակութիւնն է, նպատակը, Աստուծոյ ժողովուրդին դաստիարակութիւնն է, 
պատրաստութիւնն էպատրաստութիւնն էպատրաստութիւնն էպատրաստութիւնն է::::    Այս հաստԱյս հաստԱյս հաստԱյս հաստատումը ինքնին կը նշանակէ, թէ ատումը ինքնին կը նշանակէ, թէ ատումը ինքնին կը նշանակէ, թէ ատումը ինքնին կը նշանակէ, թէ 
անցեալին տրուած օրէնքը ժամանակաւոր բնոյթ մը ունէրանցեալին տրուած օրէնքը ժամանակաւոր բնոյթ մը ունէրանցեալին տրուած օրէնքը ժամանակաւոր բնոյթ մը ունէրանցեալին տրուած օրէնքը ժամանակաւոր բնոյթ մը ունէր::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
կարեւոր է ճշդել թէ Հին Կտակարանի մէջ ի՞նչն է կարեւոր է ճշդել թէ Հին Կտակարանի մէջ ի՞նչն է կարեւոր է ճշդել թէ Հին Կտակարանի մէջ ի՞նչն է կարեւոր է ճշդել թէ Հին Կտակարանի մէջ ի՞նչն է 
ժամանակաւորը եւ ի՞նչն է մնայունըժամանակաւորը եւ ի՞նչն է մնայունըժամանակաւորը եւ ի՞նչն է մնայունըժամանակաւորը եւ ի՞նչն է մնայունը::::    Ինչ որ բարոյական Ինչ որ բարոյական Ինչ որ բարոյական Ինչ որ բարոյական 
սկզբունք իբրեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ, անիկա սկզբունք իբրեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ, անիկա սկզբունք իբրեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ, անիկա սկզբունք իբրեւ կը ներկայանայ Հին Կտակարանին մէջ, անիկա 
ժամանակ չի ճանչնար, ժամանակ չի ճանչնար, ժամանակ չի ճանչնար, ժամանակ չի ճանչնար, ի զօրու է բոլոր ժամանակներուն համարի զօրու է բոլոր ժամանակներուն համարի զօրու է բոլոր ժամանակներուն համարի զօրու է բոլոր ժամանակներուն համար::::    
Օրինակ, Տասնաբանեան դադրա՞ծ է մեզի համար ուղեցոյց Օրինակ, Տասնաբանեան դադրա՞ծ է մեզի համար ուղեցոյց Օրինակ, Տասնաբանեան դադրա՞ծ է մեզի համար ուղեցոյց Օրինակ, Տասնաբանեան դադրա՞ծ է մեզի համար ուղեցոյց 
ըլլալէ. բնականաբար ոըլլալէ. բնականաբար ոըլլալէ. բնականաբար ոըլլալէ. բնականաբար ո´́́́չչչչ::::    

Բայց ինչ որ երկրորդ եւ երրորդ մասերուն կը վերաբերի, Բայց ինչ որ երկրորդ եւ երրորդ մասերուն կը վերաբերի, Բայց ինչ որ երկրորդ եւ երրորդ մասերուն կը վերաբերի, Բայց ինչ որ երկրորդ եւ երրորդ մասերուն կը վերաբերի, 
այսինքն՝ ծիսական եւ դատաստանական օրէնքներուն, անոնք այսինքն՝ ծիսական եւ դատաստանական օրէնքներուն, անոնք այսինքն՝ ծիսական եւ դատաստանական օրէնքներուն, անոնք այսինքն՝ ծիսական եւ դատաստանական օրէնքներուն, անոնք 
իրենց մեծ մասով այլեւս ի զօրու չեն մեզի հիրենց մեծ մասով այլեւս ի զօրու չեն մեզի հիրենց մեծ մասով այլեւս ի զօրու չեն մեզի հիրենց մեծ մասով այլեւս ի զօրու չեն մեզի համարամարամարամար::::    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարանը կը հաստատէ այս ճշմարտութիւնըԿտակարանը կը հաստատէ այս ճշմարտութիւնըԿտակարանը կը հաստատէ այս ճշմարտութիւնըԿտակարանը կը հաստատէ այս ճշմարտութիւնը::::    Օրինակ, Հին Օրինակ, Հին Օրինակ, Հին Օրինակ, Հին 
Կտակարանի մէջ որոշ կենդանիներ անմաքուր ու անսուրբ կը Կտակարանի մէջ որոշ կենդանիներ անմաքուր ու անսուրբ կը Կտակարանի մէջ որոշ կենդանիներ անմաքուր ու անսուրբ կը Կտակարանի մէջ որոշ կենդանիներ անմաքուր ու անսուրբ կը 
կոչուին եւ Աստուած կկոչուին եւ Աստուած կկոչուին եւ Աստուած կկոչուին եւ Աստուած կ’’’’արգիլէ զանոնք ուտել, բայց երբ կը արգիլէ զանոնք ուտել, բայց երբ կը արգիլէ զանոնք ուտել, բայց երբ կը արգիլէ զանոնք ուտել, բայց երբ կը 
կարդանք Գործք Առաքելոց գիրքին 10կարդանք Գործք Առաքելոց գիրքին 10կարդանք Գործք Առաքելոց գիրքին 10կարդանք Գործք Առաքելոց գիրքին 10----րդ գլուխը, հոն կը րդ գլուխը, հոն կը րդ գլուխը, հոն կը րդ գլուխը, հոն կը 
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տեսնենք որ երբ Աստուած կը պատուիրէ Պտեսնենք որ երբ Աստուած կը պատուիրէ Պտեսնենք որ երբ Աստուած կը պատուիրէ Պտեսնենք որ երբ Աստուած կը պատուիրէ Պետրոս առաքեալին ետրոս առաքեալին ետրոս առաքեալին ետրոս առաքեալին 
ելլել եւ ուտել այն անմաքուր կենդանիներէն որոնք յայտնուած ելլել եւ ուտել այն անմաքուր կենդանիներէն որոնք յայտնուած ելլել եւ ուտել այն անմաքուր կենդանիներէն որոնք յայտնուած ելլել եւ ուտել այն անմաքուր կենդանիներէն որոնք յայտնուած 
էին իրեն տեսիլքով, առաքեալը կէին իրեն տեսիլքով, առաքեալը կէին իրեն տեսիլքով, առաքեալը կէին իրեն տեսիլքով, առաքեալը կ’’’’առարկէ՝ ըսելով. առարկէ՝ ըսելով. առարկէ՝ ըսելով. առարկէ՝ ըսելով. ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ւ լիցի ւ լիցի ւ լիցի ւ լիցի 
ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, մինչեւ հիմա չէ պատահած որ պիղծ կամ անմաքուր բան մը ր, մինչեւ հիմա չէ պատահած որ պիղծ կամ անմաքուր բան մը ր, մինչեւ հիմա չէ պատահած որ պիղծ կամ անմաքուր բան մը ր, մինչեւ հիմա չէ պատահած որ պիղծ կամ անմաքուր բան մը 
ուտեմուտեմուտեմուտեմ»»»»::::    Տէրը անոր կը պատասխանէ. Տէրը անոր կը պատասխանէ. Տէրը անոր կը պատասխանէ. Տէրը անոր կը պատասխանէ. ««««Ինչ որ Աստուած իբրեւ Ինչ որ Աստուած իբրեւ Ինչ որ Աստուած իբրեւ Ինչ որ Աստուած իբրեւ 
մաքուր կմաքուր կմաքուր կմաքուր կ’’’’ընծայէընծայէընծայէընծայէ՝ դուն պիղծ մի համարեր՝ դուն պիղծ մի համարեր՝ դուն պիղծ մի համարեր՝ դուն պիղծ մի համարեր»»»» ( ( ( (Գրծ 10.9Գրծ 10.9Գրծ 10.9Գրծ 10.9----15)15)15)15)::::    

Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ ««««կկկկ’’’’ընծայէընծայէընծայէընծայէ» » » » բառը բառը բառը բառը 
ներկայ ժամանակով էներկայ ժամանակով էներկայ ժամանակով էներկայ ժամանակով է::::    Աստուած հիմաԱստուած հիմաԱստուած հիմաԱստուած հիմա´́́́, , , , ներկայիներկայիներկայիներկայի´́́́ս, այսինքն՝ ս, այսինքն՝ ս, այսինքն՝ ս, այսինքն՝ 
Քրիստոսով, նոՔրիստոսով, նոՔրիստոսով, նոՔրիստոսով, նո´́́́ր պատուիրան մը կու տայ, նոր պատուիրան մը կու տայ, նոր պատուիրան մը կու տայ, նոր պատուիրան մը կու տայ, նո´́́́ր թելադրութիւն ր թելադրութիւն ր թելադրութիւն ր թելադրութիւն 
մը կմը կմը կմը կ’’’’ընէ, եւ հետեւաբար, ուտելընէ, եւ հետեւաբար, ուտելընէ, եւ հետեւաբար, ուտելընէ, եւ հետեւաբար, ուտել----չուտելու հին պատուիրանը չուտելու հին պատուիրանը չուտելու հին պատուիրանը չուտելու հին պատուիրանը 
դդդդադրած կը յայտարարուիադրած կը յայտարարուիադրած կը յայտարարուիադրած կը յայտարարուի::::    Այդ եւ ուրիշ պատուիրաններ Այդ եւ ուրիշ պատուիրաններ Այդ եւ ուրիշ պատուիրաններ Այդ եւ ուրիշ պատուիրաններ 
անցեալին իրենց դաստիարակիչ դերը ունեցան, բայց անցեալին իրենց դաստիարակիչ դերը ունեցան, բայց անցեալին իրենց դաստիարակիչ դերը ունեցան, բայց անցեալին իրենց դաստիարակիչ դերը ունեցան, բայց 
Քրիստոսով վերջ գտան, ինչպէս առաքեալը կՔրիստոսով վերջ գտան, ինչպէս առաքեալը կՔրիստոսով վերջ գտան, ինչպէս առաքեալը կՔրիստոսով վերջ գտան, ինչպէս առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր 
խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորդելով, խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորդելով, խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորդելով, խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորդելով, 
որպէսզի հաւատքով արդարանանքորպէսզի հաւատքով արդարանանքորպէսզի հաւատքով արդարանանքորպէսզի հաւատքով արդարանանք::::    Բայց հիմա որ հաւատքը Բայց հիմա որ հաւատքը Բայց հիմա որ հաւատքը Բայց հիմա որ հաւատքը 
եկաեկաեկաեկաւ, այլեւս դաստիարակի պէտք չունինք, որովհետեւ Յիսուս ւ, այլեւս դաստիարակի պէտք չունինք, որովհետեւ Յիսուս ւ, այլեւս դաստիարակի պէտք չունինք, որովհետեւ Յիսուս ւ, այլեւս դաստիարակի պէտք չունինք, որովհետեւ Յիսուս 
Քրիստոսի հաւատալով՝ բոլորդ ալ Աստուծոյ որդիներ եղաքՔրիստոսի հաւատալով՝ բոլորդ ալ Աստուծոյ որդիներ եղաքՔրիստոսի հաւատալով՝ բոլորդ ալ Աստուծոյ որդիներ եղաքՔրիստոսի հաւատալով՝ բոլորդ ալ Աստուծոյ որդիներ եղաք»»»» ( ( ( (Գղ Գղ Գղ Գղ 
3.243.243.243.24----26)26)26)26)::::    

Հետեւաբար, այս երկու մասերը՝ ծիսական եւ Հետեւաբար, այս երկու մասերը՝ ծիսական եւ Հետեւաբար, այս երկու մասերը՝ ծիսական եւ Հետեւաբար, այս երկու մասերը՝ ծիսական եւ 
դատաստանական օրէնքները այլեւս ի զօրու չեն մեզի համար, դատաստանական օրէնքները այլեւս ի զօրու չեն մեզի համար, դատաստանական օրէնքները այլեւս ի զօրու չեն մեզի համար, դատաստանական օրէնքները այլեւս ի զօրու չեն մեզի համար, 
բայց կրնանք ըսել որ անոնց փոխարէն, մենք ունբայց կրնանք ըսել որ անոնց փոխարէն, մենք ունբայց կրնանք ըսել որ անոնց փոխարէն, մենք ունբայց կրնանք ըսել որ անոնց փոխարէն, մենք ունինք Քրիստոսի ինք Քրիստոսի ինք Քրիստոսի ինք Քրիստոսի 
օրէնքը, թէպէտ այդ օրէնքը՝ օրէնքի կամ օրէնքներու գիրք մը չէ, օրէնքը, թէպէտ այդ օրէնքը՝ օրէնքի կամ օրէնքներու գիրք մը չէ, օրէնքը, թէպէտ այդ օրէնքը՝ օրէնքի կամ օրէնքներու գիրք մը չէ, օրէնքը, թէպէտ այդ օրէնքը՝ օրէնքի կամ օրէնքներու գիրք մը չէ, 
այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««հոգիի օրէնքհոգիի օրէնքհոգիի օրէնքհոգիի օրէնք» » » » է, է, է, է, ««««ազատութեան օրէնքազատութեան օրէնքազատութեան օրէնքազատութեան օրէնք» » » » է, ինչպէս Նոր է, ինչպէս Նոր է, ինչպէս Նոր է, ինչպէս Նոր 
Կտակարանը զայն կը կոչէԿտակարանը զայն կը կոչէԿտակարանը զայն կը կոչէԿտակարանը զայն կը կոչէ::::    Մենք այդ նոր օրէնքին տակ ապրելու Մենք այդ նոր օրէնքին տակ ապրելու Մենք այդ նոր օրէնքին տակ ապրելու Մենք այդ նոր օրէնքին տակ ապրելու 
կանչուած ենք եւ այդ օրէնքը նոյնինքն շնորհքն էկանչուած ենք եւ այդ օրէնքը նոյնինքն շնորհքն էկանչուած ենք եւ այդ օրէնքը նոյնինքն շնորհքն էկանչուած ենք եւ այդ օրէնքը նոյնինքն շնորհքն է::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնինք երկրորդ հաստատանցնինք երկրորդ հաստատանցնինք երկրորդ հաստատանցնինք երկրորդ հաստատումին՝ ումին՝ ումին՝ ումին՝ ««««Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Սուրբ Հոգին խօսեցաւ 
մարգարէներուն ընդմէջէնմարգարէներուն ընդմէջէնմարգարէներուն ընդմէջէնմարգարէներուն ընդմէջէն»»»»::::    Ո՞վ է մարգարէնՈ՞վ է մարգարէնՈ՞վ է մարգարէնՈ՞վ է մարգարէն::::    Մարգարէն Մարգարէն Մարգարէն Մարգարէն 
Աստուծոյ բերանն է, Աստուծոյ խօսնակն է, եւ հետեւաբար, Աստուծոյ բերանն է, Աստուծոյ խօսնակն է, եւ հետեւաբար, Աստուծոյ բերանն է, Աստուծոյ խօսնակն է, եւ հետեւաբար, Աստուծոյ բերանն է, Աստուծոյ խօսնակն է, եւ հետեւաբար, 
Աստուծոյ պատգամը մեզի փոխանցողն էԱստուծոյ պատգամը մեզի փոխանցողն էԱստուծոյ պատգամը մեզի փոխանցողն էԱստուծոյ պատգամը մեզի փոխանցողն է::::    Այս Այս Այս Այս 
պատգամախօսներուն միջոցաւ, Աստուած իր կամքն ու գործն է պատգամախօսներուն միջոցաւ, Աստուած իր կամքն ու գործն է պատգամախօսներուն միջոցաւ, Աստուած իր կամքն ու գործն է պատգամախօսներուն միջոցաւ, Աստուած իր կամքն ու գործն է 
որ կը փորձէ յայտնել մեզիոր կը փորձէ յայտնել մեզիոր կը փորձէ յայտնել մեզիոր կը փորձէ յայտնել մեզի::::    Այս իմԱյս իմԱյս իմԱյս իմաստով, մարգարէն երեք աստով, մարգարէն երեք աստով, մարգարէն երեք աստով, մարգարէն երեք 
տարբեր պաշտօններ ունի.տարբեր պաշտօններ ունի.տարբեր պաշտօններ ունի.տարբեր պաշտօններ ունի.----    

1.1.1.1.----    Մարգարէն Աստուծոյ գործերուն, կամ անցեալ Մարգարէն Աստուծոյ գործերուն, կամ անցեալ Մարգարէն Աստուծոյ գործերուն, կամ անցեալ Մարգարէն Աստուծոյ գործերուն, կամ անցեալ 
պատմութեան վկայագրութիւնը ընողն է, կամ անոր մասին պատմութեան վկայագրութիւնը ընողն է, կամ անոր մասին պատմութեան վկայագրութիւնը ընողն է, կամ անոր մասին պատմութեան վկայագրութիւնը ընողն է, կամ անոր մասին 
վկայութիւն տուողն էվկայութիւն տուողն էվկայութիւն տուողն էվկայութիւն տուողն է::::    Քիչ առաջ ակնարկեցի որ Հին Քիչ առաջ ակնարկեցի որ Հին Քիչ առաջ ակնարկեցի որ Հին Քիչ առաջ ակնարկեցի որ Հին 
Կտակարանեան հասկացողութեամբ, օրէնք կը կոչուին նաեւ Կտակարանեան հասկացողութեամբ, օրէնք կը կոչուին նաեւ Կտակարանեան հասկացողութեամբ, օրէնք կը կոչուին նաեւ Կտակարանեան հասկացողութեամբ, օրէնք կը կոչուին նաեւ 
պատմական գիրքերըպատմական գիրքերըպատմական գիրքերըպատմական գիրքերը::::    ՕՕՕՕրինակ, Ծննդոց գիրքը Օրէնքի րինակ, Ծննդոց գիրքը Օրէնքի րինակ, Ծննդոց գիրքը Օրէնքի րինակ, Ծննդոց գիրքը Օրէնքի 
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գիրքերուն շարքին ըլլալով հանդերձ, պատմական գիրք մըն էգիրքերուն շարքին ըլլալով հանդերձ, պատմական գիրք մըն էգիրքերուն շարքին ըլլալով հանդերձ, պատմական գիրք մըն էգիրքերուն շարքին ըլլալով հանդերձ, պատմական գիրք մըն է::::    
Ելից գիրքը նաեւ, օրէնքի գիրք նկատուելով հանդերձ, իր որոշ Ելից գիրքը նաեւ, օրէնքի գիրք նկատուելով հանդերձ, իր որոշ Ելից գիրքը նաեւ, օրէնքի գիրք նկատուելով հանդերձ, իր որոշ Ելից գիրքը նաեւ, օրէնքի գիրք նկատուելով հանդերձ, իր որոշ 
մէկ մասով պատմական բնոյթ ունիմէկ մասով պատմական բնոյթ ունիմէկ մասով պատմական բնոյթ ունիմէկ մասով պատմական բնոյթ ունի::::    Այս երկու գիրքերուն Այս երկու գիրքերուն Այս երկու գիրքերուն Այս երկու գիրքերուն 
հեղինակը Մովսէս մարգարէն ինքն էհեղինակը Մովսէս մարգարէն ինքն էհեղինակը Մովսէս մարգարէն ինքն էհեղինակը Մովսէս մարգարէն ինքն է::::    Երկու այս պատմական Երկու այս պատմական Երկու այս պատմական Երկու այս պատմական 
գիրքերը միակ գգիրքերը միակ գգիրքերը միակ գգիրքերը միակ գիրքերը չեն որոնց հեղինակը մարգարէ էիրքերը չեն որոնց հեղինակը մարգարէ էիրքերը չեն որոնց հեղինակը մարգարէ էիրքերը չեն որոնց հեղինակը մարգարէ է::::    Յիշենք Յիշենք Յիշենք Յիշենք 
Թագաւորութեանց չորս գիրքերուն պարագան նաեւԹագաւորութեանց չորս գիրքերուն պարագան նաեւԹագաւորութեանց չորս գիրքերուն պարագան նաեւԹագաւորութեանց չորս գիրքերուն պարագան նաեւ::::    Ո՞վ է կամ Ո՞վ է կամ Ո՞վ է կամ Ո՞վ է կամ 
որո՞նք են հեղինակները պատմական այս գիրքերունորո՞նք են հեղինակները պատմական այս գիրքերունորո՞նք են հեղինակները պատմական այս գիրքերունորո՞նք են հեղինակները պատմական այս գիրքերուն::::    
Թագաւորութեանց առաջին եւ երկրորդ գիրքերը կը վերագրուին Թագաւորութեանց առաջին եւ երկրորդ գիրքերը կը վերագրուին Թագաւորութեանց առաջին եւ երկրորդ գիրքերը կը վերագրուին Թագաւորութեանց առաջին եւ երկրորդ գիրքերը կը վերագրուին 
Սամուէլ մարգարէինՍամուէլ մարգարէինՍամուէլ մարգարէինՍամուէլ մարգարէին::::    Եթէ տարբեր լեզուներով կարդանք Եթէ տարբեր լեզուներով կարդանք Եթէ տարբեր լեզուներով կարդանք Եթէ տարբեր լեզուներով կարդանք 
զանոնք, զանոնք, զանոնք, զանոնք, ինչպէս օրինակ, անգլերէնով, Ֆրանսերէնով, ինչպէս օրինակ, անգլերէնով, Ֆրանսերէնով, ինչպէս օրինակ, անգլերէնով, Ֆրանսերէնով, ինչպէս օրինակ, անգլերէնով, Ֆրանսերէնով, 
արաբերէնով կամ այլ լեզուներով, անոնք կոչուած են՝ արաբերէնով կամ այլ լեզուներով, անոնք կոչուած են՝ արաբերէնով կամ այլ լեզուներով, անոնք կոչուած են՝ արաբերէնով կամ այլ լեզուներով, անոնք կոչուած են՝ ««««Սամուէլի Սամուէլի Սամուէլի Սամուէլի 
առաջին գիրքառաջին գիրքառաջին գիրքառաջին գիրք» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Սամուէլի երկրորդ գիրքՍամուէլի երկրորդ գիրքՍամուէլի երկրորդ գիրքՍամուէլի երկրորդ գիրք»»»»::::    Իսկ երրորդ եւ Իսկ երրորդ եւ Իսկ երրորդ եւ Իսկ երրորդ եւ 
չորրորդ Թագաւորութեանց գիրքերը ոմանք կը վերագրեն Գադ չորրորդ Թագաւորութեանց գիրքերը ոմանք կը վերագրեն Գադ չորրորդ Թագաւորութեանց գիրքերը ոմանք կը վերագրեն Գադ չորրորդ Թագաւորութեանց գիրքերը ոմանք կը վերագրեն Գադ 
եւ Նաթան մարգարէներուն կամ տեսանողներուն, իսկ ուրեւ Նաթան մարգարէներուն կամ տեսանողներուն, իսկ ուրեւ Նաթան մարգարէներուն կամ տեսանողներուն, իսկ ուրեւ Նաթան մարգարէներուն կամ տեսանողներուն, իսկ ուրիշներ իշներ իշներ իշներ 
զանոնք կը վերագրեն Երեմիա մարգարէին, նկատի ունենալով զանոնք կը վերագրեն Երեմիա մարգարէին, նկատի ունենալով զանոնք կը վերագրեն Երեմիա մարգարէին, նկատի ունենալով զանոնք կը վերագրեն Երեմիա մարգարէին, նկատի ունենալով 
որ անոնց պատմութիւնները ժամանակակից են իրենոր անոնց պատմութիւնները ժամանակակից են իրենոր անոնց պատմութիւնները ժամանակակից են իրենոր անոնց պատմութիւնները ժամանակակից են իրեն::::    

2.2.2.2.----    Մարգարէն միայն անցեալի մասին խօսող մարդը չէ, այլ Մարգարէն միայն անցեալի մասին խօսող մարդը չէ, այլ Մարգարէն միայն անցեալի մասին խօսող մարդը չէ, այլ Մարգարէն միայն անցեալի մասին խօսող մարդը չէ, այլ 
ներկայ ժամանակին մէջ նաեւ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնող անձն էներկայ ժամանակին մէջ նաեւ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնող անձն էներկայ ժամանակին մէջ նաեւ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնող անձն էներկայ ժամանակին մէջ նաեւ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնող անձն է::::    
Ներկայ ժամանակին մէջ Աստուծոյ ձայնը հնչեցՆերկայ ժամանակին մէջ Աստուծոյ ձայնը հնչեցՆերկայ ժամանակին մէջ Աստուծոյ ձայնը հնչեցՆերկայ ժամանակին մէջ Աստուծոյ ձայնը հնչեցնելով, մարգարէն նելով, մարգարէն նելով, մարգարէն նելով, մարգարէն 
մարդիկը կը զգուշացնէ սխալէն ու մեղքէն եւ դարձի գալու մարդիկը կը զգուշացնէ սխալէն ու մեղքէն եւ դարձի գալու մարդիկը կը զգուշացնէ սխալէն ու մեղքէն եւ դարձի գալու մարդիկը կը զգուշացնէ սխալէն ու մեղքէն եւ դարձի գալու 
ահազանգ կը հնչեցնէահազանգ կը հնչեցնէահազանգ կը հնչեցնէահազանգ կը հնչեցնէ::::    

3.3.3.3.----    Ի վերջոյ, մարգարէն նախաձայնողն է կամ կանխասացն Ի վերջոյ, մարգարէն նախաձայնողն է կամ կանխասացն Ի վերջոյ, մարգարէն նախաձայնողն է կամ կանխասացն Ի վերջոյ, մարգարէն նախաձայնողն է կամ կանխասացն 
է, այսինքն՝ ապագայ ըլլալիքներուն մասին սկիզբէն խօսողն էէ, այսինքն՝ ապագայ ըլլալիքներուն մասին սկիզբէն խօսողն էէ, այսինքն՝ ապագայ ըլլալիքներուն մասին սկիզբէն խօսողն էէ, այսինքն՝ ապագայ ըլլալիքներուն մասին սկիզբէն խօսողն է::::    

Մենք ընդհանրապէս մարգարէ բառին առաջին երկու Մենք ընդհանրապէս մարգարէ բառին առաջին երկու Մենք ընդհանրապէս մարգարէ բառին առաջին երկու Մենք ընդհանրապէս մարգարէ բառին առաջին երկու 
իմաստները կը մոիմաստները կը մոիմաստները կը մոիմաստները կը մոռնանք, եւ մեզի համար երրորդ իմաստը միայն ռնանք, եւ մեզի համար երրորդ իմաստը միայն ռնանք, եւ մեզի համար երրորդ իմաստը միայն ռնանք, եւ մեզի համար երրորդ իմաստը միայն 
կը մնայ. կը կարծենք որ մարգարէն ապագան գուշակողն է, կամ կը մնայ. կը կարծենք որ մարգարէն ապագան գուշակողն է, կամ կը մնայ. կը կարծենք որ մարգարէն ապագան գուշակողն է, կամ կը մնայ. կը կարծենք որ մարգարէն ապագան գուշակողն է, կամ 
ապագային պատահելիքները յայտնողն էապագային պատահելիքները յայտնողն էապագային պատահելիքները յայտնողն էապագային պատահելիքները յայտնողն է::::    Ասիկա սխալ չէ Ասիկա սխալ չէ Ասիկա սխալ չէ Ասիկա սխալ չէ 
հարկաւ, բայց միայն ահարկաւ, բայց միայն ահարկաւ, բայց միայն ահարկաւ, բայց միայն ա´́́́յս երեսով սահմանափակել մարգարէին յս երեսով սահմանափակել մարգարէին յս երեսով սահմանափակել մարգարէին յս երեսով սահմանափակել մարգարէին 
պաշտօնը՝ սխալ էպաշտօնը՝ սխալ էպաշտօնը՝ սխալ էպաշտօնը՝ սխալ է::::    Այս տպաւորութեան պատճառը այն է, որ Այս տպաւորութեան պատճառը այն է, որ Այս տպաւորութեան պատճառը այն է, որ Այս տպաւորութեան պատճառը այն է, որ 
մարդմարդմարդմարդ    արարածը շատ քիչ հետաքրքրուած է անցեալովարարածը շատ քիչ հետաքրքրուած է անցեալովարարածը շատ քիչ հետաքրքրուած է անցեալովարարածը շատ քիչ հետաքրքրուած է անցեալով::::    Մարդը Մարդը Մարդը Մարդը 
առաւելաբար կը հետաքրքրուի ապագայով, ըլլալիքով, առաւելաբար կը հետաքրքրուի ապագայով, ըլլալիքով, առաւելաբար կը հետաքրքրուի ապագայով, ըլլալիքով, առաւելաբար կը հետաքրքրուի ապագայով, ըլլալիքով, 
պատահելիքով, գալիքովպատահելիքով, գալիքովպատահելիքով, գալիքովպատահելիքով, գալիքով::::    Ճիշդ անոր համար ալ, երբ կը խօսինք Ճիշդ անոր համար ալ, երբ կը խօսինք Ճիշդ անոր համար ալ, երբ կը խօսինք Ճիշդ անոր համար ալ, երբ կը խօսինք 
մարգարէ մարդուն մասին, անմիջապէս մեր միտքը կմարգարէ մարդուն մասին, անմիջապէս մեր միտքը կմարգարէ մարդուն մասին, անմիջապէս մեր միտքը կմարգարէ մարդուն մասին, անմիջապէս մեր միտքը կ’’’’երթայ երթայ երթայ երթայ 
երրորդ կէտին, եւ կը մոռնանք առաջին երկու կէտերըերրորդ կէտին, եւ կը մոռնանք առաջին երկու կէտերըերրորդ կէտին, եւ կը մոռնանք առաջին երկու կէտերըերրորդ կէտին, եւ կը մոռնանք առաջին երկու կէտերը::::    

Ըսի, Ըսի, Ըսի, Ըսի, որ մարդը հետաքրքրուած է ապագայովոր մարդը հետաքրքրուած է ապագայովոր մարդը հետաքրքրուած է ապագայովոր մարդը հետաքրքրուած է ապագայով::::    Ճիշդ այստեղ է Ճիշդ այստեղ է Ճիշդ այստեղ է Ճիշդ այստեղ է 
որ կու գայ մարդուն փորձութիւնըոր կու գայ մարդուն փորձութիւնըոր կու գայ մարդուն փորձութիւնըոր կու գայ մարդուն փորձութիւնը::::    Ապագան անծանօթ ու Ապագան անծանօթ ու Ապագան անծանօթ ու Ապագան անծանօթ ու 
անորոշ է մարդուն համար, եւ որովհետեւ մարդը կը վախնայ անորոշ է մարդուն համար, եւ որովհետեւ մարդը կը վախնայ անորոշ է մարդուն համար, եւ որովհետեւ մարդը կը վախնայ անորոշ է մարդուն համար, եւ որովհետեւ մարդը կը վախնայ 
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անծանօթէն ու անորոշէն, զանազան կերպերու կը դիմէ անծանօթէն ու անորոշէն, զանազան կերպերու կը դիմէ անծանօթէն ու անորոշէն, զանազան կերպերու կը դիմէ անծանօթէն ու անորոշէն, զանազան կերպերու կը դիմէ 
գիտնալու համար ինքնիր ապագան. կերպերու՝ որոնք գիտնալու համար ինքնիր ապագան. կերպերու՝ որոնք գիտնալու համար ինքնիր ապագան. կերպերու՝ որոնք գիտնալու համար ինքնիր ապագան. կերպերու՝ որոնք 
դատապարտելիդատապարտելիդատապարտելիդատապարտելի    են Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին հայեացքով, են Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին հայեացքով, են Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին հայեացքով, են Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին հայեացքով, 
եւ որոնք մարդս կեւ որոնք մարդս կեւ որոնք մարդս կեւ որոնք մարդս կ’’’’առաջնորդեն կործանումիառաջնորդեն կործանումիառաջնորդեն կործանումիառաջնորդեն կործանումի::::    Ի՞նչ են այն Ի՞նչ են այն Ի՞նչ են այն Ի՞նչ են այն 
կերպերըկերպերըկերպերըկերպերը::::    Մարդը կը դիմէ գուշակի, հմայողի, կախարդի, Մարդը կը դիմէ գուշակի, հմայողի, կախարդի, Մարդը կը դիմէ գուշակի, հմայողի, կախարդի, Մարդը կը դիմէ գուշակի, հմայողի, կախարդի, 
ոգեհարցի, մեռելահմայի, եւ շատ մը ուրիշներու, որոնց մասին ոգեհարցի, մեռելահմայի, եւ շատ մը ուրիշներու, որոնց մասին ոգեհարցի, մեռելահմայի, եւ շատ մը ուրիշներու, որոնց մասին ոգեհարցի, մեռելահմայի, եւ շատ մը ուրիշներու, որոնց մասին 
Աստուածաշունչը կը խօսիԱստուածաշունչը կը խօսիԱստուածաշունչը կը խօսիԱստուածաշունչը կը խօսի::::    

Օրինակ, երբ Իսրայէլացիները կը Օրինակ, երբ Իսրայէլացիները կը Օրինակ, երբ Իսրայէլացիները կը Օրինակ, երբ Իսրայէլացիները կը պատրաստուէին պատրաստուէին պատրաստուէին պատրաստուէին 
խոստացեալ Քանանու երկիրը մտնելու, Աստուած զգուշացուց խոստացեալ Քանանու երկիրը մտնելու, Աստուած զգուշացուց խոստացեալ Քանանու երկիրը մտնելու, Աստուած զգուշացուց խոստացեալ Քանանու երկիրը մտնելու, Աստուած զգուշացուց 
անոնց եւ ըսաւ.անոնց եւ ըսաւ.անոնց եւ ըսաւ.անոնց եւ ըսաւ.----    ««««Երբ քու Տէր Աստուծոյդ քեզի տուած երկիրը Երբ քու Տէր Աստուծոյդ քեզի տուած երկիրը Երբ քու Տէր Աստուծոյդ քեզի տուած երկիրը Երբ քու Տէր Աստուծոյդ քեզի տուած երկիրը 
մտնես, այն ազգերուն գարշելի գործերուն պէս ընել միմտնես, այն ազգերուն գարշելի գործերուն պէս ընել միմտնես, այն ազգերուն գարշելի գործերուն պէս ընել միմտնես, այն ազգերուն գարշելի գործերուն պէս ընել մի´́́́    սորվիրսորվիրսորվիրսորվիր::::    
Ձեր մէջ թող չգտնուի այնպիսի մարդ մը, որ իր տղան կամ Ձեր մէջ թող չգտնուի այնպիսի մարդ մը, որ իր տղան կամ Ձեր մէջ թող չգտնուի այնպիսի մարդ մը, որ իր տղան կամ Ձեր մէջ թող չգտնուի այնպիսի մարդ մը, որ իր տղան կամ 
աղջիկը կրակէ անցընէ կաաղջիկը կրակէ անցընէ կաաղջիկը կրակէ անցընէ կաաղջիկը կրակէ անցընէ կամ բաղդ նայի կամ գուշակութիւն կամ մ բաղդ նայի կամ գուշակութիւն կամ մ բաղդ նայի կամ գուշակութիւն կամ մ բաղդ նայի կամ գուշակութիւն կամ 
հմայութիւն եւ կամ դիւթութիւն ընէ. նաեւ կախարդ կամ վհուկ հմայութիւն եւ կամ դիւթութիւն ընէ. նաեւ կախարդ կամ վհուկ հմայութիւն եւ կամ դիւթութիւն ընէ. նաեւ կախարդ կամ վհուկ հմայութիւն եւ կամ դիւթութիւն ընէ. նաեւ կախարդ կամ վհուկ 
կամ նշանագէտ կամ մեռելահմայ թող չգտնուի, որովհետեւ ով որ կամ նշանագէտ կամ մեռելահմայ թող չգտնուի, որովհետեւ ով որ կամ նշանագէտ կամ մեռելահմայ թող չգտնուի, որովհետեւ ով որ կամ նշանագէտ կամ մեռելահմայ թող չգտնուի, որովհետեւ ով որ 
այս բաները ընէ, Տիրոջը առջեւ գարշելի կայս բաները ընէ, Տիրոջը առջեւ գարշելի կայս բաները ընէ, Տիրոջը առջեւ գարշելի կայս բաները ընէ, Տիրոջը առջեւ գարշելի կ’’’’ըլլայ, եւ ճիշդ այս ըլլայ, եւ ճիշդ այս ըլլայ, եւ ճիշդ այս ըլլայ, եւ ճիշդ այս 
գարշելի բաներուն համար է որ քու Տէր Աստուածդ քու առջգարշելի բաներուն համար է որ քու Տէր Աստուածդ քու առջգարշելի բաներուն համար է որ քու Տէր Աստուածդ քու առջգարշելի բաներուն համար է որ քու Տէր Աստուածդ քու առջեւէդ եւէդ եւէդ եւէդ 
կը հալածէ զանոնքկը հալածէ զանոնքկը հալածէ զանոնքկը հալածէ զանոնք::::    Քու Տէր Աստուծոյդ առջեւ կատարեալ եղիՔու Տէր Աստուծոյդ առջեւ կատարեալ եղիՔու Տէր Աստուծոյդ առջեւ կատարեալ եղիՔու Տէր Աստուծոյդ առջեւ կատարեալ եղի´́́́ր. ր. ր. ր. 
որովհետեւ այն ազգերը որոնց դուն պիտի տիրես, գուշակներուն որովհետեւ այն ազգերը որոնց դուն պիտի տիրես, գուշակներուն որովհետեւ այն ազգերը որոնց դուն պիտի տիրես, գուշակներուն որովհետեւ այն ազգերը որոնց դուն պիտի տիրես, գուշակներուն 
ու բաղդ նայողներուն միտիկ կու բաղդ նայողներուն միտիկ կու բաղդ նայողներուն միտիկ կու բաղդ նայողներուն միտիկ կ’’’’ընեն. բայց քու Տէր Աստուածդ ընեն. բայց քու Տէր Աստուածդ ընեն. բայց քու Տէր Աստուածդ ընեն. բայց քու Տէր Աստուածդ 
քեզի այդպէս ընել չքեզի այդպէս ընել չքեզի այդպէս ընել չքեզի այդպէս ընել չ’’’’արտօներարտօներարտօներարտօներ» » » » ((((Բ.Օր 18.9Բ.Օր 18.9Բ.Օր 18.9Բ.Օր 18.9----14)14)14)14)::::    

Հոս յիշուած բացատրութիւնները միայն կՀոս յիշուած բացատրութիւնները միայն կՀոս յիշուած բացատրութիւնները միայն կՀոս յիշուած բացատրութիւնները միայն կռապաշտութեան, ռապաշտութեան, ռապաշտութեան, ռապաշտութեան, 
այսինքն՝ փայտի, արձանի, ծառի պաշտամունքին չէ որ այսինքն՝ փայտի, արձանի, ծառի պաշտամունքին չէ որ այսինքն՝ փայտի, արձանի, ծառի պաշտամունքին չէ որ այսինքն՝ փայտի, արձանի, ծառի պաշտամունքին չէ որ 
կկկկ’’’’ակնարկեն, այլեւ՝ դիւապաշտութեանակնարկեն, այլեւ՝ դիւապաշտութեանակնարկեն, այլեւ՝ դիւապաշտութեանակնարկեն, այլեւ՝ դիւապաշտութեան::::    Իսկական Իսկական Իսկական Իսկական 
կռապաշտութիւնը դիւապաշտութիւն էկռապաշտութիւնը դիւապաշտութիւն էկռապաշտութիւնը դիւապաշտութիւն էկռապաշտութիւնը դիւապաշտութիւն է::::    Բոլոր կախարդները, Բոլոր կախարդները, Բոլոր կախարդները, Բոլոր կախարդները, 
դիւթերը, ոգեհարցները, մեռելահմաները որոնք կան, դիւթերը, ոգեհարցները, մեռելահմաները որոնք կան, դիւթերը, ոգեհարցները, մեռելահմաները որոնք կան, դիւթերը, ոգեհարցները, մեռելահմաները որոնք կան, 
գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար չար ոգիներուն է որ կը գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար չար ոգիներուն է որ կը գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար չար ոգիներուն է որ կը գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար չար ոգիներուն է որ կը 
ծառածառածառածառայենյենյենյեն::::    Հետեւաբար, այն մարդիկը որոնք կը դիմեն անոնց, Հետեւաբար, այն մարդիկը որոնք կը դիմեն անոնց, Հետեւաբար, այն մարդիկը որոնք կը դիմեն անոնց, Հետեւաբար, այն մարդիկը որոնք կը դիմեն անոնց, 
որպէսզի գիտնան ապագան, ուղղակիօրէն թէ անուղղակիօրէն որպէսզի գիտնան ապագան, ուղղակիօրէն թէ անուղղակիօրէն որպէսզի գիտնան ապագան, ուղղակիօրէն թէ անուղղակիօրէն որպէսզի գիտնան ապագան, ուղղակիօրէն թէ անուղղակիօրէն 
հաղորդակցութեան եւ յարաբերութեան մէջ կհաղորդակցութեան եւ յարաբերութեան մէջ կհաղորդակցութեան եւ յարաբերութեան մէջ կհաղորդակցութեան եւ յարաբերութեան մէջ կ’’’’ըլլան դեւերուն ըլլան դեւերուն ըլլան դեւերուն ըլլան դեւերուն 
հետհետհետհետ::::    

Ոմանք կրնան խորհիլ որ այսօր կռապաշտութիւն գոյութիւն Ոմանք կրնան խորհիլ որ այսօր կռապաշտութիւն գոյութիւն Ոմանք կրնան խորհիլ որ այսօր կռապաշտութիւն գոյութիւն Ոմանք կրնան խորհիլ որ այսօր կռապաշտութիւն գոյութիւն 
չունի, բայց երեւոյթներէն պէտք չէ խաբուիլչունի, բայց երեւոյթներէն պէտք չէ խաբուիլչունի, բայց երեւոյթներէն պէտք չէ խաբուիլչունի, բայց երեւոյթներէն պէտք չէ խաբուիլ::::    ԱԱԱԱյսօր եթէ ձեւական յսօր եթէ ձեւական յսօր եթէ ձեւական յսօր եթէ ձեւական 
կռապաշտութիւն չկայ, սակայն իսկական իմաստով կռապաշտութիւն չկայ, սակայն իսկական իմաստով կռապաշտութիւն չկայ, սակայն իսկական իմաստով կռապաշտութիւն չկայ, սակայն իսկական իմաստով 
կռապաշտութիւն կամ դիւապաշտութիւն ամէն ժամանակներէն կռապաշտութիւն կամ դիւապաշտութիւն ամէն ժամանակներէն կռապաշտութիւն կամ դիւապաշտութիւն ամէն ժամանակներէն կռապաշտութիւն կամ դիւապաշտութիւն ամէն ժամանակներէն 
աւելի կայաւելի կայաւելի կայաւելի կայ::::    Պօղոս առաքեալ խօսելով ժամանակներու աւարտին Պօղոս առաքեալ խօսելով ժամանակներու աւարտին Պօղոս առաքեալ խօսելով ժամանակներու աւարտին Պօղոս առաքեալ խօսելով ժամանակներու աւարտին 
հաւատքէն մարդոց հեռացման մասին՝ կհաւատքէն մարդոց հեռացման մասին՝ կհաւատքէն մարդոց հեռացման մասին՝ կհաւատքէն մարդոց հեռացման մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին 
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յայտնապէս կյայտնապէս կյայտնապէս կյայտնապէս կ’’’’ըսէ, թէ վերջին ժամանակներուըսէ, թէ վերջին ժամանակներուըսէ, թէ վերջին ժամանակներուըսէ, թէ վերջին ժամանակներուն շատեր պիտի ն շատեր պիտի ն շատեր պիտի ն շատեր պիտի 
լքեն հաւատքը, ականջ տալով մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ լքեն հաւատքը, ականջ տալով մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ լքեն հաւատքը, ականջ տալով մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ լքեն հաւատքը, ականջ տալով մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ 
դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ 
ստաբան մարդոց կողմէ, որոնց խիղճը Սատանային կնիքով ստաբան մարդոց կողմէ, որոնց խիղճը Սատանային կնիքով ստաբան մարդոց կողմէ, որոնց խիղճը Սատանային կնիքով ստաբան մարդոց կողմէ, որոնց խիղճը Սատանային կնիքով 
խարանուած էխարանուած էխարանուած էխարանուած է» » » » ((((Ա.Տմ 4.1Ա.Տմ 4.1Ա.Տմ 4.1Ա.Տմ 4.1----2)2)2)2)::::    

Ընդհանրապէս անոնք որոնք կը փորձեն ապագան գիտնալ Ընդհանրապէս անոնք որոնք կը փորձեն ապագան գիտնալ Ընդհանրապէս անոնք որոնք կը փորձեն ապագան գիտնալ Ընդհանրապէս անոնք որոնք կը փորձեն ապագան գիտնալ 
կամ կը կամ կը կամ կը կամ կը փորձեն գիտնալ բաներ որ Աստուած չէ յայտնած, ճիշդ փորձեն գիտնալ բաներ որ Աստուած չէ յայտնած, ճիշդ փորձեն գիտնալ բաներ որ Աստուած չէ յայտնած, ճիշդ փորձեն գիտնալ բաներ որ Աստուած չէ յայտնած, ճիշդ 
անոանոանոանո´́́́նք է որ ականջ կու տան նք է որ ականջ կու տան նք է որ ականջ կու տան նք է որ ականջ կու տան ««««մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ մոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ 
դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ դեւերու ուսուցումներուն, որոնք կը քարոզուին կեղծաւոր եւ 
ստաբան մարդոց կողմէստաբան մարդոց կողմէստաբան մարդոց կողմէստաբան մարդոց կողմէ»»»»::::    Միայն Աստուած ունի ապագայի Միայն Աստուած ունի ապագայի Միայն Աստուած ունի ապագայի Միայն Աստուած ունի ապագայի 
ճշմարիտ գիտութիւնըճշմարիտ գիտութիւնըճշմարիտ գիտութիւնըճշմարիտ գիտութիւնը::::    Աստուած իր մարգարէներուն միԱստուած իր մարգարէներուն միԱստուած իր մարգարէներուն միԱստուած իր մարգարէներուն միջոցաւ ջոցաւ ջոցաւ ջոցաւ 
յայտնած է ու կը յայտնէ մարդուն այն ինչ որ իր անձին յայտնած է ու կը յայտնէ մարդուն այն ինչ որ իր անձին յայտնած է ու կը յայտնէ մարդուն այն ինչ որ իր անձին յայտնած է ու կը յայտնէ մարդուն այն ինչ որ իր անձին 
փրկութեան համար անհրաժեշտ եւ օգտակար էփրկութեան համար անհրաժեշտ եւ օգտակար էփրկութեան համար անհրաժեշտ եւ օգտակար էփրկութեան համար անհրաժեշտ եւ օգտակար է::::    Մարդ պէտք չէ Մարդ պէտք չէ Մարդ պէտք չէ Մարդ պէտք չէ 
փորձէ գիտնալ ինչ որ Աստուած չի յայտնած կամ չփորձէ գիտնալ ինչ որ Աստուած չի յայտնած կամ չփորձէ գիտնալ ինչ որ Աստուած չի յայտնած կամ չփորձէ գիտնալ ինչ որ Աստուած չի յայտնած կամ չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր 
յայտնելյայտնելյայտնելյայտնել::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնինք վերջին հաստատումին՝ անցնինք վերջին հաստատումին՝ անցնինք վերջին հաստատումին՝ անցնինք վերջին հաստատումին՝ ««««Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Սուրբ Հոգին խօսեցաւ Սուրբ Հոգին խօսեցաւ 
Աւետարաններուն ընդմէջէնԱւետարաններուն ընդմէջէնԱւետարաններուն ընդմէջէնԱւետարաններուն ընդմէջէն»»»»::::    ԱւետարաննԱւետարաննԱւետարաննԱւետարանները լրումը կը երը լրումը կը երը լրումը կը երը լրումը կը 
կազմեն Օրէնքին եւ մարգարէներունկազմեն Օրէնքին եւ մարգարէներունկազմեն Օրէնքին եւ մարգարէներունկազմեն Օրէնքին եւ մարգարէներուն::::    Աւետարանները Աւետարանները Աւետարանները Աւետարանները 
ներշնչուեցան եւ արձանագրուեցան Սուրբ Հոգիին մղումովներշնչուեցան եւ արձանագրուեցան Սուրբ Հոգիին մղումովներշնչուեցան եւ արձանագրուեցան Սուրբ Հոգիին մղումովներշնչուեցան եւ արձանագրուեցան Սուրբ Հոգիին մղումով::::    
Աւետարանը թուղթը չէ, գիրը կամ բառը չէԱւետարանը թուղթը չէ, գիրը կամ բառը չէԱւետարանը թուղթը չէ, գիրը կամ բառը չէԱւետարանը թուղթը չէ, գիրը կամ բառը չէ::::    Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին 
կկկկ’’’’առաջնորդէ որ քարոզիչը ի հարկին այդ թուղթէն, այդ գիրէն ու առաջնորդէ որ քարոզիչը ի հարկին այդ թուղթէն, այդ գիրէն ու առաջնորդէ որ քարոզիչը ի հարկին այդ թուղթէն, այդ գիրէն ու առաջնորդէ որ քարոզիչը ի հարկին այդ թուղթէն, այդ գիրէն ու 
բառէն դուրս գայ, եւ օրուան կարիքիբառէն դուրս գայ, եւ օրուան կարիքիբառէն դուրս գայ, եւ օրուան կարիքիբառէն դուրս գայ, եւ օրուան կարիքին համաձայն փոխանցէ ն համաձայն փոխանցէ ն համաձայն փոխանցէ ն համաձայն փոխանցէ 
Աստուծոյ պատգամըԱստուծոյ պատգամըԱստուծոյ պատգամըԱստուծոյ պատգամը::::    

Սուրբ Հոգիով ներշնչուած Աւատարանները չեն Սուրբ Հոգիով ներշնչուած Աւատարանները չեն Սուրբ Հոգիով ներշնչուած Աւատարանները չեն Սուրբ Հոգիով ներշնչուած Աւատարանները չեն 
կորսնցուցած եւ չեն կրնար կորսնցնել իրենց կորսնցուցած եւ չեն կրնար կորսնցնել իրենց կորսնցուցած եւ չեն կրնար կորսնցնել իրենց կորսնցուցած եւ չեն կրնար կորսնցնել իրենց 
այժմէականութիւնըայժմէականութիւնըայժմէականութիւնըայժմէականութիւնը::::    Անոնք մնայուն կերպով կը խօսին Անոնք մնայուն կերպով կը խօսին Անոնք մնայուն կերպով կը խօսին Անոնք մնայուն կերպով կը խօսին 
եկեղեցիին մէջ, մարդոց կեանքին մէջ, եւ զանոնք կը հրաւիրեն եկեղեցիին մէջ, մարդոց կեանքին մէջ, եւ զանոնք կը հրաւիրեն եկեղեցիին մէջ, մարդոց կեանքին մէջ, եւ զանոնք կը հրաւիրեն եկեղեցիին մէջ, մարդոց կեանքին մէջ, եւ զանոնք կը հրաւիրեն 
ապաշխարութեան եւ Աստուծոյ որդեգրապաշխարութեան եւ Աստուծոյ որդեգրապաշխարութեան եւ Աստուծոյ որդեգրապաշխարութեան եւ Աստուծոյ որդեգրութեան պարգեւինութեան պարգեւինութեան պարգեւինութեան պարգեւին::::    
Առանց Աւետարանին պատգամին եւ առանց Սուրբ Հոգիին Առանց Աւետարանին պատգամին եւ առանց Սուրբ Հոգիին Առանց Աւետարանին պատգամին եւ առանց Սուրբ Հոգիին Առանց Աւետարանին պատգամին եւ առանց Սուրբ Հոգիին 
առաջնորդութեան եւ ներգործութեան, չենք կրնար հասնիլ առաջնորդութեան եւ ներգործութեան, չենք կրնար հասնիլ առաջնորդութեան եւ ներգործութեան, չենք կրնար հասնիլ առաջնորդութեան եւ ներգործութեան, չենք կրնար հասնիլ 
որդեգրութեան պարգեւին, որովհետեւ որդեգրութեան պարգեւին, որովհետեւ որդեգրութեան պարգեւին, որովհետեւ որդեգրութեան պարգեւին, որովհետեւ ««««Սուրբ Հոգին ինք Սուրբ Հոգին ինք Սուրբ Հոգին ինք Սուրբ Հոգին ինք 
վկայութիւն կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ որդիներ ենքվկայութիւն կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ որդիներ ենքվկայութիւն կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ որդիներ ենքվկայութիւն կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ որդիներ ենք»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
8.16)8.16)8.16)8.16)::::    

Դարձեալ, առանց աւետարանԴարձեալ, առանց աւետարանԴարձեալ, առանց աւետարանԴարձեալ, առանց աւետարանական ճշմարտութիւններու ական ճշմարտութիւններու ական ճշմարտութիւններու ական ճշմարտութիւններու 
իւրացման եւ ընդունման եւ առանց Սուրբ Հոգիին իւրացման եւ ընդունման եւ առանց Սուրբ Հոգիին իւրացման եւ ընդունման եւ առանց Սուրբ Հոգիին իւրացման եւ ընդունման եւ առանց Սուրբ Հոգիին 
ներգործութեան, չենք կրնար խոստովանիլ Քրիստոսի ներգործութեան, չենք կրնար խոստովանիլ Քրիստոսի ներգործութեան, չենք կրնար խոստովանիլ Քրիստոսի ներգործութեան, չենք կրնար խոստովանիլ Քրիստոսի 
մարդեղութիւնը, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ կմարդեղութիւնը, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ կմարդեղութիւնը, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ կմարդեղութիւնը, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը 
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խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իրապէս 
մարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կմարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կմարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կմարդացաւ՝ անիկա Աստուծոյ Հոգիով է որ կը խօսիը խօսիը խօսիը խօսի» » » » ((((Ա.Յհ 4.2)Ա.Յհ 4.2)Ա.Յհ 4.2)Ա.Յհ 4.2)::::    
Տակաւին, մէկը չի կրնայ խոստովանիլ Յիսուսի Տէր ըլլալը Տակաւին, մէկը չի կրնայ խոստովանիլ Յիսուսի Տէր ըլլալը Տակաւին, մէկը չի կրնայ խոստովանիլ Յիսուսի Տէր ըլլալը Տակաւին, մէկը չի կրնայ խոստովանիլ Յիսուսի Տէր ըլլալը 
առանց Սուրբ Հոգիին, ինչպէս առաքեալը կը հաստատէ. առանց Սուրբ Հոգիին, ինչպէս առաքեալը կը հաստատէ. առանց Սուրբ Հոգիին, ինչպէս առաքեալը կը հաստատէ. առանց Սուրբ Հոգիին, ինչպէս առաքեալը կը հաստատէ. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
կրնայ խոստովանիլ թէ կրնայ խոստովանիլ թէ կրնայ խոստովանիլ թէ կրնայ խոստովանիլ թէ ««««Յիսուս Տէր էՅիսուս Տէր էՅիսուս Տէր էՅիսուս Տէր է», », », », եթէ Սուրբ Հոգին եթէ Սուրբ Հոգին եթէ Սուրբ Հոգին եթէ Սուրբ Հոգին 
չունենայչունենայչունենայչունենայ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 12.3), Եւ ի վերջոյ, մէկը չի կրնար զԱստուած Ա.Կր 12.3), Եւ ի վերջոյ, մէկը չի կրնար զԱստուած Ա.Կր 12.3), Եւ ի վերջոյ, մէկը չի կրնար զԱստուած Ա.Կր 12.3), Եւ ի վերջոյ, մէկը չի կրնար զԱստուած 
Հայր կոչել առանցՀայր կոչել առանցՀայր կոչել առանցՀայր կոչել առանց    Սուրբ Հոգիին ներգործութեան, համաձայն Սուրբ Հոգիին ներգործութեան, համաձայն Սուրբ Հոգիին ներգործութեան, համաձայն Սուրբ Հոգիին ներգործութեան, համաձայն 
առաքեալին խօսքին. առաքեալին խօսքին. առաքեալին խօսքին. առաքեալին խօսքին. ««««Հոգիով է որ զԱստուած Հոգիով է որ զԱստուած Հոգիով է որ զԱստուած Հոգիով է որ զԱստուած ««««ԱբբաԱբբաԱբբաԱբբա», », », », այսինքն այսինքն այսինքն այսինքն 
Հայր կը կոչենքՀայր կը կոչենքՀայր կը կոչենքՀայր կը կոչենք»»»» ( ( ( (Հռ 8.15)Հռ 8.15)Հռ 8.15)Հռ 8.15)::::    

Թոյլ տուէք որ երկու մէջբերումներ ալ մեր Շարակնոցէն Թոյլ տուէք որ երկու մէջբերումներ ալ մեր Շարակնոցէն Թոյլ տուէք որ երկու մէջբերումներ ալ մեր Շարակնոցէն Թոյլ տուէք որ երկու մէջբերումներ ալ մեր Շարակնոցէն 
կատարեմկատարեմկատարեմկատարեմ::::    Հոգեգալստեան շարականներուն մէջ, 5Հոգեգալստեան շարականներուն մէջ, 5Հոգեգալստեան շարականներուն մէջ, 5Հոգեգալստեան շարականներուն մէջ, 5----րդ օրուան րդ օրուան րդ օրուան րդ օրուան 
կանոնին մէջ կը կարդանք. կանոնին մէջ կը կարդանք. կանոնին մէջ կը կարդանք. կանոնին մէջ կը կարդանք. ««««Կը փառԿը փառԿը փառԿը փառաւորենք իմաստութեան աւորենք իմաստութեան աւորենք իմաստութեան աւորենք իմաստութեան 
աղբիւրը՝ (Սուրբ Հոգին), որ կատարեալ է իր անձնաւորութեամբ, աղբիւրը՝ (Սուրբ Հոգին), որ կատարեալ է իր անձնաւորութեամբ, աղբիւրը՝ (Սուրբ Հոգին), որ կատարեալ է իր անձնաւորութեամբ, աղբիւրը՝ (Սուրբ Հոգին), որ կատարեալ է իր անձնաւորութեամբ, 
եւ որ խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն եւ որ խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն եւ որ խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն եւ որ խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն 
ընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէն»»»»::::    Նոյն շարականին 6Նոյն շարականին 6Նոյն շարականին 6Նոյն շարականին 6----րդ տունը, խօսելով րդ տունը, խօսելով րդ տունը, խօսելով րդ տունը, խօսելով 
Աւետարաններուն մէջ Սուրբ Հոգիին դերին մասին՝ կԱւետարաններուն մէջ Սուրբ Հոգիին դերին մասին՝ կԱւետարաններուն մէջ Սուրբ Հոգիին դերին մասին՝ կԱւետարաններուն մէջ Սուրբ Հոգիին դերին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
((((Հոգեգալստեան օրը)Հոգեգալստեան օրը)Հոգեգալստեան օրը)Հոգեգալստեան օրը)    Երուսաղէմի մէջ կենդանի ջուր բղխեցաւ, Երուսաղէմի մէջ կենդանի ջուր բղխեցաւ, Երուսաղէմի մէջ կենդանի ջուր բղխեցաւ, Երուսաղէմի մէջ կենդանի ջուր բղխեցաւ, 
որմէ լեցուեցան աստուածային գետերը (առաքեալները), եւ դէպի որմէ լեցուեցան աստուածային գետերը (առաքեալները), եւ դէպի որմէ լեցուեցան աստուածային գետերը (առաքեալները), եւ դէպի որմէ լեցուեցան աստուածային գետերը (առաքեալները), եւ դէպի 
ամբողջ աշխարհ հոսելով խմցուցին Եդեմի քառավտակ (չորս ամբողջ աշխարհ հոսելով խմցուցին Եդեմի քառավտակ (չորս ամբողջ աշխարհ հոսելով խմցուցին Եդեմի քառավտակ (չորս ամբողջ աշխարհ հոսելով խմցուցին Եդեմի քառավտակ (չորս 
վտակներ ունեցող) աղբիւրէնվտակներ ունեցող) աղբիւրէնվտակներ ունեցող) աղբիւրէնվտակներ ունեցող) աղբիւրէն»»»»::::    

Հետաքրքրական է որ շարականը, ինչպէս նաեւ մեր Հետաքրքրական է որ շարականը, ինչպէս նաեւ մեր Հետաքրքրական է որ շարականը, ինչպէս նաեւ մեր Հետաքրքրական է որ շարականը, ինչպէս նաեւ մեր 
հայրերու գրականութեան մէջ բազմաթիւ էջհայրերու գրականութեան մէջ բազմաթիւ էջհայրերու գրականութեան մէջ բազմաթիւ էջհայրերու գրականութեան մէջ բազմաթիւ էջեր, Սուրբ Հոգիով եր, Սուրբ Հոգիով եր, Սուրբ Հոգիով եր, Սուրբ Հոգիով 
տրուած աւետարանելու պարգեւը, կը նմանցնեն Եդեմէն բղխող տրուած աւետարանելու պարգեւը, կը նմանցնեն Եդեմէն բղխող տրուած աւետարանելու պարգեւը, կը նմանցնեն Եդեմէն բղխող տրուած աւետարանելու պարգեւը, կը նմանցնեն Եդեմէն բղխող 
այն գետին որ չորս ճիւղերու կը բաժնուի, երթալու համար դէպի այն գետին որ չորս ճիւղերու կը բաժնուի, երթալու համար դէպի այն գետին որ չորս ճիւղերու կը բաժնուի, երթալու համար դէպի այն գետին որ չորս ճիւղերու կը բաժնուի, երթալու համար դէպի 
ամբողջ աշխարհ եւ արբուցանելու համար զանիկաամբողջ աշխարհ եւ արբուցանելու համար զանիկաամբողջ աշխարհ եւ արբուցանելու համար զանիկաամբողջ աշխարհ եւ արբուցանելու համար զանիկա::::    Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին 
չորս Աւետարաններ կը ճանչնայ, բայց այդ չորսը կարծէք նոչորս Աւետարաններ կը ճանչնայ, բայց այդ չորսը կարծէք նոչորս Աւետարաններ կը ճանչնայ, բայց այդ չորսը կարծէք նոչորս Աւետարաններ կը ճանչնայ, բայց այդ չորսը կարծէք նո´́́́յն յն յն յն 
եւ մէեւ մէեւ մէեւ մէ´́́́կ գետին տարկ գետին տարկ գետին տարկ գետին տարբեր վտակներն են, տարբեր բեր վտակներն են, տարբեր բեր վտակներն են, տարբեր բեր վտակներն են, տարբեր 
ճիւղաւորումներն են, որոնք սակայն մէճիւղաւորումներն են, որոնք սակայն մէճիւղաւորումներն են, որոնք սակայն մէճիւղաւորումներն են, որոնք սակայն մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն յն յն յն 
ճշմարտութիւնը կը բերեն մէզիճշմարտութիւնը կը բերեն մէզիճշմարտութիւնը կը բերեն մէզիճշմարտութիւնը կը բերեն մէզի::::    

Հոս կՀոս կՀոս կՀոս կ’’’’ուզեմ ընթերցում մը կատարել մեր հաւատքի Հօր՝ ուզեմ ընթերցում մը կատարել մեր հաւատքի Հօր՝ ուզեմ ընթերցում մը կատարել մեր հաւատքի Հօր՝ ուզեմ ընթերցում մը կատարել մեր հաւատքի Հօր՝ 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի ««««ՎարդապետութիւնՎարդապետութիւնՎարդապետութիւնՎարդապետութիւն» » » » կոչուած կոչուած կոչուած կոչուած 
գործէն, որ կը խօսի Օրէնքին, Աւետարաններուն եւ գործէն, որ կը խօսի Օրէնքին, Աւետարաններուն եւ գործէն, որ կը խօսի Օրէնքին, Աւետարաններուն եւ գործէն, որ կը խօսի Օրէնքին, Աւետարաններուն եւ 
մարգարէներմարգարէներմարգարէներմարգարէներուն մէջ Սուրբ Հոգիին ունեցած դերին մասին, եւ ուն մէջ Սուրբ Հոգիին ունեցած դերին մասին, եւ ուն մէջ Սուրբ Հոգիին ունեցած դերին մասին, եւ ուն մէջ Սուրբ Հոգիին ունեցած դերին մասին, եւ 
կկկկ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ. « « « «Այնուհետեւ առաքեալները եկան, վերահասու եղան Այնուհետեւ առաքեալները եկան, վերահասու եղան Այնուհետեւ առաքեալները եկան, վերահասու եղան Այնուհետեւ առաքեալները եկան, վերահասու եղան 
Սուրբ Հոգիի խորհուրդներու երանութեան, Միածին Աստուծոյ Սուրբ Հոգիի խորհուրդներու երանութեան, Միածին Աստուծոյ Սուրբ Հոգիի խորհուրդներու երանութեան, Միածին Աստուծոյ Սուրբ Հոգիի խորհուրդներու երանութեան, Միածին Աստուծոյ 
աստուածախօս, աստուածապատում, աստուածապարգեւ աստուածախօս, աստուածապատում, աստուածապարգեւ աստուածախօս, աստուածապատում, աստուածապարգեւ աստուածախօս, աստուածապատում, աստուածապարգեւ 
ուսուցումին. եւ գրի առնելով զանոնք հաստատեցին այս ուսուցումին. եւ գրի առնելով զանոնք հաստատեցին այս ուսուցումին. եւ գրի առնելով զանոնք հաստատեցին այս ուսուցումին. եւ գրի առնելով զանոնք հաստատեցին այս 
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երկինքին տաերկինքին տաերկինքին տաերկինքին տակ գալիք բոլոր ազգերուն ու սերունդներուն կ գալիք բոլոր ազգերուն ու սերունդներուն կ գալիք բոլոր ազգերուն ու սերունդներուն կ գալիք բոլոր ազգերուն ու սերունդներուն 
լուսաւորելու համար ամբողջ մարդկութիւնըլուսաւորելու համար ամբողջ մարդկութիւնըլուսաւորելու համար ամբողջ մարդկութիւնըլուսաւորելու համար ամբողջ մարդկութիւնը::::    Մանաւանդ Հոգիին Մանաւանդ Հոգիին Մանաւանդ Հոգիին Մանաւանդ Հոգիին 
ներգործութեամբ առաջնորդուած, յաջողցուցին իրենց ներգործութեամբ առաջնորդուած, յաջողցուցին իրենց ներգործութեամբ առաջնորդուած, յաջողցուցին իրենց ներգործութեամբ առաջնորդուած, յաջողցուցին իրենց 
առաջադրանքըառաջադրանքըառաջադրանքըառաջադրանքը::::    Ատոր է որ կԱտոր է որ կԱտոր է որ կԱտոր է որ կ’’’’ակնարկէր բոլորին Փրկիչը եւ ակնարկէր բոլորին Փրկիչը եւ ակնարկէր բոլորին Փրկիչը եւ ակնարկէր բոլորին Փրկիչը եւ 
աշակերտներուն ուսուցանելով կաշակերտներուն ուսուցանելով կաշակերտներուն ուսուցանելով կաշակերտներուն ուսուցանելով կ’’’’ըսէր. "Տակաւին շատ բաներ ըսէր. "Տակաւին շատ բաներ ըսէր. "Տակաւին շատ բաներ ըսէր. "Տակաւին շատ բաներ 
ունիմ ըունիմ ըունիմ ըունիմ ըսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլսելիք ձեզի, սակայն այժմ չէք կրնար տանիլ::::    Բայց երբ գայ Բայց երբ գայ Բայց երբ գայ Բայց երբ գայ 
ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ, անիկա պիտի ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ, անիկա պիտի ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ, անիկա պիտի ինքը՝ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ, անիկա պիտի 
առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան" (Յհ 16.12առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան" (Յհ 16.12առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան" (Յհ 16.12առաջնորդէ ձեզ ամբողջական ճշմարտութեան" (Յհ 16.12----13)13)13)13)::::    
Ակնարկեց նաեւ իր կենսատու Աւետարանին, թէ արքայութեան Ակնարկեց նաեւ իր կենսատու Աւետարանին, թէ արքայութեան Ակնարկեց նաեւ իր կենսատու Աւետարանին, թէ արքայութեան Ակնարկեց նաեւ իր կենսատու Աւետարանին, թէ արքայութեան 
այս Աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշայս Աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշայս Աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշայս Աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշխարհի մէջ, իբրեւ խարհի մէջ, իբրեւ խարհի մէջ, իբրեւ խարհի մէջ, իբրեւ 
վկայութիւն բոլոր ազգերուն եւ ապա պիտի գայ վախճանըվկայութիւն բոլոր ազգերուն եւ ապա պիտի գայ վախճանըվկայութիւն բոլոր ազգերուն եւ ապա պիտի գայ վախճանըվկայութիւն բոլոր ազգերուն եւ ապա պիտի գայ վախճանը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
առաքեալները իրենք, որ նոյն ճշմարտութեան վկաները եղան, առաքեալները իրենք, որ նոյն ճշմարտութեան վկաները եղան, առաքեալները իրենք, որ նոյն ճշմարտութեան վկաները եղան, առաքեալները իրենք, որ նոյն ճշմարտութեան վկաները եղան, 
Սուրբ Աւետարանէն եւ մարգարէական գրութիւններէն առնելով, Սուրբ Աւետարանէն եւ մարգարէական գրութիւններէն առնելով, Սուրբ Աւետարանէն եւ մարգարէական գրութիւններէն առնելով, Սուրբ Աւետարանէն եւ մարգարէական գրութիւններէն առնելով, 
հոգեպատում եւ առաքելախօս նամակներ ծաղկեցուցին, հոգեպատում եւ առաքելախօս նամակներ ծաղկեցուցին, հոգեպատում եւ առաքելախօս նամակներ ծաղկեցուցին, հոգեպատում եւ առաքելախօս նամակներ ծաղկեցուցին, 
որպէսզի աշակերտներուն համար մորպէսզի աշակերտներուն համար մորպէսզի աշակերտներուն համար մորպէսզի աշակերտներուն համար մշտնջենական շտնջենական շտնջենական շտնջենական 
կարգաւորութեան կանոն դառնանկարգաւորութեան կանոն դառնանկարգաւորութեան կանոն դառնանկարգաւորութեան կանոն դառնան::::    Բայց մանաւանդ, Բայց մանաւանդ, Բայց մանաւանդ, Բայց մանաւանդ, 
եկեղեցիները կատարելութեան հասցնելու մտահոգութեամբ, եկեղեցիները կատարելութեան հասցնելու մտահոգութեամբ, եկեղեցիները կատարելութեան հասցնելու մտահոգութեամբ, եկեղեցիները կատարելութեան հասցնելու մտահոգութեամբ, 
այնուհետեւ ստէպ եւ շատ աւելին խօսեցան, ինչպէս որ Պօղոս այնուհետեւ ստէպ եւ շատ աւելին խօսեցան, ինչպէս որ Պօղոս այնուհետեւ ստէպ եւ շատ աւելին խօսեցան, ինչպէս որ Պօղոս այնուհետեւ ստէպ եւ շատ աւելին խօսեցան, ինչպէս որ Պօղոս 
այդ մասին յայտնելով կայդ մասին յայտնելով կայդ մասին յայտնելով կայդ մասին յայտնելով կ’’’’ըսէ. "Հոգեւոր կատարելութեան ըսէ. "Հոգեւոր կատարելութեան ըսէ. "Հոգեւոր կատարելութեան ըսէ. "Հոգեւոր կատարելութեան 
հասածներուն իմաստութիւն ալ կը քարոզենքհասածներուն իմաստութիւն ալ կը քարոզենքհասածներուն իմաստութիւն ալ կը քարոզենքհասածներուն իմաստութիւն ալ կը քարոզենք::::    Բայց Բայց Բայց Բայց մեր մեր մեր մեր 
քարոզածը ոքարոզածը ոքարոզածը ոքարոզածը ո´́́́չ այս աշխարհի իմաստութիւնն է, ոչ այս աշխարհի իմաստութիւնն է, ոչ այս աշխարհի իմաստութիւնն է, ոչ այս աշխարհի իմաստութիւնն է, ո´́́́չ ալ այս չ ալ այս չ ալ այս չ ալ այս 
աշխարհը կառավարող ոյժերունը, որոնց իշխանութիւնը շուտով աշխարհը կառավարող ոյժերունը, որոնց իշխանութիւնը շուտով աշխարհը կառավարող ոյժերունը, որոնց իշխանութիւնը շուտով աշխարհը կառավարող ոյժերունը, որոնց իշխանութիւնը շուտով 
պիտի խափանուիպիտի խափանուիպիտի խափանուիպիտի խափանուի::::    Մեր քարոզածը Աստուծոյ իմաստութիւնն է, Մեր քարոզածը Աստուծոյ իմաստութիւնն է, Մեր քարոզածը Աստուծոյ իմաստութիւնն է, Մեր քարոզածը Աստուծոյ իմաստութիւնն է, 
որ թաքուն էր եւ մեզմէ ծածկուած կը մնար մինչեւ հիմա, բայց որ որ թաքուն էր եւ մեզմէ ծածկուած կը մնար մինչեւ հիմա, բայց որ որ թաքուն էր եւ մեզմէ ծածկուած կը մնար մինչեւ հիմա, բայց որ որ թաքուն էր եւ մեզմէ ծածկուած կը մնար մինչեւ հիմա, բայց որ 
Աստուած սկիզբէն իսկ, յաւիտեաններԱստուած սկիզբէն իսկ, յաւիտեաններԱստուած սկիզբէն իսկ, յաւիտեաններԱստուած սկիզբէն իսկ, յաւիտեաններէն առաջ մեզի տալ էն առաջ մեզի տալ էն առաջ մեզի տալ էն առաջ մեզի տալ 
սահմանած էր, որպէսզի անով մենք փառաւորուինքսահմանած էր, որպէսզի անով մենք փառաւորուինքսահմանած էր, որպէսզի անով մենք փառաւորուինքսահմանած էր, որպէսզի անով մենք փառաւորուինք::::    Այս Այս Այս Այս 
աշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. աշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. աշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. աշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. 
որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ այդ որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ այդ որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ այդ որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ այդ 
փառքը պարգեւողն է" (Ա.Կր 2.6փառքը պարգեւողն է" (Ա.Կր 2.6փառքը պարգեւողն է" (Ա.Կր 2.6փառքը պարգեւողն է" (Ա.Կր 2.6----8)8)8)8)::::    Այդ իմաստութեամբ Այդ իմաստութեամբ Այդ իմաստութեամբ Այդ իմաստութեամբ 
լուսաւորուած ու զարդարուլուսաւորուած ու զարդարուլուսաւորուած ու զարդարուլուսաւորուած ու զարդարուած էին առաքեալները, ինչպէս որ կը ած էին առաքեալները, ինչպէս որ կը ած էին առաքեալները, ինչպէս որ կը ած էին առաքեալները, ինչպէս որ կը 
գրէին. "Մենք այս աշխահի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ գրէին. "Մենք այս աշխահի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ գրէին. "Մենք այս աշխահի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ գրէին. "Մենք այս աշխահի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ 
ղրկուած Հոգին, որպէսզի ճանչնանք Աստուծմէ մեզի շնորհուած ղրկուած Հոգին, որպէսզի ճանչնանք Աստուծմէ մեզի շնորհուած ղրկուած Հոգին, որպէսզի ճանչնանք Աստուծմէ մեզի շնորհուած ղրկուած Հոգին, որպէսզի ճանչնանք Աստուծմէ մեզի շնորհուած 
պարգեւները" (Ա.Կր 2.12)պարգեւները" (Ա.Կր 2.12)պարգեւները" (Ա.Կր 2.12)պարգեւները" (Ա.Կր 2.12)::::    Արդ, ոգելից եւ հոգիով Արդ, ոգելից եւ հոգիով Արդ, ոգելից եւ հոգիով Արդ, ոգելից եւ հոգիով 
ներթափանցուած աստուածատեսները, աստուածատուր ներթափանցուած աստուածատեսները, աստուածատուր ներթափանցուած աստուածատեսները, աստուածատուր ներթափանցուած աստուածատեսները, աստուածատուր 
աւետիսները առնելովաւետիսները առնելովաւետիսները առնելովաւետիսները առնելով    հաստատագրեցին, եւ միակ հաստատագրեցին, եւ միակ հաստատագրեցին, եւ միակ հաստատագրեցին, եւ միակ 
աւանդութիւնը չորս աւետարաններով արձանագրեցին. ոաւանդութիւնը չորս աւետարաններով արձանագրեցին. ոաւանդութիւնը չորս աւետարաններով արձանագրեցին. ոաւանդութիւնը չորս աւետարաններով արձանագրեցին. ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
իրարմէ տարբեր կերպերով արուեստախօսելով, այլ՝ Աստուծոյ իրարմէ տարբեր կերպերով արուեստախօսելով, այլ՝ Աստուծոյ իրարմէ տարբեր կերպերով արուեստախօսելով, այլ՝ Աստուծոյ իրարմէ տարբեր կերպերով արուեստախօսելով, այլ՝ Աստուծոյ 



 

www.hygradaran.weebly.com 318

ամենագէտ Հոգիով, Քրիստոսի աւանդած միակ ճշմարտութիւնը ամենագէտ Հոգիով, Քրիստոսի աւանդած միակ ճշմարտութիւնը ամենագէտ Հոգիով, Քրիստոսի աւանդած միակ ճշմարտութիւնը ամենագէտ Հոգիով, Քրիստոսի աւանդած միակ ճշմարտութիւնը 
ներկայացնելով, ինչպէս որ կարելի է տեսնել կանխասաց ներկայացնելով, ինչպէս որ կարելի է տեսնել կանխասաց ներկայացնելով, ինչպէս որ կարելի է տեսնել կանխասաց ներկայացնելով, ինչպէս որ կարելի է տեսնել կանխասաց 
մարգարէներուն մէջ. որոմարգարէներուն մէջ. որոմարգարէներուն մէջ. որոմարգարէներուն մէջ. որովհետեւ Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինչ որ վհետեւ Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինչ որ վհետեւ Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինչ որ վհետեւ Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինչ որ 
մեծ մարգարէն՝ Մովսէսին կանուխէն ցոյց տուած էր, իբրեւ մեծ մարգարէն՝ Մովսէսին կանուխէն ցոյց տուած էր, իբրեւ մեծ մարգարէն՝ Մովսէսին կանուխէն ցոյց տուած էր, իբրեւ մեծ մարգարէն՝ Մովսէսին կանուխէն ցոյց տուած էր, իբրեւ 
օրինակ գալիքներուն, նոյնը՝ հոգիին կողմէ խօսուած եւ վերստին օրինակ գալիքներուն, նոյնը՝ հոգիին կողմէ խօսուած եւ վերստին օրինակ գալիքներուն, նոյնը՝ հոգիին կողմէ խօսուած եւ վերստին օրինակ գալիքներուն, նոյնը՝ հոգիին կողմէ խօսուած եւ վերստին 
պատմուած էր յետոյ եկող մարգարէներուն, որոնցմով կպատմուած էր յետոյ եկող մարգարէներուն, որոնցմով կպատմուած էր յետոյ եկող մարգարէներուն, որոնցմով կպատմուած էր յետոյ եկող մարգարէներուն, որոնցմով կ’’’’երեւի երեւի երեւի երեւի 
Հոգիին ամենապարգեւ զօրութիւնըՀոգիին ամենապարգեւ զօրութիւնըՀոգիին ամենապարգեւ զօրութիւնըՀոգիին ամենապարգեւ զօրութիւնը::::    Այնուհետեւ, ՔրիստոսասէԱյնուհետեւ, ՔրիստոսասէԱյնուհետեւ, ՔրիստոսասէԱյնուհետեւ, Քրիստոսասէր ր ր ր 
աւետարանագիրները, Հոգիին թեւերով վեր բարձրանալով եւ աւետարանագիրները, Հոգիին թեւերով վեր բարձրանալով եւ աւետարանագիրները, Հոգիին թեւերով վեր բարձրանալով եւ աւետարանագիրները, Հոգիին թեւերով վեր բարձրանալով եւ 
երկինքէն ալ անցնելով, աստուածային աթոռէն վեր, Սուրբ երկինքէն ալ անցնելով, աստուածային աթոռէն վեր, Սուրբ երկինքէն ալ անցնելով, աստուածային աթոռէն վեր, Սուրբ երկինքէն ալ անցնելով, աստուածային աթոռէն վեր, Սուրբ 
Հոգիին միջոցաւ տեղեկացան Աստուծոյ ամենածածուկ Հոգիին միջոցաւ տեղեկացան Աստուծոյ ամենածածուկ Հոգիին միջոցաւ տեղեկացան Աստուծոյ ամենածածուկ Հոգիին միջոցաւ տեղեկացան Աստուծոյ ամենածածուկ 
ծրագիրներուն, եւ հոն, Հօրը ծոցին մէջ ճանչցան Միածին Որդին, ծրագիրներուն, եւ հոն, Հօրը ծոցին մէջ ճանչցան Միածին Որդին, ծրագիրներուն, եւ հոն, Հօրը ծոցին մէջ ճանչցան Միածին Որդին, ծրագիրներուն, եւ հոն, Հօրը ծոցին մէջ ճանչցան Միածին Որդին, 
եւ այդպէս ճշմարտագոյն ձեւով հաստատուեցան անորեւ այդպէս ճշմարտագոյն ձեւով հաստատուեցան անորեւ այդպէս ճշմարտագոյն ձեւով հաստատուեցան անորեւ այդպէս ճշմարտագոյն ձեւով հաստատուեցան անոր    
գիտութեամբ, այնպէս՝ ինչպէս Հայրը կը ճանչնար իր Միածինըգիտութեամբ, այնպէս՝ ինչպէս Հայրը կը ճանչնար իր Միածինըգիտութեամբ, այնպէս՝ ինչպէս Հայրը կը ճանչնար իր Միածինըգիտութեամբ, այնպէս՝ ինչպէս Հայրը կը ճանչնար իր Միածինը::::    
Այդպէս, լուսաւորուեցան եւ սկսան պատմել անպատմելին, Այդպէս, լուսաւորուեցան եւ սկսան պատմել անպատմելին, Այդպէս, լուսաւորուեցան եւ սկսան պատմել անպատմելին, Այդպէս, լուսաւորուեցան եւ սկսան պատմել անպատմելին, 
ըսելով.ըսելով.ըսելով.ըսելով.---- " " " "Սկիզբէն էր բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Սկիզբէն էր բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Սկիզբէն էր բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Սկիզբէն էր բանը, Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը 
Աստուած էրԱստուած էրԱստուած էրԱստուած էր::::    Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էրԱնիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էրԱնիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էրԱնիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր::::    Անով էր որ Անով էր որ Անով էր որ Անով էր որ 
Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ոԱստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ոԱստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ոԱստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ո´́́́չ մէկ բան չ մէկ բան չ մէկ բան չ մէկ բան 
ստեղծեց" (Յհ 1.1ստեղծեց" (Յհ 1.1ստեղծեց" (Յհ 1.1ստեղծեց" (Յհ 1.1----3)»3)»3)»3)»::::    

Եզրափակելէ առաջ, ըսեմ, որ մեծագոյն փաստերէն մէկը որ Եզրափակելէ առաջ, ըսեմ, որ մեծագոյն փաստերէն մէկը որ Եզրափակելէ առաջ, ըսեմ, որ մեծագոյն փաստերէն մէկը որ Եզրափակելէ առաջ, ըսեմ, որ մեծագոյն փաստերէն մէկը որ 
Աւետարանները Սուրբ Հոգիով ներշնչուած են, նոյնինքն Աւետարանները Սուրբ Հոգիով ներշնչուած են, նոյնինքն Աւետարանները Սուրբ Հոգիով ներշնչուած են, նոյնինքն Աւետարանները Սուրբ Հոգիով ներշնչուած են, նոյնինքն 
Աւետարանին խօսքին զօրութիւնն է, մարդուն սրտէն ներս Աւետարանին խօսքին զօրութիւնն է, մարդուն սրտէն ներս Աւետարանին խօսքին զօրութիւնն է, մարդուն սրտէն ներս Աւետարանին խօսքին զօրութիւնն է, մարդուն սրտէն ներս 
թափանցելու եւ ներգործելու անոր կարողութիւնն էթափանցելու եւ ներգործելու անոր կարողութիւնն էթափանցելու եւ ներգործելու անոր կարողութիւնն էթափանցելու եւ ներգործելու անոր կարողութիւնն է::::    Այս Այս Այս Այս 
իրողութեան է որ կիրողութեան է որ կիրողութեան է որ կիրողութեան է որ կ’’’’աաաակնարկէ Պօղոս առաքեալ երբ կկնարկէ Պօղոս առաքեալ երբ կկնարկէ Պօղոս առաքեալ երբ կկնարկէ Պօղոս առաքեալ երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աստուծոյ խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ Աստուծոյ խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ Աստուծոյ խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ Աստուծոյ խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ 
երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին մէջ, երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին մէջ, երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին մէջ, երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին մէջ, 
մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին 
խորհուրդներըխորհուրդներըխորհուրդներըխորհուրդները::::    Եւ չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութեԵւ չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութեԵւ չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութեԵւ չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն նէն նէն նէն 
վրիպիվրիպիվրիպիվրիպի::::    Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց 
ամբողջ մերկութեամբամբողջ մերկութեամբամբողջ մերկութեամբամբողջ մերկութեամբ::::    Եւ անոր է որ հաշիւ պիտի տանքԵւ անոր է որ հաշիւ պիտի տանքԵւ անոր է որ հաշիւ պիտի տանքԵւ անոր է որ հաշիւ պիտի տանք»»»» ( ( ( (Եբր Եբր Եբր Եբր 
4.124.124.124.12----13)13)13)13)::::    

Աստուծոյ խօսքը՝ Աստուծոյ աչքն է բացուած մարդուն վրայԱստուծոյ խօսքը՝ Աստուծոյ աչքն է բացուած մարդուն վրայԱստուծոյ խօսքը՝ Աստուծոյ աչքն է բացուած մարդուն վրայԱստուծոյ խօսքը՝ Աստուծոյ աչքն է բացուած մարդուն վրայ::::    
Աչք մը սակայն, որ մարդուն կեանքին մէջ սխալներ փնտռող եւ Աչք մը սակայն, որ մարդուն կեանքին մէջ սխալներ փնտռող եւ Աչք մը սակայն, որ մարդուն կեանքին մէջ սխալներ փնտռող եւ Աչք մը սակայն, որ մարդուն կեանքին մէջ սխալներ փնտռող եւ 
այդ սխալները քննադատող աչայդ սխալները քննադատող աչայդ սխալները քննադատող աչայդ սխալները քննադատող աչք մը չէ, այլ ընդհակառակը, աչք ք մը չէ, այլ ընդհակառակը, աչք ք մը չէ, այլ ընդհակառակը, աչք ք մը չէ, այլ ընդհակառակը, աչք 
մը՝ որ մատնանիշ կմը՝ որ մատնանիշ կմը՝ որ մատնանիշ կմը՝ որ մատնանիշ կ’’’’ընէ մեր սխալները, մեր գործած մեղքերը, եւ ընէ մեր սխալները, մեր գործած մեղքերը, եւ ընէ մեր սխալները, մեր գործած մեղքերը, եւ ընէ մեր սխալները, մեր գործած մեղքերը, եւ 
կկկկ’’’’օգնէ մեզի սրբագրելու զանոնք, եւ կամ ձերբազատելու օգնէ մեզի սրբագրելու զանոնք, եւ կամ ձերբազատելու օգնէ մեզի սրբագրելու զանոնք, եւ կամ ձերբազատելու օգնէ մեզի սրբագրելու զանոնք, եւ կամ ձերբազատելու 
անոնցմէանոնցմէանոնցմէանոնցմէ::::    
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Խօսք կԽօսք կԽօսք կԽօսք կ’’’’եզրափակեմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին եզրափակեմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին եզրափակեմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին եզրափակեմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին ««««Մատեան Մատեան Մատեան Մատեան 
ՈղբերգութեանՈղբերգութեանՈղբերգութեանՈղբերգութեան» » » » կոչուած աղօթքներու շարքին 34կոչուած աղօթքներու շարքին 34կոչուած աղօթքներու շարքին 34կոչուած աղօթքներու շարքին 34----րդ բաժնէն րդ բաժնէն րդ բաժնէն րդ բաժնէն 
հատուհատուհատուհատուած մը կարդալով.ած մը կարդալով.ած մը կարդալով.ած մը կարդալով.----    

««««ԿԿԿԿ’’’’աղաչեմ քեզի, անփոփոխելիաղաչեմ քեզի, անփոփոխելիաղաչեմ քեզի, անփոփոխելիաղաչեմ քեզի, անփոփոխելի´́́́    Տէր, ամենազօր եւ հզօՏէր, ամենազօր եւ հզօՏէր, ամենազօր եւ հզօՏէր, ամենազօր եւ հզօ՜՜՜՜ր ր ր ր 
Հոգի, քու քաղցր ցօղդ ղրկէ, եւ իմ հոգիիս, ազատ կամքիս եւ Հոգի, քու քաղցր ցօղդ ղրկէ, եւ իմ հոգիիս, ազատ կամքիս եւ Հոգի, քու քաղցր ցօղդ ղրկէ, եւ իմ հոգիիս, ազատ կամքիս եւ Հոգի, քու քաղցր ցօղդ ղրկէ, եւ իմ հոգիիս, ազատ կամքիս եւ 
զգայարանքներուս մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ զգայարանքներուս մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ զգայարանքներուս մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ զգայարանքներուս մէջ ներգործէ բազմապարգեւ ողորմութեանդ 
ամենալից շնորհքներըամենալից շնորհքներըամենալից շնորհքներըամենալից շնորհքները::::    ՀերկէՀերկէՀերկէՀերկէ´́́́    մարմնեղէն կարծրացեալ սրտիս մարմնեղէն կարծրացեալ սրտիս մարմնեղէն կարծրացեալ սրտիս մարմնեղէն կարծրացեալ սրտիս 
բանական անդաստանը, որպէբանական անդաստանը, որպէբանական անդաստանը, որպէբանական անդաստանը, որպէսզի ի վիճակի ըլլամ հոգեւոր սզի ի վիճակի ըլլամ հոգեւոր սզի ի վիճակի ըլլամ հոգեւոր սզի ի վիճակի ըլլամ հոգեւոր 
սերմիդ արգասիքը ընդունելուսերմիդ արգասիքը ընդունելուսերմիդ արգասիքը ընդունելուսերմիդ արգասիքը ընդունելու::::    

Կը հռչակենք քու ամենիմաստ էութեանդ բոլոր Կը հռչակենք քու ամենիմաստ էութեանդ բոլոր Կը հռչակենք քու ամենիմաստ էութեանդ բոլոր Կը հռչակենք քու ամենիմաստ էութեանդ բոլոր 
պարգեւները, որոնք մեր մէջ ծաղկած են եւ աճած. դոպարգեւները, որոնք մեր մէջ ծաղկած են եւ աճած. դոպարգեւները, որոնք մեր մէջ ծաղկած են եւ աճած. դոպարգեւները, որոնք մեր մէջ ծաղկած են եւ աճած. դո´́́́ւն ես որ ւն ես որ ւն ես որ ւն ես որ 
առաքեալներ կը ձեռնադրես, մարգարէները կը ներշնչես, առաքեալներ կը ձեռնադրես, մարգարէները կը ներշնչես, առաքեալներ կը ձեռնադրես, մարգարէները կը ներշնչես, առաքեալներ կը ձեռնադրես, մարգարէները կը ներշնչես, 
վարդապետներուն կվարդապետներուն կվարդապետներուն կվարդապետներուն կ’’’’ուսուցանես, համրերը կը խօսեցնես եւ ուսուցանես, համրերը կը խօսեցնես եւ ուսուցանես, համրերը կը խօսեցնես եւ ուսուցանես, համրերը կը խօսեցնես եւ 
խխխխուլերուն փակուած ականջները կը բանաս, ինչպէս որ ըսաւ ուլերուն փակուած ականջները կը բանաս, ինչպէս որ ըսաւ ուլերուն փակուած ականջները կը բանաս, ինչպէս որ ըսաւ ուլերուն փակուած ականջները կը բանաս, ինչպէս որ ըսաւ 
քեզի բնութենակից եւ Հօրը էակից եղող անդրանիկ Որդին, որ քու քեզի բնութենակից եւ Հօրը էակից եղող անդրանիկ Որդին, որ քու քեզի բնութենակից եւ Հօրը էակից եղող անդրանիկ Որդին, որ քու քեզի բնութենակից եւ Հօրը էակից եղող անդրանիկ Որդին, որ քու 
գործակցութեամբդ այս բոլորը կատարելով՝ քեզ Աստուած եւ գործակցութեամբդ այս բոլորը կատարելով՝ քեզ Աստուած եւ գործակցութեամբդ այս բոլորը կատարելով՝ քեզ Աստուած եւ գործակցութեամբդ այս բոլորը կատարելով՝ քեզ Աստուած եւ 
Հօրը իսկութեան հաւասարակից յայտարարեցՀօրը իսկութեան հաւասարակից յայտարարեցՀօրը իսկութեան հաւասարակից յայտարարեցՀօրը իսկութեան հաւասարակից յայտարարեց::::    

ՇնորհէՇնորհէՇնորհէՇնորհէ´́́́    նաեւ ինծի, մեղաւորիս, որ համարձակութեամբ նաեւ ինծի, մեղաւորիս, որ համարձակութեամբ նաեւ ինծի, մեղաւորիս, որ համարձակութեամբ նաեւ ինծի, մեղաւորիս, որ համարձակութեամբ 
խօսիխօսիխօսիխօսիմ խոստումներու աւետարանիդ կենդանարար խորհուրդը, մ խոստումներու աւետարանիդ կենդանարար խորհուրդը, մ խոստումներու աւետարանիդ կենդանարար խորհուրդը, մ խոստումներու աւետարանիդ կենդանարար խորհուրդը, 
եւ մտքի արագաթռիչ ընթացքով անցնիմ՝ քու շունչովդ լեցուած եւ մտքի արագաթռիչ ընթացքով անցնիմ՝ քու շունչովդ լեցուած եւ մտքի արագաթռիչ ընթացքով անցնիմ՝ քու շունչովդ լեցուած եւ մտքի արագաթռիչ ընթացքով անցնիմ՝ քու շունչովդ լեցուած 
Կտակարաններու ասպարէզըԿտակարաններու ասպարէզըԿտակարաններու ասպարէզըԿտակարաններու ասպարէզը::::    Եւ երբ աստուածային խօսքերու Եւ երբ աստուածային խօսքերու Եւ երբ աստուածային խօսքերու Եւ երբ աստուածային խօսքերու 
քննութեան եւ մեկնութեան բարձունքը հասնիմ՝ քու գթութիւնդ քննութեան եւ մեկնութեան բարձունքը հասնիմ՝ քու գթութիւնդ քննութեան եւ մեկնութեան բարձունքը հասնիմ՝ քու գթութիւնդ քննութեան եւ մեկնութեան բարձունքը հասնիմ՝ քու գթութիւնդ 
օգնութեան փութայ ինծի, ինծի թելադրելով այն՝ օգնութեան փութայ ինծի, ինծի թելադրելով այն՝ օգնութեան փութայ ինծի, ինծի թելադրելով այն՝ օգնութեան փութայ ինծի, ինծի թելադրելով այն՝ ինչ որ արժանի ինչ որ արժանի ինչ որ արժանի ինչ որ արժանի 
է, պիտանի է եւ քու կամքիդ համաձայն է՝ ներկայ ժամանակին է, պիտանի է եւ քու կամքիդ համաձայն է՝ ներկայ ժամանակին է, պիտանի է եւ քու կամքիդ համաձայն է՝ ներկայ ժամանակին է, պիտանի է եւ քու կամքիդ համաձայն է՝ ներկայ ժամանակին 
մէջ, որպէսզի փառաւորուի եւ գովուի քու աստուածութիւնդ, եւ մէջ, որպէսզի փառաւորուի եւ գովուի քու աստուածութիւնդ, եւ մէջ, որպէսզի փառաւորուի եւ գովուի քու աստուածութիւնդ, եւ մէջ, որպէսզի փառաւորուի եւ գովուի քու աստուածութիւնդ, եւ 
ընդհանրական Եկեղեցին իր շինութեան մէջ ամբողջանայընդհանրական Եկեղեցին իր շինութեան մէջ ամբողջանայընդհանրական Եկեղեցին իր շինութեան մէջ ամբողջանայընդհանրական Եկեղեցին իր շինութեան մէջ ամբողջանայ»»»»::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Անցեալին մոգերը դեւեր կանչելով կը զբաղէին, ի՞նչպէս Անցեալին մոգերը դեւեր կանչելով կը զբաղէին, ի՞նչպէս Անցեալին մոգերը դեւեր կանչելով կը զբաղէին, ի՞նչպէս Անցեալին մոգերը դեւեր կանչելով կը զբաղէին, ի՞նչպէս 

այայայայդպիսի մարդիկ այցելութիւն կու տան մանուկ Յիսուսինդպիսի մարդիկ այցելութիւն կու տան մանուկ Յիսուսինդպիսի մարդիկ այցելութիւն կու տան մանուկ Յիսուսինդպիսի մարդիկ այցելութիւն կու տան մանուկ Յիսուսին::::    
    
Մոգերութիւն այցելութիւնը խորհրդանշական դրուագ մըն է Մոգերութիւն այցելութիւնը խորհրդանշական դրուագ մըն է Մոգերութիւն այցելութիւնը խորհրդանշական դրուագ մըն է Մոգերութիւն այցելութիւնը խորհրդանշական դրուագ մըն է 

ապագայ ժամանակի բոլոր մարդոց կողմէ Քրիստոսի ապագայ ժամանակի բոլոր մարդոց կողմէ Քրիստոսի ապագայ ժամանակի բոլոր մարդոց կողմէ Քրիստոսի ապագայ ժամանակի բոլոր մարդոց կողմէ Քրիստոսի 
ճանաչումը խորհրդանշելու համարճանաչումը խորհրդանշելու համարճանաչումը խորհրդանշելու համարճանաչումը խորհրդանշելու համար::::    Անոնց մոգ ըլլալը երբեք չի Անոնց մոգ ըլլալը երբեք չի Անոնց մոգ ըլլալը երբեք չի Անոնց մոգ ըլլալը երբեք չի 
նշանակեր թէ Քրիստոսի գալու կարելիութիւնը չունէիննշանակեր թէ Քրիստոսի գալու կարելիութիւնը չունէիննշանակեր թէ Քրիստոսի գալու կարելիութիւնը չունէիննշանակեր թէ Քրիստոսի գալու կարելիութիւնը չունէին::::    ՄոՄոՄոՄոգ մը գ մը գ մը գ մը 
կրնայ հրաժարիլ իր մոգութենէն եւ Քրիստոսի գալկրնայ հրաժարիլ իր մոգութենէն եւ Քրիստոսի գալկրնայ հրաժարիլ իր մոգութենէն եւ Քրիստոսի գալկրնայ հրաժարիլ իր մոգութենէն եւ Քրիստոսի գալ::::    Կիպրիանոս Կիպրիանոս Կիպրիանոս Կիպրիանոս 
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այդպիսին չէ՞րայդպիսին չէ՞րայդպիսին չէ՞րայդպիսին չէ՞ր::::    Կիպրիանոս մոգէ մը շատ աւելի զօրաւոր էր, Կիպրիանոս մոգէ մը շատ աւելի զօրաւոր էր, Կիպրիանոս մոգէ մը շատ աւելի զօրաւոր էր, Կիպրիանոս մոգէ մը շատ աւելի զօրաւոր էր, 
շատ աւելի զարմանազան նշաններ կշատ աւելի զարմանազան նշաններ կշատ աւելի զարմանազան նշաններ կշատ աւելի զարմանազան նշաններ կ’’’’ընէր, բոլորը կընէր, բոլորը կընէր, բոլորը կընէր, բոլորը կ’’’’ապշեցնէր, ապշեցնէր, ապշեցնէր, ապշեցնէր, 
նոյնիսկ դեւերը իրեն կը հնազանդէիննոյնիսկ դեւերը իրեն կը հնազանդէիննոյնիսկ դեւերը իրեն կը հնազանդէիննոյնիսկ դեւերը իրեն կը հնազանդէին::::    Բայց ի վերջոյ, երբ Բայց ի վերջոյ, երբ Բայց ի վերջոյ, երբ Բայց ի վերջոյ, երբ 
անդրադարձաւ որ սխալ ընթացքի մէանդրադարձաւ որ սխալ ընթացքի մէանդրադարձաւ որ սխալ ընթացքի մէանդրադարձաւ որ սխալ ընթացքի մէջ էր, հրաժարեցաւ իր ջ էր, հրաժարեցաւ իր ջ էր, հրաժարեցաւ իր ջ էր, հրաժարեցաւ իր 
կախարդութիւններէն եւ դեւերու հետ գործակցութենէն եւ կախարդութիւններէն եւ դեւերու հետ գործակցութենէն եւ կախարդութիւններէն եւ դեւերու հետ գործակցութենէն եւ կախարդութիւններէն եւ դեւերու հետ գործակցութենէն եւ 
Քրիստոսի եկաւՔրիստոսի եկաւՔրիստոսի եկաւՔրիստոսի եկաւ::::    Հետեւաբար, մոգ ըլլալը երբեք արգելք մը Հետեւաբար, մոգ ըլլալը երբեք արգելք մը Հետեւաբար, մոգ ըլլալը երբեք արգելք մը Հետեւաբար, մոգ ըլլալը երբեք արգելք մը 
Քրիստոսի գալունՔրիստոսի գալունՔրիստոսի գալունՔրիստոսի գալուն::::    Փրկութեան ճամբան բաց է բոլոր մարդոց Փրկութեան ճամբան բաց է բոլոր մարդոց Փրկութեան ճամբան բաց է բոլոր մարդոց Փրկութեան ճամբան բաց է բոլոր մարդոց 
դիմաց, կը բաւէ որ մարդիկ անդրադառնան իրենց սխալին եւ դիմաց, կը բաւէ որ մարդիկ անդրադառնան իրենց սխալին եւ դիմաց, կը բաւէ որ մարդիկ անդրադառնան իրենց սխալին եւ դիմաց, կը բաւէ որ մարդիկ անդրադառնան իրենց սխալին եւ 
սկսին այդ ճամբէն քալելսկսին այդ ճամբէն քալելսկսին այդ ճամբէն քալելսկսին այդ ճամբէն քալել::::    

    
2222....----    Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ըսեն որ Աստուածաշունչ գիրքերուն ըսեն որ Աստուածաշունչ գիրքերուն ըսեն որ Աստուածաշունչ գիրքերուն ըսեն որ Աստուածաշունչ գիրքերուն 

հեղինակները ինչ որ արձանագրեցին, բառ առ բառ հեղինակները ինչ որ արձանագրեցին, բառ առ բառ հեղինակները ինչ որ արձանագրեցին, բառ առ բառ հեղինակները ինչ որ արձանագրեցին, բառ առ բառ 
արձանագրեցին, այսինքն՝ նոյնիսկ բառերը Սուրբ Հոգիին կողմէ արձանագրեցին, այսինքն՝ նոյնիսկ բառերը Սուրբ Հոգիին կողմէ արձանագրեցին, այսինքն՝ նոյնիսկ բառերը Սուրբ Հոգիին կողմէ արձանագրեցին, այսինքն՝ նոյնիսկ բառերը Սուրբ Հոգիին կողմէ 
ներշնչուած եններշնչուած եններշնչուած եններշնչուած են::::    Ճի՞շդ է ասիկաՃի՞շդ է ասիկաՃի՞շդ է ասիկաՃի՞շդ է ասիկա::::    

    
Աստուածաշունչի ներշնչականութեան տարբեր Աստուածաշունչի ներշնչականութեան տարբեր Աստուածաշունչի ներշնչականութեան տարբեր Աստուածաշունչի ներշնչականութեան տարբեր 

հասկացողութիւնները կարելի է ամփոփել այսպէսհասկացողութիւնները կարելի է ամփոփել այսպէսհասկացողութիւնները կարելի է ամփոփել այսպէսհասկացողութիւնները կարելի է ամփոփել այսպէս....----    
1.1.1.1.----    Տառացի ներշնչականութիւնՏառացի ներշնչականութիւնՏառացի ներշնչականութիւնՏառացի ներշնչականութիւն::::    Այս տեսութեան համաձայն, Այս տեսութեան համաձայն, Այս տեսութեան համաձայն, Այս տեսութեան համաձայն, 

Աստուածաշունչ գիրքերու ներշնչականութիւնը մեքենական ու Աստուածաշունչ գիրքերու ներշնչականութիւնը մեքենական ու Աստուածաշունչ գիրքերու ներշնչականութիւնը մեքենական ու Աստուածաշունչ գիրքերու ներշնչականութիւնը մեքենական ու 
կատարեալ էկատարեալ էկատարեալ էկատարեալ է::::    Այսինքն, արձանագրող անձերը անոր մէջ ոեւէ դեր Այսինքն, արձանագրող անձերը անոր մէջ ոեւէ դեր Այսինքն, արձանագրող անձերը անոր մէջ ոեւէ դեր Այսինքն, արձանագրող անձերը անոր մէջ ոեւէ դեր 
կամ բաժին չունին, այլ՝ տառացիօրէն արձանագրած են ինչ որ կամ բաժին չունին, այլ՝ տառացիօրէն արձանագրած են ինչ որ կամ բաժին չունին, այլ՝ տառացիօրէն արձանագրած են ինչ որ կամ բաժին չունին, այլ՝ տառացիօրէն արձանագրած են ինչ որ 
Սուրբ Հոգին թելադրած է, առանց անկէՍուրբ Հոգին թելադրած է, առանց անկէՍուրբ Հոգին թելադրած է, առանց անկէՍուրբ Հոգին թելադրած է, առանց անկէ    բառ մը կամ տառ բառ մը կամ տառ բառ մը կամ տառ բառ մը կամ տառ 
փոխելուփոխելուփոխելուփոխելու::::    

Այս բացատրութիւնը զուտ բարեպաշտական չէ, այլ կը բղխի Այս բացատրութիւնը զուտ բարեպաշտական չէ, այլ կը բղխի Այս բացատրութիւնը զուտ բարեպաշտական չէ, այլ կը բղխի Այս բացատրութիւնը զուտ բարեպաշտական չէ, այլ կը բղխի 
այն իրողական փորձառութենէն, որ կարգ մը հեղինակներ այն իրողական փորձառութենէն, որ կարգ մը հեղինակներ այն իրողական փորձառութենէն, որ կարգ մը հեղինակներ այն իրողական փորձառութենէն, որ կարգ մը հեղինակներ 
կկկկ’’’’արձանագրեն ու կը մատնանշենարձանագրեն ու կը մատնանշենարձանագրեն ու կը մատնանշենարձանագրեն ու կը մատնանշեն::::    Այսպէս, օրինակ, երբ Այսպէս, օրինակ, երբ Այսպէս, օրինակ, երբ Այսպէս, օրինակ, երբ 
արձանագրող անձը կը նշէ, թէ ինք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ արձանագրող անձը կը նշէ, թէ ինք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ արձանագրող անձը կը նշէ, թէ ինք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ արձանագրող անձը կը նշէ, թէ ինք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ 
հրեշտակին կողմէ տրուած հրեշտակին կողմէ տրուած հրեշտակին կողմէ տրուած հրեշտակին կողմէ տրուած պատգամը չի հասկնար, եւ պատգամը չի հասկնար, եւ պատգամը չի հասկնար, եւ պատգամը չի հասկնար, եւ 
պարզապէս պատգամը կպարզապէս պատգամը կպարզապէս պատգամը կպարզապէս պատգամը կ’’’’արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած 
է, մօտաւորապէս այդ հասկացողութիւնը կը թելադրէէ, մօտաւորապէս այդ հասկացողութիւնը կը թելադրէէ, մօտաւորապէս այդ հասկացողութիւնը կը թելադրէէ, մօտաւորապէս այդ հասկացողութիւնը կը թելադրէ::::    Դանիէլի Դանիէլի Դանիէլի Դանիէլի 
մարգարէութեան աւարտին կը կարդանք. մարգարէութեան աւարտին կը կարդանք. մարգարէութեան աւարտին կը կարդանք. մարգարէութեան աւարտին կը կարդանք. ««««Ու ես լսեցի, բայց Ու ես լսեցի, բայց Ու ես լսեցի, բայց Ու ես լսեցի, բայց 
չհասկցայչհասկցայչհասկցայչհասկցայ::::    Եւ ըսի (հրեշտակին). "Ով տէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ Եւ ըսի (հրեշտակին). "Ով տէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ Եւ ըսի (հրեշտակին). "Ով տէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ Եւ ըսի (հրեշտակին). "Ով տէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ 
պիտի ըլլայ"պիտի ըլլայ"պիտի ըլլայ"պիտի ըլլայ"::::    ԵւԵւԵւԵւ    անիկա ըսաւ. "Գնաանիկա ըսաւ. "Գնաանիկա ըսաւ. "Գնաանիկա ըսաւ. "Գնա´́́́, , , , ոոոո´́́́վ Դանիէլ, որովհետեւ վ Դանիէլ, որովհետեւ վ Դանիէլ, որովհետեւ վ Դանիէլ, որովհետեւ 
այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած ու կնքուած այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած ու կնքուած այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած ու կնքուած այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած ու կնքուած 
են"են"են"են"»»»» ( ( ( (Դն 12.8Դն 12.8Դն 12.8Դն 12.8----9)9)9)9)::::    Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Պետրոս Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Պետրոս Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Պետրոս Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Պետրոս 
առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն 
համար կհամար կհամար կհամար կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին 
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հհհհասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին ասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին ասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին ասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին 
մարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ իմարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ իմարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ իմարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ՝ թէ ի´́́́նչ ժամանակ եւ նչ ժամանակ եւ նչ ժամանակ եւ նչ ժամանակ եւ 
իիիի´́́́նչ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի նչ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի նչ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի նչ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի 
Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ Հոգին, որ կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ 
անոնց յաջորդելիք փառքին մասինանոնց յաջորդելիք փառքին մասինանոնց յաջորդելիք փառքին մասինանոնց յաջորդելիք փառքին մասին::::    ԱստոԱստոԱստոԱստուած անոնց յայտնեց, թէ ւած անոնց յայտնեց, թէ ւած անոնց յայտնեց, թէ ւած անոնց յայտնեց, թէ 
իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն իրենց փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն 
համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ համար չէին, այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ 
ներկայիս Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, ներկայիս Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, ներկայիս Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, ներկայիս Աւետարանը քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, 
երկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումովերկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումովերկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումովերկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիին մղումով::::    Պատգամներ՝ որոնց Պատգամներ՝ որոնց Պատգամներ՝ որոնց Պատգամներ՝ որոնց 
կատարումը հրեշտակներն իկատարումը հրեշտակներն իկատարումը հրեշտակներն իկատարումը հրեշտակներն իսկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ սկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ սկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ սկ պիտի ուզէին գէթ մասամբ 
տեսնելտեսնելտեսնելտեսնել» » » » (Ա.Պտ 1.10(Ա.Պտ 1.10(Ա.Պտ 1.10(Ա.Պտ 1.10----12)12)12)12)::::    

Այս տեսութեան թերութիւնը այն է, որ կը մոռնայ Այս տեսութեան թերութիւնը այն է, որ կը մոռնայ Այս տեսութեան թերութիւնը այն է, որ կը մոռնայ Այս տեսութեան թերութիւնը այն է, որ կը մոռնայ 
իւրաքանչիւր արձանագրող հեղինակի խառնուածքն ու իւրաքանչիւր արձանագրող հեղինակի խառնուածքն ու իւրաքանչիւր արձանագրող հեղինակի խառնուածքն ու իւրաքանչիւր արձանագրող հեղինակի խառնուածքն ու 
անհատականութիւնը եւ այդ անհատականութենէն բղխած անհատականութիւնը եւ այդ անհատականութենէն բղխած անհատականութիւնը եւ այդ անհատականութենէն բղխած անհատականութիւնը եւ այդ անհատականութենէն բղխած 
մասնաւոր հետաքրքրութիւնները, լեզուական ու ոճական մասնաւոր հետաքրքրութիւնները, լեզուական ու ոճական մասնաւոր հետաքրքրութիւնները, լեզուական ու ոճական մասնաւոր հետաքրքրութիւնները, լեզուական ու ոճական 
առանձնայատկութիւննեառանձնայատկութիւննեառանձնայատկութիւննեառանձնայատկութիւնները, եւայլնրը, եւայլնրը, եւայլնրը, եւայլն::::    

2.2.2.2.----    Գաղափարի ներշնչականութիւնԳաղափարի ներշնչականութիւնԳաղափարի ներշնչականութիւնԳաղափարի ներշնչականութիւն::::    Այս տեսակէտին Այս տեսակէտին Այս տեսակէտին Այս տեսակէտին 
համաձայն, Աստուած միայն գաղափարը կամ մտածումը տուողն համաձայն, Աստուած միայն գաղափարը կամ մտածումը տուողն համաձայն, Աստուած միայն գաղափարը կամ մտածումը տուողն համաձայն, Աստուած միայն գաղափարը կամ մտածումը տուողն 
է, իսկ մարդը՝ զայն ազատօրէն արձանագրողը, եւ հետեւաբար է, իսկ մարդը՝ զայն ազատօրէն արձանագրողը, եւ հետեւաբար է, իսկ մարդը՝ զայն ազատօրէն արձանագրողը, եւ հետեւաբար է, իսկ մարդը՝ զայն ազատօրէն արձանագրողը, եւ հետեւաբար 
Աստուածաշունչին մէջ իմաստ չունի առանձին բառերուն վրայ Աստուածաշունչին մէջ իմաստ չունի առանձին բառերուն վրայ Աստուածաշունչին մէջ իմաստ չունի առանձին բառերուն վրայ Աստուածաշունչին մէջ իմաստ չունի առանձին բառերուն վրայ 
կանգ առնելը, որովհետեւ բառերը իրենք չեկանգ առնելը, որովհետեւ բառերը իրենք չեկանգ առնելը, որովհետեւ բառերը իրենք չեկանգ առնելը, որովհետեւ բառերը իրենք չեն ներշնչեալը, այլ՝ ն ներշնչեալը, այլ՝ ն ներշնչեալը, այլ՝ ն ներշնչեալը, այլ՝ 
ընդհանուր միտքըընդհանուր միտքըընդհանուր միտքըընդհանուր միտքը:::: 

Այս տեսակէտը չի կրնար հաշտ ըլլալ Աստուծոյ Այս տեսակէտը չի կրնար հաշտ ըլլալ Աստուծոյ Այս տեսակէտը չի կրնար հաշտ ըլլալ Աստուծոյ Այս տեսակէտը չի կրնար հաշտ ըլլալ Աստուծոյ 
յայտնութեան հետ, զոյգ պատճառներով.յայտնութեան հետ, զոյգ պատճառներով.յայտնութեան հետ, զոյգ պատճառներով.յայտնութեան հետ, զոյգ պատճառներով.----    

ա) Նախ, որքան ալ չուզենք Աստուածաշունչին ամէն մէկ ա) Նախ, որքան ալ չուզենք Աստուածաշունչին ամէն մէկ ա) Նախ, որքան ալ չուզենք Աստուածաշունչին ամէն մէկ ա) Նախ, որքան ալ չուզենք Աստուածաշունչին ամէն մէկ 
բառին վրայ կանգ առնել, բայց նաեւ պէտք չէ մոռնանք, որ բառին վրայ կանգ առնել, բայց նաեւ պէտք չէ մոռնանք, որ բառին վրայ կանգ առնել, բայց նաեւ պէտք չէ մոռնանք, որ բառին վրայ կանգ առնել, բայց նաեւ պէտք չէ մոռնանք, որ 
յաճախ Աստուածաշունչը ինք մեզի կը ցուցնէյաճախ Աստուածաշունչը ինք մեզի կը ցուցնէյաճախ Աստուածաշունչը ինք մեզի կը ցուցնէյաճախ Աստուածաշունչը ինք մեզի կը ցուցնէ    բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 
կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ անոր ամբողջականութիւնը կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ անոր ամբողջականութիւնը կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ անոր ամբողջականութիւնը կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ անոր ամբողջականութիւնը 
անեղծ պահելու կարեւորութիւնը, առանց որուն՝ Աստուծոյ անեղծ պահելու կարեւորութիւնը, առանց որուն՝ Աստուծոյ անեղծ պահելու կարեւորութիւնը, առանց որուն՝ Աստուծոյ անեղծ պահելու կարեւորութիւնը, առանց որուն՝ Աստուծոյ 
յայտնութիւնը կը կորսնցնէ իր ամբողջական եւ ուղիղ պատկերըյայտնութիւնը կը կորսնցնէ իր ամբողջական եւ ուղիղ պատկերըյայտնութիւնը կը կորսնցնէ իր ամբողջական եւ ուղիղ պատկերըյայտնութիւնը կը կորսնցնէ իր ամբողջական եւ ուղիղ պատկերը::::    

Այսպէս, օրինակ, Հին Կտակարանի Օրէնքին ու Այսպէս, օրինակ, Հին Կտակարանի Օրէնքին ու Այսպէս, օրինակ, Հին Կտակարանի Օրէնքին ու Այսպէս, օրինակ, Հին Կտակարանի Օրէնքին ու 
մարգարէութեանց կապակցութեամբ մեր Տէրը բացարձամարգարէութեանց կապակցութեամբ մեր Տէրը բացարձամարգարէութեանց կապակցութեամբ մեր Տէրը բացարձամարգարէութեանց կապակցութեամբ մեր Տէրը բացարձակ կ կ կ 
յայտարարութիւն մը կատարեց.յայտարարութիւն մը կատարեց.յայտարարութիւն մը կատարեց.յայտարարութիւն մը կատարեց.----    ««««Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր 
Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ առ կէտ պիտի Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ առ կէտ պիտի Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ առ կէտ պիտի Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ առ կէտ պիտի 
իրականանան՝ առանց բառ մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ այն իրականանան՝ առանց բառ մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ այն իրականանան՝ առանց բառ մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ այն իրականանան՝ առանց բառ մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ այն 
օրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնինօրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնինօրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնինօրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին::::    Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ալ ալ ալ ալ 
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այդպէս սորվեցնէ, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի այդպէս սորվեցնէ, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի այդպէս սորվեցնէ, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի այդպէս սորվեցնէ, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի 
նկատուինկատուինկատուինկատուի::::    Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները  եւ ուսուցանէ, Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները  եւ ուսուցանէ, Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները  եւ ուսուցանէ, Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները  եւ ուսուցանէ, 
մեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջմեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջմեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջմեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջ»»»» ( ( ( (Մտ 5.18Մտ 5.18Մտ 5.18Մտ 5.18----19)19)19)19)::::    

Նոյնպիսի յայտարարութիւն մը եւ նաեւ ազդարարութիւն մը Նոյնպիսի յայտարարութիւն մը եւ նաեւ ազդարարութիւն մը Նոյնպիսի յայտարարութիւն մը եւ նաեւ ազդարարութիւն մը Նոյնպիսի յայտարարութիւն մը եւ նաեւ ազդարարութիւն մը 
կը գտնենք Յայտնութեան գիրքին վերջաւորկը գտնենք Յայտնութեան գիրքին վերջաւորկը գտնենք Յայտնութեան գիրքին վերջաւորկը գտնենք Յայտնութեան գիրքին վերջաւորութեան. ութեան. ութեան. ութեան. ««««Եւ ես, Եւ ես, Եւ ես, Եւ ես, 
Յովհաննէս, կՅովհաննէս, կՅովհաննէս, կՅովհաննէս, կ’’’’ազդարարեմ բոլոր անոնց՝ որոնք այս գիրքին ազդարարեմ բոլոր անոնց՝ որոնք այս գիրքին ազդարարեմ բոլոր անոնց՝ որոնք այս գիրքին ազդարարեմ բոլոր անոնց՝ որոնք այս գիրքին 
մարգարէութեան խօսքերը կը լսենմարգարէութեան խօսքերը կը լսենմարգարէութեան խօսքերը կը լսենմարգարէութեան խօսքերը կը լսեն::::    Եթէ ոեւէ մէկը բան մը Եթէ ոեւէ մէկը բան մը Եթէ ոեւէ մէկը բան մը Եթէ ոեւէ մէկը բան մը 
աւելցնէ ասոր վրայ, Աստուած անոր տրուելիք պատիժին վրայ, աւելցնէ ասոր վրայ, Աստուած անոր տրուելիք պատիժին վրայ, աւելցնէ ասոր վրայ, Աստուած անոր տրուելիք պատիժին վրայ, աւելցնէ ասոր վրայ, Աստուած անոր տրուելիք պատիժին վրայ, 
պիտի աւելցնէ այս գիրքին մէջ նկարագրուած պատուհասներըպիտի աւելցնէ այս գիրքին մէջ նկարագրուած պատուհասներըպիտի աւելցնէ այս գիրքին մէջ նկարագրուած պատուհասներըպիտի աւելցնէ այս գիրքին մէջ նկարագրուած պատուհասները::::    
Եւ եթէ ոեւէ մէկը բան մը պաԵւ եթէ ոեւէ մէկը բան մը պաԵւ եթէ ոեւէ մէկը բան մը պաԵւ եթէ ոեւէ մէկը բան մը պակսեցնէ այս գիրքին կսեցնէ այս գիրքին կսեցնէ այս գիրքին կսեցնէ այս գիրքին 
մարգարէութեան խօսքերէն, Աստուած ալ այս գիրքին մէջ մարգարէութեան խօսքերէն, Աստուած ալ այս գիրքին մէջ մարգարէութեան խօսքերէն, Աստուած ալ այս գիրքին մէջ մարգարէութեան խօսքերէն, Աստուած ալ այս գիրքին մէջ 
նկարագրուած Կեանքի ծառէն եւ Սուրբ Քաղաքէն իր բաժինը նկարագրուած Կեանքի ծառէն եւ Սուրբ Քաղաքէն իր բաժինը նկարագրուած Կեանքի ծառէն եւ Սուրբ Քաղաքէն իր բաժինը նկարագրուած Կեանքի ծառէն եւ Սուրբ Քաղաքէն իր բաժինը 
պիտի նուազեցնէպիտի նուազեցնէպիտի նուազեցնէպիտի նուազեցնէ»»»» ( ( ( (Յյտ 22.18Յյտ 22.18Յյտ 22.18Յյտ 22.18----19)19)19)19)::::    

Նոյն շեշտը կը գտնենք նաեւ Պետրոս առաքեալի քով, որ իր Նոյն շեշտը կը գտնենք նաեւ Պետրոս առաքեալի քով, որ իր Նոյն շեշտը կը գտնենք նաեւ Պետրոս առաքեալի քով, որ իր Նոյն շեշտը կը գտնենք նաեւ Պետրոս առաքեալի քով, որ իր 
2222----րդ նամակին մէջ խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստինրդ նամակին մէջ խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստինրդ նամակին մէջ խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստինրդ նամակին մէջ խօսելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին    եւ եւ եւ եւ 
աստուածային խոստումին համաձայն աստուածային խոստումին համաձայն աստուածային խոստումին համաձայն աստուածային խոստումին համաձայն ««««նոր երկինքի մը եւ նոր նոր երկինքի մը եւ նոր նոր երկինքի մը եւ նոր նոր երկինքի մը եւ նոր 
երկրի մըերկրի մըերկրի մըերկրի մը» » » » մասին, որոնց ակնկառոյց կը սպասէ Եկեղեցին, իր մասին, որոնց ակնկառոյց կը սպասէ Եկեղեցին, իր մասին, որոնց ակնկառոյց կը սպասէ Եկեղեցին, իր մասին, որոնց ակնկառոյց կը սպասէ Եկեղեցին, իր 
խօսքը այսպէս կխօսքը այսպէս կխօսքը այսպէս կխօսքը այսպէս կ’’’’եզրակացնէ. եզրակացնէ. եզրակացնէ. եզրակացնէ. ««««Եւ Տիրոջ համբերատարութիւնը Եւ Տիրոջ համբերատարութիւնը Եւ Տիրոջ համբերատարութիւնը Եւ Տիրոջ համբերատարութիւնը 
փրկութիւն համարեցէք ձեզի համար, ինչպէս մեր սիրելի փրկութիւն համարեցէք ձեզի համար, ինչպէս մեր սիրելի փրկութիւն համարեցէք ձեզի համար, ինչպէս մեր սիրելի փրկութիւն համարեցէք ձեզի համար, ինչպէս մեր սիրելի 
եղբայրը՝ Պօղոս ալ գրեց ձեզի, Աստուծմէ իեղբայրը՝ Պօղոս ալ գրեց ձեզի, Աստուծմէ իեղբայրը՝ Պօղոս ալ գրեց ձեզի, Աստուծմէ իեղբայրը՝ Պօղոս ալ գրեց ձեզի, Աստուծմէ իրեն շնորհուած րեն շնորհուած րեն շնորհուած րեն շնորհուած 
իմաստութեամբիմաստութեամբիմաստութեամբիմաստութեամբ::::    Անիկա նոյն այս բաներուն մասին խօսած է իր Անիկա նոյն այս բաներուն մասին խօսած է իր Անիկա նոյն այս բաներուն մասին խօսած է իր Անիկա նոյն այս բաներուն մասին խօսած է իր 
բոլոր նամակներուն մէջ ալբոլոր նամակներուն մէջ ալբոլոր նամակներուն մէջ ալբոլոր նամակներուն մէջ ալ::::    Այդ նամակներուն մէջ կարգ մը Այդ նամակներուն մէջ կարգ մը Այդ նամակներուն մէջ կարգ մը Այդ նամակներուն մէջ կարգ մը 
դժուար հասկնալի մասեր կան, որոնց իմաստը չարափոխումի դժուար հասկնալի մասեր կան, որոնց իմաստը չարափոխումի դժուար հասկնալի մասեր կան, որոնց իմաստը չարափոխումի դժուար հասկնալի մասեր կան, որոնց իմաստը չարափոխումի 
կկկկ’’’’ենթարկուի տգէտ ու փոփոխամիտ մարդոց կողմէենթարկուի տգէտ ու փոփոխամիտ մարդոց կողմէենթարկուի տգէտ ու փոփոխամիտ մարդոց կողմէենթարկուի տգէտ ու փոփոխամիտ մարդոց կողմէ::::    Անոնք միւս Անոնք միւս Անոնք միւս Անոնք միւս 
Սուրբ Գիրքերը եւս կը չարափՍուրբ Գիրքերը եւս կը չարափՍուրբ Գիրքերը եւս կը չարափՍուրբ Գիրքերը եւս կը չարափոխեն իրենց սեփական կորուստը ոխեն իրենց սեփական կորուստը ոխեն իրենց սեփական կորուստը ոխեն իրենց սեփական կորուստը 
պատրաստելովպատրաստելովպատրաստելովպատրաստելով»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 3.16)Բ.Պտ 3.16)Բ.Պտ 3.16)Բ.Պտ 3.16)::::    Վերջին նախադասութիւնը Վերջին նախադասութիւնը Վերջին նախադասութիւնը Վերջին նախադասութիւնը 
յստակօրէն ցոյց կու տայ Պետրոսի կեցուածքը Հին Կտակարանի յստակօրէն ցոյց կու տայ Պետրոսի կեցուածքը Հին Կտակարանի յստակօրէն ցոյց կու տայ Պետրոսի կեցուածքը Հին Կտակարանի յստակօրէն ցոյց կու տայ Պետրոսի կեցուածքը Հին Կտակարանի 
գիրքերուն վերաբերմամբ, որոնք գիրքերուն վերաբերմամբ, որոնք գիրքերուն վերաբերմամբ, որոնք գիրքերուն վերաբերմամբ, որոնք ««««Սուրբ ԳիրքերՍուրբ ԳիրքերՍուրբ ԳիրքերՍուրբ Գիրքեր» » » » են, որոնց մէջ են, որոնց մէջ են, որոնց մէջ են, որոնց մէջ 
ոեւէ փոփոխութիւն կամ այլափոխում թոյլատրուած չէ եւ ոեւէ փոփոխութիւն կամ այլափոխում թոյլատրուած չէ եւ ոեւէ փոփոխութիւն կամ այլափոխում թոյլատրուած չէ եւ ոեւէ փոփոխութիւն կամ այլափոխում թոյլատրուած չէ եւ 
Աստուծոյ կողմէ անԱստուծոյ կողմէ անԱստուծոյ կողմէ անԱստուծոյ կողմէ անպատիժ չի մնարպատիժ չի մնարպատիժ չի մնարպատիժ չի մնար::::    

Որոշ պարագաներու, յայտնութեան մէջ գործածուած Որոշ պարագաներու, յայտնութեան մէջ գործածուած Որոշ պարագաներու, յայտնութեան մէջ գործածուած Որոշ պարագաներու, յայտնութեան մէջ գործածուած 
բառերուն եւ բացատրութեանց ներկայացուցած կարեւորութեան բառերուն եւ բացատրութեանց ներկայացուցած կարեւորութեան բառերուն եւ բացատրութեանց ներկայացուցած կարեւորութեան բառերուն եւ բացատրութեանց ներկայացուցած կարեւորութեան 
մասին կարելի է յիշել նաեւ շատ մը ուրիշ հատուածներ կամ մասին կարելի է յիշել նաեւ շատ մը ուրիշ հատուածներ կամ մասին կարելի է յիշել նաեւ շատ մը ուրիշ հատուածներ կամ մասին կարելի է յիշել նաեւ շատ մը ուրիշ հատուածներ կամ 
համարներհամարներհամարներհամարներ::::    

Այսպէս, առիթով մը, երբ Յիսուս ինքզինք նոյնացուց Այսպէս, առիթով մը, երբ Յիսուս ինքզինք նոյնացուց Այսպէս, առիթով մը, երբ Յիսուս ինքզինք նոյնացուց Այսպէս, առիթով մը, երբ Յիսուս ինքզինք նոյնացուց 
Աստուծոյ հետ, եւ Հրեայ կրօնակաԱստուծոյ հետ, եւ Հրեայ կրօնակաԱստուծոյ հետ, եւ Հրեայ կրօնակաԱստուծոյ հետ, եւ Հրեայ կրօնական պատասխանատուները ն պատասխանատուները ն պատասխանատուները ն պատասխանատուները 
քարեր առին որ զինք քարկոծեն, քարեր առին որ զինք քարկոծեն, քարեր առին որ զինք քարկոծեն, քարեր առին որ զինք քարկոծեն, ««««Յիսուս պատասխանեց Յիսուս պատասխանեց Յիսուս պատասխանեց Յիսուս պատասխանեց 
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անոնց.անոնց.անոնց.անոնց.----    Չէ՞ որ ձեր Օրէնքին մէջ գրուած է՝ "Ես ըսի թէ Չէ՞ որ ձեր Օրէնքին մէջ գրուած է՝ "Ես ըսի թէ Չէ՞ որ ձեր Օրէնքին մէջ գրուած է՝ "Ես ըսի թէ Չէ՞ որ ձեր Օրէնքին մէջ գրուած է՝ "Ես ըսի թէ 
աստուածներ էք"աստուածներ էք"աստուածներ էք"աստուածներ էք" ( ( ( (Սղ 82.6)Սղ 82.6)Սղ 82.6)Սղ 82.6)::::    Ահաւասիկ Աստուած ինք Ահաւասիկ Աստուած ինք Ահաւասիկ Աստուած ինք Ահաւասիկ Աստուած ինք 
""""աստուածներ" կաստուածներ" կաստուածներ" կաստուածներ" կ’’’’անուանէ այն մարդիկը, որոնց իր խօսքը անուանէ այն մարդիկը, որոնց իր խօսքը անուանէ այն մարդիկը, որոնց իր խօսքը անուանէ այն մարդիկը, որոնց իր խօսքը 
կկկկ’’’’ուղղէուղղէուղղէուղղէ::::    Եւ Սուրբ Գիրքին ըսածը կարելի չԵւ Սուրբ Գիրքին ըսածը կարելի չԵւ Սուրբ Գիրքին ըսածը կարելի չԵւ Սուրբ Գիրքին ըսածը կարելի չէ ջնջելէ ջնջելէ ջնջելէ ջնջել» » » » (Յհ 10.34(Յհ 10.34(Յհ 10.34(Յհ 10.34----35)35)35)35)::::    

Նոյնպէս, առանձին բառի մը կարեւորութեան վրայ կը Նոյնպէս, առանձին բառի մը կարեւորութեան վրայ կը Նոյնպէս, առանձին բառի մը կարեւորութեան վրայ կը Նոյնպէս, առանձին բառի մը կարեւորութեան վրայ կը 
ծանրանայ Պօղոս առաքեալ, անոր մէջ յատուկ Մեսիական ծանրանայ Պօղոս առաքեալ, անոր մէջ յատուկ Մեսիական ծանրանայ Պօղոս առաքեալ, անոր մէջ յատուկ Մեսիական ծանրանայ Պօղոս առաքեալ, անոր մէջ յատուկ Մեսիական 
խոստում տեսնելով. խոստում տեսնելով. խոստում տեսնելով. խոստում տեսնելով. ««««Արդ, Աստուած խոստումներ տուաւ Արդ, Աստուած խոստումներ տուաւ Արդ, Աստուած խոստումներ տուաւ Արդ, Աստուած խոստումներ տուաւ 
Աբրահամին եւ անոր զաւակինԱբրահամին եւ անոր զաւակինԱբրահամին եւ անոր զաւակինԱբրահամին եւ անոր զաւակին::::    Սուրբ Գիրքը չՍուրբ Գիրքը չՍուրբ Գիրքը չՍուրբ Գիրքը չ’’’’ըսեր՝ "Եւ անոր ըսեր՝ "Եւ անոր ըսեր՝ "Եւ անոր ըսեր՝ "Եւ անոր 
զաւակներուն", որ բազմաթիւ անձերզաւակներուն", որ բազմաթիւ անձերզաւակներուն", որ բազմաթիւ անձերզաւակներուն", որ բազմաթիւ անձերու ակնարկութիւն պիտի ու ակնարկութիւն պիտի ու ակնարկութիւն պիտի ու ակնարկութիւն պիտի 
ըլլար, այլ եզակի ձեւով կըլլար, այլ եզակի ձեւով կըլլար, այլ եզակի ձեւով կըլլար, այլ եզակի ձեւով կ’’’’ըսէ՝ "Եւ քու զաւակիդ" (Ծն 12.7)ըսէ՝ "Եւ քու զաւակիդ" (Ծն 12.7)ըսէ՝ "Եւ քու զաւակիդ" (Ծն 12.7)ըսէ՝ "Եւ քու զաւակիդ" (Ծն 12.7)::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
այդ զաւակը Քրիստոս էայդ զաւակը Քրիստոս էայդ զաւակը Քրիստոս էայդ զաւակը Քրիստոս է»»»» ( ( ( (Գղ 3.16)Գղ 3.16)Գղ 3.16)Գղ 3.16)::::    

Միւս կողմէ, Պօղոս անգամ մը եւս կը շեշտէ, թէ իրենց Միւս կողմէ, Պօղոս անգամ մը եւս կը շեշտէ, թէ իրենց Միւս կողմէ, Պօղոս անգամ մը եւս կը շեշտէ, թէ իրենց Միւս կողմէ, Պօղոս անգամ մը եւս կը շեշտէ, թէ իրենց 
սորվեցուցածները մարդկային իմաստութեան արդիւնքը եղող սորվեցուցածները մարդկային իմաստութեան արդիւնքը եղող սորվեցուցածները մարդկային իմաստութեան արդիւնքը եղող սորվեցուցածները մարդկային իմաստութեան արդիւնքը եղող 
խօսքեր չեն, այլ Հոգիին մղումով տրուած խօսքեր չեն, այլ Հոգիին մղումով տրուած խօսքեր չեն, այլ Հոգիին մղումով տրուած խօսքեր չեն, այլ Հոգիին մղումով տրուած հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր 
ճշմարտութիւններ. ճշմարտութիւններ. ճշմարտութիւններ. ճշմարտութիւններ. ««««Ինչ որ կը խօսինք՝ մարդկային Ինչ որ կը խօսինք՝ մարդկային Ինչ որ կը խօսինք՝ մարդկային Ինչ որ կը խօսինք՝ մարդկային 
իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին իմաստութեան բերումը եղող խօսքեր չեն, այլ՝ Սուրբ Հոգիին 
կողմէ սորվեցուած իմաստութեամբ հոգեւոր ճշմարտութիւններ կողմէ սորվեցուած իմաստութեամբ հոգեւոր ճշմարտութիւններ կողմէ սորվեցուած իմաստութեամբ հոգեւոր ճշմարտութիւններ կողմէ սորվեցուած իմաստութեամբ հոգեւոր ճշմարտութիւններ 
կը բացատրենք հոգեւոր մարդոցկը բացատրենք հոգեւոր մարդոցկը բացատրենք հոգեւոր մարդոցկը բացատրենք հոգեւոր մարդոց»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.13), որոնք, Ա.Կր 2.13), որոնք, Ա.Կր 2.13), որոնք, Ա.Կր 2.13), որոնք, 
հետեւաբար, Աստուծոյ խօսքն ենհետեւաբար, Աստուծոյ խօսքն ենհետեւաբար, Աստուծոյ խօսքն ենհետեւաբար, Աստուծոյ խօսքն են::::    

բ) Գաղափարի կաբ) Գաղափարի կաբ) Գաղափարի կաբ) Գաղափարի կամ պարզապէս մտածումի մ պարզապէս մտածումի մ պարզապէս մտածումի մ պարզապէս մտածումի 
ներշնչականութեան տեսութիւնը Աստուծոյ յայտնութեան հետ ներշնչականութեան տեսութիւնը Աստուծոյ յայտնութեան հետ ներշնչականութեան տեսութիւնը Աստուծոյ յայտնութեան հետ ներշնչականութեան տեսութիւնը Աստուծոյ յայտնութեան հետ 
հաշտ չի կրնար ըլլալ նաեւ անոր համար, որ ատիկա կը հաշտ չի կրնար ըլլալ նաեւ անոր համար, որ ատիկա կը հաշտ չի կրնար ըլլալ նաեւ անոր համար, որ ատիկա կը հաշտ չի կրնար ըլլալ նաեւ անոր համար, որ ատիկա կը 
նշանակէ ըսել՝ թէ Աստուած թոյլ պիտի տար որ մադրիկ իրենց նշանակէ ըսել՝ թէ Աստուած թոյլ պիտի տար որ մադրիկ իրենց նշանակէ ըսել՝ թէ Աստուած թոյլ պիտի տար որ մադրիկ իրենց նշանակէ ըսել՝ թէ Աստուած թոյլ պիտի տար որ մադրիկ իրենց 
ուզած ձեւով մեկնէին ու ներկայացնէին իր խօսքըուզած ձեւով մեկնէին ու ներկայացնէին իր խօսքըուզած ձեւով մեկնէին ու ներկայացնէին իր խօսքըուզած ձեւով մեկնէին ու ներկայացնէին իր խօսքը::::    Իսկ ատիկա Իսկ ատիկա Իսկ ատիկա Իսկ ատիկա 
իր կարգին պիտի նշանակէրիր կարգին պիտի նշանակէրիր կարգին պիտի նշանակէրիր կարգին պիտի նշանակէր, , , , որ մեզի տրուած յայտնութեան մէջ որ մեզի տրուած յայտնութեան մէջ որ մեզի տրուած յայտնութեան մէջ որ մեզի տրուած յայտնութեան մէջ 
մենք երբեք ալ Աստուծոյ անմիջական խօսքը չունինք կամ ի մենք երբեք ալ Աստուծոյ անմիջական խօսքը չունինք կամ ի մենք երբեք ալ Աստուծոյ անմիջական խօսքը չունինք կամ ի մենք երբեք ալ Աստուծոյ անմիջական խօսքը չունինք կամ ի 
վիճակի չենք ճանչնալու, այլ միայն ունինք անոր վիճակի չենք ճանչնալու, այլ միայն ունինք անոր վիճակի չենք ճանչնալու, այլ միայն ունինք անոր վիճակի չենք ճանչնալու, այլ միայն ունինք անոր 
արձագանգները, որոնց հաւաստիութեան վստահ ալ չենք, քանի արձագանգները, որոնց հաւաստիութեան վստահ ալ չենք, քանի արձագանգները, որոնց հաւաստիութեան վստահ ալ չենք, քանի արձագանգները, որոնց հաւաստիութեան վստահ ալ չենք, քանի 
կրնան նաեւ յայտնութեան այլափոխութիւնը ըլլալկրնան նաեւ յայտնութեան այլափոխութիւնը ըլլալկրնան նաեւ յայտնութեան այլափոխութիւնը ըլլալկրնան նաեւ յայտնութեան այլափոխութիւնը ըլլալ::::    

3.3.3.3.----    Մասնակի ներշնչականութիՄասնակի ներշնչականութիՄասնակի ներշնչականութիՄասնակի ներշնչականութիւնւնւնւն::::    Տառացի Տառացի Տառացի Տառացի 
ներշնչականութեան ճիշդ հակառակն է ասիկաներշնչականութեան ճիշդ հակառակն է ասիկաներշնչականութեան ճիշդ հակառակն է ասիկաներշնչականութեան ճիշդ հակառակն է ասիկա::::    Այս տեսակէտը Այս տեսակէտը Այս տեսակէտը Այս տեսակէտը 
ունեցողները քմահաճ մօտեցում մը կը ցուցաբերեն ունեցողները քմահաճ մօտեցում մը կը ցուցաբերեն ունեցողները քմահաճ մօտեցում մը կը ցուցաբերեն ունեցողները քմահաճ մօտեցում մը կը ցուցաբերեն 
Աստուածաշունչին եւ անոր ներշնչականութեան հարցին, Աստուածաշունչին եւ անոր ներշնչականութեան հարցին, Աստուածաշունչին եւ անոր ներշնչականութեան հարցին, Աստուածաշունչին եւ անոր ներշնչականութեան հարցին, 
կամայականօրէն իրենց ուզած բաժինները Աստուծմէ ներշնչեալ կամայականօրէն իրենց ուզած բաժինները Աստուծմէ ներշնչեալ կամայականօրէն իրենց ուզած բաժինները Աստուծմէ ներշնչեալ կամայականօրէն իրենց ուզած բաժինները Աստուծմէ ներշնչեալ 
համարելով, իսկ ուրիշ բաժիններ՝ ոչհամարելով, իսկ ուրիշ բաժիններ՝ ոչհամարելով, իսկ ուրիշ բաժիններ՝ ոչհամարելով, իսկ ուրիշ բաժիններ՝ ոչ:::: 

Որոշ է ոՈրոշ է ոՈրոշ է ոՈրոշ է որ այս տեսակէտը եւս ճշմարտութեան հետ հաշտ չի ր այս տեսակէտը եւս ճշմարտութեան հետ հաշտ չի ր այս տեսակէտը եւս ճշմարտութեան հետ հաշտ չի ր այս տեսակէտը եւս ճշմարտութեան հետ հաշտ չի 
կրնար ըլլալ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքին դատաւոր կը կարգէ կրնար ըլլալ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքին դատաւոր կը կարգէ կրնար ըլլալ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքին դատաւոր կը կարգէ կրնար ըլլալ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքին դատաւոր կը կարգէ 
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մարդուն միտքը. այսինքն՝ մարդը իմարդուն միտքը. այսինքն՝ մարդը իմարդուն միտքը. այսինքն՝ մարդը իմարդուն միտքը. այսինքն՝ մարդը ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’ըլլայ որոշողը՝ թէ ըլլայ որոշողը՝ թէ ըլլայ որոշողը՝ թէ ըլլայ որոշողը՝ թէ 
Աստուածաշունչին մէջ իԱստուածաշունչին մէջ իԱստուածաշունչին մէջ իԱստուածաշունչին մէջ ի´́́́նչ բանը աստուածային ներշնչումով նչ բանը աստուածային ներշնչումով նչ բանը աստուածային ներշնչումով նչ բանը աստուածային ներշնչումով 
գրուած է, եւ ինչը՝ ոչգրուած է, եւ ինչը՝ ոչգրուած է, եւ ինչը՝ ոչգրուած է, եւ ինչը՝ ոչ::::    Իսկ եթէ մարդը իԻսկ եթէ մարդը իԻսկ եթէ մարդը իԻսկ եթէ մարդը ի´́́́նքը պիտինքը պիտինքը պիտինքը պիտի    որոշէ, կը որոշէ, կը որոշէ, կը որոշէ, կը 
նշանակէ՝ թէ առարկայական ճշմարտութիւն մը չկայ այդ մասին, նշանակէ՝ թէ առարկայական ճշմարտութիւն մը չկայ այդ մասին, նշանակէ՝ թէ առարկայական ճշմարտութիւն մը չկայ այդ մասին, նշանակէ՝ թէ առարկայական ճշմարտութիւն մը չկայ այդ մասին, 
որովհետեւ մէկուն ներշնչեալ համարածը ուրիշ մը կրնայ ժխտել, որովհետեւ մէկուն ներշնչեալ համարածը ուրիշ մը կրնայ ժխտել, որովհետեւ մէկուն ներշնչեալ համարածը ուրիշ մը կրնայ ժխտել, որովհետեւ մէկուն ներշնչեալ համարածը ուրիշ մը կրնայ ժխտել, 
եւ փոխադարձաբարեւ փոխադարձաբարեւ փոխադարձաբարեւ փոխադարձաբար::::    Մինչդեռ սրբազան Գիրքերը Մինչդեռ սրբազան Գիրքերը Մինչդեռ սրբազան Գիրքերը Մինչդեռ սրբազան Գիրքերը 
Աստուածաշունչ են՝ մենք ուզենք թէ չուզենքԱստուածաշունչ են՝ մենք ուզենք թէ չուզենքԱստուածաշունչ են՝ մենք ուզենք թէ չուզենքԱստուածաշունչ են՝ մենք ուզենք թէ չուզենք::::    Աստուած Երեմիա Աստուած Երեմիա Աստուած Երեմիա Աստուած Երեմիա 
մարգարէին բերնով կմարգարէին բերնով կմարգարէին բերնով կմարգարէին բերնով կ’’’’ըսէ . ըսէ . ըսէ . ըսէ . ««««Իմ խօսքԻմ խօսքԻմ խօսքԻմ խօսքս ունեցողը ս ունեցողը ս ունեցողը ս ունեցողը 
ճշմարտութեամբ թող իմ խօսքս խօսիճշմարտութեամբ թող իմ խօսքս խօսիճշմարտութեամբ թող իմ խօսքս խօսիճշմարտութեամբ թող իմ խօսքս խօսի»»»» ( ( ( (Եր 23.28)Եր 23.28)Եր 23.28)Եր 23.28)::::    Իսկ Պետրոս Իսկ Պետրոս Իսկ Պետրոս Իսկ Պետրոս 
առաքեալ մարգարէութեանց մասին խօսելով կը յայտարարէ. առաքեալ մարգարէութեանց մասին խօսելով կը յայտարարէ. առաքեալ մարգարէութեանց մասին խօսելով կը յայտարարէ. առաքեալ մարգարէութեանց մասին խօսելով կը յայտարարէ. 
««««Չմոռնաք բնաւ, որ ոեւէ մէկը ինքն իրմէ չի կրնար բացատրել Չմոռնաք բնաւ, որ ոեւէ մէկը ինքն իրմէ չի կրնար բացատրել Չմոռնաք բնաւ, որ ոեւէ մէկը ինքն իրմէ չի կրնար բացատրել Չմոռնաք բնաւ, որ ոեւէ մէկը ինքն իրմէ չի կրնար բացատրել 
Սուրբ Գիրքերուն մարգարէութիւնները, որովհետեւ Սուրբ Գիրքերուն մարգարէութիւնները, որովհետեւ Սուրբ Գիրքերուն մարգարէութիւնները, որովհետեւ Սուրբ Գիրքերուն մարգարէութիւնները, որովհետեւ 
մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին մարգարէութիւնները բնաւ մարդոց կամքին ծնունդը չեն, այլ՝ ծնունդը չեն, այլ՝ ծնունդը չեն, այլ՝ ծնունդը չեն, այլ՝ 
Սուրբ Հոգիին մղումով էր որ Աստուծոյ մարդիկը խօսեցան Սուրբ Հոգիին մղումով էր որ Աստուծոյ մարդիկը խօսեցան Սուրբ Հոգիին մղումով էր որ Աստուծոյ մարդիկը խօսեցան Սուրբ Հոգիին մղումով էր որ Աստուծոյ մարդիկը խօսեցան 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 1.20Բ.Պտ 1.20Բ.Պտ 1.20Բ.Պտ 1.20----21)21)21)21)::::    

4.4.4.4.----    Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւնՍոսկ աստուածային մղումի տեսութիւնՍոսկ աստուածային մղումի տեսութիւնՍոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն::::    Նորագոյն Նորագոյն Նորագոյն Նորագոյն 
ժամանակներուն կան նաեւ անհատ աստուածաբաններ կամ ժամանակներուն կան նաեւ անհատ աստուածաբաններ կամ ժամանակներուն կան նաեւ անհատ աստուածաբաններ կամ ժամանակներուն կան նաեւ անհատ աստուածաբաններ կամ 
մտածողներ, որոնց տեսակէտով՝ Աստուածաշունչին մէջ չկայ մտածողներ, որոնց տեսակէտով՝ Աստուածաշունչին մէջ չկայ մտածողներ, որոնց տեսակէտով՝ Աստուածաշունչին մէջ չկայ մտածողներ, որոնց տեսակէտով՝ Աստուածաշունչին մէջ չկայ 
իսկական իմաստիսկական իմաստիսկական իմաստիսկական իմաստով աստուածային ներշնչումով աստուածային ներշնչումով աստուածային ներշնչումով աստուածային ներշնչում::::    Անոնք Աստուծոյ Անոնք Աստուծոյ Անոնք Աստուծոյ Անոնք Աստուծոյ 
կողմէ ուղղակի յայտնութիւն չեն ընդունիրկողմէ ուղղակի յայտնութիւն չեն ընդունիրկողմէ ուղղակի յայտնութիւն չեն ընդունիրկողմէ ուղղակի յայտնութիւն չեն ընդունիր::::    Ներշնչականութիւնը Ներշնչականութիւնը Ներշնչականութիւնը Ներշնչականութիւնը 
կը հասկնան պարզապէս իբրեւ մղում մը Աստուծոյ կողմէ, բայց կը հասկնան պարզապէս իբրեւ մղում մը Աստուծոյ կողմէ, բայց կը հասկնան պարզապէս իբրեւ մղում մը Աստուծոյ կողմէ, բայց կը հասկնան պարզապէս իբրեւ մղում մը Աստուծոյ կողմէ, բայց 
իրականին մէջ Աստուածաշունչը իրենց համար կը ներկայանայ իրականին մէջ Աստուածաշունչը իրենց համար կը ներկայանայ իրականին մէջ Աստուածաշունչը իրենց համար կը ներկայանայ իրականին մէջ Աստուածաշունչը իրենց համար կը ներկայանայ 
իբրեւ զուտ մարդկային հեղինակութիւնիբրեւ զուտ մարդկային հեղինակութիւնիբրեւ զուտ մարդկային հեղինակութիւնիբրեւ զուտ մարդկային հեղինակութիւն::::    ԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշունչին մէջ նչին մէջ նչին մէջ նչին մէջ 
յաճախակիօրէն ակնարկուած Սուրբ Հոգիին դերը կը դիտեն յաճախակիօրէն ակնարկուած Սուրբ Հոգիին դերը կը դիտեն յաճախակիօրէն ակնարկուած Սուրբ Հոգիին դերը կը դիտեն յաճախակիօրէն ակնարկուած Սուրբ Հոգիին դերը կը դիտեն 
պարզապէս իբրեւ օժանդակութիւն մը, որ մարդկային հեղինակը պարզապէս իբրեւ օժանդակութիւն մը, որ մարդկային հեղինակը պարզապէս իբրեւ օժանդակութիւն մը, որ մարդկային հեղինակը պարզապէս իբրեւ օժանդակութիւն մը, որ մարդկային հեղինակը 
ճշմարտութենէն դուրս չգայ մտածումի եւ խօսքի իր ընտրութեան ճշմարտութենէն դուրս չգայ մտածումի եւ խօսքի իր ընտրութեան ճշմարտութենէն դուրս չգայ մտածումի եւ խօսքի իր ընտրութեան ճշմարտութենէն դուրս չգայ մտածումի եւ խօսքի իր ընտրութեան 
մէջմէջմէջմէջ:::: 

Հետեւաբար, այս տեսութեան համաձայն՝ չկան Հետեւաբար, այս տեսութեան համաձայն՝ չկան Հետեւաբար, այս տեսութեան համաձայն՝ չկան Հետեւաբար, այս տեսութեան համաձայն՝ չկան 
««««աստուածայինաստուածայինաստուածայինաստուածային» » » » կամ կամ կամ կամ ««««աստուածաշունչաստուածաշունչաստուածաշունչաստուածաշունչ» » » » գիրքեգիրքեգիրքեգիրքերրրր::::    Հին եւ Նոր Հին եւ Նոր Հին եւ Նոր Հին եւ Նոր 
Կտակարանները մարդկային միտքով ու ձեռքով գրուած են, Կտակարանները մարդկային միտքով ու ձեռքով գրուած են, Կտակարանները մարդկային միտքով ու ձեռքով գրուած են, Կտակարանները մարդկային միտքով ու ձեռքով գրուած են, 
հոգեւոր դաստիարակութեան մը մարդկային մտահոգութենէն հոգեւոր դաստիարակութեան մը մարդկային մտահոգութենէն հոգեւոր դաստիարակութեան մը մարդկային մտահոգութենէն հոգեւոր դաստիարակութեան մը մարդկային մտահոգութենէն 
առաջնորդուածառաջնորդուածառաջնորդուածառաջնորդուած::::        

5.5.5.5.----    Ճշմարիտ ներշնչականութիւնՃշմարիտ ներշնչականութիւնՃշմարիտ ներշնչականութիւնՃշմարիտ ներշնչականութիւն::::    Վերոյիշեալ Վերոյիշեալ Վերոյիշեալ Վերոյիշեալ 
տեսակէտներուն միջինն է հինգերորդ, Հայ Եկեղեցւոյ կողմէ տեսակէտներուն միջինն է հինգերորդ, Հայ Եկեղեցւոյ կողմէ տեսակէտներուն միջինն է հինգերորդ, Հայ Եկեղեցւոյ կողմէ տեսակէտներուն միջինն է հինգերորդ, Հայ Եկեղեցւոյ կողմէ 
ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ ամբողջական ուծոյ ամբողջական ուծոյ ամբողջական ուծոյ ամբողջական 
ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր Աստուածաշունչին ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր Աստուածաշունչին ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր Աստուածաշունչին ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր Աստուածաշունչին 
եւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, նկատի կեւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, նկատի կեւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, նկատի կեւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, նկատի կ’’’’առնէ նաեւ առնէ նաեւ առնէ նաեւ առնէ նաեւ 
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իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկութիւնները, որոնք անձին իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկութիւնները, որոնք անձին իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկութիւնները, որոնք անձին իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկութիւնները, որոնք անձին 
անհատականութեան, անոր ուսումնական պատրաստութեան, անհատականութեան, անոր ուսումնական պատրաստութեան, անհատականութեան, անոր ուսումնական պատրաստութեան, անհատականութեան, անոր ուսումնական պատրաստութեան, 
իր ժամանակին եւ ընկերային միջավայիր ժամանակին եւ ընկերային միջավայիր ժամանակին եւ ընկերային միջավայիր ժամանակին եւ ընկերային միջավայրին բնական բերումները, րին բնական բերումները, րին բնական բերումները, րին բնական բերումները, 
անոնց խառնուածքին ու մտածողութեան յատուկ տարրերն ենանոնց խառնուածքին ու մտածողութեան յատուկ տարրերն ենանոնց խառնուածքին ու մտածողութեան յատուկ տարրերն ենանոնց խառնուածքին ու մտածողութեան յատուկ տարրերն են::::    

Այսպէս, օրինակ, Կորնթոսի եկեղեցիին իր Այսպէս, օրինակ, Կորնթոսի եկեղեցիին իր Այսպէս, օրինակ, Կորնթոսի եկեղեցիին իր Այսպէս, օրինակ, Կորնթոսի եկեղեցիին իր 
թելադրութիւնները ըրած ատեն, Պօղոս առաքեալ կթելադրութիւնները ըրած ատեն, Պօղոս առաքեալ կթելադրութիւնները ըրած ատեն, Պօղոս առաքեալ կթելադրութիւնները ըրած ատեն, Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Սակայն, ամուրիներուն եւ այրիներուն կՍակայն, ամուրիներուն եւ այրիներուն կՍակայն, ամուրիներուն եւ այրիներուն կՍակայն, ամուրիներուն եւ այրիներուն կ’’’’ըսեմ.ըսեմ.ըսեմ.ըսեմ.----    Աւելի լաւ Աւելի լաւ Աւելի լաւ Աւելի լաւ 
կկկկ’’’’ընեն՝ եթէ ինծի պէս մնան. բայց եթէ չեընեն՝ եթէ ինծի պէս մնան. բայց եթէ չեընեն՝ եթէ ինծի պէս մնան. բայց եթէ չեընեն՝ եթէ ինծի պէս մնան. բայց եթէ չեն կրնար տոկալ՝ թող ն կրնար տոկալ՝ թող ն կրնար տոկալ՝ թող ն կրնար տոկալ՝ թող 
ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է ամուսնանալ քան ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է ամուսնանալ քան ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է ամուսնանալ քան ամուսնանան, որովհետեւ նախընտրելի է ամուսնանալ քան 
ցանկութեամբ եռալցանկութեամբ եռալցանկութեամբ եռալցանկութեամբ եռալ::::    Իսկ ամուսնացեալ զոյգերուն հետեւեալ Իսկ ամուսնացեալ զոյգերուն հետեւեալ Իսկ ամուսնացեալ զոյգերուն հետեւեալ Իսկ ամուսնացեալ զոյգերուն հետեւեալ 
պատուէրը կու տամ, ոպատուէրը կու տամ, ոպատուէրը կու տամ, ոպատուէրը կու տամ, ո´́́́չ թէ ես, այլ Տէրը.չ թէ ես, այլ Տէրը.չ թէ ես, այլ Տէրը.չ թէ ես, այլ Տէրը.----    Ոեւէ կին իր Ոեւէ կին իր Ոեւէ կին իր Ոեւէ կին իր 
ամուսինէն թող չբաժնուի. իսկ եթէ բաժնուի, կաամուսինէն թող չբաժնուի. իսկ եթէ բաժնուի, կաամուսինէն թող չբաժնուի. իսկ եթէ բաժնուի, կաամուսինէն թող չբաժնուի. իսկ եթէ բաժնուի, կա´́́́մ առանց մ առանց մ առանց մ առանց 
ամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դամուսնութեան թող ապրի եւ կամ դարձեալ հաշտուի իր արձեալ հաշտուի իր արձեալ հաշտուի իր արձեալ հաշտուի իր 
ամուսինին հետամուսինին հետամուսինին հետամուսինին հետ::::    Նոյնպէս, ոեւէ այր իր կինը թող չձգէՆոյնպէս, ոեւէ այր իր կինը թող չձգէՆոյնպէս, ոեւէ այր իր կինը թող չձգէՆոյնպէս, ոեւէ այր իր կինը թող չձգէ::::    
Միւսներուն եՄիւսներուն եՄիւսներուն եՄիւսներուն ե´́́́ս կը պատուիրեմ, ոս կը պատուիրեմ, ոս կը պատուիրեմ, ոս կը պատուիրեմ, ո´́́́չ թէ Տէրը.չ թէ Տէրը.չ թէ Տէրը.չ թէ Տէրը.----    Եթէ ոեւէ Եթէ ոեւէ Եթէ ոեւէ Եթէ ոեւէ 
հաւատացեալ եղբայր ունի անհաւատ կին մը որ կհաւատացեալ եղբայր ունի անհաւատ կին մը որ կհաւատացեալ եղբայր ունի անհաւատ կին մը որ կհաւատացեալ եղբայր ունի անհաւատ կին մը որ կ’’’’ուզէ իր հետ ուզէ իր հետ ուզէ իր հետ ուզէ իր հետ 
ամուսնացած մնալ, թող չբաժնուի իր կնոջմէամուսնացած մնալ, թող չբաժնուի իր կնոջմէամուսնացած մնալ, թող չբաժնուի իր կնոջմէամուսնացած մնալ, թող չբաժնուի իր կնոջմէ::::    Այլապէս, Այլապէս, Այլապէս, Այլապէս, 
իւրաքանչիւրը թող ապրի Աստուծմէիւրաքանչիւրը թող ապրի Աստուծմէիւրաքանչիւրը թող ապրի Աստուծմէիւրաքանչիւրը թող ապրի Աստուծմէ    իրեն տրուած շնորհքին իրեն տրուած շնորհքին իրեն տրուած շնորհքին իրեն տրուած շնորհքին 
համաձայն, ինչպէս որ էր՝ երբ Աստուած զինք կանչեցհամաձայն, ինչպէս որ էր՝ երբ Աստուած զինք կանչեցհամաձայն, ինչպէս որ էր՝ երբ Աստուած զինք կանչեցհամաձայն, ինչպէս որ էր՝ երբ Աստուած զինք կանչեց::::    Այսպէս կը Այսպէս կը Այսպէս կը Այսպէս կը 
պատուիրեմ բոլոր եկեղեցիներունպատուիրեմ բոլոր եկեղեցիներունպատուիրեմ բոլոր եկեղեցիներունպատուիրեմ բոլոր եկեղեցիներուն::::    Բայց ես՝ իբրեւ Տիրոջմէ Բայց ես՝ իբրեւ Տիրոջմէ Բայց ես՝ իբրեւ Տիրոջմէ Բայց ես՝ իբրեւ Տիրոջմէ 
ողորմութիւն գտած մէկը, որուն կարելի է վստահիլ, հետեւեալ ողորմութիւն գտած մէկը, որուն կարելի է վստահիլ, հետեւեալ ողորմութիւն գտած մէկը, որուն կարելի է վստահիլ, հետեւեալ ողորմութիւն գտած մէկը, որուն կարելի է վստահիլ, հետեւեալ 
խրատը կու տամ.խրատը կու տամ.խրատը կու տամ.խրատը կու տամ.----    Կը խորհիմ որ իրենց վիճակը լաւագոյնն էԿը խորհիմ որ իրենց վիճակը լաւագոյնն էԿը խորհիմ որ իրենց վիճակը լաւագոյնն էԿը խորհիմ որ իրենց վիճակը լաւագոյնն է::::»»»»    
((((Ա.Կր 7.8Ա.Կր 7.8Ա.Կր 7.8Ա.Կր 7.8----12)12)12)12)::::    Եւ քիչ մը անդին ամուսնութեան վերաբերող այս Եւ քիչ մը անդին ամուսնութեան վերաբերող այս Եւ քիչ մը անդին ամուսնութեան վերաբերող այս Եւ քիչ մը անդին ամուսնութեան վերաբերող այս 
հատուածը կը փակէ՝ ըսելով. հատուածը կը փակէ՝ ըսելով. հատուածը կը փակէ՝ ըսելով. հատուածը կը փակէ՝ ըսելով. ««««Ոեւէ ամուսնացած կին ազատ չէ, Ոեւէ ամուսնացած կին ազատ չէ, Ոեւէ ամուսնացած կին ազատ չէ, Ոեւէ ամուսնացած կին ազատ չէ, 
որքան ատեն որ ամուսինը ողջ է. իսկ ամուսինին մահէն ետք որքան ատեն որ ամուսինը ողջ է. իսկ ամուսինին մահէն ետք որքան ատեն որ ամուսինը ողջ է. իսկ ամուսինին մահէն ետք որքան ատեն որ ամուսինը ողջ է. իսկ ամուսինին մահէն ետք 
ազատ է, որու հետ որ ուզէ՝ կազատ է, որու հետ որ ուզէ՝ կազատ է, որու հետ որ ուզէ՝ կազատ է, որու հետ որ ուզէ՝ կ’’’’ամուսնանայ. միայն թէ՝ ամուսնանայ. միայն թէ՝ ամուսնանայ. միայն թէ՝ ամուսնանայ. միայն թէ՝ 
քրիստոնեայի մը հետքրիստոնեայի մը հետքրիստոնեայի մը հետքրիստոնեայի մը հետ::::    Բայց աւելի երանելի կԲայց աւելի երանելի կԲայց աւելի երանելի կԲայց աւելի երանելի կ’’’’ըլլայ՝ըլլայ՝ըլլայ՝ըլլայ՝    եթէ տուած եթէ տուած եթէ տուած եթէ տուած 
խրատիս հետեւի եւ մնայ այնպէս՝ ինչպէս որ է հիմախրատիս հետեւի եւ մնայ այնպէս՝ ինչպէս որ է հիմախրատիս հետեւի եւ մնայ այնպէս՝ ինչպէս որ է հիմախրատիս հետեւի եւ մնայ այնպէս՝ ինչպէս որ է հիմա::::    Եւ կը Եւ կը Եւ կը Եւ կը 
խորհմ որ Աստուծոյ Հոգին է որ այսպէս ըսել կու տայ ինծիխորհմ որ Աստուծոյ Հոգին է որ այսպէս ըսել կու տայ ինծիխորհմ որ Աստուծոյ Հոգին է որ այսպէս ըսել կու տայ ինծիխորհմ որ Աստուծոյ Հոգին է որ այսպէս ըսել կու տայ ինծի»»»»    
((((Ա.Կր 7.39Ա.Կր 7.39Ա.Կր 7.39Ա.Կր 7.39----40)40)40)40)::::    Ինչպէս պարզօրէն կը տեսնուի, առաքեալը փոխն Ինչպէս պարզօրէն կը տեսնուի, առաքեալը փոխն Ինչպէս պարզօրէն կը տեսնուի, առաքեալը փոխն Ինչպէս պարզօրէն կը տեսնուի, առաքեալը փոխն 
ի փոխ կը յիշեցնէ Տիրոջ խօսքերը կամ պատուէրները, որոնք ի փոխ կը յիշեցնէ Տիրոջ խօսքերը կամ պատուէրները, որոնք ի փոխ կը յիշեցնէ Տիրոջ խօսքերը կամ պատուէրները, որոնք ի փոխ կը յիշեցնէ Տիրոջ խօսքերը կամ պատուէրները, որոնք 
բացարձակ արժէք եւ անփոփոբացարձակ արժէք եւ անփոփոբացարձակ արժէք եւ անփոփոբացարձակ արժէք եւ անփոփոխ նկարագիր ունին, եւ խ նկարագիր ունին, եւ խ նկարագիր ունին, եւ խ նկարագիր ունին, եւ 
պարտադիր են, մինչդեռ իր անձնական թելադրութիւնները կը պարտադիր են, մինչդեռ իր անձնական թելադրութիւնները կը պարտադիր են, մինչդեռ իր անձնական թելադրութիւնները կը պարտադիր են, մինչդեռ իր անձնական թելադրութիւնները կը 
զանազանէ միշտ, անուղղակիօրէն նշելով՝ թէ անոնք զանազանէ միշտ, անուղղակիօրէն նշելով՝ թէ անոնք զանազանէ միշտ, անուղղակիօրէն նշելով՝ թէ անոնք զանազանէ միշտ, անուղղակիօրէն նշելով՝ թէ անոնք 
անփոփոխելի չեն եւ ուստի պարտադիր ալ կրնան չըլլալանփոփոխելի չեն եւ ուստի պարտադիր ալ կրնան չըլլալանփոփոխելի չեն եւ ուստի պարտադիր ալ կրնան չըլլալանփոփոխելի չեն եւ ուստի պարտադիր ալ կրնան չըլլալ::::    
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3.3.3.3.----    Խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիին պտուղներէն մէկն է (Գղ Խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիին պտուղներէն մէկն է (Գղ Խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիին պտուղներէն մէկն է (Գղ Խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիին պտուղներէն մէկն է (Գղ 
5.22)5.22)5.22)5.22)::::    Եթէ տարբերԵթէ տարբերԵթէ տարբերԵթէ տարբեր----տարբեր եկեղեցինտարբեր եկեղեցինտարբեր եկեղեցինտարբեր եկեղեցիներու կեանքին մէջ Սուրբ երու կեանքին մէջ Սուրբ երու կեանքին մէջ Սուրբ երու կեանքին մէջ Սուրբ 
Հոգի կայ, ի՞նչպէս կը պատահի որ անոնց մէջ եւ անոնց միջեւ Հոգի կայ, ի՞նչպէս կը պատահի որ անոնց մէջ եւ անոնց միջեւ Հոգի կայ, ի՞նչպէս կը պատահի որ անոնց մէջ եւ անոնց միջեւ Հոգի կայ, ի՞նչպէս կը պատահի որ անոնց մէջ եւ անոնց միջեւ 
խաղաղութեան փոխարէն խռովութիւն ըլլայխաղաղութեան փոխարէն խռովութիւն ըլլայխաղաղութեան փոխարէն խռովութիւն ըլլայխաղաղութեան փոխարէն խռովութիւն ըլլայ::::    

    
Եկեղեցիներուն միջեւ որոշ անհամաձայնութեանց Եկեղեցիներուն միջեւ որոշ անհամաձայնութեանց Եկեղեցիներուն միջեւ որոշ անհամաձայնութեանց Եկեղեցիներուն միջեւ որոշ անհամաձայնութեանց 

գոյութիւնը անպայմանօրէն Սուրբ Հոգիին բացակայութիւնը չի գոյութիւնը անպայմանօրէն Սուրբ Հոգիին բացակայութիւնը չի գոյութիւնը անպայմանօրէն Սուրբ Հոգիին բացակայութիւնը չի գոյութիւնը անպայմանօրէն Սուրբ Հոգիին բացակայութիւնը չի 
նշանակերնշանակերնշանակերնշանակեր::::    Երբ Պօղոս եւ Բառնաբաս առաքեալնԵրբ Պօղոս եւ Բառնաբաս առաքեալնԵրբ Պօղոս եւ Բառնաբաս առաքեալնԵրբ Պօղոս եւ Բառնաբաս առաքեալները երը երը երը 
բաժնուեցան եւ ժամանակաւոր կերպով խռովեցան իրարմէ, բաժնուեցան եւ ժամանակաւոր կերպով խռովեցան իրարմէ, բաժնուեցան եւ ժամանակաւոր կերպով խռովեցան իրարմէ, բաժնուեցան եւ ժամանակաւոր կերպով խռովեցան իրարմէ, 
Սուրբ Հոգին դադրեցա՞ւ Պօղոսի կամ Բառնաբասի մէջ գործելէՍուրբ Հոգին դադրեցա՞ւ Պօղոսի կամ Բառնաբասի մէջ գործելէՍուրբ Հոգին դադրեցա՞ւ Պօղոսի կամ Բառնաբասի մէջ գործելէՍուրբ Հոգին դադրեցա՞ւ Պօղոսի կամ Բառնաբասի մէջ գործելէ::::    
Ինչպէս Աստուածաշունչին մէջ մարդկային տուեալը կայ, մեր ալ Ինչպէս Աստուածաշունչին մէջ մարդկային տուեալը կայ, մեր ալ Ինչպէս Աստուածաշունչին մէջ մարդկային տուեալը կայ, մեր ալ Ինչպէս Աստուածաշունչին մէջ մարդկային տուեալը կայ, մեր ալ 
մէջ, Աստուծոյ Հոգիին ներկայութիւնը ըլլալով հանդերձ, մէջ, Աստուծոյ Հոգիին ներկայութիւնը ըլլալով հանդերձ, մէջ, Աստուծոյ Հոգիին ներկայութիւնը ըլլալով հանդերձ, մէջ, Աստուծոյ Հոգիին ներկայութիւնը ըլլալով հանդերձ, 
դժբախտաբար կայ եւ կը մնայ այն տուեալըդժբախտաբար կայ եւ կը մնայ այն տուեալըդժբախտաբար կայ եւ կը մնայ այն տուեալըդժբախտաբար կայ եւ կը մնայ այն տուեալը    որ մենք կը կոչենք որ մենք կը կոչենք որ մենք կը կոչենք որ մենք կը կոչենք 
մարդկային տարր, եւ այդ մարդկային տարրը յաճախ կը մարդկային տարր, եւ այդ մարդկային տարրը յաճախ կը մարդկային տարր, եւ այդ մարդկային տարրը յաճախ կը մարդկային տարր, եւ այդ մարդկային տարրը յաճախ կը 
յատկանշուի ճիշդ այդ ներքին բաժանումներով, որոնք ազգային յատկանշուի ճիշդ այդ ներքին բաժանումներով, որոնք ազգային յատկանշուի ճիշդ այդ ներքին բաժանումներով, որոնք ազգային յատկանշուի ճիշդ այդ ներքին բաժանումներով, որոնք ազգային 
բաժանումներ են, լեզուական բաժանումներ են, երբեմն նաեւ բաժանումներ են, լեզուական բաժանումներ են, երբեմն նաեւ բաժանումներ են, լեզուական բաժանումներ են, երբեմն նաեւ բաժանումներ են, լեզուական բաժանումներ են, երբեմն նաեւ 
կրօնական կամ գաղափարական հասկացողութեանց կրօնական կամ գաղափարական հասկացողութեանց կրօնական կամ գաղափարական հասկացողութեանց կրօնական կամ գաղափարական հասկացողութեանց 
բաժանումներ ենբաժանումներ ենբաժանումներ ենբաժանումներ են::::    

Ճշմարտապէս Սուրբ ՀոգիոՃշմարտապէս Սուրբ ՀոգիոՃշմարտապէս Սուրբ ՀոգիոՃշմարտապէս Սուրբ Հոգիով լեցուած անձը, տեղ մը վ լեցուած անձը, տեղ մը վ լեցուած անձը, տեղ մը վ լեցուած անձը, տեղ մը 
կկկկ’’’’անդրադառնայ որ այդ բաժանումները իրականին մէջ անդրադառնայ որ այդ բաժանումները իրականին մէջ անդրադառնայ որ այդ բաժանումները իրականին մէջ անդրադառնայ որ այդ բաժանումները իրականին մէջ 
գոյութեան իրաւունք չունին, որովհետեւ հոն ուր Սուրբ Հոգին գոյութեան իրաւունք չունին, որովհետեւ հոն ուր Սուրբ Հոգին գոյութեան իրաւունք չունին, որովհետեւ հոն ուր Սուրբ Հոգին գոյութեան իրաւունք չունին, որովհետեւ հոն ուր Սուրբ Հոգին 
կայ՝ հոն խաղաղութիւն պէտք է ըլլայ, որովհետեւ Տիրոջ Հոգին կայ՝ հոն խաղաղութիւն պէտք է ըլլայ, որովհետեւ Տիրոջ Հոգին կայ՝ հոն խաղաղութիւն պէտք է ըլլայ, որովհետեւ Տիրոջ Հոգին կայ՝ հոն խաղաղութիւն պէտք է ըլլայ, որովհետեւ Տիրոջ Հոգին 
աաաա´́́́յդ է որ կը պահանջէյդ է որ կը պահանջէյդ է որ կը պահանջէյդ է որ կը պահանջէ::::    Բայց որովհետեւ մարդ ենք եւ տակաւին Բայց որովհետեւ մարդ ենք եւ տակաւին Բայց որովհետեւ մարդ ենք եւ տակաւին Բայց որովհետեւ մարդ ենք եւ տակաւին 
մեր աշխարհին մէմեր աշխարհին մէմեր աշխարհին մէմեր աշխարհին մէջ այդ խաղաղութիւնը ամբողջապէս չենք ջ այդ խաղաղութիւնը ամբողջապէս չենք ջ այդ խաղաղութիւնը ամբողջապէս չենք ջ այդ խաղաղութիւնը ամբողջապէս չենք 
գտած եւ չունինք, ճիշդ անոր համար ալ այդ խռովութեան գտած եւ չունինք, ճիշդ անոր համար ալ այդ խռովութեան գտած եւ չունինք, ճիշդ անոր համար ալ այդ խռովութեան գտած եւ չունինք, ճիշդ անոր համար ալ այդ խռովութեան 
երեսները կան. բայց այդ խռովութեան երեսները չեն նշանակեր երեսները կան. բայց այդ խռովութեան երեսները չեն նշանակեր երեսները կան. բայց այդ խռովութեան երեսները չեն նշանակեր երեսները կան. բայց այդ խռովութեան երեսները չեն նշանակեր 
որ Սուրբ Հոգին բացակայ է, այլ պարզապէս կը նշանակէ թէ մենք որ Սուրբ Հոգին բացակայ է, այլ պարզապէս կը նշանակէ թէ մենք որ Սուրբ Հոգին բացակայ է, այլ պարզապէս կը նշանակէ թէ մենք որ Սուրբ Հոգին բացակայ է, այլ պարզապէս կը նշանակէ թէ մենք 
տակաւին Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը ամբողջապէս մեր մէջ տակաւին Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը ամբողջապէս մեր մէջ տակաւին Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը ամբողջապէս մեր մէջ տակաւին Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը ամբողջապէս մեր մէջ 
աաաառած չենք, ռած չենք, ռած չենք, ռած չենք, ««««մենքմենքմենքմենք» » » » որ կոր կոր կոր կ’’’’ըսեմ, հարկաւ եկեղեցիները կը ըսեմ, հարկաւ եկեղեցիները կը ըսեմ, հարկաւ եկեղեցիները կը ըսեմ, հարկաւ եկեղեցիները կը 
հասկնամհասկնամհասկնամհասկնամ::::    

Չմոռնանք որ եկեղեցիներն ալ անձերով կազմուած են եւ Չմոռնանք որ եկեղեցիներն ալ անձերով կազմուած են եւ Չմոռնանք որ եկեղեցիներն ալ անձերով կազմուած են եւ Չմոռնանք որ եկեղեցիներն ալ անձերով կազմուած են եւ 
բոլոր անձերը, այս պարագայիս, եկեղեցւոյ առաջնորդները, բոլոր անձերը, այս պարագայիս, եկեղեցւոյ առաջնորդները, բոլոր անձերը, այս պարագայիս, եկեղեցւոյ առաջնորդները, բոլոր անձերը, այս պարագայիս, եկեղեցւոյ առաջնորդները, 
պատասխանատու պաշտօններ ունեցողները, նոյն ձեւով չեն պատասխանատու պաշտօններ ունեցողները, նոյն ձեւով չեն պատասխանատու պաշտօններ ունեցողները, նոյն ձեւով չեն պատասխանատու պաշտօններ ունեցողները, նոյն ձեւով չեն 
խորհիր, նոյն ոգին չունին, նոյն հասունութիւնխորհիր, նոյն ոգին չունին, նոյն հասունութիւնխորհիր, նոյն ոգին չունին, նոյն հասունութիւնխորհիր, նոյն ոգին չունին, նոյն հասունութիւնը չունին, եւ ը չունին, եւ ը չունին, եւ ը չունին, եւ 
ատիկա պատճառ կատիկա պատճառ կատիկա պատճառ կատիկա պատճառ կ’’’’ըլլայ եկեղեցիներուն միջեւ որոշ ըլլայ եկեղեցիներուն միջեւ որոշ ըլլայ եկեղեցիներուն միջեւ որոշ ըլլայ եկեղեցիներուն միջեւ որոշ 
խռովութեանց յառաջացման, բայց կը կրկնեմ, ատիկա ապացոյց խռովութեանց յառաջացման, բայց կը կրկնեմ, ատիկա ապացոյց խռովութեանց յառաջացման, բայց կը կրկնեմ, ատիկա ապացոյց խռովութեանց յառաջացման, բայց կը կրկնեմ, ատիկա ապացոյց 
մը չէ որ Սուրբ Հոգին բացակայ է Քրիստոսի մարմինին՝ մը չէ որ Սուրբ Հոգին բացակայ է Քրիստոսի մարմինին՝ մը չէ որ Սուրբ Հոգին բացակայ է Քրիստոսի մարմինին՝ մը չէ որ Սուրբ Հոգին բացակայ է Քրիստոսի մարմինին՝ 
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եկեղեցիին կեանքէնեկեղեցիին կեանքէնեկեղեցիին կեանքէնեկեղեցիին կեանքէն::::    Եկեղեցիին կեանքին մէջ այդ Եկեղեցիին կեանքին մէջ այդ Եկեղեցիին կեանքին մէջ այդ Եկեղեցիին կեանքին մէջ այդ 
թերութիւնները միշտ ալ պիտի ըլլան. անոնք պիտի վերթերութիւնները միշտ ալ պիտի ըլլան. անոնք պիտի վերթերութիւնները միշտ ալ պիտի ըլլան. անոնք պիտի վերթերութիւնները միշտ ալ պիտի ըլլան. անոնք պիտի վերացուին ացուին ացուին ացուին 
Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք միայնՔրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք միայնՔրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք միայնՔրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք միայն::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ 
ի սուրբսնի սուրբսնի սուրբսնի սուրբսն»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ ««««Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, 
առաքեալներուն ուսուցանեց եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւառաքեալներուն ուսուցանեց եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւառաքեալներուն ուսուցանեց եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւառաքեալներուն ուսուցանեց եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւ»»»»::::    

    
Գիրքիս սկիզբը արձանագրուած ունինք երեքԳիրքիս սկիզբը արձանագրուած ունինք երեքԳիրքիս սկիզբը արձանագրուած ունինք երեքԳիրքիս սկիզբը արձանագրուած ունինք երեք    

Հաւատամքներ, Նիկիականը, Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ Հաւատամքներ, Նիկիականը, Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ Հաւատամքներ, Նիկիականը, Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ Հաւատամքներ, Նիկիականը, Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ 
խմբագրուածը եւ մեր գործածածըխմբագրուածը եւ մեր գործածածըխմբագրուածը եւ մեր գործածածըխմբագրուածը եւ մեր գործածածը::::    Այս նախադասութիւնը Այս նախադասութիւնը Այս նախադասութիւնը Այս նախադասութիւնը 
Նիկիական կամ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ խմբագրուած Նիկիական կամ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ խմբագրուած Նիկիական կամ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ խմբագրուած Նիկիական կամ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին մէջ խմբագրուած 
Հաւատամքներուն մէջ չկայՀաւատամքներուն մէջ չկայՀաւատամքներուն մէջ չկայՀաւատամքներուն մէջ չկայ::::    Ատիկա յետոյ աւելցուած է Ատիկա յետոյ աւելցուած է Ատիկա յետոյ աւելցուած է Ատիկա յետոյ աւելցուած է 
ընդհանրական եկեղեցւոյ սուրբ հայրերու նախաձեռնութեամընդհանրական եկեղեցւոյ սուրբ հայրերու նախաձեռնութեամընդհանրական եկեղեցւոյ սուրբ հայրերու նախաձեռնութեամընդհանրական եկեղեցւոյ սուրբ հայրերու նախաձեռնութեամբբբբ::::    
Այս բանաձեւը որ որդեգրուած է մեր եկեղեցւոյ կողմէ, կու գայ Այս բանաձեւը որ որդեգրուած է մեր եկեղեցւոյ կողմէ, կու գայ Այս բանաձեւը որ որդեգրուած է մեր եկեղեցւոյ կողմէ, կու գայ Այս բանաձեւը որ որդեգրուած է մեր եկեղեցւոյ կողմէ, կու գայ 
Սուրբ Եպիփան Կիպրացիի որդեգրած մէկ Հաւատամքէն, որ Սուրբ Եպիփան Կիպրացիի որդեգրած մէկ Հաւատամքէն, որ Սուրբ Եպիփան Կիպրացիի որդեգրած մէկ Հաւատամքէն, որ Սուրբ Եպիփան Կիպրացիի որդեգրած մէկ Հաւատամքէն, որ 
դարձեալ, 4դարձեալ, 4դարձեալ, 4դարձեալ, 4----րդ դարէն էրդ դարէն էրդ դարէն էրդ դարէն է::::    

««««Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւՈր Յորդանան գետին վրայ իջաւՈր Յորդանան գետին վրայ իջաւՈր Յորդանան գետին վրայ իջաւ»»»»::::    Գետ բառը բնագիրին մէջ Գետ բառը բնագիրին մէջ Գետ բառը բնագիրին մէջ Գետ բառը բնագիրին մէջ 
չկայ, բայց մենք զանիկա դրինք, որպէսզի չկայ, բայց մենք զանիկա դրինք, որպէսզի չկայ, բայց մենք զանիկա դրինք, որպէսզի չկայ, բայց մենք զանիկա դրինք, որպէսզի ««««ՅորդանանՅորդանանՅորդանանՅորդանան»»»»ը ը ը ը 
չշփոթենք երկրին հետչշփոթենք երկրին հետչշփոթենք երկրին հետչշփոթենք երկրին հետ::::    Այս յաւելումը Հաւատամքին մէջ Այս յաւելումը Հաւատամքին մէջ Այս յաւելումը Հաւատամքին մէջ Այս յաւելումը Հաւատամքին մէջ 
նպատակաւոր կերպով տեղի ունեցաւ որովհետեւ ատիկա նպատակաւոր կերպով տեղի ունեցաւ որովհետեւ ատիկա նպատակաւոր կերպով տեղի ունեցաւ որովհետեւ ատիկա նպատակաւոր կերպով տեղի ունեցաւ որովհետեւ ատիկա 
պատասխան մըն է որոշ աղանդաւորներուպատասխան մըն է որոշ աղանդաւորներուպատասխան մըն է որոշ աղանդաւորներուպատասխան մըն է որոշ աղանդաւորներու::::    Առաջին դարէն Առաջին դարէն Առաջին դարէն Առաջին դարէն 
սկսեալ կային աղանդներ որոնք կը կոչուէին Որդեգրականներ, սկսեալ կային աղանդներ որոնք կը կոչուէին Որդեգրականներ, սկսեալ կային աղանդներ որոնք կը կոչուէին Որդեգրականներ, սկսեալ կային աղանդներ որոնք կը կոչուէին Որդեգրականներ, 
որոնք հրէութենէ քրիստոնէութեան դարձած մարդիկ էինորոնք հրէութենէ քրիստոնէութեան դարձած մարդիկ էինորոնք հրէութենէ քրիստոնէութեան դարձած մարդիկ էինորոնք հրէութենէ քրիստոնէութեան դարձած մարդիկ էին::::    Ասոնք Ասոնք Ասոնք Ասոնք 
թէպէտ կը հաւատայինթէպէտ կը հաւատայինթէպէտ կը հաւատայինթէպէտ կը հաւատային    Քրիստոսի մեսիայութեան, եւ սակայն, Քրիստոսի մեսիայութեան, եւ սակայն, Քրիստոսի մեսիայութեան, եւ սակայն, Քրիստոսի մեսիայութեան, եւ սակայն, 
կկկկ’’’’ուրանային անոր աստուածութիւնըուրանային անոր աստուածութիւնըուրանային անոր աստուածութիւնըուրանային անոր աստուածութիւնը::::    Զայն պարզապէս կը Զայն պարզապէս կը Զայն պարզապէս կը Զայն պարզապէս կը 
նկատէին մարգարէ մը կամ մարգարէներուն մէջ գերագոյնընկատէին մարգարէ մը կամ մարգարէներուն մէջ գերագոյնընկատէին մարգարէ մը կամ մարգարէներուն մէջ գերագոյնընկատէին մարգարէ մը կամ մարգարէներուն մէջ գերագոյնը::::    

Այս աղանդներուն համաձայն, Քրիստոս կը ներկայանար Այս աղանդներուն համաձայն, Քրիստոս կը ներկայանար Այս աղանդներուն համաձայն, Քրիստոս կը ներկայանար Այս աղանդներուն համաձայն, Քրիստոս կը ներկայանար 
իբրեւ մարդ մը, որ սակայն որոշ պահու մը Աստուծոյ բացառիկ իբրեւ մարդ մը, որ սակայն որոշ պահու մը Աստուծոյ բացառիկ իբրեւ մարդ մը, որ սակայն որոշ պահու մը Աստուծոյ բացառիկ իբրեւ մարդ մը, որ սակայն որոշ պահու մը Աստուծոյ բացառիկ 
շնորհքները ստացշնորհքները ստացշնորհքները ստացշնորհքները ստացաւ, եւ այդ պահը մկրտութեան պահն էրաւ, եւ այդ պահը մկրտութեան պահն էրաւ, եւ այդ պահը մկրտութեան պահն էրաւ, եւ այդ պահը մկրտութեան պահն էր::::    
Մինչեւ մկրտութիւն Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր, բայց Մինչեւ մկրտութիւն Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր, բայց Մինչեւ մկրտութիւն Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր, բայց Մինչեւ մկրտութիւն Քրիստոս պարզ մարդ մըն էր, բայց 
մկրտութեան պահուն Աստուծոյ Հոգին լեցուց զայն եւ յաջորդող մկրտութեան պահուն Աստուծոյ Հոգին լեցուց զայն եւ յաջորդող մկրտութեան պահուն Աստուծոյ Հոգին լեցուց զայն եւ յաջորդող մկրտութեան պահուն Աստուծոյ Հոգին լեցուց զայն եւ յաջորդող 
երեք ու կէս տարիներուն, Քրիստոս Սուրբ Հոգիով երեք ու կէս տարիներուն, Քրիստոս Սուրբ Հոգիով երեք ու կէս տարիներուն, Քրիստոս Սուրբ Հոգիով երեք ու կէս տարիներուն, Քրիստոս Սուրբ Հոգիով 
առաջնորդուեցաւ եւ Սուրբ Հոգին իառաջնորդուեցաւ եւ Սուրբ Հոգին իառաջնորդուեցաւ եւ Սուրբ Հոգին իառաջնորդուեցաւ եւ Սուրբ Հոգին ի´́́́նք եղաւ Քրիստոսի նք եղաւ Քրիստոսի նք եղաւ Քրիստոսի նք եղաւ Քրիստոսի 
գործունէութեան յաջողգործունէութեան յաջողգործունէութեան յաջողգործունէութեան յաջողութիւնը ամբողջութեամբ ութիւնը ամբողջութեամբ ութիւնը ամբողջութեամբ ութիւնը ամբողջութեամբ 
պայմանաւորողըպայմանաւորողըպայմանաւորողըպայմանաւորողը::::    

Համաձայն իրենց, Քրիստոս որ պարզ մարդ մըն էր մինչեւ Համաձայն իրենց, Քրիստոս որ պարզ մարդ մըն էր մինչեւ Համաձայն իրենց, Քրիստոս որ պարզ մարդ մըն էր մինչեւ Համաձայն իրենց, Քրիստոս որ պարզ մարդ մըն էր մինչեւ 
մկրտութեան պահը, մկրտութեան պահուն երբ Սուրբ Հոգին մկրտութեան պահը, մկրտութեան պահուն երբ Սուրբ Հոգին մկրտութեան պահը, մկրտութեան պահուն երբ Սուրբ Հոգին մկրտութեան պահը, մկրտութեան պահուն երբ Սուրբ Հոգին 
վրան իջաւ եւ երբ Հայրը խօսեցաւ ու իր վկայութիւնը տուաւ, վրան իջաւ եւ երբ Հայրը խօսեցաւ ու իր վկայութիւնը տուաւ, վրան իջաւ եւ երբ Հայրը խօսեցաւ ու իր վկայութիւնը տուաւ, վրան իջաւ եւ երբ Հայրը խօսեցաւ ու իր վկայութիւնը տուաւ, 
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աաաա´́́́յն ատեն է որ Քրիստոս որդեգրուեցաւ Հօրը կողմէյն ատեն է որ Քրիստոս որդեգրուեցաւ Հօրը կողմէյն ատեն է որ Քրիստոս որդեգրուեցաւ Հօրը կողմէյն ատեն է որ Քրիստոս որդեգրուեցաւ Հօրը կողմէ::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
մենք Սմենք Սմենք Սմենք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ կուրբ Հոգիին միջոցաւ կուրբ Հոգիին միջոցաւ կուրբ Հոգիին միջոցաւ կ’’’’որդեգրուինք, նոյնը պատահեցաւ որդեգրուինք, նոյնը պատահեցաւ որդեգրուինք, նոյնը պատահեցաւ որդեգրուինք, նոյնը պատահեցաւ 
Քրիստոսի, կՔրիստոսի, կՔրիստոսի, կՔրիստոսի, կ’’’’ըսեն Որդեգրական աղանդաւորներըըսեն Որդեգրական աղանդաւորներըըսեն Որդեգրական աղանդաւորներըըսեն Որդեգրական աղանդաւորները::::    Այս Այս Այս Այս 
աղանդաւորները առաջին դարուն ծնունդ առին բայց առաջին աղանդաւորները առաջին դարուն ծնունդ առին բայց առաջին աղանդաւորները առաջին դարուն ծնունդ առին բայց առաջին աղանդաւորները առաջին դարուն ծնունդ առին բայց առաջին 
դարով չփակուեցաւ անոնց պատմութիւնըդարով չփակուեցաւ անոնց պատմութիւնըդարով չփակուեցաւ անոնց պատմութիւնըդարով չփակուեցաւ անոնց պատմութիւնը::::    Հետագայ դարերուն Հետագայ դարերուն Հետագայ դարերուն Հետագայ դարերուն 
եւս, թէպէտ տարբեր անուններու տակ, անոնք շարունակեցին եւս, թէպէտ տարբեր անուններու տակ, անոնք շարունակեցին եւս, թէպէտ տարբեր անուններու տակ, անոնք շարունակեցին եւս, թէպէտ տարբեր անուններու տակ, անոնք շարունակեցին 
իրենց գոյութիւնըիրենց գոյութիւնըիրենց գոյութիւնըիրենց գոյութիւնը::::    

Օրինակ, Հայաստանի մէջ թէեւ չեն եղած Որդեգրական Օրինակ, Հայաստանի մէջ թէեւ չեն եղած Որդեգրական Օրինակ, Հայաստանի մէջ թէեւ չեն եղած Որդեգրական Օրինակ, Հայաստանի մէջ թէեւ չեն եղած Որդեգրական 
աղանդներ, բայց եղած են Պաւղիկեան եւ Թոնդրակեան աղանդներ, բայց եղած են Պաւղիկեան եւ Թոնդրակեան աղանդներ, բայց եղած են Պաւղիկեան եւ Թոնդրակեան աղանդներ, բայց եղած են Պաւղիկեան եւ Թոնդրակեան 
աղանդաւորները 7աղանդաւորները 7աղանդաւորները 7աղանդաւորները 7----րդ, 8րդ, 8րդ, 8րդ, 8----րդ դարերէն սկսեալ, յետոյ 11րդ դարերէն սկսեալ, յետոյ 11րդ դարերէն սկսեալ, յետոյ 11րդ դարերէն սկսեալ, յետոյ 11----րդ, 12րդ, 12րդ, 12րդ, 12----րդ րդ րդ րդ 
դարէն սկսեալ, որոնք պահեցին իրենց գոյութիւնը մինչեւ 19դարէն սկսեալ, որոնք պահեցին իրենց գոյութիւնը մինչեւ 19դարէն սկսեալ, որոնք պահեցին իրենց գոյութիւնը մինչեւ 19դարէն սկսեալ, որոնք պահեցին իրենց գոյութիւնը մինչեւ 19----րդ րդ րդ րդ 
դարու աւարտըդարու աւարտըդարու աւարտըդարու աւարտը::::    Ասոնք եւս զՔԱսոնք եւս զՔԱսոնք եւս զՔԱսոնք եւս զՔրիստոս կը ճանչնային իբրեւ րիստոս կը ճանչնային իբրեւ րիստոս կը ճանչնային իբրեւ րիստոս կը ճանչնային իբրեւ 
պարզ մարդ մը, որ մկրտութենէն մինչեւ խաչելութիւն Աստուծոյ պարզ մարդ մը, որ մկրտութենէն մինչեւ խաչելութիւն Աստուծոյ պարզ մարդ մը, որ մկրտութենէն մինչեւ խաչելութիւն Աստուծոյ պարզ մարդ մը, որ մկրտութենէն մինչեւ խաչելութիւն Աստուծոյ 
բացառիկ շնորհքը վայելեց, եւ ատով որդեգիր մը դարձաւ բացառիկ շնորհքը վայելեց, եւ ատով որդեգիր մը դարձաւ բացառիկ շնորհքը վայելեց, եւ ատով որդեգիր մը դարձաւ բացառիկ շնորհքը վայելեց, եւ ատով որդեգիր մը դարձաւ 
Աստուծոյ, առանց ճշմարտապէս Աստուած կամ Աստուծոյ Որդի Աստուծոյ, առանց ճշմարտապէս Աստուած կամ Աստուծոյ Որդի Աստուծոյ, առանց ճշմարտապէս Աստուած կամ Աստուծոյ Որդի Աստուծոյ, առանց ճշմարտապէս Աստուած կամ Աստուծոյ Որդի 
եղած ըլլալուեղած ըլլալուեղած ըլլալուեղած ըլլալու::::    Մենք սակայն տեսանք որ քրիստոնէական Մենք սակայն տեսանք որ քրիստոնէական Մենք սակայն տեսանք որ քրիստոնէական Մենք սակայն տեսանք որ քրիստոնէական 
եկեղեցիին բոլոր Հաւաեկեղեցիին բոլոր Հաւաեկեղեցիին բոլոր Հաւաեկեղեցիին բոլոր Հաւատամքները զօրեղապէս կը շեշտեն տամքները զօրեղապէս կը շեշտեն տամքները զօրեղապէս կը շեշտեն տամքները զօրեղապէս կը շեշտեն 
Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ Աստուծոյ Որդի ըլլալու Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ Աստուծոյ Որդի ըլլալու Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ Աստուծոյ Որդի ըլլալու Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ Աստուծոյ Որդի ըլլալու 
իրողութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ աստուածաշնչական իրողութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ աստուածաշնչական իրողութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ աստուածաշնչական իրողութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ աստուածաշնչական 
բաւական մէջբերումներ ալ ըրինք, եւ հետեւաբար, կը բաւական մէջբերումներ ալ ըրինք, եւ հետեւաբար, կը բաւական մէջբերումներ ալ ըրինք, եւ հետեւաբար, կը բաւական մէջբերումներ ալ ըրինք, եւ հետեւաբար, կը 
խուսափինք կրկնութիւններէխուսափինք կրկնութիւններէխուսափինք կրկնութիւններէխուսափինք կրկնութիւններէ::::    

Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««Որ Յորդանան գետին վրայ իջաւՈր Յորդանան գետին վրայ իջաւՈր Յորդանան գետին վրայ իջաւՈր Յորդանան գետին վրայ իջաւ»»»»    յաւելումը յաւելումը յաւելումը յաւելումը 
մեր Հմեր Հմեր Հմեր Հաւատամքին վրայ, պարզապէս պատմական դրուագի մը աւատամքին վրայ, պարզապէս պատմական դրուագի մը աւատամքին վրայ, պարզապէս պատմական դրուագի մը աւատամքին վրայ, պարզապէս պատմական դրուագի մը 
յիշեցումը կամ յիշատակութիւնը ընելու համար չէ, որովհետեւ յիշեցումը կամ յիշատակութիւնը ընելու համար չէ, որովհետեւ յիշեցումը կամ յիշատակութիւնը ընելու համար չէ, որովհետեւ յիշեցումը կամ յիշատակութիւնը ընելու համար չէ, որովհետեւ 
եթէ այդպէս ըլլար, Հաւատամքը զայն յիշելու կարիքը պիտի եթէ այդպէս ըլլար, Հաւատամքը զայն յիշելու կարիքը պիտի եթէ այդպէս ըլլար, Հաւատամքը զայն յիշելու կարիքը պիտի եթէ այդպէս ըլլար, Հաւատամքը զայն յիշելու կարիքը պիտի 
չունենար, քանի որ ատիկա արդէն Աւետարաններուն մէջ չունենար, քանի որ ատիկա արդէն Աւետարաններուն մէջ չունենար, քանի որ ատիկա արդէն Աւետարաններուն մէջ չունենար, քանի որ ատիկա արդէն Աւետարաններուն մէջ 
յիշուած էյիշուած էյիշուած էյիշուած է::::    Ուրեմն, ինչո՞ւ կատարուած է այս յաւելումը.Ուրեմն, ինչո՞ւ կատարուած է այս յաւելումը.Ուրեմն, ինչո՞ւ կատարուած է այս յաւելումը.Ուրեմն, ինչո՞ւ կատարուած է այս յաւելումը.----    

1.1.1.1.----    Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին յայտնութիւնը եւ Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին յայտնութիւնը եւ Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին յայտնութիւնը եւ Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին յայտնութիւնը եւ 
անոր էջքը Քրիստոսի վրայ, Քրիստոսի աստուածութեան անոր էջքը Քրիստոսի վրայ, Քրիստոսի աստուածութեան անոր էջքը Քրիստոսի վրայ, Քրիստոսի աստուածութեան անոր էջքը Քրիստոսի վրայ, Քրիստոսի աստուածութեան 
վերաբերեալ վկայութիւն մըն էվերաբերեալ վկայութիւն մըն էվերաբերեալ վկայութիւն մըն էվերաբերեալ վկայութիւն մըն է::::    Այս կէտը լռելեայն կերպով կը Այս կէտը լռելեայն կերպով կը Այս կէտը լռելեայն կերպով կը Այս կէտը լռելեայն կերպով կը 
յիշուի Հաւատամքին մէջ, բայց այս մասին աւետարանական յիշուի Հաւատամքին մէջ, բայց այս մասին աւետարանական յիշուի Հաւատամքին մէջ, բայց այս մասին աւետարանական յիշուի Հաւատամքին մէջ, բայց այս մասին աւետարանական 
վկայութիւնները խօսուն ենվկայութիւնները խօսուն ենվկայութիւնները խօսուն ենվկայութիւնները խօսուն են::::    Յիշեցէք օրինակ, երբ ՅոՅիշեցէք օրինակ, երբ ՅոՅիշեցէք օրինակ, երբ ՅոՅիշեցէք օրինակ, երբ Յովհաննէս վհաննէս վհաննէս վհաննէս 
Մկրտիչ կը մկրտէր, ոմանք այն տպաւորութիւնը ունեցան որ Մկրտիչ կը մկրտէր, ոմանք այն տպաւորութիւնը ունեցան որ Մկրտիչ կը մկրտէր, ոմանք այն տպաւորութիւնը ունեցան որ Մկրտիչ կը մկրտէր, ոմանք այն տպաւորութիւնը ունեցան որ 
ինքն էր խոստացեալ Մեսիան (Յհ 1.19ինքն էր խոստացեալ Մեսիան (Յհ 1.19ինքն էր խոստացեալ Մեսիան (Յհ 1.19ինքն էր խոստացեալ Մեսիան (Յհ 1.19----27)27)27)27)::::    Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի 
առաջքը առնուի նման սխալ տպաւորութեան, Յովհաննէս առաջքը առնուի նման սխալ տպաւորութեան, Յովհաննէս առաջքը առնուի նման սխալ տպաւորութեան, Յովհաննէս առաջքը առնուի նման սխալ տպաւորութեան, Յովհաննէս 
Մկրտիչ ըսաւ. Մկրտիչ ըսաւ. Մկրտիչ ըսաւ. Մկրտիչ ըսաւ. ««««Տեսայ Հոգին, որ աղաւնիի պէս կՏեսայ Հոգին, որ աղաւնիի պէս կՏեսայ Հոգին, որ աղաւնիի պէս կՏեսայ Հոգին, որ աղաւնիի պէս կ’’’’իջնէր երկինքէն իջնէր երկինքէն իջնէր երկինքէն իջնէր երկինքէն 
եւ կը հանգչէր անոր վրայեւ կը հանգչէր անոր վրայեւ կը հանգչէր անոր վրայեւ կը հանգչէր անոր վրայ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ես չէես չէես չէես չէի ճանչնար զինք, բայց ան՝ ի ճանչնար զինք, բայց ան՝ ի ճանչնար զինք, բայց ան՝ ի ճանչնար զինք, բայց ան՝ 
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որ զիս ղրկեց ջուրով մկրտելու, ըսաւ ինծի.որ զիս ղրկեց ջուրով մկրտելու, ըսաւ ինծի.որ զիս ղրկեց ջուրով մկրտելու, ըսաւ ինծի.որ զիս ղրկեց ջուրով մկրտելու, ըսաւ ինծի.---- " " " "Որուն վրայ որ Որուն վրայ որ Որուն վրայ որ Որուն վրայ որ 
տեսնես թէ կտեսնես թէ կտեսնես թէ կտեսնես թէ կ’’’’իջնէ ու կը հանգչի Հոգին, անիկա է որ Սուրբ Հոգիով իջնէ ու կը հանգչի Հոգին, անիկա է որ Սուրբ Հոգիով իջնէ ու կը հանգչի Հոգին, անիկա է որ Սուրբ Հոգիով իջնէ ու կը հանգչի Հոգին, անիկա է որ Սուրբ Հոգիով 
պիտի մկրտէ"պիտի մկրտէ"պիտի մկրտէ"պիտի մկրտէ"::::    Ես տեսաւ ատիկա եւ կը վկայեմ թէ իԵս տեսաւ ատիկա եւ կը վկայեմ թէ իԵս տեսաւ ատիկա եւ կը վկայեմ թէ իԵս տեսաւ ատիկա եւ կը վկայեմ թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
Աստուծոյ ՈրդինԱստուծոյ ՈրդինԱստուծոյ ՈրդինԱստուծոյ Որդին» » » » ((((Յհ 1.32Յհ 1.32Յհ 1.32Յհ 1.32----34)34)34)34)::::    Ուշագրաւ է որ Յովհաննէս Ուշագրաւ է որ Յովհաննէս Ուշագրաւ է որ Յովհաննէս Ուշագրաւ է որ Յովհաննէս 
Մկրտիչ Մկրտիչ Մկրտիչ Մկրտիչ Սուրբ Հոգիին էջքը կը կապէ Քրիստոսի Աստուծոյ Որդի Սուրբ Հոգիին էջքը կը կապէ Քրիստոսի Աստուծոյ Որդի Սուրբ Հոգիին էջքը կը կապէ Քրիստոսի Աստուծոյ Որդի Սուրբ Հոգիին էջքը կը կապէ Քրիստոսի Աստուծոյ Որդի 
ըլլալու իրողութեանըլլալու իրողութեանըլլալու իրողութեանըլլալու իրողութեան::::    

2.2.2.2.----    Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին կը յայտնուի, ցոյց Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին կը յայտնուի, ցոյց Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին կը յայտնուի, ցոյց Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին կը յայտնուի, ցոյց 
տալու համար թէ Աստուած Քրիստոսով բոլոր մարդիկը կը կոչէ տալու համար թէ Աստուած Քրիստոսով բոլոր մարդիկը կը կոչէ տալու համար թէ Աստուած Քրիստոսով բոլոր մարդիկը կը կոչէ տալու համար թէ Աստուած Քրիստոսով բոլոր մարդիկը կը կոչէ 
որդեգրութեանորդեգրութեանորդեգրութեանորդեգրութեան::::    Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ մարդիկը Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ մարդիկը Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ մարդիկը Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ մարդիկը 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք է որ կնք է որ կնք է որ կնք է որ կ’’’’որդեգրուին եորդեգրուին եորդեգրուին եորդեգրուին եւ ու ու ու ո´́́́չ թէ Քրիստոս ինք, ինչպէս չ թէ Քրիստոս ինք, ինչպէս չ թէ Քրիստոս ինք, ինչպէս չ թէ Քրիստոս ինք, ինչպէս 
Որդեգրականները կՈրդեգրականները կՈրդեգրականները կՈրդեգրականները կ’’’’ըսենըսենըսենըսեն::::    ՄիՄիՄիՄի´́́́    մոռնաք որ Յովհաննէս Մկրտիչի մոռնաք որ Յովհաննէս Մկրտիչի մոռնաք որ Յովհաննէս Մկրտիչի մոռնաք որ Յովհաննէս Մկրտիչի 
մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտութիւն էր (Գրծ 19.4, Մր մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտութիւն էր (Գրծ 19.4, Մր մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտութիւն էր (Գրծ 19.4, Մր մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտութիւն էր (Գրծ 19.4, Մր 
1.4), 1.4), 1.4), 1.4), այլ խօսքով, մեղաւորներուն համար կատարուած այլ խօսքով, մեղաւորներուն համար կատարուած այլ խօսքով, մեղաւորներուն համար կատարուած այլ խօսքով, մեղաւորներուն համար կատարուած 
մկրտութիւն մըն էրմկրտութիւն մըն էրմկրտութիւն մըն էրմկրտութիւն մըն էր::::    Քրիստոս իր ո՞ր մէկ մեղքին համար Քրիստոս իր ո՞ր մէկ մեղքին համար Քրիստոս իր ո՞ր մէկ մեղքին համար Քրիստոս իր ո՞ր մէկ մեղքին համար 
ապաշխարեց ու մկրտուապաշխարեց ու մկրտուապաշխարեց ու մկրտուապաշխարեց ու մկրտուեցաւեցաւեցաւեցաւ::::    Ան մեղք չունէր իր կեանքին մէջ Ան մեղք չունէր իր կեանքին մէջ Ան մեղք չունէր իր կեանքին մէջ Ան մեղք չունէր իր կեանքին մէջ 
((((Բ.Կր 5.21, Ա.Յհ 3.5, Ա.Պտ 2.22)Բ.Կր 5.21, Ա.Յհ 3.5, Ա.Պտ 2.22)Բ.Կր 5.21, Ա.Յհ 3.5, Ա.Պտ 2.22)Բ.Կր 5.21, Ա.Յհ 3.5, Ա.Պտ 2.22)::::    Եթէ մեղք չունէր եւ մկրտուեցաւ, Եթէ մեղք չունէր եւ մկրտուեցաւ, Եթէ մեղք չունէր եւ մկրտուեցաւ, Եթէ մեղք չունէր եւ մկրտուեցաւ, 
կը նշանակէ թէ իր մկրտութիւնը փոխանորդական, այսինքն՝ մեր կը նշանակէ թէ իր մկրտութիւնը փոխանորդական, այսինքն՝ մեր կը նշանակէ թէ իր մկրտութիւնը փոխանորդական, այսինքն՝ մեր կը նշանակէ թէ իր մկրտութիւնը փոխանորդական, այսինքն՝ մեր 
փոխարէն կատարուած  մկրտութիւն մըն էր, որպէսզի մեզ մաքրէ փոխարէն կատարուած  մկրտութիւն մըն էր, որպէսզի մեզ մաքրէ փոխարէն կատարուած  մկրտութիւն մըն էր, որպէսզի մեզ մաքրէ փոխարէն կատարուած  մկրտութիւն մըն էր, որպէսզի մեզ մաքրէ 
ու լուա մեր մեղքերէն, յատկապէս Ադամական մեղու լուա մեր մեղքերէն, յատկապէս Ադամական մեղու լուա մեր մեղքերէն, յատկապէս Ադամական մեղու լուա մեր մեղքերէն, յատկապէս Ադամական մեղքէնքէնքէնքէն:::: 

Ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին իջաւ մկրտութեան պահունԻնչո՞ւ Սուրբ Հոգին իջաւ մկրտութեան պահունԻնչո՞ւ Սուրբ Հոգին իջաւ մկրտութեան պահունԻնչո՞ւ Սուրբ Հոգին իջաւ մկրտութեան պահուն::::    
1.1.1.1.----    Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին իջաւ, որպէսզի անով Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին իջաւ, որպէսզի անով Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին իջաւ, որպէսզի անով Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին իջաւ, որպէսզի անով 

Քրիստոս ցոյց տայ թէ մարդիկ պէտք ունին Հոգիի այդ Քրիստոս ցոյց տայ թէ մարդիկ պէտք ունին Հոգիի այդ Քրիստոս ցոյց տայ թէ մարդիկ պէտք ունին Հոգիի այդ Քրիստոս ցոյց տայ թէ մարդիկ պէտք ունին Հոգիի այդ 
մկրտութեան, ատով որդեգիր դառնալու համար Աստուծոյմկրտութեան, ատով որդեգիր դառնալու համար Աստուծոյմկրտութեան, ատով որդեգիր դառնալու համար Աստուծոյմկրտութեան, ատով որդեգիր դառնալու համար Աստուծոյ::::    
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր արդէն, ուստի ան պէտք չունէր Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր արդէն, ուստի ան պէտք չունէր Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր արդէն, ուստի ան պէտք չունէր Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր արդէն, ուստի ան պէտք չունէր 
ՍուՍուՍուՍուրբ Հոգին ստանալու, բայց ան Սուրբ Հոգին ստացաւ մարդոց րբ Հոգին ստանալու, բայց ան Սուրբ Հոգին ստացաւ մարդոց րբ Հոգին ստանալու, բայց ան Սուրբ Հոգին ստացաւ մարդոց րբ Հոգին ստանալու, բայց ան Սուրբ Հոգին ստացաւ մարդոց 
փոխարէն, որպէսզի իրմով բոլոր մարդիկը որդեգրութեան փոխարէն, որպէսզի իրմով բոլոր մարդիկը որդեգրութեան փոխարէն, որպէսզի իրմով բոլոր մարդիկը որդեգրութեան փոխարէն, որպէսզի իրմով բոլոր մարդիկը որդեգրութեան 
շնորհքին արժանանանշնորհքին արժանանանշնորհքին արժանանանշնորհքին արժանանան::::    

2.2.2.2.----    Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին իջնելով կը սկսի Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին իջնելով կը սկսի Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին իջնելով կը սկսի Մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգիին իջնելով կը սկսի 
կամ ծնունդ կկամ ծնունդ կկամ ծնունդ կկամ ծնունդ կ’’’’առնէ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնըառնէ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնըառնէ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնըառնէ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը::::    Ասկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ 
առաջ երբ խօսեցանք Սուրբ Հոգառաջ երբ խօսեցանք Սուրբ Հոգառաջ երբ խօսեցանք Սուրբ Հոգառաջ երբ խօսեցանք Սուրբ Հոգիին աստուածութեան եւ իին աստուածութեան եւ իին աստուածութեան եւ իին աստուածութեան եւ 
ճշմարիտ անձնաւորութիւն ըլլալուն մասին, միաժամանակ ճշմարիտ անձնաւորութիւն ըլլալուն մասին, միաժամանակ ճշմարիտ անձնաւորութիւն ըլլալուն մասին, միաժամանակ ճշմարիտ անձնաւորութիւն ըլլալուն մասին, միաժամանակ 
շեշտեցինք անոր ստեղծագործ եւ արարիչ ըլլալու իրողութիւնըշեշտեցինք անոր ստեղծագործ եւ արարիչ ըլլալու իրողութիւնըշեշտեցինք անոր ստեղծագործ եւ արարիչ ըլլալու իրողութիւնըշեշտեցինք անոր ստեղծագործ եւ արարիչ ըլլալու իրողութիւնը::::    
Յիշեցէք օրինակ Յոբին խօսքը. Յիշեցէք օրինակ Յոբին խօսքը. Յիշեցէք օրինակ Յոբին խօսքը. Յիշեցէք օրինակ Յոբին խօսքը. ««««Զիս Աստուծոյ Հոգին ստեղծեց ու Զիս Աստուծոյ Հոգին ստեղծեց ու Զիս Աստուծոյ Հոգին ստեղծեց ու Զիս Աստուծոյ Հոգին ստեղծեց ու 
Ամենակարողին շունչը ինծի կեանք տուաւԱմենակարողին շունչը ինծի կեանք տուաւԱմենակարողին շունչը ինծի կեանք տուաւԱմենակարողին շունչը ինծի կեանք տուաւ»»»» ( ( ( (Յոբ 33.4)Յոբ 33.4)Յոբ 33.4)Յոբ 33.4)::::    
Մտաբերեցէք նաեւ ՍաղՄտաբերեցէք նաեւ ՍաղՄտաբերեցէք նաեւ ՍաղՄտաբերեցէք նաեւ Սաղմոսագիրին փառաբանական խօսքը. մոսագիրին փառաբանական խօսքը. մոսագիրին փառաբանական խօսքը. մոսագիրին փառաբանական խօսքը. 
««««Հոգիդ կը ղրկես ու անոնք կը վերստեղծուին ու երկրին երեսը Հոգիդ կը ղրկես ու անոնք կը վերստեղծուին ու երկրին երեսը Հոգիդ կը ղրկես ու անոնք կը վերստեղծուին ու երկրին երեսը Հոգիդ կը ղրկես ու անոնք կը վերստեղծուին ու երկրին երեսը 
վերանորոգեսվերանորոգեսվերանորոգեսվերանորոգես»»»» ( ( ( (Սղ 104.30)Սղ 104.30)Սղ 104.30)Սղ 104.30)::::    Սուրբ Հոգին հոս յիշուած է իբրեւ Սուրբ Հոգին հոս յիշուած է իբրեւ Սուրբ Հոգին հոս յիշուած է իբրեւ Սուրբ Հոգին հոս յիշուած է իբրեւ 
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վերստեղծողվերստեղծողվերստեղծողվերստեղծող::::    Վերստեղծել չի նշանակեր բան մը նորովին Վերստեղծել չի նշանակեր բան մը նորովին Վերստեղծել չի նշանակեր բան մը նորովին Վերստեղծել չի նշանակեր բան մը նորովին 
ստեղծել, այլ կը նշանակէ արդէն իսկ ստեղծուած բան մը ստեղծել, այլ կը նշանակէ արդէն իսկ ստեղծուած բան մը ստեղծել, այլ կը նշանակէ արդէն իսկ ստեղծուած բան մը ստեղծել, այլ կը նշանակէ արդէն իսկ ստեղծուած բան մը 
նորոգել, եւնորոգել, եւնորոգել, եւնորոգել, եւ    ասիկա նոյնինքն նոր ստեղծագործութիւնըասիկա նոյնինքն նոր ստեղծագործութիւնըասիկա նոյնինքն նոր ստեղծագործութիւնըասիկա նոյնինքն նոր ստեղծագործութիւնը::::    

Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք ««««Ահաւասիկ ամէն Ահաւասիկ ամէն Ահաւասիկ ամէն Ահաւասիկ ամէն 
ինչ նոր կը դարձնեմինչ նոր կը դարձնեմինչ նոր կը դարձնեմինչ նոր կը դարձնեմ»»»» ( ( ( (Յյտ 21.5)Յյտ 21.5)Յյտ 21.5)Յյտ 21.5)::::    Այդ նորոգութիւնը ոԱյդ նորոգութիւնը ոԱյդ նորոգութիւնը ոԱյդ նորոգութիւնը ո´́́́չ թէ պիտի չ թէ պիտի չ թէ պիտի չ թէ պիտի 
սկսի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք, այլ սկսաւ իր առաջին սկսի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք, այլ սկսաւ իր առաջին սկսի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք, այլ սկսաւ իր առաջին սկսի Քրիստոսի երկրորդ գալուստէն ետք, այլ սկսաւ իր առաջին 
գալուստովգալուստովգալուստովգալուստով::::    Քրիստոսի մկրտութեամբ եւ իր փրկագործականՔրիստոսի մկրտութեամբ եւ իր փրկագործականՔրիստոսի մկրտութեամբ եւ իր փրկագործականՔրիստոսի մկրտութեամբ եւ իր փրկագործական    
առաքելութեամբ է որ սկսաւ մարդկութեան վերստեղծումը, առաքելութեամբ է որ սկսաւ մարդկութեան վերստեղծումը, առաքելութեամբ է որ սկսաւ մարդկութեան վերստեղծումը, առաքելութեամբ է որ սկսաւ մարդկութեան վերստեղծումը, 
հինցած բնութեան նորոգութիւնը, նոր արարած դառնալու հինցած բնութեան նորոգութիւնը, նոր արարած դառնալու հինցած բնութեան նորոգութիւնը, նոր արարած դառնալու հինցած բնութեան նորոգութիւնը, նոր արարած դառնալու 
իրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնը::::        

Ինչպէս Քրիստոսի մկրտութեան պահուն, Սուրբ Հոգին իր Ինչպէս Քրիստոսի մկրտութեան պահուն, Սուրբ Հոգին իր Ինչպէս Քրիստոսի մկրտութեան պահուն, Սուրբ Հոգին իր Ինչպէս Քրիստոսի մկրտութեան պահուն, Սուրբ Հոգին իր 
ներկայութեամբ կարծէք Յորդանան գետը մկրտութեան ներկայութեամբ կարծէք Յորդանան գետը մկրտութեան ներկայութեամբ կարծէք Յորդանան գետը մկրտութեան ներկայութեամբ կարծէք Յորդանան գետը մկրտութեան 
աւազանի մը վերածեց, նմանապէս, ամէն անգամ որ աւազանի մը վերածեց, նմանապէս, ամէն անգամ որ աւազանի մը վերածեց, նմանապէս, ամէն անգամ որ աւազանի մը վերածեց, նմանապէս, ամէն անգամ որ մեր մեր մեր մեր 
եկեղեցիներուն մէջ մկրտութեան սուրբ խորհուրդը տեղի եկեղեցիներուն մէջ մկրտութեան սուրբ խորհուրդը տեղի եկեղեցիներուն մէջ մկրտութեան սուրբ խորհուրդը տեղի եկեղեցիներուն մէջ մկրտութեան սուրբ խորհուրդը տեղի 
կկկկ’’’’ունենայ, այս անգամ կարծէք այդ մկրտութեան աւազանին ունենայ, այս անգամ կարծէք այդ մկրտութեան աւազանին ունենայ, այս անգամ կարծէք այդ մկրտութեան աւազանին ունենայ, այս անգամ կարծէք այդ մկրտութեան աւազանին 
ջուրերը նոջուրերը նոջուրերը նոջուրերը նո´́́́ր Յորդանանի մը կը վերածէ, եւ այնտեղ իջնելով ր Յորդանանի մը կը վերածէ, եւ այնտեղ իջնելով ր Յորդանանի մը կը վերածէ, եւ այնտեղ իջնելով ր Յորդանանի մը կը վերածէ, եւ այնտեղ իջնելով 
զայն կը վերածէ այն ստեղծագործութեան ջուրերուն, որոնք կը զայն կը վերածէ այն ստեղծագործութեան ջուրերուն, որոնք կը զայն կը վերածէ այն ստեղծագործութեան ջուրերուն, որոնք կը զայն կը վերածէ այն ստեղծագործութեան ջուրերուն, որոնք կը 
ներկայացնէին ստեղծման առաջին պահը, ինչպներկայացնէին ստեղծման առաջին պահը, ինչպներկայացնէին ստեղծման առաջին պահը, ինչպներկայացնէին ստեղծման առաջին պահը, ինչպէս էս էս էս 
Աստուածաշունչի առաջին գիրքը կԱստուածաշունչի առաջին գիրքը կԱստուածաշունչի առաջին գիրքը կԱստուածաշունչի առաջին գիրքը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուծոյ Հոգին Աստուծոյ Հոգին Աստուծոյ Հոգին Աստուծոյ Հոգին 
ջուրերուն վրայ կը շարժէրջուրերուն վրայ կը շարժէրջուրերուն վրայ կը շարժէրջուրերուն վրայ կը շարժէր»»»» ( ( ( (Ծն 1.2)Ծն 1.2)Ծն 1.2)Ծն 1.2)::::    Ջուրերուն վրայ Աստուծոյ Ջուրերուն վրայ Աստուծոյ Ջուրերուն վրայ Աստուծոյ Ջուրերուն վրայ Աստուծոյ 
Հոգիին շրջիլը, ցոյց կու տայ նախապատրաստական այն պահը, Հոգիին շրջիլը, ցոյց կու տայ նախապատրաստական այն պահը, Հոգիին շրջիլը, ցոյց կու տայ նախապատրաստական այն պահը, Հոգիին շրջիլը, ցոյց կու տայ նախապատրաստական այն պահը, 
որով Աստուած կը պատրաստէր կեանքի գոյութիւնը երկրի վրայ. որով Աստուած կը պատրաստէր կեանքի գոյութիւնը երկրի վրայ. որով Աստուած կը պատրաստէր կեանքի գոյութիւնը երկրի վրայ. որով Աստուած կը պատրաստէր կեանքի գոյութիւնը երկրի վրայ. 
այդ ջուրերը շուտով պիտի քաշուէինայդ ջուրերը շուտով պիտի քաշուէինայդ ջուրերը շուտով պիտի քաշուէինայդ ջուրերը շուտով պիտի քաշուէին, , , , որպէսզի ցամաքը երեւան որպէսզի ցամաքը երեւան որպէսզի ցամաքը երեւան որպէսզի ցամաքը երեւան 
գար եւ այդ ցամաքին վրայ բուսական ու կենդանական կեանքը գար եւ այդ ցամաքին վրայ բուսական ու կենդանական կեանքը գար եւ այդ ցամաքին վրայ բուսական ու կենդանական կեանքը գար եւ այդ ցամաքին վրայ բուսական ու կենդանական կեանքը 
իրականութիւն դառնար եւ անոնց յաջորդէր բանական կեանքը, իրականութիւն դառնար եւ անոնց յաջորդէր բանական կեանքը, իրականութիւն դառնար եւ անոնց յաջորդէր բանական կեանքը, իրականութիւն դառնար եւ անոնց յաջորդէր բանական կեանքը, 
մարդուն գոյութիւնըմարդուն գոյութիւնըմարդուն գոյութիւնըմարդուն գոյութիւնը::::    Ինչպէս առաջին ստեղծագործութեան Ինչպէս առաջին ստեղծագործութեան Ինչպէս առաջին ստեղծագործութեան Ինչպէս առաջին ստեղծագործութեան 
գոյութեան գալէն առաջ Սուրբ Հոգին կը շրջէր ջուրերուն վրայ, գոյութեան գալէն առաջ Սուրբ Հոգին կը շրջէր ջուրերուն վրայ, գոյութեան գալէն առաջ Սուրբ Հոգին կը շրջէր ջուրերուն վրայ, գոյութեան գալէն առաջ Սուրբ Հոգին կը շրջէր ջուրերուն վրայ, 
այնպէս ալ մկրտոայնպէս ալ մկրտոայնպէս ալ մկրտոայնպէս ալ մկրտութեան եկած կամ բերուած անձը, ինչ տարիքի ւթեան եկած կամ բերուած անձը, ինչ տարիքի ւթեան եկած կամ բերուած անձը, ինչ տարիքի ւթեան եկած կամ բերուած անձը, ինչ տարիքի 
ալ ըլլայ, կը դառնայ նոալ ըլլայ, կը դառնայ նոալ ըլլայ, կը դառնայ նոալ ըլլայ, կը դառնայ նո´́́́ր ստեղծագործութիւն, նոր ստեղծագործութիւն, նոր ստեղծագործութիւն, նոր ստեղծագործութիւն, նո´́́́ր մարդ, նոր մարդ, նոր մարդ, նոր մարդ, նո´́́́ր ր ր ր 
արարած, Սուրբ Հոգիին էջքովը մկրտութեան աւազանին ջուրին արարած, Սուրբ Հոգիին էջքովը մկրտութեան աւազանին ջուրին արարած, Սուրբ Հոգիին էջքովը մկրտութեան աւազանին ջուրին արարած, Սուրբ Հոգիին էջքովը մկրտութեան աւազանին ջուրին 
վրայվրայվրայվրայ::::    

Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով 
երեւցաւ Յիսուսի մկրտութեան պահուն (Մտ 3.16)երեւցաւ Յիսուսի մկրտութեան պահուն (Մտ 3.16)երեւցաւ Յիսուսի մկրտութեան պահուն (Մտ 3.16)երեւցաւ Յիսուսի մկրտութեան պահուն (Մտ 3.16)::::    Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ Հոգին Հոգին Հոգին Հոգին 
հարկաւ միշտ ներկայ եղած է եւ միշտ ներկայ է աշխարհի մէջ, հարկաւ միշտ ներկայ եղած է եւ միշտ ներկայ է աշխարհի մէջ, հարկաւ միշտ ներկայ եղած է եւ միշտ ներկայ է աշխարհի մէջ, հարկաւ միշտ ներկայ եղած է եւ միշտ ներկայ է աշխարհի մէջ, 
բայց մկրտութեան պահուն, Աստուած կամեցաւ որ ան երեւի բայց մկրտութեան պահուն, Աստուած կամեցաւ որ ան երեւի բայց մկրտութեան պահուն, Աստուած կամեցաւ որ ան երեւի բայց մկրտութեան պահուն, Աստուած կամեցաւ որ ան երեւի 
աղաւնակերպ, այլ խօսքով, տեսանելի ձեւով երեւի, որպէսզի աղաւնակերպ, այլ խօսքով, տեսանելի ձեւով երեւի, որպէսզի աղաւնակերպ, այլ խօսքով, տեսանելի ձեւով երեւի, որպէսզի աղաւնակերպ, այլ խօսքով, տեսանելի ձեւով երեւի, որպէսզի 
մկրտութեան պահուն ներկայ եղող մարդիկը զայն տեսնէին եւ մկրտութեան պահուն ներկայ եղող մարդիկը զայն տեսնէին եւ մկրտութեան պահուն ներկայ եղող մարդիկը զայն տեսնէին եւ մկրտութեան պահուն ներկայ եղող մարդիկը զայն տեսնէին եւ 
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ատիկա իրենց համար վկայութիւն մը դաատիկա իրենց համար վկայութիւն մը դաատիկա իրենց համար վկայութիւն մը դաատիկա իրենց համար վկայութիւն մը դառնար Քրիստոսի անձին ռնար Քրիստոսի անձին ռնար Քրիստոսի անձին ռնար Քրիստոսի անձին 
եւ ինքնութեան վերաբերեալեւ ինքնութեան վերաբերեալեւ ինքնութեան վերաբերեալեւ ինքնութեան վերաբերեալ::::    

Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ էջքը երեք տարբեր Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ էջքը երեք տարբեր Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ էջքը երեք տարբեր Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ էջքը երեք տարբեր 
խորհուրդներ կը բանայ մեր մտքին դիմաց.խորհուրդներ կը բանայ մեր մտքին դիմաց.խորհուրդներ կը բանայ մեր մտքին դիմաց.խորհուրդներ կը բանայ մեր մտքին դիմաց.----    

1.1.1.1.----    Սուրբ Երրորդութեան յայտնութիւնըՍուրբ Երրորդութեան յայտնութիւնըՍուրբ Երրորդութեան յայտնութիւնըՍուրբ Երրորդութեան յայտնութիւնը::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
մկրտութիւնը այն պահն է, երբ մենք Նոր Կտակարանին մէջ, մկրտութիւնը այն պահն է, երբ մենք Նոր Կտակարանին մէջ, մկրտութիւնը այն պահն է, երբ մենք Նոր Կտակարանին մէջ, մկրտութիւնը այն պահն է, երբ մենք Նոր Կտակարանին մէջ, 
առաջին անգամ ըլլալով, Սուրբ Երրառաջին անգամ ըլլալով, Սուրբ Երրառաջին անգամ ըլլալով, Սուրբ Երրառաջին անգամ ըլլալով, Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերը որդութեան երեք անձերը որդութեան երեք անձերը որդութեան երեք անձերը 
միասնաբար կը գտնենքմիասնաբար կը գտնենքմիասնաբար կը գտնենքմիասնաբար կը գտնենք::::    Որդին կը մկրտուի, Հոգին կՈրդին կը մկրտուի, Հոգին կՈրդին կը մկրտուի, Հոգին կՈրդին կը մկրտուի, Հոգին կ’’’’իջնէ եւ իջնէ եւ իջնէ եւ իջնէ եւ 
Հայրը իր վկայութիւնը կու տայ. Հայրը իր վկայութիւնը կու տայ. Հայրը իր վկայութիւնը կու տայ. Հայրը իր վկայութիւնը կու տայ. ««««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»»»» ( ( ( (Մտ 3.17)Մտ 3.17)Մտ 3.17)Մտ 3.17)::::    

2.2.2.2.----    Սուրբ Հոգիին տեսանելի ձեւով յայտնուիլը ապացոյց մըն Սուրբ Հոգիին տեսանելի ձեւով յայտնուիլը ապացոյց մըն Սուրբ Հոգիին տեսանելի ձեւով յայտնուիլը ապացոյց մըն Սուրբ Հոգիին տեսանելի ձեւով յայտնուիլը ապացոյց մըն 
է որ ան առանձին անձնաւորութիւն մըն էէ որ ան առանձին անձնաւորութիւն մըն էէ որ ան առանձին անձնաւորութիւն մըն էէ որ ան առանձին անձնաւորութիւն մըն է::::    ՀՀՀՀին Կտակարանին ին Կտակարանին ին Կտակարանին ին Կտակարանին 
մէջ, Սուրբ Հոգին կարծէք մեզի կը ներկայանայ իբրեւ Աստուծոյ մէջ, Սուրբ Հոգին կարծէք մեզի կը ներկայանայ իբրեւ Աստուծոյ մէջ, Սուրբ Հոգին կարծէք մեզի կը ներկայանայ իբրեւ Աստուծոյ մէջ, Սուրբ Հոգին կարծէք մեզի կը ներկայանայ իբրեւ Աստուծոյ 
մէկ զօրութիւնը, Աստուծոյ մէկ դրսեւորումը կամ մէկ զօրութիւնը, Աստուծոյ մէկ դրսեւորումը կամ մէկ զօրութիւնը, Աստուծոյ մէկ դրսեւորումը կամ մէկ զօրութիւնը, Աստուծոյ մէկ դրսեւորումը կամ 
արտայայտութիւնը, բայց երբեք իբրեւ առանձին արտայայտութիւնը, բայց երբեք իբրեւ առանձին արտայայտութիւնը, բայց երբեք իբրեւ առանձին արտայայտութիւնը, բայց երբեք իբրեւ առանձին 
անձնաւորութիւն մը զայն չենք գտներանձնաւորութիւն մը զայն չենք գտներանձնաւորութիւն մը զայն չենք գտներանձնաւորութիւն մը զայն չենք գտներ::::    Մինչդեռ այստեղ՝ Մինչդեռ այստեղ՝ Մինչդեռ այստեղ՝ Մինչդեռ այստեղ՝ 
մկրտութեան պահուն, երբ ան առանձնապէս եւ թանձրամկրտութեան պահուն, երբ ան առանձնապէս եւ թանձրամկրտութեան պահուն, երբ ան առանձնապէս եւ թանձրամկրտութեան պահուն, երբ ան առանձնապէս եւ թանձրացեալ ցեալ ցեալ ցեալ 
կերպով կկերպով կկերպով կկերպով կ’’’’երեւի, ատով իսկ ցոյց կու տայ թէ ինք առանձին երեւի, ատով իսկ ցոյց կու տայ թէ ինք առանձին երեւի, ատով իսկ ցոյց կու տայ թէ ինք առանձին երեւի, ատով իսկ ցոյց կու տայ թէ ինք առանձին 
անձնաւորութիւն մըն է, տարբեր Հօրմէն եւ Որդիէն, քանի որ անձնաւորութիւն մըն է, տարբեր Հօրմէն եւ Որդիէն, քանի որ անձնաւորութիւն մըն է, տարբեր Հօրմէն եւ Որդիէն, քանի որ անձնաւորութիւն մըն է, տարբեր Հօրմէն եւ Որդիէն, քանի որ 
Հայրը եւ Որդին իրենք եւս իրենց յատուկ ձեւերով երեւցանՀայրը եւ Որդին իրենք եւս իրենց յատուկ ձեւերով երեւցանՀայրը եւ Որդին իրենք եւս իրենց յատուկ ձեւերով երեւցանՀայրը եւ Որդին իրենք եւս իրենց յատուկ ձեւերով երեւցան::::    
Հարկաւ Սուրբ Հոգիին առանձնաբար երեւիլը զինք չի բաժներ Հարկաւ Սուրբ Հոգիին առանձնաբար երեւիլը զինք չի բաժներ Հարկաւ Սուրբ Հոգիին առանձնաբար երեւիլը զինք չի բաժներ Հարկաւ Սուրբ Հոգիին առանձնաբար երեւիլը զինք չի բաժներ 
Հօրմէն եւ Որդիէն, եւ ոՀօրմէն եւ Որդիէն, եւ ոՀօրմէն եւ Որդիէն, եւ ոՀօրմէն եւ Որդիէն, եւ ո´́́́չ ալ անոնց չ ալ անոնց չ ալ անոնց չ ալ անոնց հետ միասին երեւիլը՝ զինք կը հետ միասին երեւիլը՝ զինք կը հետ միասին երեւիլը՝ զինք կը հետ միասին երեւիլը՝ զինք կը 
շփոթէ Հօրը եւ Որդիին հետշփոթէ Հօրը եւ Որդիին հետշփոթէ Հօրը եւ Որդիին հետշփոթէ Հօրը եւ Որդիին հետ::::    Սուրբ Հոգին անբաժանելի Սուրբ Հոգին անբաժանելի Սուրբ Հոգին անբաժանելի Սուրբ Հոգին անբաժանելի 
միութեամբ կը ներկայանայ Հօրը եւ Որդիին հետ, բայց միութեամբ կը ներկայանայ Հօրը եւ Որդիին հետ, բայց միութեամբ կը ներկայանայ Հօրը եւ Որդիին հետ, բայց միութեամբ կը ներկայանայ Հօրը եւ Որդիին հետ, բայց 
միաժամանակ անշփոթելի անձնաւորութեամբմիաժամանակ անշփոթելի անձնաւորութեամբմիաժամանակ անշփոթելի անձնաւորութեամբմիաժամանակ անշփոթելի անձնաւորութեամբ::::    

3.3.3.3.----    Սուրբ Հոգիին այս երեւումով ցոյց կու տայ իր յատուկ Սուրբ Հոգիին այս երեւումով ցոյց կու տայ իր յատուկ Սուրբ Հոգիին այս երեւումով ցոյց կու տայ իր յատուկ Սուրբ Հոգիին այս երեւումով ցոյց կու տայ իր յատուկ 
բնոյթը, տեսակ մը իր մասնաւոր յատկանիշըբնոյթը, տեսակ մը իր մասնաւոր յատկանիշըբնոյթը, տեսակ մը իր մասնաւոր յատկանիշըբնոյթը, տեսակ մը իր մասնաւոր յատկանիշը::::    Աստուծոյ բոլոր Աստուծոյ բոլոր Աստուծոյ բոլոր Աստուծոյ բոլոր 
երեւումներուն կապակցութեամբ նոյն բանը կարելի է ըսելերեւումներուն կապակցութեամբ նոյն բանը կարելի է ըսելերեւումներուն կապակցութեամբ նոյն բանը կարելի է ըսելերեւումներուն կապակցութեամբ նոյն բանը կարելի է ըսել::::    Նախ Նախ Նախ Նախ 
ըսենք, որ եթէ հոս Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով կը ըսենք, որ եթէ հոս Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով կը ըսենք, որ եթէ հոս Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով կը ըսենք, որ եթէ հոս Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով կը 
յայտնուի, այդ կերպարանքը ինքնութեան հետ պէտք չէ չփոթելյայտնուի, այդ կերպարանքը ինքնութեան հետ պէտք չէ չփոթելյայտնուի, այդ կերպարանքը ինքնութեան հետ պէտք չէ չփոթելյայտնուի, այդ կերպարանքը ինքնութեան հետ պէտք չէ չփոթել::::    
Այսինքն, քանի որ Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով Այսինքն, քանի որ Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով Այսինքն, քանի որ Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով Այսինքն, քանի որ Սուրբ Հոգին աղաւնիի կերպարանքով 
յայտնուեցաւ, այդ չի նշանյայտնուեցաւ, այդ չի նշանյայտնուեցաւ, այդ չի նշանյայտնուեցաւ, այդ չի նշանակեր թէ Սուրբ Հոգին աղաւնի մըն էակեր թէ Սուրբ Հոգին աղաւնի մըն էակեր թէ Սուրբ Հոգին աղաւնի մըն էակեր թէ Սուրբ Հոգին աղաւնի մըն է::::    
Ճիշդ ինչպէս որ Հայրը Հին Կտակարանին մէջ կՃիշդ ինչպէս որ Հայրը Հին Կտակարանին մէջ կՃիշդ ինչպէս որ Հայրը Հին Կտակարանին մէջ կՃիշդ ինչպէս որ Հայրը Հին Կտակարանին մէջ կ’’’’երեւի ամպի, երեւի ամպի, երեւի ամպի, երեւի ամպի, 
կրակի կամ թանկագին քարի ձեւով, բայց չենք կրնար ըսել որ կրակի կամ թանկագին քարի ձեւով, բայց չենք կրնար ըսել որ կրակի կամ թանկագին քարի ձեւով, բայց չենք կրնար ըսել որ կրակի կամ թանկագին քարի ձեւով, բայց չենք կրնար ըսել որ 
Հայրն Աստուած, ամպ է, կրակ է, կամ քարի տեսակ մըն էՀայրն Աստուած, ամպ է, կրակ է, կամ քարի տեսակ մըն էՀայրն Աստուած, ամպ է, կրակ է, կամ քարի տեսակ մըն էՀայրն Աստուած, ամպ է, կրակ է, կամ քարի տեսակ մըն է::::    
Այսպիսի մտածողութիւն պէտք է մեր մտքէն ամբողջութեամբ Այսպիսի մտածողութիւն պէտք է մեր մտքէն ամբողջութեամբ Այսպիսի մտածողութիւն պէտք է մեր մտքէն ամբողջութեամբ Այսպիսի մտածողութիւն պէտք է մեր մտքէն ամբողջութեամբ 
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հեռացնենքհեռացնենքհեռացնենքհեռացնենք::::    Աստուած կրնայ բանի մը նմանութեամբ երեւիլ, բայց Աստուած կրնայ բանի մը նմանութեամբ երեւիլ, բայց Աստուած կրնայ բանի մը նմանութեամբ երեւիլ, բայց Աստուած կրնայ բանի մը նմանութեամբ երեւիլ, բայց 
այդ նմանութիւնը իր ինքնութիւնը չի կազմերայդ նմանութիւնը իր ինքնութիւնը չի կազմերայդ նմանութիւնը իր ինքնութիւնը չի կազմերայդ նմանութիւնը իր ինքնութիւնը չի կազմեր::::    

Աստուծոյ ամէն մէկ երեւումը տարբեր կերպարանքով, Աստուծոյ ամէն մէկ երեւումը տարբեր կերպարանքով, Աստուծոյ ամէն մէկ երեւումը տարբեր կերպարանքով, Աստուծոյ ամէն մէկ երեւումը տարբեր կերպարանքով, 
Աստուծոյ նկարագիրին մէկ գիծն է որ ցոյց կու տայԱստուծոյ նկարագիրին մէկ գիծն է որ ցոյց կու տայԱստուծոյ նկարագիրին մէկ գիծն է որ ցոյց կու տայԱստուծոյ նկարագիրին մէկ գիծն է որ ցոյց կու տայ::::    Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ 
Աստուած կը ներկայանայ թանկագին քար մը իբրեւ, անով Աստուած կը ներկայանայ թանկագին քար մը իբրեւ, անով Աստուած կը ներկայանայ թանկագին քար մը իբրեւ, անով Աստուած կը ներկայանայ թանկագին քար մը իբրեւ, անով 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    փայլատակող, ճառագայթող փառքն է որ կը փայլատակող, ճառագայթող փառքն է որ կը փայլատակող, ճառագայթող փառքն է որ կը փայլատակող, ճառագայթող փառքն է որ կը 
պատկերացուիպատկերացուիպատկերացուիպատկերացուի::::    Իսկ Սուրբ Հոգիին աղաւնիի կերպարանքով Իսկ Սուրբ Հոգիին աղաւնիի կերպարանքով Իսկ Սուրբ Հոգիին աղաւնիի կերպարանքով Իսկ Սուրբ Հոգիին աղաւնիի կերպարանքով 
յայտնուիլը, ի՞նչ ցոյց կու տայյայտնուիլը, ի՞նչ ցոյց կու տայյայտնուիլը, ի՞նչ ցոյց կու տայյայտնուիլը, ի՞նչ ցոյց կու տայ::::    Աղաւնակերպ յայտնուիլը նշանակ Աղաւնակերպ յայտնուիլը նշանակ Աղաւնակերպ յայտնուիլը նշանակ Աղաւնակերպ յայտնուիլը նշանակ 
է միատութեան (Ովս 7.11)է միատութեան (Ովս 7.11)է միատութեան (Ովս 7.11)է միատութեան (Ովս 7.11)::::    Յիշենք նաեւ Յիսուսի պատուէրը իր Յիշենք նաեւ Յիսուսի պատուէրը իր Յիշենք նաեւ Յիսուսի պատուէրը իր Յիշենք նաեւ Յիսուսի պատուէրը իր 
առաքեալներուն. առաքեալներուն. առաքեալներուն. առաքեալներուն. ««««Ահա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ ոչխարներ՝ գաԱհա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ ոչխարներ՝ գաԱհա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ ոչխարներ՝ գաԱհա կը ղրկեմ ձեզ իբրեւ ոչխարներ՝ գայլերու յլերու յլերու յլերու 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ուստի խորագէտ եղէք օձերու պէս, եւ անմեղ (կամ միամիտ) Ուստի խորագէտ եղէք օձերու պէս, եւ անմեղ (կամ միամիտ) Ուստի խորագէտ եղէք օձերու պէս, եւ անմեղ (կամ միամիտ) Ուստի խորագէտ եղէք օձերու պէս, եւ անմեղ (կամ միամիտ) 
աղաւնիներու պէսաղաւնիներու պէսաղաւնիներու պէսաղաւնիներու պէս»»»» ( ( ( (Մտ 10.16)Մտ 10.16)Մտ 10.16)Մտ 10.16)::::    Հոս գործածուած Հոս գործածուած Հոս գործածուած Հոս գործածուած ««««անմիտանմիտանմիտանմիտ» » » » բառը բառը բառը բառը 
կը նշանակէ՝ անկեղծ, միաբան, հաւատարիմկը նշանակէ՝ անկեղծ, միաբան, հաւատարիմկը նշանակէ՝ անկեղծ, միաբան, հաւատարիմկը նշանակէ՝ անկեղծ, միաբան, հաւատարիմ::::    Սուրբ Հոգին այս Սուրբ Հոգին այս Սուրբ Հոգին այս Սուրբ Հոգին այս 
բոլորին դրսեւորումն էբոլորին դրսեւորումն էբոլորին դրսեւորումն էբոլորին դրսեւորումն է::::    Երկրորդ, աղաւնին եւ աղաւնիին ազատ Երկրորդ, աղաւնին եւ աղաւնիին ազատ Երկրորդ, աղաւնին եւ աղաւնիին ազատ Երկրորդ, աղաւնին եւ աղաւնիին ազատ 
եւ անկաշկանդ թռիչքը կաեւ անկաշկանդ թռիչքը կաեւ անկաշկանդ թռիչքը կաեւ անկաշկանդ թռիչքը կապոյտ երկինքին վերեւ, նշանակ է պոյտ երկինքին վերեւ, նշանակ է պոյտ երկինքին վերեւ, նշանակ է պոյտ երկինքին վերեւ, նշանակ է 
կարծէք մեր մարդկային հոգիին անկաշկանդ թռիչքին (Սղ 55.6)կարծէք մեր մարդկային հոգիին անկաշկանդ թռիչքին (Սղ 55.6)կարծէք մեր մարդկային հոգիին անկաշկանդ թռիչքին (Սղ 55.6)կարծէք մեր մարդկային հոգիին անկաշկանդ թռիչքին (Սղ 55.6)::::    
Յիշեցէք նաեւ որ Յիսուս Սուրբ Հոգիէն ծնող մարդն ալ կը Յիշեցէք նաեւ որ Յիսուս Սուրբ Հոգիէն ծնող մարդն ալ կը Յիշեցէք նաեւ որ Յիսուս Սուրբ Հոգիէն ծնող մարդն ալ կը Յիշեցէք նաեւ որ Յիսուս Սուրբ Հոգիէն ծնող մարդն ալ կը 
նմանցնէ հովի մը որ ազատօրէն հոս ու հոն կը նմանցնէ հովի մը որ ազատօրէն հոս ու հոն կը նմանցնէ հովի մը որ ազատօրէն հոս ու հոն կը նմանցնէ հովի մը որ ազատօրէն հոս ու հոն կը ««««թռչիթռչիթռչիթռչի» » » » (Յհ 3.8)(Յհ 3.8)(Յհ 3.8)(Յհ 3.8)::::    

Երրորդ, վերեւ ըսինք որ Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ Երրորդ, վերեւ ըսինք որ Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ Երրորդ, վերեւ ըսինք որ Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ Երրորդ, վերեւ ըսինք որ Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ 
յայտնուիլըյայտնուիլըյայտնուիլըյայտնուիլը    նշանակ է անկեղծութեան, անմեղութեան, նշանակ է անկեղծութեան, անմեղութեան, նշանակ է անկեղծութեան, անմեղութեան, նշանակ է անկեղծութեան, անմեղութեան, 
միաբանութեան եւ հաւատարմութեան, հոս կմիաբանութեան եւ հաւատարմութեան, հոս կմիաբանութեան եւ հաւատարմութեան, հոս կմիաբանութեան եւ հաւատարմութեան, հոս կ’’’’աւելցնենք նաեւ աւելցնենք նաեւ աւելցնենք նաեւ աւելցնենք նաեւ 
սրբութիւն կամ մաքրութիւն բառըսրբութիւն կամ մաքրութիւն բառըսրբութիւն կամ մաքրութիւն բառըսրբութիւն կամ մաքրութիւն բառը::::    Հարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կ’’’’ըսենք որ Սուրբ ըսենք որ Սուրբ ըսենք որ Սուրբ ըսենք որ Սուրբ 
Հոգին սրբութեան եւ մաքրութեան խորհրդանիշ եղող աղաւնիի Հոգին սրբութեան եւ մաքրութեան խորհրդանիշ եղող աղաւնիի Հոգին սրբութեան եւ մաքրութեան խորհրդանիշ եղող աղաւնիի Հոգին սրբութեան եւ մաքրութեան խորհրդանիշ եղող աղաւնիի 
կերպարանքով յայտնուեցաւ, ատիկա միայն Սուրբ Հոգիին կերպարանքով յայտնուեցաւ, ատիկա միայն Սուրբ Հոգիին կերպարանքով յայտնուեցաւ, ատիկա միայն Սուրբ Հոգիին կերպարանքով յայտնուեցաւ, ատիկա միայն Սուրբ Հոգիին 
մասմասմասմասին բան մը չէ որ կը սորվեցնէ մեզի, այլ առաւելաբար, կը ին բան մը չէ որ կը սորվեցնէ մեզի, այլ առաւելաբար, կը ին բան մը չէ որ կը սորվեցնէ մեզի, այլ առաւելաբար, կը ին բան մը չէ որ կը սորվեցնէ մեզի, այլ առաւելաբար, կը 
յիշեցնէ մեզի, որ Սուրբ Հոգիին էջքով, մարդկութիւնն է որ կը յիշեցնէ մեզի, որ Սուրբ Հոգիին էջքով, մարդկութիւնն է որ կը յիշեցնէ մեզի, որ Սուրբ Հոգիին էջքով, մարդկութիւնն է որ կը յիշեցնէ մեզի, որ Սուրբ Հոգիին էջքով, մարդկութիւնն է որ կը 
սրբուի ու կը մաքրուի, եւ միաժամանակ, սուրբ ու մաքուր կեանք սրբուի ու կը մաքրուի, եւ միաժամանակ, սուրբ ու մաքուր կեանք սրբուի ու կը մաքրուի, եւ միաժամանակ, սուրբ ու մաքուր կեանք սրբուի ու կը մաքրուի, եւ միաժամանակ, սուրբ ու մաքուր կեանք 
ապրելու կոչումը կը ստանայապրելու կոչումը կը ստանայապրելու կոչումը կը ստանայապրելու կոչումը կը ստանայ::::    Այդպիսի կեանք մը ապրիլը Այդպիսի կեանք մը ապրիլը Այդպիսի կեանք մը ապրիլը Այդպիսի կեանք մը ապրիլը 
կարելի է մարդուն համար, մանաւանդ երկարելի է մարդուն համար, մանաւանդ երկարելի է մարդուն համար, մանաւանդ երկարելի է մարդուն համար, մանաւանդ երբ մարդը Սուրբ Հոգիին բ մարդը Սուրբ Հոգիին բ մարդը Սուրբ Հոգիին բ մարդը Սուրբ Հոգիին 
կողմէ նոր սիրտ եւ նոր հոգի կը ստանայ (Եզ 36.26կողմէ նոր սիրտ եւ նոր հոգի կը ստանայ (Եզ 36.26կողմէ նոր սիրտ եւ նոր հոգի կը ստանայ (Եզ 36.26կողմէ նոր սիրտ եւ նոր հոգի կը ստանայ (Եզ 36.26----27)27)27)27)::::    Չմոռնանք Չմոռնանք Չմոռնանք Չմոռնանք 
որ Յիսուսի մկրտութիւնը մեր փոխարէն կատարուած որ Յիսուսի մկրտութիւնը մեր փոխարէն կատարուած որ Յիսուսի մկրտութիւնը մեր փոխարէն կատարուած որ Յիսուսի մկրտութիւնը մեր փոխարէն կատարուած 
մկրտութիւն մըն էր, ուստի, երբ Սուրբ Հոգին կմկրտութիւն մըն էր, ուստի, երբ Սուրբ Հոգին կմկրտութիւն մըն էր, ուստի, երբ Սուրբ Հոգին կմկրտութիւն մըն էր, ուստի, երբ Սուրբ Հոգին կ’’’’իջնէ իր վրայ, իջնէ իր վրայ, իջնէ իր վրայ, իջնէ իր վրայ, 
խորքին մէջ մարդկութեան վրայ է որ իջած կը սեպուիխորքին մէջ մարդկութեան վրայ է որ իջած կը սեպուիխորքին մէջ մարդկութեան վրայ է որ իջած կը սեպուիխորքին մէջ մարդկութեան վրայ է որ իջած կը սեպուի::::    

Սուրբ Գրիգոր ԼուսաւորիՍուրբ Գրիգոր ԼուսաւորիՍուրբ Գրիգոր ԼուսաւորիՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ կը հարցնէ թէ ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին չ կը հարցնէ թէ ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին չ կը հարցնէ թէ ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին չ կը հարցնէ թէ ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին 
աղաւնիի կերպարանքով յայտնուեցաւ, եւ իր աղաւնիի կերպարանքով յայտնուեցաւ, եւ իր աղաւնիի կերպարանքով յայտնուեցաւ, եւ իր աղաւնիի կերպարանքով յայտնուեցաւ, եւ իր 
««««ՎարդապետութիւնՎարդապետութիւնՎարդապետութիւնՎարդապետութիւն» » » » կոչուած գործին մէջ, կը պատասխանէ կոչուած գործին մէջ, կը պատասխանէ կոչուած գործին մէջ, կը պատասխանէ կոչուած գործին մէջ, կը պատասխանէ 
ինքնիր ըսրած հարցումին ըսելով. ինքնիր ըսրած հարցումին ըսելով. ինքնիր ըսրած հարցումին ըսելով. ինքնիր ըսրած հարցումին ըսելով. ««««Որպէսզի տեսնողներուն Որպէսզի տեսնողներուն Որպէսզի տեսնողներուն Որպէսզի տեսնողներուն 
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սորվեցնէ թէ կարելի չէ ուրիշ կերպով մօտենալ սորվեցնէ թէ կարելի չէ ուրիշ կերպով մօտենալ սորվեցնէ թէ կարելի չէ ուրիշ կերպով մօտենալ սորվեցնէ թէ կարելի չէ ուրիշ կերպով մօտենալ 
Աստուածորդիին, եթէ ոչ անմեղութեամբ, աԱստուածորդիին, եթէ ոչ անմեղութեամբ, աԱստուածորդիին, եթէ ոչ անմեղութեամբ, աԱստուածորդիին, եթէ ոչ անմեղութեամբ, արդարութեամբ եւ րդարութեամբ եւ րդարութեամբ եւ րդարութեամբ եւ 
սրբութեամբ. իրենց անձերուն վրայ ցուցաբերելով անոր սրբութեամբ. իրենց անձերուն վրայ ցուցաբերելով անոր սրբութեամբ. իրենց անձերուն վրայ ցուցաբերելով անոր սրբութեամբ. իրենց անձերուն վրայ ցուցաբերելով անոր 
աղաւնակերպ նմանութիւնըաղաւնակերպ նմանութիւնըաղաւնակերպ նմանութիւնըաղաւնակերպ նմանութիւնը»»»»::::    Քրիստոնեայ մարդը կոչուած է Քրիստոնեայ մարդը կոչուած է Քրիստոնեայ մարդը կոչուած է Քրիստոնեայ մարդը կոչուած է 
տեսակ մը աղաւնիի նմանութիւնը դառնալու մկրտութեան տեսակ մը աղաւնիի նմանութիւնը դառնալու մկրտութեան տեսակ մը աղաւնիի նմանութիւնը դառնալու մկրտութեան տեսակ մը աղաւնիի նմանութիւնը դառնալու մկրտութեան 
պահուն եւ մկրտութեան պահէն սկսեալ, իր վրայ արտաբերելու պահուն եւ մկրտութեան պահէն սկսեալ, իր վրայ արտաբերելու պահուն եւ մկրտութեան պահէն սկսեալ, իր վրայ արտաբերելու պահուն եւ մկրտութեան պահէն սկսեալ, իր վրայ արտաբերելու 
սրբութեան եւ անմեղութեան կեանքըսրբութեան եւ անմեղութեան կեանքըսրբութեան եւ անմեղութեան կեանքըսրբութեան եւ անմեղութեան կեանքը::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնինք յաջորդ հաստատումին՝ անցնինք յաջորդ հաստատումին՝ անցնինք յաջորդ հաստատումին՝ անցնինք յաջորդ հաստատումին՝ ««««քարոզեաց քարոզեաց քարոզեաց քարոզեաց 
յառաքեալսնյառաքեալսնյառաքեալսնյառաքեալսն», », », », որ բառացիօրէն կը նշանակէ՝ որ բառացիօրէն կը նշանակէ՝ որ բառացիօրէն կը նշանակէ՝ որ բառացիօրէն կը նշանակէ՝ ««««քարոզեց քարոզեց քարոզեց քարոզեց 
առաքեալներուն մէջառաքեալներուն մէջառաքեալներուն մէջառաքեալներուն մէջ»»»»::::    Այստեղ, քարոզել կը նշանակէ՝ Այստեղ, քարոզել կը նշանակէ՝ Այստեղ, քարոզել կը նշանակէ՝ Այստեղ, քարոզել կը նշանակէ՝ 
յայտարարել, հռչակել, ծանուցել, ուսուցանելյայտարարել, հռչակել, ծանուցել, ուսուցանելյայտարարել, հռչակել, ծանուցել, ուսուցանելյայտարարել, հռչակել, ծանուցել, ուսուցանել::::    Հետեւաբար, աւելի Հետեւաբար, աւելի Հետեւաբար, աւելի Հետեւաբար, աւելի 
ճիշդ կճիշդ կճիշդ կճիշդ կ’’’’ըլլայ թարգմանել ըլլայ թարգմանել ըլլայ թարգմանել ըլլայ թարգմանել ««««առաքեալներուն ուսուցանեցառաքեալներուն ուսուցանեցառաքեալներուն ուսուցանեցառաքեալներուն ուսուցանեց»»»»::::    

Գրիգոր ՓեշտԳրիգոր ՓեշտԳրիգոր ՓեշտԳրիգոր Փեշտմալճեան արդարօրէն հարց կու տայ թէ ինչո՞ւ մալճեան արդարօրէն հարց կու տայ թէ ինչո՞ւ մալճեան արդարօրէն հարց կու տայ թէ ինչո՞ւ մալճեան արդարօրէն հարց կու տայ թէ ինչո՞ւ 
Հաւատամքին մէջ կը խօսուի Յորդանան գետին վրայ Սուրբ Հաւատամքին մէջ կը խօսուի Յորդանան գետին վրայ Սուրբ Հաւատամքին մէջ կը խօսուի Յորդանան գետին վրայ Սուրբ Հաւատամքին մէջ կը խօսուի Յորդանան գետին վրայ Սուրբ 
Հոգիին էջքին մասին եւ չի խօսուիր Հոգեգալուստին օրը՝ Հոգիին էջքին մասին եւ չի խօսուիր Հոգեգալուստին օրը՝ Հոգիին էջքին մասին եւ չի խօսուիր Հոգեգալուստին օրը՝ Հոգիին էջքին մասին եւ չի խօսուիր Հոգեգալուստին օրը՝ 
Վերնատան մէջ՝ առաքեալներուն վրայ էջքին մասինՎերնատան մէջ՝ առաքեալներուն վրայ էջքին մասինՎերնատան մէջ՝ առաքեալներուն վրայ էջքին մասինՎերնատան մէջ՝ առաքեալներուն վրայ էջքին մասին::::    Արդեօք Արդեօք Արդեօք Արդեօք 
Հոգեգալուստի օրը իր էջքը նուա՞զ կարեւոր էր քան Յորդանան Հոգեգալուստի օրը իր էջքը նուա՞զ կարեւոր էր քան Յորդանան Հոգեգալուստի օրը իր էջքը նուա՞զ կարեւոր էր քան Յորդանան Հոգեգալուստի օրը իր էջքը նուա՞զ կարեւոր էր քան Յորդանան 
գետգետգետգետին վրայ իր էջքըին վրայ իր էջքըին վրայ իր էջքըին վրայ իր էջքը::::    Գրիգոր կը պատասխանէ ինքնիր ուղղած Գրիգոր կը պատասխանէ ինքնիր ուղղած Գրիգոր կը պատասխանէ ինքնիր ուղղած Գրիգոր կը պատասխանէ ինքնիր ուղղած 
հարցումին, բացատրելով, թէ հարցումին, բացատրելով, թէ հարցումին, բացատրելով, թէ հարցումին, բացատրելով, թէ ««««աւաքեալներուն ուսուցանեցաւաքեալներուն ուսուցանեցաւաքեալներուն ուսուցանեցաւաքեալներուն ուսուցանեց» » » » 
բառերով՝ կբառերով՝ կբառերով՝ կբառերով՝ կ’’’’ակնարկուի Վերնատան մէջ Սուրբ Հոգիին էջքինակնարկուի Վերնատան մէջ Սուրբ Հոգիին էջքինակնարկուի Վերնատան մէջ Սուրբ Հոգիին էջքինակնարկուի Վերնատան մէջ Սուրբ Հոգիին էջքին::::    

Այս բացատրութիւնը շիտակ էԱյս բացատրութիւնը շիտակ էԱյս բացատրութիւնը շիտակ էԱյս բացատրութիւնը շիտակ է::::    Յիշեցէք որ Վերնատան մէջ Յիշեցէք որ Վերնատան մէջ Յիշեցէք որ Վերնատան մէջ Յիշեցէք որ Վերնատան մէջ 
Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ թէ տակաւին շատ բանՅիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ թէ տակաւին շատ բանՅիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ թէ տակաւին շատ բանՅիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ թէ տակաւին շատ բան    ունի ունի ունի ունի 
իրենց ըսելիք, բայց անոնք պիտի չկրնային տանիլ կամ հասկնալ իրենց ըսելիք, բայց անոնք պիտի չկրնային տանիլ կամ հասկնալ իրենց ըսելիք, բայց անոնք պիտի չկրնային տանիլ կամ հասկնալ իրենց ըսելիք, բայց անոնք պիտի չկրնային տանիլ կամ հասկնալ 
ըսուածըըսուածըըսուածըըսուածը::::    Բայց խոստացաւ որ յարմար ատենին երբ Սուրբ Հոգին Բայց խոստացաւ որ յարմար ատենին երբ Սուրբ Հոգին Բայց խոստացաւ որ յարմար ատենին երբ Սուրբ Հոգին Բայց խոստացաւ որ յարմար ատենին երբ Սուրբ Հոգին 
իջնէ իրենց վրայ՝ զիրենք ամբողջական ճշմարտութեան պիտի իջնէ իրենց վրայ՝ զիրենք ամբողջական ճշմարտութեան պիտի իջնէ իրենց վրայ՝ զիրենք ամբողջական ճշմարտութեան պիտի իջնէ իրենց վրայ՝ զիրենք ամբողջական ճշմարտութեան պիտի 
առաջնորդէ (Յհ 16.12առաջնորդէ (Յհ 16.12առաջնորդէ (Յհ 16.12առաջնորդէ (Յհ 16.12----13)13)13)13)::::    Քրիստոսի ըսել ուզածը այն էր, որ Քրիստոսի ըսել ուզածը այն էր, որ Քրիստոսի ըսել ուզածը այն էր, որ Քրիստոսի ըսել ուզածը այն էր, որ 
տակաւին Սուրբ Հոգին պիտի գատակաւին Սուրբ Հոգին պիտի գատակաւին Սուրբ Հոգին պիտի գատակաւին Սուրբ Հոգին պիտի գար, ամբողջացնելու համար այն ր, ամբողջացնելու համար այն ր, ամբողջացնելու համար այն ր, ամբողջացնելու համար այն 
ուսուցումը որ ինք իր երկրաւոր կեանքի օրերուն աւանդեց իր ուսուցումը որ ինք իր երկրաւոր կեանքի օրերուն աւանդեց իր ուսուցումը որ ինք իր երկրաւոր կեանքի օրերուն աւանդեց իր ուսուցումը որ ինք իր երկրաւոր կեանքի օրերուն աւանդեց իր 
աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն::::    

Որոշ բաներ կային, որ որքան ալ Յիսուս կրկնէր իր Որոշ բաներ կային, որ որքան ալ Յիսուս կրկնէր իր Որոշ բաներ կային, որ որքան ալ Յիսուս կրկնէր իր Որոշ բաներ կային, որ որքան ալ Յիսուս կրկնէր իր 
աշակերտներուն, անոնք անկարող պիտի ըլլային զինք հասկնալաշակերտներուն, անոնք անկարող պիտի ըլլային զինք հասկնալաշակերտներուն, անոնք անկարող պիտի ըլլային զինք հասկնալաշակերտներուն, անոնք անկարող պիտի ըլլային զինք հասկնալ::::    
Հետեւաբար, նախ անհրաժեշտ էր որ գար փառաւորումը Հետեւաբար, նախ անհրաժեշտ էր որ գար փառաւորումը Հետեւաբար, նախ անհրաժեշտ էր որ գար փառաւորումը Հետեւաբար, նախ անհրաժեշտ էր որ գար փառաւորումը 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի, , , , որպէսզի աշակերտներուն միտքերը ամբողջովին որպէսզի աշակերտներուն միտքերը ամբողջովին որպէսզի աշակերտներուն միտքերը ամբողջովին որպէսզի աշակերտներուն միտքերը ամբողջովին 
պատրաստուած ըլլային իւրացնելու Հոգեգալուստին օրը Սուրբ պատրաստուած ըլլային իւրացնելու Հոգեգալուստին օրը Սուրբ պատրաստուած ըլլային իւրացնելու Հոգեգալուստին օրը Սուրբ պատրաստուած ըլլային իւրացնելու Հոգեգալուստին օրը Սուրբ 
Հոգիով բացայայտուելիք ճշմարտութիւններըՀոգիով բացայայտուելիք ճշմարտութիւններըՀոգիով բացայայտուելիք ճշմարտութիւններըՀոգիով բացայայտուելիք ճշմարտութիւնները::::    Այդ օրը չէր կրնար Այդ օրը չէր կրնար Այդ օրը չէր կրնար Այդ օրը չէր կրնար 
գալ այնքան ատեն երբ տակաւին Քրիստոս չէր խաչուած ու գալ այնքան ատեն երբ տակաւին Քրիստոս չէր խաչուած ու գալ այնքան ատեն երբ տակաւին Քրիստոս չէր խաչուած ու գալ այնքան ատեն երբ տակաւին Քրիստոս չէր խաչուած ու 
յարութիւն չէր առածյարութիւն չէր առածյարութիւն չէր առածյարութիւն չէր առած::::    
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Սուրբ Հոգին ղրկելը խոստում մըՍուրբ Հոգին ղրկելը խոստում մըՍուրբ Հոգին ղրկելը խոստում մըՍուրբ Հոգին ղրկելը խոստում մըն էր Քրիստոսի եւ իր Հօրը ն էր Քրիստոսի եւ իր Հօրը ն էր Քրիստոսի եւ իր Հօրը ն էր Քրիստոսի եւ իր Հօրը 
կողմէ իր աշակերտներուն տրուած (Գրծ 1.4կողմէ իր աշակերտներուն տրուած (Գրծ 1.4կողմէ իր աշակերտներուն տրուած (Գրծ 1.4կողմէ իր աշակերտներուն տրուած (Գրծ 1.4----5)5)5)5)::::    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Մկրտիչ եւս խօսեցաւ այդ խոստումին մասին երբ ըսաւ. Մկրտիչ եւս խօսեցաւ այդ խոստումին մասին երբ ըսաւ. Մկրտիչ եւս խօսեցաւ այդ խոստումին մասին երբ ըսաւ. Մկրտիչ եւս խօսեցաւ այդ խոստումին մասին երբ ըսաւ. ««««Ես ձեզ Ես ձեզ Ես ձեզ Ես ձեզ 
ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան որ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան որ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան որ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան որ 
ինձմէ ետք կու գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով պիտի ինձմէ ետք կու գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով պիտի ինձմէ ետք կու գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով պիտի ինձմէ ետք կու գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով պիտի 
մկրտէմկրտէմկրտէմկրտէ»»»» ( ( ( (ՄտՄտՄտՄտ 3.11) 3.11) 3.11) 3.11):::: « « « «Սուրբ ՀոգիովՍուրբ ՀոգիովՍուրբ ՀոգիովՍուրբ Հոգիով» » » » եւ եւ եւ եւ ««««կրակովկրակովկրակովկրակով» » » » մկրտելը երկու մկրտելը երկու մկրտելը երկու մկրտելը երկու 
տարբեր բաներ չենտարբեր բաներ չենտարբեր բաներ չենտարբեր բաներ չեն::::    Յիշեցէք որ Հոգեգալուստի օրը Սուրբ Հոգին Յիշեցէք որ Հոգեգալուստի օրը Սուրբ Հոգին Յիշեցէք որ Հոգեգալուստի օրը Սուրբ Հոգին Յիշեցէք որ Հոգեգալուստի օրը Սուրբ Հոգին 
««««հրեղէն լեզուներուհրեղէն լեզուներուհրեղէն լեզուներուհրեղէն լեզուներու» » » » կերպարանքով յայտնուեցաւ եւ հանգչեցաւ կերպարանքով յայտնուեցաւ եւ հանգչեցաւ կերպարանքով յայտնուեցաւ եւ հանգչեցաւ կերպարանքով յայտնուեցաւ եւ հանգչեցաւ 
աշակերտներուն վրայ եւ զանոնք մկրտեց եւ անոնք սկսան աշակերտներուն վրայ եւ զանոնք մկրտեց եւ անոնք սկսան աշակերտներուն վրայ եւ զանոնք մկրտեց եւ անոնք սկսան աշակերտներուն վրայ եւ զանոնք մկրտեց եւ անոնք սկսան 
տարբեր տարբեր լեզուներով խօսիլ (Գրծ 2.1տարբեր տարբեր լեզուներով խօսիլ (Գրծ 2.1տարբեր տարբեր լեզուներով խօսիլ (Գրծ 2.1տարբեր տարբեր լեզուներով խօսիլ (Գրծ 2.1----4444))))::::    

Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը հասկնալու հիմնական երեք Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը հասկնալու հիմնական երեք Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը հասկնալու հիմնական երեք Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը հասկնալու հիմնական երեք 
կերպեր կան.կերպեր կան.կերպեր կան.կերպեր կան.----    

1.1.1.1.----    Ձեր մտքին մէջ առէք պատկերը հնոցինՁեր մտքին մէջ առէք պատկերը հնոցինՁեր մտքին մէջ առէք պատկերը հնոցինՁեր մտքին մէջ առէք պատկերը հնոցին::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ըլլայ երբ ըլլայ երբ ըլլայ երբ ըլլայ երբ 
մետաղը կը մաքրեն հնոցի մէջմետաղը կը մաքրեն հնոցի մէջմետաղը կը մաքրեն հնոցի մէջմետաղը կը մաքրեն հնոցի մէջ::::    Այդ մետաղը որքան ալ աղտերով Այդ մետաղը որքան ալ աղտերով Այդ մետաղը որքան ալ աղտերով Այդ մետաղը որքան ալ աղտերով 
լեցուն կամ խառն ըլլայ, աղտի բաժինը կը հալի, եւ տակաւին, լեցուն կամ խառն ըլլայ, աղտի բաժինը կը հալի, եւ տակաւին, լեցուն կամ խառն ըլլայ, աղտի բաժինը կը հալի, եւ տակաւին, լեցուն կամ խառն ըլլայ, աղտի բաժինը կը հալի, եւ տակաւին, 
մետաղային այն միւս երկրմետաղային այն միւս երկրմետաղային այն միւս երկրմետաղային այն միւս երկրորդ խառնուած տարրերը նաեւ որդ խառնուած տարրերը նաեւ որդ խառնուած տարրերը նաեւ որդ խառնուած տարրերը նաեւ 
կկկկ’’’’անջատուին, եւ կը մնայ զուտ արծաթը կամ զուտ ոսկինանջատուին, եւ կը մնայ զուտ արծաթը կամ զուտ ոսկինանջատուին, եւ կը մնայ զուտ արծաթը կամ զուտ ոսկինանջատուին, եւ կը մնայ զուտ արծաթը կամ զուտ ոսկին::::    Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
Հոգին իր էջքովը առաքեալներուն վրայ, առաքեալներուն մէջ Հոգին իր էջքովը առաքեալներուն վրայ, առաքեալներուն մէջ Հոգին իր էջքովը առաքեալներուն վրայ, առաքեալներուն մէջ Հոգին իր էջքովը առաքեալներուն վրայ, առաքեալներուն մէջ 
այրեց ու ջնջեց այն բոլոր տարրերը որոնք կարելի է ըսել այրեց ու ջնջեց այն բոլոր տարրերը որոնք կարելի է ըսել այրեց ու ջնջեց այն բոլոր տարրերը որոնք կարելի է ըսել այրեց ու ջնջեց այն բոլոր տարրերը որոնք կարելի է ըսել 
մարդուն մէջ մեղքի մնացորդներն ենմարդուն մէջ մեղքի մնացորդներն ենմարդուն մէջ մեղքի մնացորդներն ենմարդուն մէջ մեղքի մնացորդներն են::::    

Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին բացատրելՍուրբ Գրիգոր Տաթեւացին բացատրելՍուրբ Գրիգոր Տաթեւացին բացատրելՍուրբ Գրիգոր Տաթեւացին բացատրելով թէ ինչո՞ւ Սուրբ ով թէ ինչո՞ւ Սուրբ ով թէ ինչո՞ւ Սուրբ ով թէ ինչո՞ւ Սուրբ 
Հոգին աղաւնակերպ իջաւ Յորդանան գետի վրայ, իսկ Հոգին աղաւնակերպ իջաւ Յորդանան գետի վրայ, իսկ Հոգին աղաւնակերպ իջաւ Յորդանան գետի վրայ, իսկ Հոգին աղաւնակերպ իջաւ Յորդանան գետի վրայ, իսկ 
Վերնատունը՝ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով՝ կՎերնատունը՝ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով՝ կՎերնատունը՝ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով՝ կՎերնատունը՝ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աղաւնին շնորհքներու աւետիսը կը բերէ, ինչպէս տապանին Աղաւնին շնորհքներու աւետիսը կը բերէ, ինչպէս տապանին Աղաւնին շնորհքներու աւետիսը կը բերէ, ինչպէս տապանին Աղաւնին շնորհքներու աւետիսը կը բերէ, ինչպէս տապանին 
մէջ ձիթենիին շիւղը բերաւ Նոյին, որ ցոյց կու տայ մէջ ձիթենիին շիւղը բերաւ Նոյին, որ ցոյց կու տայ մէջ ձիթենիին շիւղը բերաւ Նոյին, որ ցոյց կու տայ մէջ ձիթենիին շիւղը բերաւ Նոյին, որ ցոյց կու տայ 
մկրտուողներուն տրուած շնորհքը. իսկ կրակըմկրտուողներուն տրուած շնորհքը. իսկ կրակըմկրտուողներուն տրուած շնորհքը. իսկ կրակըմկրտուողներուն տրուած շնորհքը. իսկ կրակը    երկու երկու երկու երկու 
յատկութիւն ունի, լոյս է եւ մաքրող հաւատացեալներուն համար, յատկութիւն ունի, լոյս է եւ մաքրող հաւատացեալներուն համար, յատկութիւն ունի, լոյս է եւ մաքրող հաւատացեալներուն համար, յատկութիւն ունի, լոյս է եւ մաքրող հաւատացեալներուն համար, 
իսկ պատիժ եւ այրող՝ անհաւատներուն համարիսկ պատիժ եւ այրող՝ անհաւատներուն համարիսկ պատիժ եւ այրող՝ անհաւատներուն համարիսկ պատիժ եւ այրող՝ անհաւատներուն համար»»»»::::    Կրակը մէկ Կրակը մէկ Կրակը մէկ Կրակը մէկ 
կողմէն կկողմէն կկողմէն կկողմէն կ’’’’այրէ ու կը սպառէ, իսկ միւս կողմէն նաեւ կը լուսաւորէ այրէ ու կը սպառէ, իսկ միւս կողմէն նաեւ կը լուսաւորէ այրէ ու կը սպառէ, իսկ միւս կողմէն նաեւ կը լուսաւորէ այրէ ու կը սպառէ, իսկ միւս կողմէն նաեւ կը լուսաւորէ 
ու կը մաքրազտէու կը մաքրազտէու կը մաքրազտէու կը մաքրազտէ::::    

2.2.2.2.----    Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը կարելի է նաեւ նմանցնել Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը կարելի է նաեւ նմանցնել Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը կարելի է նաեւ նմանցնել Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը կարելի է նաեւ նմանցնել 
հրեղէն գետհրեղէն գետհրեղէն գետհրեղէն գետիիիի::::    Յիշեցէք որ առաքեալները անգամ մը Սուրբ Յիշեցէք որ առաքեալները անգամ մը Սուրբ Յիշեցէք որ առաքեալները անգամ մը Սուրբ Յիշեցէք որ առաքեալները անգամ մը Սուրբ 
Հոգիով լեցուելէ ետք, գետիՀոգիով լեցուելէ ետք, գետիՀոգիով լեցուելէ ետք, գետիՀոգիով լեցուելէ ետք, գետի´́́́    մը նման հոսեցան դէպի աշխարհ, եւ մը նման հոսեցան դէպի աշխարհ, եւ մը նման հոսեցան դէպի աշխարհ, եւ մը նման հոսեցան դէպի աշխարհ, եւ 
ոոոո´́́́ւր որ գացին, ուր որ գացին, ուր որ գացին, ուր որ գացին, ո´́́́ւր որ հասան, նուր որ հասան, նուր որ հասան, նուր որ հասան, նո´́́́յն այդ մաքրողական կամ յն այդ մաքրողական կամ յն այդ մաքրողական կամ յն այդ մաքրողական կամ 
մաքրազտողական գործն է որ կատարեցինմաքրազտողական գործն է որ կատարեցինմաքրազտողական գործն է որ կատարեցինմաքրազտողական գործն է որ կատարեցին::::    Իրենց Իրենց Իրենց Իրենց 
քարոզութիւններով, իրենց վկայութիւններով, իրենց կատարած քարոզութիւններով, իրենց վկայութիւններով, իրենց կատարած քարոզութիւններով, իրենց վկայութիւններով, իրենց կատարած քարոզութիւններով, իրենց վկայութիւններով, իրենց կատարած 
հրաշհրաշհրաշհրաշքներով եւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ ու քներով եւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ ու քներով եւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ ու քներով եւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ ու 
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առաջնորդութեամբ, այրեցիառաջնորդութեամբ, այրեցիառաջնորդութեամբ, այրեցիառաջնորդութեամբ, այրեցի´́́́ն հեթանոս աշխարհի մարդոց բոլոր ն հեթանոս աշխարհի մարդոց բոլոր ն հեթանոս աշխարհի մարդոց բոլոր ն հեթանոս աշխարհի մարդոց բոլոր 
տեսակի մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ փայլեցուցին տեսակի մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ փայլեցուցին տեսակի մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ փայլեցուցին տեսակի մոլութիւններն ու մոլորութիւնները, եւ փայլեցուցին 
մարդոց մէջ անոնց նկարագրային արծաթն ու ոսկին, այլ մարդոց մէջ անոնց նկարագրային արծաթն ու ոսկին, այլ մարդոց մէջ անոնց նկարագրային արծաթն ու ոսկին, այլ մարդոց մէջ անոնց նկարագրային արծաթն ու ոսկին, այլ 
խօսքով, անոնց մէջ հանդէս բերին առաքինութեանց արծաթը եւ խօսքով, անոնց մէջ հանդէս բերին առաքինութեանց արծաթը եւ խօսքով, անոնց մէջ հանդէս բերին առաքինութեանց արծաթը եւ խօսքով, անոնց մէջ հանդէս բերին առաքինութեանց արծաթը եւ 
ոսկոսկոսկոսկինինինին::::    

3.3.3.3.----    Հոգեգալուստին օրը Սուրբ Հոգին յայտնուեցաւ կրակի Հոգեգալուստին օրը Սուրբ Հոգին յայտնուեցաւ կրակի Հոգեգալուստին օրը Սուրբ Հոգին յայտնուեցաւ կրակի Հոգեգալուստին օրը Սուրբ Հոգին յայտնուեցաւ կրակի 
պատկերով, բոցիպատկերով, բոցիպատկերով, բոցիպատկերով, բոցի´́́́    մը նմանմը նմանմը նմանմը նման::::    Բոցը կը յատկանշուի իր Բոցը կը յատկանշուի իր Բոցը կը յատկանշուի իր Բոցը կը յատկանշուի իր 
ջերմութեամբ եւ մնայուն կերպով իր ձգտումովը կամ ջերմութեամբ եւ մնայուն կերպով իր ձգտումովը կամ ջերմութեամբ եւ մնայուն կերպով իր ձգտումովը կամ ջերմութեամբ եւ մնայուն կերպով իր ձգտումովը կամ 
բարձրացումովը դէպի վեր, դէպի երկինքբարձրացումովը դէպի վեր, դէպի երկինքբարձրացումովը դէպի վեր, դէպի երկինքբարձրացումովը դէպի վեր, դէպի երկինք::::    Հետեւաբար, Սուրբ Հետեւաբար, Սուրբ Հետեւաբար, Սուրբ Հետեւաբար, Սուրբ 
Հոգիին մկրտութիւնը մարդոց տրուած, աՀոգիին մկրտութիւնը մարդոց տրուած, աՀոգիին մկրտութիւնը մարդոց տրուած, աՀոգիին մկրտութիւնը մարդոց տրուած, ա´́́́յն մկրտութիւնն էյն մկրտութիւնն էյն մկրտութիւնն էյն մկրտութիւնն է    որ որ որ որ 
ոոոո´́́́չ միայն կը մաքրէ մարդիկը, այլեւ զանոնք կրաչ միայն կը մաքրէ մարդիկը, այլեւ զանոնք կրաչ միայն կը մաքրէ մարդիկը, այլեւ զանոնք կրաչ միայն կը մաքրէ մարդիկը, այլեւ զանոնք կրա´́́́կ կը դարձնէ, կ կը դարձնէ, կ կը դարձնէ, կ կը դարձնէ, 
բոցիբոցիբոցիբոցի´́́́    կը վերածէ, եւ զանոնք կը լեցնէ տարապայման կը վերածէ, եւ զանոնք կը լեցնէ տարապայման կը վերածէ, եւ զանոնք կը լեցնէ տարապայման կը վերածէ, եւ զանոնք կը լեցնէ տարապայման 
ջերմութեամբը Աստուծոյ, եւ այնուհետեւ մարդիկ, ճիշդ կրակով ջերմութեամբը Աստուծոյ, եւ այնուհետեւ մարդիկ, ճիշդ կրակով ջերմութեամբը Աստուծոյ, եւ այնուհետեւ մարդիկ, ճիշդ կրակով ջերմութեամբը Աստուծոյ, եւ այնուհետեւ մարդիկ, ճիշդ կրակով 
լեցուած օդապարիկին նմանութեամբ, ալ կարծէք կը ձգտին դէպի լեցուած օդապարիկին նմանութեամբ, ալ կարծէք կը ձգտին դէպի լեցուած օդապարիկին նմանութեամբ, ալ կարծէք կը ձգտին դէպի լեցուած օդապարիկին նմանութեամբ, ալ կարծէք կը ձգտին դէպի 
վեվեվեվե´́́́ր, դէպի երկիր, դէպի երկիր, դէպի երկիր, դէպի երկի´́́́նք բարձրանալ, հոն՝նք բարձրանալ, հոն՝նք բարձրանալ, հոն՝նք բարձրանալ, հոն՝    բարձր ոլորտներուն մէջ բարձր ոլորտներուն մէջ բարձր ոլորտներուն մէջ բարձր ոլորտներուն մէջ 
թափառելու համարթափառելու համարթափառելու համարթափառելու համար::::    

Սուրբ Հոգին իր էջքովը Վերնատան մէջ, հետեւեալ Սուրբ Հոգին իր էջքովը Վերնատան մէջ, հետեւեալ Սուրբ Հոգին իր էջքովը Վերնատան մէջ, հետեւեալ Սուրբ Հոգին իր էջքովը Վերնատան մէջ, հետեւեալ 
պարգեւները տուաւ աշակերտներուն.պարգեւները տուաւ աշակերտներուն.պարգեւները տուաւ աշակերտներուն.պարգեւները տուաւ աշակերտներուն.----    

1.1.1.1.----    Առաջին հերթին զանոնք լեցուց իր պատգամներովԱռաջին հերթին զանոնք լեցուց իր պատգամներովԱռաջին հերթին զանոնք լեցուց իր պատգամներովԱռաջին հերթին զանոնք լեցուց իր պատգամներով::::    
Լեզուները միայն ձգտում չեն, այլ նաեւ՝ խօսքԼեզուները միայն ձգտում չեն, այլ նաեւ՝ խօսքԼեզուները միայն ձգտում չեն, այլ նաեւ՝ խօսքԼեզուները միայն ձգտում չեն, այլ նաեւ՝ խօսք::::    Առաքեալները Առաքեալները Առաքեալները Առաքեալները 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր լեզուներով խօսեցանտարբեր լեզուներով խօսեցանտարբեր լեզուներով խօսեցանտարբեր լեզուներով խօսեցան::::    Ինչպէս Հին Ինչպէս Հին Ինչպէս Հին Ինչպէս Հին 
Կտակարանի մարդիկը Սուրբ Հոգիով լեցուեցան ու խօսեցան, Կտակարանի մարդիկը Սուրբ Հոգիով լեցուեցան ու խօսեցան, Կտակարանի մարդիկը Սուրբ Հոգիով լեցուեցան ու խօսեցան, Կտակարանի մարդիկը Սուրբ Հոգիով լեցուեցան ու խօսեցան, 
առաքեալները եկան շարունակութիւնը ըլլալու անցեալի առաքեալները եկան շարունակութիւնը ըլլալու անցեալի առաքեալները եկան շարունակութիւնը ըլլալու անցեալի առաքեալները եկան շարունակութիւնը ըլլալու անցեալի 
խօսնակներուն, նորովի կերպովխօսնակներուն, նորովի կերպովխօսնակներուն, նորովի կերպովխօսնակներուն, նորովի կերպով::::    Անոնք Սուրբ Հոգիով լեցուելէ Անոնք Սուրբ Հոգիով լեցուելէ Անոնք Սուրբ Հոգիով լեցուելէ Անոնք Սուրբ Հոգիով լեցուելէ 
ետք միայն պիտի կարենային թէետք միայն պիտի կարենային թէետք միայն պիտի կարենային թէետք միայն պիտի կարենային թէ´́́́    Նոր Կտակարանը Նոր Կտակարանը Նոր Կտակարանը Նոր Կտակարանը 
արձանագրել եւ թէարձանագրել եւ թէարձանագրել եւ թէարձանագրել եւ թէ´́́́    Քրիստոսի պատգամները բերանՔրիստոսի պատգամները բերանՔրիստոսի պատգամները բերանՔրիստոսի պատգամները բերանացիօրէն ացիօրէն ացիօրէն ացիօրէն 
փոխանցելփոխանցելփոխանցելփոխանցել::::    

2.2.2.2.----    Սուրբ Հոգին զանոնք օժտեց բազմապիսի պարգեւներով, Սուրբ Հոգին զանոնք օժտեց բազմապիսի պարգեւներով, Սուրբ Հոգին զանոնք օժտեց բազմապիսի պարգեւներով, Սուրբ Հոգին զանոնք օժտեց բազմապիսի պարգեւներով, 
բայց յատկապէս ուսուցանելու պարգեւով, որովհետեւ անոնք բայց յատկապէս ուսուցանելու պարգեւով, որովհետեւ անոնք բայց յատկապէս ուսուցանելու պարգեւով, որովհետեւ անոնք բայց յատկապէս ուսուցանելու պարգեւով, որովհետեւ անոնք 
պէտք էր որ Քրիստոսի ուսուցումները փոխանցէին ամէն պէտք էր որ Քրիստոսի ուսուցումները փոխանցէին ամէն պէտք էր որ Քրիստոսի ուսուցումները փոխանցէին ամէն պէտք էր որ Քրիստոսի ուսուցումները փոխանցէին ամէն 
մարդումարդումարդումարդու::::    Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի կՍուրբ Գրիգոր Տաթեւացի կՍուրբ Գրիգոր Տաթեւացի կՍուրբ Գրիգոր Տաթեւացի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սուրբ Հոգին վեցեակ Սուրբ Հոգին վեցեակ Սուրբ Հոգին վեցեակ Սուրբ Հոգին վեցեակ 
պարգեւներով լեցուց առաքեալնպարգեւներով լեցուց առաքեալնպարգեւներով լեցուց առաքեալնպարգեւներով լեցուց առաքեալներըերըերըերը:::: (1)  (1)  (1)  (1) Մաքրութիւն մահացու Մաքրութիւն մահացու Մաքրութիւն մահացու Մաքրութիւն մահացու 
մեղքերէն, որոնք Սուրբ Հոգիին իջնելէն ետք այլեւս չտիրեցին մեղքերէն, որոնք Սուրբ Հոգիին իջնելէն ետք այլեւս չտիրեցին մեղքերէն, որոնք Սուրբ Հոգիին իջնելէն ետք այլեւս չտիրեցին մեղքերէն, որոնք Սուրբ Հոգիին իջնելէն ետք այլեւս չտիրեցին 
անոնց վրայանոնց վրայանոնց վրայանոնց վրայ:::: (2)  (2)  (2)  (2) Սքանչելիքներ կամ հրաշքներ գործելու Սքանչելիքներ կամ հրաշքներ գործելու Սքանչելիքներ կամ հրաշքներ գործելու Սքանչելիքներ կամ հրաշքներ գործելու 
կարողութիւնկարողութիւնկարողութիւնկարողութիւն:::: (3)  (3)  (3)  (3) Քարոզութեան համարձակութիւն, անվախօրէն Քարոզութեան համարձակութիւն, անվախօրէն Քարոզութեան համարձակութիւն, անվախօրէն Քարոզութեան համարձակութիւն, անվախօրէն 
խօսքը քարոզելու համար ազգերու, ժողովուրդներու եւ խօսքը քարոզելու համար ազգերու, ժողովուրդներու եւ խօսքը քարոզելու համար ազգերու, ժողովուրդներու եւ խօսքը քարոզելու համար ազգերու, ժողովուրդներու եւ 
թագաւորներու դիմթագաւորներու դիմթագաւորներու դիմթագաւորներու դիմացացացաց:::: (4)  (4)  (4)  (4) Մարգարէական բոլոր գիրքերու Մարգարէական բոլոր գիրքերու Մարգարէական բոլոր գիրքերու Մարգարէական բոլոր գիրքերու 
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գիտութեան կատարեալ իմաստութիւնը, ինչպէս Պօղոս կգիտութեան կատարեալ իմաստութիւնը, ինչպէս Պօղոս կգիտութեան կատարեալ իմաստութիւնը, ինչպէս Պօղոս կգիտութեան կատարեալ իմաստութիւնը, ինչպէս Պօղոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Բայց Աստուած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին Բայց Աստուած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին Բայց Աստուած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին Բայց Աստուած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին 
միջոցաւ, որովհետեւ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ միջոցաւ, որովհետեւ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ միջոցաւ, որովհետեւ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ միջոցաւ, որովհետեւ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ 
Աստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրներըԱստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրներըԱստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրներըԱստուծոյ նոյնիսկ ամենածածուկ ծրագիրները» » » » (Ա.Կր 2.10)(Ա.Կր 2.10)(Ա.Կր 2.10)(Ա.Կր 2.10):::: (5)  (5)  (5)  (5) 
ԱնբաժանԱնբաժանԱնբաժանԱնբաժանելիօրէն միանալը Քրիստոսի սիրոյն, որովհետեւ ելիօրէն միանալը Քրիստոսի սիրոյն, որովհետեւ ելիօրէն միանալը Քրիստոսի սիրոյն, որովհետեւ ելիօրէն միանալը Քրիստոսի սիրոյն, որովհետեւ 
անոնք որ խաչելութեան ատեն ձգեցին ու փախան, Սուրբ Հոգիին անոնք որ խաչելութեան ատեն ձգեցին ու փախան, Սուրբ Հոգիին անոնք որ խաչելութեան ատեն ձգեցին ու փախան, Սուրբ Հոգիին անոնք որ խաչելութեան ատեն ձգեցին ու փախան, Սուրբ Հոգիին 
իջնելէն ետք, բոլորն ալ անոր անունին համար չարչարուեցան ու իջնելէն ետք, բոլորն ալ անոր անունին համար չարչարուեցան ու իջնելէն ետք, բոլորն ալ անոր անունին համար չարչարուեցան ու իջնելէն ետք, բոլորն ալ անոր անունին համար չարչարուեցան ու 
մեռան, ինչպէս առաքեալը կմեռան, ինչպէս առաքեալը կմեռան, ինչպէս առաքեալը կմեռան, ինչպէս առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել 
Քրիստոսի սէրէն, նեղութի՞ւնը, անձկութի՞Քրիստոսի սէրէն, նեղութի՞ւնը, անձկութի՞Քրիստոսի սէրէն, նեղութի՞ւնը, անձկութի՞Քրիստոսի սէրէն, նեղութի՞ւնը, անձկութի՞ւնըւնըւնըւնը» » » » (Հռ 8.35)(Հռ 8.35)(Հռ 8.35)(Հռ 8.35):::: (6)  (6)  (6)  (6) 
Բոլոր ազգերու լեզուներու գիտութիւնը, ինչպէս որ կԲոլոր ազգերու լեզուներու գիտութիւնը, ինչպէս որ կԲոլոր ազգերու լեզուներու գիտութիւնը, ինչպէս որ կԲոլոր ազգերու լեզուներու գիտութիւնը, ինչպէս որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու Սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու Սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու Սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ կու 
տարտարտարտար» » » » (Գրծ (Գրծ (Գրծ (Գրծ 2.4)»2.4)»2.4)»2.4)»::::    

3.3.3.3.----    Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալներուն սրտին մէջ դրաւ Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալներուն սրտին մէջ դրաւ Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալներուն սրտին մէջ դրաւ Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալներուն սրտին մէջ դրաւ 
Քրիստոսի աստուածութեան գիտութիւնը, ճանաչողութիւնըՔրիստոսի աստուածութեան գիտութիւնը, ճանաչողութիւնըՔրիստոսի աստուածութեան գիտութիւնը, ճանաչողութիւնըՔրիստոսի աստուածութեան գիտութիւնը, ճանաչողութիւնը::::    Քիչ Քիչ Քիչ Քիչ 
առաջ ըսի, որ փառաւորումէն առաջ կարգ մը ճշմարտութիւններ առաջ ըսի, որ փառաւորումէն առաջ կարգ մը ճշմարտութիւններ առաջ ըսի, որ փառաւորումէն առաջ կարգ մը ճշմարտութիւններ առաջ ըսի, որ փառաւորումէն առաջ կարգ մը ճշմարտութիւններ 
չէին կրնար իրենց մտքին մէջ առնել, որովհետեւ նախ պէտք էր չէին կրնար իրենց մտքին մէջ առնել, որովհետեւ նախ պէտք էր չէին կրնար իրենց մտքին մէջ առնել, որովհետեւ նախ պէտք էր չէին կրնար իրենց մտքին մէջ առնել, որովհետեւ նախ պէտք էր 
անոնց մէջ հաւատքի ժայռը հաստատել, որպէսզի այդ ժայռին անոնց մէջ հաւատքի ժայռը հաստատել, որպէսզի այդ ժայռին անոնց մէջ հաւատքի ժայռը հաստատել, որպէսզի այդ ժայռին անոնց մէջ հաւատքի ժայռը հաստատել, որպէսզի այդ ժայռին 
վրայ կառուցէին իրենց հաւատքի տունըվրայ կառուցէին իրենց հաւատքի տունըվրայ կառուցէին իրենց հաւատքի տունըվրայ կառուցէին իրենց հաւատքի տունը::::    Ատիկա Սուրբ Հոգին էր Ատիկա Սուրբ Հոգին էր Ատիկա Սուրբ Հոգին էր Ատիկա Սուրբ Հոգին էր 
որ պիտի ամբողջացէր, անոնց տալովոր պիտի ամբողջացէր, անոնց տալովոր պիտի ամբողջացէր, անոնց տալովոր պիտի ամբողջացէր, անոնց տալով    Քրիստոսի ճշմարիտ Քրիստոսի ճշմարիտ Քրիստոսի ճշմարիտ Քրիստոսի ճշմարիտ 
ճանաչողութիւնըճանաչողութիւնըճանաչողութիւնըճանաչողութիւնը::::    

4.4.4.4.----    Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալները դարձան վկաներ Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալները դարձան վկաներ Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալները դարձան վկաներ Սուրբ Հոգին իր էջքովը, առաքեալները դարձան վկաներ 
Քրիստոսի, ինչպէս Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. Քրիստոսի, ինչպէս Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. Քրիստոսի, ինչպէս Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. Քրիստոսի, ինչպէս Քրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. ««««Երբ Սուրբ Հոգին Երբ Սուրբ Հոգին Երբ Սուրբ Հոգին Երբ Սուրբ Հոգին 
իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի 
ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ, ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ, ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ, ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ, 
մինչեւ աշխարհի ծայրամասերըմինչեւ աշխարհի ծայրամասերըմինչեւ աշխարհի ծայրամասերըմինչեւ աշխարհի ծայրամասերը»»»» ( ( ( (Գրծ 1.8)Գրծ 1.8)Գրծ 1.8)Գրծ 1.8)::::    

5.5.5.5.----    Թոյլ տուէք որ դարձեալ ակնարկեմ նոր Թոյլ տուէք որ դարձեալ ակնարկեմ նոր Թոյլ տուէք որ դարձեալ ակնարկեմ նոր Թոյլ տուէք որ դարձեալ ակնարկեմ նոր 
ստեղծագործութեան, այս անգամ այդ նոր ստեղծագործութեան ստեղծագործութեան, այս անգամ այդ նոր ստեղծագործութեան ստեղծագործութեան, այս անգամ այդ նոր ստեղծագործութեան ստեղծագործութեան, այս անգամ այդ նոր ստեղծագործութեան 
մէջ մեր ուշադրութիւնը մարդ անհատին վրայ կեդրոնացնելու մէջ մեր ուշադրութիւնը մարդ անհատին վրայ կեդրոնացնելու մէջ մեր ուշադրութիւնը մարդ անհատին վրայ կեդրոնացնելու մէջ մեր ուշադրութիւնը մարդ անհատին վրայ կեդրոնացնելու 
փոխարէն՝ սուրբ եկեղեցիին ծնունդին վրայ կեդրոնացնելուփոխարէն՝ սուրբ եկեղեցիին ծնունդին վրայ կեդրոնացնելուփոխարէն՝ սուրբ եկեղեցիին ծնունդին վրայ կեդրոնացնելուփոխարէն՝ սուրբ եկեղեցիին ծնունդին վրայ կեդրոնացնելու::::    
Եկեղեցին ճշմարտապԵկեղեցին ճշմարտապԵկեղեցին ճշմարտապԵկեղեցին ճշմարտապէս Պենտէկոստէի օրն էր որ ծնաւ, եւ էս Պենտէկոստէի օրն էր որ ծնաւ, եւ էս Պենտէկոստէի օրն էր որ ծնաւ, եւ էս Պենտէկոստէի օրն էր որ ծնաւ, եւ 
չմոռնանք որ նոյն չմոռնանք որ նոյն չմոռնանք որ նոյն չմոռնանք որ նոյն ««««այդ օր հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք այդ օր հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք այդ օր հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք այդ օր հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք 
հազար հոգիով աւելցաւհազար հոգիով աւելցաւհազար հոգիով աւելցաւհազար հոգիով աւելցաւ»»»» ( ( ( (Գրծ 2.41)Գրծ 2.41)Գրծ 2.41)Գրծ 2.41)::::    Ասոնք ջուրին մկրտութիւնը Ասոնք ջուրին մկրտութիւնը Ասոնք ջուրին մկրտութիւնը Ասոնք ջուրին մկրտութիւնը 
չստացած արդէն Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը ստացան եւ այդ չստացած արդէն Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը ստացան եւ այդ չստացած արդէն Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը ստացան եւ այդ չստացած արդէն Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը ստացան եւ այդ 
ձեւով դարձան նոր ստեղծուածները Աստուծոյձեւով դարձան նոր ստեղծուածները Աստուծոյձեւով դարձան նոր ստեղծուածները Աստուծոյձեւով դարձան նոր ստեղծուածները Աստուծոյ::::    

Այս մասը աւԱյս մասը աւԱյս մասը աւԱյս մասը աւարտելէ առաջ, վերջին համեմատութիւն մը եւս արտելէ առաջ, վերջին համեմատութիւն մը եւս արտելէ առաջ, վերջին համեմատութիւն մը եւս արտելէ առաջ, վերջին համեմատութիւն մը եւս 
ընծայեմ ձեզիընծայեմ ձեզիընծայեմ ձեզիընծայեմ ձեզի::::    Մեզի համար Պենտէկոստէի օրը միայն Սուրբ Մեզի համար Պենտէկոստէի օրը միայն Սուրբ Մեզի համար Պենտէկոստէի օրը միայն Սուրբ Մեզի համար Պենտէկոստէի օրը միայն Սուրբ 
Հոգիին գալուստին յիշատակն է, բայց պէտք է գիտնալ որ նոյն Հոգիին գալուստին յիշատակն է, բայց պէտք է գիտնալ որ նոյն Հոգիին գալուստին յիշատակն է, բայց պէտք է գիտնալ որ նոյն Հոգիին գալուստին յիշատակն է, բայց պէտք է գիտնալ որ նոյն 
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այդ օրը, անցեալին, Հրեայ ժողովուրդը կը յիշատակէր Օրէնքին այդ օրը, անցեալին, Հրեայ ժողովուրդը կը յիշատակէր Օրէնքին այդ օրը, անցեալին, Հրեայ ժողովուրդը կը յիշատակէր Օրէնքին այդ օրը, անցեալին, Հրեայ ժողովուրդը կը յիշատակէր Օրէնքին 
տըւչութիւնը Սինայի բարձունքինտըւչութիւնը Սինայի բարձունքինտըւչութիւնը Սինայի բարձունքինտըւչութիւնը Սինայի բարձունքին::::    Զատիկէն եօթը շաբաթԶատիկէն եօթը շաբաթԶատիկէն եօթը շաբաթԶատիկէն եօթը շաբաթներ կը ներ կը ներ կը ներ կը 
հաշուէին, եօթը շաբաթները 49 օր կհաշուէին, եօթը շաբաթները 49 օր կհաշուէին, եօթը շաբաթները 49 օր կհաշուէին, եօթը շաբաթները 49 օր կ’’’’ընէին, յաջորդ օրը՝ 50ընէին, յաջորդ օրը՝ 50ընէին, յաջորդ օրը՝ 50ընէին, յաջորդ օրը՝ 50----րդ օրը րդ օրը րդ օրը րդ օրը 
((((Պենտէկոստէ բառը Յունարէնով կը նշանակէ՝ 50Պենտէկոստէ բառը Յունարէնով կը նշանակէ՝ 50Պենտէկոստէ բառը Յունարէնով կը նշանակէ՝ 50Պենտէկոստէ բառը Յունարէնով կը նշանակէ՝ 50----րդ) իրենց րդ) իրենց րդ) իրենց րդ) իրենց 
համար մեծ տօն էր, ոհամար մեծ տօն էր, ոհամար մեծ տօն էր, ոհամար մեծ տօն էր, ո´́́́չ միայն անոր համար որ բերքի կապուած չ միայն անոր համար որ բերքի կապուած չ միայն անոր համար որ բերքի կապուած չ միայն անոր համար որ բերքի կապուած 
տօն մըն էր, այլ նաեւ անոր համար որ կապուած էր պատմական տօն մըն էր, այլ նաեւ անոր համար որ կապուած էր պատմական տօն մըն էր, այլ նաեւ անոր համար որ կապուած էր պատմական տօն մըն էր, այլ նաեւ անոր համար որ կապուած էր պատմական 
կարեւոր յիշատակի մը, որկարեւոր յիշատակի մը, որկարեւոր յիշատակի մը, որկարեւոր յիշատակի մը, որ    Եգիպտոսէն իրենց ելքն էր, երբ Եգիպտոսէն իրենց ելքն էր, երբ Եգիպտոսէն իրենց ելքն էր, երբ Եգիպտոսէն իրենց ելքն էր, երբ 
Մովսէս Սինա լեռը բարձրացաւ եւ 40 օրերու աւարտին ստացաւ Մովսէս Սինա լեռը բարձրացաւ եւ 40 օրերու աւարտին ստացաւ Մովսէս Սինա լեռը բարձրացաւ եւ 40 օրերու աւարտին ստացաւ Մովսէս Սինա լեռը բարձրացաւ եւ 40 օրերու աւարտին ստացաւ 
Աստուծոյ Օրէնքը եւ բերաւ իր ժողովուրդինԱստուծոյ Օրէնքը եւ բերաւ իր ժողովուրդինԱստուծոյ Օրէնքը եւ բերաւ իր ժողովուրդինԱստուծոյ Օրէնքը եւ բերաւ իր ժողովուրդին::::    

Այստեղ, կարելի է հետաքրքրական զուգահեռ մը կազմել Հին Այստեղ, կարելի է հետաքրքրական զուգահեռ մը կազմել Հին Այստեղ, կարելի է հետաքրքրական զուգահեռ մը կազմել Հին Այստեղ, կարելի է հետաքրքրական զուգահեռ մը կազմել Հին 
Կտակարանի Օրէնքի տըւչութեան եւ Նոր Կտակարանի մէջ՝ Կտակարանի Օրէնքի տըւչութեան եւ Նոր Կտակարանի մէջ՝ Կտակարանի Օրէնքի տըւչութեան եւ Նոր Կտակարանի մէջ՝ Կտակարանի Օրէնքի տըւչութեան եւ Նոր Կտակարանի մէջ՝ 
Հոգիի տըւչութեանՀոգիի տըւչութեանՀոգիի տըւչութեանՀոգիի տըւչութեան::::    Յիշեցէք ՅՅիշեցէք ՅՅիշեցէք ՅՅիշեցէք Յովհաննէսի հետեւեալ խօսքը. ովհաննէսի հետեւեալ խօսքը. ովհաննէսի հետեւեալ խօսքը. ովհաննէսի հետեւեալ խօսքը. 
««««Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու 
ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ»»»» ( ( ( (Յհ 1.17)Յհ 1.17)Յհ 1.17)Յհ 1.17)::::    Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը 
հակակշռող թեւն է շնորհքը եւ ճշմարտութիւնըհակակշռող թեւն է շնորհքը եւ ճշմարտութիւնըհակակշռող թեւն է շնորհքը եւ ճշմարտութիւնըհակակշռող թեւն է շնորհքը եւ ճշմարտութիւնը::::    Այդ շնորհքը Այդ շնորհքը Այդ շնորհքը Այդ շնորհքը 
Սուրբ Հոգիին պարգեւներուն հետ կը նոյնանայՍուրբ Հոգիին պարգեւներուն հետ կը նոյնանայՍուրբ Հոգիին պարգեւներուն հետ կը նոյնանայՍուրբ Հոգիին պարգեւներուն հետ կը նոյնանայ::::    Պենտէկոստէին Պենտէկոստէին Պենտէկոստէին Պենտէկոստէին 
օրը մեզի տրօրը մեզի տրօրը մեզի տրօրը մեզի տրուեցաւ նոր օրէնք մը՝ Հոգիին օրէնքը, եւ այնուհետեւ ուեցաւ նոր օրէնք մը՝ Հոգիին օրէնքը, եւ այնուհետեւ ուեցաւ նոր օրէնք մը՝ Հոգիին օրէնքը, եւ այնուհետեւ ուեցաւ նոր օրէնք մը՝ Հոգիին օրէնքը, եւ այնուհետեւ 
մենք դադրեցանք օրէնքին տառին ենթակայ ըլլալէ ու դարձանք մենք դադրեցանք օրէնքին տառին ենթակայ ըլլալէ ու դարձանք մենք դադրեցանք օրէնքին տառին ենթակայ ըլլալէ ու դարձանք մենք դադրեցանք օրէնքին տառին ենթակայ ըլլալէ ու դարձանք 
ենթակայ Սուրբ Հոգիին օրէնքին, որ ազատութեան օրէնքն էենթակայ Սուրբ Հոգիին օրէնքին, որ ազատութեան օրէնքն էենթակայ Սուրբ Հոգիին օրէնքին, որ ազատութեան օրէնքն էենթակայ Սուրբ Հոգիին օրէնքին, որ ազատութեան օրէնքն է::::    

Մովսէսի ժամանակ, Աստուած Օրէնքը տուաւ որպէսզի այդ Մովսէսի ժամանակ, Աստուած Օրէնքը տուաւ որպէսզի այդ Մովսէսի ժամանակ, Աստուած Օրէնքը տուաւ որպէսզի այդ Մովսէսի ժամանակ, Աստուած Օրէնքը տուաւ որպէսզի այդ 
Օրէնքով իրեն համար ստեղծէ սեփական ժողովուրդ մը,Օրէնքով իրեն համար ստեղծէ սեփական ժողովուրդ մը,Օրէնքով իրեն համար ստեղծէ սեփական ժողովուրդ մը,Օրէնքով իրեն համար ստեղծէ սեփական ժողովուրդ մը,    սուրբ սուրբ սուրբ սուրբ 
ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ել 19.6), բայց այս ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ել 19.6), բայց այս ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ել 19.6), բայց այս ազգ մը, քահանաներու թագաւորութիւն մը (Ել 19.6), բայց այս 
խոստումին իրագործումը սկսաւ Քրիստոսով, ինչպէս Պետրոս խոստումին իրագործումը սկսաւ Քրիստոսով, ինչպէս Պետրոս խոստումին իրագործումը սկսաւ Քրիստոսով, ինչպէս Պետրոս խոստումին իրագործումը սկսաւ Քրիստոսով, ինչպէս Պետրոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու Դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու Դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու Դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու 
կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական 
ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 2.9), եւ ինչպէս ՅԱ.Պտ 2.9), եւ ինչպէս ՅԱ.Պտ 2.9), եւ ինչպէս ՅԱ.Պտ 2.9), եւ ինչպէս Յայտնութեան գիրքը կը այտնութեան գիրքը կը այտնութեան գիրքը կը այտնութեան գիրքը կը 
յիշեցնէ (Յյտ 1.6, 5.10)յիշեցնէ (Յյտ 1.6, 5.10)յիշեցնէ (Յյտ 1.6, 5.10)յիշեցնէ (Յյտ 1.6, 5.10)::::    Քրիստոսով իրոգործուելու սկսած այս Քրիստոսով իրոգործուելու սկսած այս Քրիստոսով իրոգործուելու սկսած այս Քրիստոսով իրոգործուելու սկսած այս 
խոստումը, ամբողջացաւ եւ իր լրումին հասաւ Սուրբ Հոգիին խոստումը, ամբողջացաւ եւ իր լրումին հասաւ Սուրբ Հոգիին խոստումը, ամբողջացաւ եւ իր լրումին հասաւ Սուրբ Հոգիին խոստումը, ամբողջացաւ եւ իր լրումին հասաւ Սուրբ Հոգիին 
տըւչութեամբ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին իտըւչութեամբ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին իտըւչութեամբ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին իտըւչութեամբ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն էր որ իր իջումովը նքն էր որ իր իջումովը նքն էր որ իր իջումովը նքն էր որ իր իջումովը 
Քրիստոսի առաքեալներուն եւ անոնց հետեւորդներուն վրայ, Քրիստոսի առաքեալներուն եւ անոնց հետեւորդներուն վրայ, Քրիստոսի առաքեալներուն եւ անոնց հետեւորդներուն վրայ, Քրիստոսի առաքեալներուն եւ անոնց հետեւորդներուն վրայ, 
նոնոնոնո´́́́ր, սոր, սոր, սոր, սո´́́́ւրւրւրւրբ եւ սեփակաբ եւ սեփակաբ եւ սեփակաբ եւ սեփակա´́́́ն ազգ մը կազմեց Աստուծոյ համարն ազգ մը կազմեց Աստուծոյ համարն ազգ մը կազմեց Աստուծոյ համարն ազգ մը կազմեց Աստուծոյ համար::::    

Կու գանք վերջին հաստատումին՝ Կու գանք վերջին հաստատումին՝ Կու գանք վերջին հաստատումին՝ Կու գանք վերջին հաստատումին՝ ««««Եւ սուրբերուն մէջ Եւ սուրբերուն մէջ Եւ սուրբերուն մէջ Եւ սուրբերուն մէջ 
բնակեցաւբնակեցաւբնակեցաւբնակեցաւ»»»»::::    Քրիստոս խօսելով իր աշակերտներուն Սուրբ Քրիստոս խօսելով իր աշակերտներուն Սուրբ Քրիստոս խօսելով իր աշակերտներուն Սուրբ Քրիստոս խօսելով իր աշակերտներուն Սուրբ 
Հոգիին մասին՝ կՀոգիին մասին՝ կՀոգիին մասին՝ կՀոգիին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սուրբ Հոգին է որ ճշմարտութիւնը կը Սուրբ Հոգին է որ ճշմարտութիւնը կը Սուրբ Հոգին է որ ճշմարտութիւնը կը Սուրբ Հոգին է որ ճշմարտութիւնը կը 
յայտնէյայտնէյայտնէյայտնէ::::    Աշխարհը չի կրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ոԱշխարհը չի կրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ոԱշխարհը չի կրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ոԱշխարհը չի կրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ո´́́́չ կը չ կը չ կը չ կը 
տտտտեսնէ եւ ոեսնէ եւ ոեսնէ եւ ոեսնէ եւ ո´́́́չ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայն::::    Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, Բայց դուք կը ճանչնաք զայն, 
որովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ պիտի ըլլայորովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ պիտի ըլլայորովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ պիտի ըլլայորովհետեւ ձեր մէջ պիտի մնայ եւ ձեր հետ պիտի ըլլայ»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
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14.17)14.17)14.17)14.17)::::    Քրիստոս այստեղ կը խօսի մեր ներսիդին Սուրբ Հոգիին Քրիստոս այստեղ կը խօսի մեր ներսիդին Սուրբ Հոգիին Քրիստոս այստեղ կը խօսի մեր ներսիդին Սուրբ Հոգիին Քրիստոս այստեղ կը խօսի մեր ներսիդին Սուրբ Հոգիին 
բնակութեան մասինբնակութեան մասինբնակութեան մասինբնակութեան մասին:::: 

Յիշեցէք որ անցեալին Աստուած իր Հոգին տուաւ մարդուն, Յիշեցէք որ անցեալին Աստուած իր Հոգին տուաւ մարդուն, Յիշեցէք որ անցեալին Աստուած իր Հոգին տուաւ մարդուն, Յիշեցէք որ անցեալին Աստուած իր Հոգին տուաւ մարդուն, 
որպէսզի այդ Հոգորպէսզի այդ Հոգորպէսզի այդ Հոգորպէսզի այդ Հոգիով մարդը յարաբերի Աստուծոյ հետ, այդ իով մարդը յարաբերի Աստուծոյ հետ, այդ իով մարդը յարաբերի Աստուծոյ հետ, այդ իով մարդը յարաբերի Աստուծոյ հետ, այդ 
Հոգիով մարդը մնայ իր աստուածանմանութեան մէջ, եւ դէպի Հոգիով մարդը մնայ իր աստուածանմանութեան մէջ, եւ դէպի Հոգիով մարդը մնայ իր աստուածանմանութեան մէջ, եւ դէպի Հոգիով մարդը մնայ իր աստուածանմանութեան մէջ, եւ դէպի 
Աստուած իր ձգտումը մնայուն կերպով վերանորոգուի իր մէջԱստուած իր ձգտումը մնայուն կերպով վերանորոգուի իր մէջԱստուած իր ձգտումը մնայուն կերպով վերանորոգուի իր մէջԱստուած իր ձգտումը մնայուն կերպով վերանորոգուի իր մէջ::::    
Բայց մարդը իր անհնազանդութեան արարքով տրտմեցուց Բայց մարդը իր անհնազանդութեան արարքով տրտմեցուց Բայց մարդը իր անհնազանդութեան արարքով տրտմեցուց Բայց մարդը իր անհնազանդութեան արարքով տրտմեցուց 
Աստուծոյ Հոգին եւ Աստուած յայտարարեց թէ այլեւս իր Հոգին Աստուծոյ Հոգին եւ Աստուած յայտարարեց թէ այլեւս իր Հոգին Աստուծոյ Հոգին եւ Աստուած յայտարարեց թէ այլեւս իր Հոգին Աստուծոյ Հոգին եւ Աստուած յայտարարեց թէ այլեւս իր Հոգին 
չէր կրնչէր կրնչէր կրնչէր կրնար մարդուն վրայ մնալ, ար մարդուն վրայ մնալ, ար մարդուն վրայ մնալ, ար մարդուն վրայ մնալ, ««««որովհետեւ անիկա մարմին էորովհետեւ անիկա մարմին էորովհետեւ անիկա մարմին էորովհետեւ անիկա մարմին է»»»»    
((((Ծն 6.3)Ծն 6.3)Ծն 6.3)Ծն 6.3)::::    ««««Անիկա մարմին էԱնիկա մարմին էԱնիկա մարմին էԱնիկա մարմին է»»»»    ըսելով, կը հասկնանք թէ մարդուն ըսելով, կը հասկնանք թէ մարդուն ըսելով, կը հասկնանք թէ մարդուն ըսելով, կը հասկնանք թէ մարդուն 
մտածողութիւնը կամ մտածելակերպը մարմնական է, մտածողութիւնը կամ մտածելակերպը մարմնական է, մտածողութիւնը կամ մտածելակերպը մարմնական է, մտածողութիւնը կամ մտածելակերպը մարմնական է, 
աշխարհային է, եւ ասիկա տեղի ունեցաւ բնականօրէն մարդուն աշխարհային է, եւ ասիկա տեղի ունեցաւ բնականօրէն մարդուն աշխարհային է, եւ ասիկա տեղի ունեցաւ բնականօրէն մարդուն աշխարհային է, եւ ասիկա տեղի ունեցաւ բնականօրէն մարդուն 
մեղանչումէն ետքմեղանչումէն ետքմեղանչումէն ետքմեղանչումէն ետք::::    Անշուշտ Աստուած իր Հոգին ամբողջ Անշուշտ Աստուած իր Հոգին ամբողջ Անշուշտ Աստուած իր Հոգին ամբողջ Անշուշտ Աստուած իր Հոգին ամբողջ 
աաաաշխարհէն չքաշեցշխարհէն չքաշեցշխարհէն չքաշեցշխարհէն չքաշեց::::    Աստուծոյ Հոգին միշտ ալ մնաց աշխարհի Աստուծոյ Հոգին միշտ ալ մնաց աշխարհի Աստուծոյ Հոգին միշտ ալ մնաց աշխարհի Աստուծոյ Հոգին միշտ ալ մնաց աշխարհի 
մէջ եւ բնակեցաւ անոնց մէջ՝ որոնք Աստուծոյ ներկայութեան մէջ մէջ եւ բնակեցաւ անոնց մէջ՝ որոնք Աստուծոյ ներկայութեան մէջ մէջ եւ բնակեցաւ անոնց մէջ՝ որոնք Աստուծոյ ներկայութեան մէջ մէջ եւ բնակեցաւ անոնց մէջ՝ որոնք Աստուծոյ ներկայութեան մէջ 
ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան եւ որոնք իրենց կամքը ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան եւ որոնք իրենց կամքը ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան եւ որոնք իրենց կամքը ապրելու ջերմ ցանկութիւնը ունեցան եւ որոնք իրենց կամքը 
ենթարկեցին Աստուծոյ կամքինենթարկեցին Աստուծոյ կամքինենթարկեցին Աստուծոյ կամքինենթարկեցին Աստուծոյ կամքին::::    

Մարդկութենէն առնուած Սուրբ Հոգին վերստին Մարդկութենէն առնուած Սուրբ Հոգին վերստին Մարդկութենէն առնուած Սուրբ Հոգին վերստին Մարդկութենէն առնուած Սուրբ Հոգին վերստին 
պարգեւուեցաւ մարդկութեպարգեւուեցաւ մարդկութեպարգեւուեցաւ մարդկութեպարգեւուեցաւ մարդկութեան Հոգեգալուստի օրըան Հոգեգալուստի օրըան Հոգեգալուստի օրըան Հոգեգալուստի օրը::::    Այդ օրը, Այդ օրը, Այդ օրը, Այդ օրը, 
մարդը վերստին դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած սուրբ տաճար մըմարդը վերստին դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած սուրբ տաճար մըմարդը վերստին դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած սուրբ տաճար մըմարդը վերստին դարձաւ Աստուծոյ նուիրուած սուրբ տաճար մը::::    
Արդ, ի՞նչ կը հասկնանք Արդ, ի՞նչ կը հասկնանք Արդ, ի՞նչ կը հասկնանք Արդ, ի՞նչ կը հասկնանք ««««Եւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւԵւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւԵւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւԵւ սուրբերուն մէջ բնակեցաւ»»»»    ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    
Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է ««««սուրբսուրբսուրբսուրբ»»»»ըըըը::::    Սուրբերը միայն եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին Սուրբերը միայն եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին Սուրբերը միայն եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին Սուրբերը միայն եկեղեցւոյ ծիսական կեանքին 
մէջ, կամ օրացոյցին մէջ անցած մարդիկը չեն, որոնց մէջ, կամ օրացոյցին մէջ անցած մարդիկը չեն, որոնց մէջ, կամ օրացոյցին մէջ անցած մարդիկը չեն, որոնց մէջ, կամ օրացոյցին մէջ անցած մարդիկը չեն, որոնց 
վերաբեվերաբեվերաբեվերաբերեալ մեր կատարած ընթերցումները կրնան սխալ կամ րեալ մեր կատարած ընթերցումները կրնան սխալ կամ րեալ մեր կատարած ընթերցումները կրնան սխալ կամ րեալ մեր կատարած ընթերցումները կրնան սխալ կամ 
ճիշդ տպաւորութիւն տալ մեզիճիշդ տպաւորութիւն տալ մեզիճիշդ տպաւորութիւն տալ մեզիճիշդ տպաւորութիւն տալ մեզի::::    Սխալ տպաւորութիւնը այն է՝ որ Սխալ տպաւորութիւնը այն է՝ որ Սխալ տպաւորութիւնը այն է՝ որ Սխալ տպաւորութիւնը այն է՝ որ 
յաճախ մենք կը մտածենք որ սուրբերը մեզմէ շատ աւելի մեծ յաճախ մենք կը մտածենք որ սուրբերը մեզմէ շատ աւելի մեծ յաճախ մենք կը մտածենք որ սուրբերը մեզմէ շատ աւելի մեծ յաճախ մենք կը մտածենք որ սուրբերը մեզմէ շատ աւելի մեծ 
կարողութիւններ ունէին եւ ճիշդ անոր համար ալ, անոնք կրցան կարողութիւններ ունէին եւ ճիշդ անոր համար ալ, անոնք կրցան կարողութիւններ ունէին եւ ճիշդ անոր համար ալ, անոնք կրցան կարողութիւններ ունէին եւ ճիշդ անոր համար ալ, անոնք կրցան 
մեզմէ տարբեր կեանք մը ապրիլմեզմէ տարբեր կեանք մը ապրիլմեզմէ տարբեր կեանք մը ապրիլմեզմէ տարբեր կեանք մը ապրիլ::::    Եւ սակայն, սոԵւ սակայն, սոԵւ սակայն, սոԵւ սակայն, սուրբերը մեզմէ ւրբերը մեզմէ ւրբերը մեզմէ ւրբերը մեզմէ 
տարբեր մարդիկ չէին. սուրբերը մեզի պէս մարդկային նոյն տարբեր մարդիկ չէին. սուրբերը մեզի պէս մարդկային նոյն տարբեր մարդիկ չէին. սուրբերը մեզի պէս մարդկային նոյն տարբեր մարդիկ չէին. սուրբերը մեզի պէս մարդկային նոյն 
տկարութիւններով յատկանշուած մարդիկ էինտկարութիւններով յատկանշուած մարդիկ էինտկարութիւններով յատկանշուած մարդիկ էինտկարութիւններով յատկանշուած մարդիկ էին::::    Տարբերութիւնը Տարբերութիւնը Տարբերութիւնը Տարբերութիւնը 
մարդէ մարդ՝ կամքն է, կամեցողութիւնն է, ներքին մարդէ մարդ՝ կամքն է, կամեցողութիւնն է, ներքին մարդէ մարդ՝ կամքն է, կամեցողութիւնն է, ներքին մարդէ մարդ՝ կամքն է, կամեցողութիւնն է, ներքին 
տրամադրութիւնն էտրամադրութիւնն էտրամադրութիւնն էտրամադրութիւնն է::::    

Մենք կը նմանինք աղեղներու որոնք լարուած չեն, որոնց Մենք կը նմանինք աղեղներու որոնք լարուած չեն, որոնց Մենք կը նմանինք աղեղներու որոնք լարուած չեն, որոնց Մենք կը նմանինք աղեղներու որոնք լարուած չեն, որոնց 
լարը քաշուած չէ, իսկ լարը քաշուած չէ, իսկ լարը քաշուած չէ, իսկ լարը քաշուած չէ, իսկ սուրբերը կը նմանին իրենց լարը ամուր սուրբերը կը նմանին իրենց լարը ամուր սուրբերը կը նմանին իրենց լարը ամուր սուրբերը կը նմանին իրենց լարը ամուր 
կերպով քաշուած աղեղներու, որոնք միշտ պատրաստ են իբրեւ կերպով քաշուած աղեղներու, որոնք միշտ պատրաստ են իբրեւ կերպով քաշուած աղեղներու, որոնք միշտ պատրաստ են իբրեւ կերպով քաշուած աղեղներու, որոնք միշտ պատրաստ են իբրեւ 
նետ, արձակուելու այդ աղեղէն, եւ դէպի վեր, դէպի Աստուած նետ, արձակուելու այդ աղեղէն, եւ դէպի վեր, դէպի Աստուած նետ, արձակուելու այդ աղեղէն, եւ դէպի վեր, դէպի Աստուած նետ, արձակուելու այդ աղեղէն, եւ դէպի վեր, դէպի Աստուած 
սլանալուսլանալուսլանալուսլանալու::::    Մեր քով, հետեւաբար, այդ կամեցողութեան, այդ Մեր քով, հետեւաբար, այդ կամեցողութեան, այդ Մեր քով, հետեւաբար, այդ կամեցողութեան, այդ Մեր քով, հետեւաբար, այդ կամեցողութեան, այդ 
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ձգտումի պակասն է պարզապէս, որ երբեմն ինքզինք կը ձգտումի պակասն է պարզապէս, որ երբեմն ինքզինք կը ձգտումի պակասն է պարզապէս, որ երբեմն ինքզինք կը ձգտումի պակասն է պարզապէս, որ երբեմն ինքզինք կը 
դրսեւորէ ադրսեւորէ ադրսեւորէ ադրսեւորէ այդպէսյդպէսյդպէսյդպէս::::    Այլապէս մեր եւ իրենց միջեւ տարբերութիւն Այլապէս մեր եւ իրենց միջեւ տարբերութիւն Այլապէս մեր եւ իրենց միջեւ տարբերութիւն Այլապէս մեր եւ իրենց միջեւ տարբերութիւն 
մը չկայմը չկայմը չկայմը չկայ::::    Եւ փաստօրէն, երբ Նոր Կտակարանը կը խօսի Եւ փաստօրէն, երբ Նոր Կտակարանը կը խօսի Եւ փաստօրէն, երբ Նոր Կտակարանը կը խօսի Եւ փաստօրէն, երբ Նոր Կտակարանը կը խօսի 
սուրբերու մասին, ոեւէ զանազանութիւն չի դներ անձերու միջեւսուրբերու մասին, ոեւէ զանազանութիւն չի դներ անձերու միջեւսուրբերու մասին, ոեւէ զանազանութիւն չի դներ անձերու միջեւսուրբերու մասին, ոեւէ զանազանութիւն չի դներ անձերու միջեւ::::    
Առաքեալը ճիշդ է որ տարբեր պաշտօն ունի, եպիսկոպոսը՝ Առաքեալը ճիշդ է որ տարբեր պաշտօն ունի, եպիսկոպոսը՝ Առաքեալը ճիշդ է որ տարբեր պաշտօն ունի, եպիսկոպոսը՝ Առաքեալը ճիշդ է որ տարբեր պաշտօն ունի, եպիսկոպոսը՝ 
տարբեր, երէցը՝ տարբեր, բայց բոլորն ալ հաւասար են Աստարբեր, երէցը՝ տարբեր, բայց բոլորն ալ հաւասար են Աստարբեր, երէցը՝ տարբեր, բայց բոլորն ալ հաւասար են Աստարբեր, երէցը՝ տարբեր, բայց բոլորն ալ հաւասար են Աստուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ 
աչքին դիմացաչքին դիմացաչքին դիմացաչքին դիմաց::::    Եկեղեցւոյ մէջ պաշտօններու բաժանում է Եկեղեցւոյ մէջ պաշտօններու բաժանում է Եկեղեցւոյ մէջ պաշտօններու բաժանում է Եկեղեցւոյ մէջ պաշտօններու բաժանում է 
պարզապէս ատիկապարզապէս ատիկապարզապէս ատիկապարզապէս ատիկա::::    Ինչպէս ընտանիքի մէջ ամուսինը իր Ինչպէս ընտանիքի մէջ ամուսինը իր Ինչպէս ընտանիքի մէջ ամուսինը իր Ինչպէս ընտանիքի մէջ ամուսինը իր 
պարտականութիւնը ունի, կինը՝ իր պարտականութիւնը, պարտականութիւնը ունի, կինը՝ իր պարտականութիւնը, պարտականութիւնը ունի, կինը՝ իր պարտականութիւնը, պարտականութիւնը ունի, կինը՝ իր պարտականութիւնը, 
զաւակները՝ իրենց պարտականութիւնը, այնպէս ալ Աստուծոյ զաւակները՝ իրենց պարտականութիւնը, այնպէս ալ Աստուծոյ զաւակները՝ իրենց պարտականութիւնը, այնպէս ալ Աստուծոյ զաւակները՝ իրենց պարտականութիւնը, այնպէս ալ Աստուծոյ 
մեծ ընտանիքին՝ եկեղեցւոյ մէջ, իւրաքանչիւրը իր մեծ ընտանիքին՝ եկեղեցւոյ մէջ, իւրաքանչիւրը իր մեծ ընտանիքին՝ եկեղեցւոյ մէջ, իւրաքանչիւրը իր մեծ ընտանիքին՝ եկեղեցւոյ մէջ, իւրաքանչիւրը իր 
պարտպարտպարտպարտականութիւնը ունիականութիւնը ունիականութիւնը ունիականութիւնը ունի::::    Չմոռնանք նաեւ որ Պօղոս առաքեալ Չմոռնանք նաեւ որ Պօղոս առաքեալ Չմոռնանք նաեւ որ Պօղոս առաքեալ Չմոռնանք նաեւ որ Պօղոս առաքեալ 
առանց խտրութեան բոլոր քրիստոնեայ հաւատացեալները սուրբ առանց խտրութեան բոլոր քրիստոնեայ հաւատացեալները սուրբ առանց խտրութեան բոլոր քրիստոնեայ հաւատացեալները սուրբ առանց խտրութեան բոլոր քրիստոնեայ հաւատացեալները սուրբ 
կը կոչէ (Հռ 12.13, 16.15, Փլպ 4.21, Կղ 1.2, Եփ 1.15, 3.8) եւայլնկը կոչէ (Հռ 12.13, 16.15, Փլպ 4.21, Կղ 1.2, Եփ 1.15, 3.8) եւայլնկը կոչէ (Հռ 12.13, 16.15, Փլպ 4.21, Կղ 1.2, Եփ 1.15, 3.8) եւայլնկը կոչէ (Հռ 12.13, 16.15, Փլպ 4.21, Կղ 1.2, Եփ 1.15, 3.8) եւայլն::::28282828    

Ինչո՞ւ քրիստոնեայ հաւատացեալներս կոչուած ենք Ինչո՞ւ քրիստոնեայ հաւատացեալներս կոչուած ենք Ինչո՞ւ քրիստոնեայ հաւատացեալներս կոչուած ենք Ինչո՞ւ քրիստոնեայ հաւատացեալներս կոչուած ենք 
սուրբեր.սուրբեր.սուրբեր.սուրբեր.---- 

1.1.1.1.----    Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեՍուրբ կը կոչուինք, որովհետեՍուրբ կը կոչուինք, որովհետեՍուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ սրբուած ենք Քրիստոսով ւ սրբուած ենք Քրիստոսով ւ սրբուած ենք Քրիստոսով ւ սրբուած ենք Քրիստոսով 
կամ Քրիստոսի խօսքովկամ Քրիստոսի խօսքովկամ Քրիստոսի խօսքովկամ Քրիստոսի խօսքով::::    Հին թարգմանութեան եթէ նայիք, Պօղոս Հին թարգմանութեան եթէ նայիք, Պօղոս Հին թարգմանութեան եթէ նայիք, Պօղոս Հին թարգմանութեան եթէ նայիք, Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս Յիսուսով սրբուածներուն, սուրբեր Քրիստոս Յիսուսով սրբուածներուն, սուրբեր Քրիստոս Յիսուսով սրբուածներուն, սուրբեր Քրիստոս Յիսուսով սրբուածներուն, սուրբեր 
ըլլալու կանչուածներունըլլալու կանչուածներունըլլալու կանչուածներունըլլալու կանչուածներուն»»»» ( ( ( (Ա.Կր 16.2)Ա.Կր 16.2)Ա.Կր 16.2)Ա.Կր 16.2)::::    Առաքեալը Քրիստոս եւ Առաքեալը Քրիստոս եւ Առաքեալը Քրիստոս եւ Առաքեալը Քրիստոս եւ 
եկեղեցի կապը ներկայացնելով՝ կեկեղեցի կապը ներկայացնելով՝ կեկեղեցի կապը ներկայացնելով՝ կեկեղեցի կապը ներկայացնելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԱյրեԱյրեԱյրեԱյրե´́́́ր, սիրեցէր, սիրեցէր, սիրեցէր, սիրեցէ´́́́ք ձեր ք ձեր ք ձեր ք ձեր 
կիներըկիներըկիներըկիները    այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը այնպէս՝ ինչպէս Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր կեանքը 
տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացումով զայն մաքրէ եւ 
իր խօսքով սրբէիր խօսքով սրբէիր խօսքով սրբէիր խօսքով սրբէ»»»» ( ( ( (Եփ 5.25Եփ 5.25Եփ 5.25Եփ 5.25----26)26)26)26)::::    Նոյնինքն մեր Տէրը, աղօթքի Նոյնինքն մեր Տէրը, աղօթքի Նոյնինքն մեր Տէրը, աղօթքի Նոյնինքն մեր Տէրը, աղօթքի 
պահուն իր Հօրը ըսաւ. պահուն իր Հօրը ըսաւ. պահուն իր Հօրը ըսաւ. պահուն իր Հօրը ըսաւ. ««««ՍրբագործէՍրբագործէՍրբագործէՍրբագործէ´́́́    զանոնք քու զանոնք քու զանոնք քու զանոնք քու 
ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու խօսքդ ճշմարտութիւճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու խօսքդ ճշմարտութիւճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու խօսքդ ճշմարտութիւճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու խօսքդ ճշմարտութիւն էն էն էն է»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
17.17)17.17)17.17)17.17)::::    Քրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կ’’’’ուզէր որ Հայրն Աստուած իր սուրբ խօսքովը ուզէր որ Հայրն Աստուած իր սուրբ խօսքովը ուզէր որ Հայրն Աստուած իր սուրբ խօսքովը ուզէր որ Հայրն Աստուած իր սուրբ խօսքովը 
նուիրագործէր ու սրբագործէր իր աշակերտները, որպէսզի նուիրագործէր ու սրբագործէր իր աշակերտները, որպէսզի նուիրագործէր ու սրբագործէր իր աշակերտները, որպէսզի նուիրագործէր ու սրբագործէր իր աշակերտները, որպէսզի 
անոնք սրբուէին իրենց թերութիւններէն եւ հոգեւորապէս անոնք սրբուէին իրենց թերութիւններէն եւ հոգեւորապէս անոնք սրբուէին իրենց թերութիւններէն եւ հոգեւորապէս անոնք սրբուէին իրենց թերութիւններէն եւ հոգեւորապէս 
կատարեալ ըլլայինկատարեալ ըլլայինկատարեալ ըլլայինկատարեալ ըլլային::::    

2.2.2.2.----    Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ կանչուած ենք սուրբ Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ կանչուած ենք սուրբ Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ կանչուած ենք սուրբ Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ կանչուած ենք սուրբ 
ըլլալու (Հռ 1.7, ըլլալու (Հռ 1.7, ըլլալու (Հռ 1.7, ըլլալու (Հռ 1.7, Ա.Կր 1.2, Բ.Տմ 1.9), թէԱ.Կր 1.2, Բ.Տմ 1.9), թէԱ.Կր 1.2, Բ.Տմ 1.9), թէԱ.Կր 1.2, Բ.Տմ 1.9), թէ´́́́    իբրեւ ժողովուրդ եւ թէիբրեւ ժողովուրդ եւ թէիբրեւ ժողովուրդ եւ թէիբրեւ ժողովուրդ եւ թէ´́́́    
իբրեւ անհատիբրեւ անհատիբրեւ անհատիբրեւ անհատ::::    

3.3.3.3.----    Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ հետ մեր Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ հետ մեր Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ հետ մեր Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ հետ մեր 
միութիւնը վերագտած ենք եւ ամբողջութեամբ Աստուծոյ միութիւնը վերագտած ենք եւ ամբողջութեամբ Աստուծոյ միութիւնը վերագտած ենք եւ ամբողջութեամբ Աստուծոյ միութիւնը վերագտած ենք եւ ամբողջութեամբ Աստուծոյ 
ընծայուած, իբրեւ կենդանի պատարագընծայուած, իբրեւ կենդանի պատարագընծայուած, իբրեւ կենդանի պատարագընծայուած, իբրեւ կենդանի պատարագ::::    
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 Հին թարգմանութիւնը նկատի առնել: 
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4.4.4.4.----    Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ տաճար եւ Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ տաճար եւ Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ տաճար եւ Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ Աստուծոյ տաճար եւ 
բնակարան ենբնակարան ենբնակարան ենբնակարան ենք (Ա.Կր 3.16ք (Ա.Կր 3.16ք (Ա.Կր 3.16ք (Ա.Կր 3.16----17, 17, 17, 17, Բ.Կր 6.19)Բ.Կր 6.19)Բ.Կր 6.19)Բ.Կր 6.19)::::    

5.5.5.5.----    Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ սրբութեան ձգտող Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ սրբութեան ձգտող Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ սրբութեան ձգտող Սուրբ կը կոչուինք, որովհետեւ սրբութեան ձգտող 
կեանքով կկեանքով կկեանքով կկեանքով կ’’’’ապրինքապրինքապրինքապրինք::::    Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ մարդ պէտք է Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ մարդ պէտք է Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ մարդ պէտք է Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ մարդ պէտք է 
սրբութեան ձգտումը ունենայ իր մէջսրբութեան ձգտումը ունենայ իր մէջսրբութեան ձգտումը ունենայ իր մէջսրբութեան ձգտումը ունենայ իր մէջ::::    

Նախամարդը կամ առաջին մարդը՝ Ադամ, կՆախամարդը կամ առաջին մարդը՝ Ադամ, կՆախամարդը կամ առաջին մարդը՝ Ադամ, կՆախամարդը կամ առաջին մարդը՝ Ադամ, կ’’’’ապրէր ապրէր ապրէր ապրէր 
Աստուծոյ հետ կատարեալ միութեան մէջ, բայց երբ ան Աստուծոյ հետ կատարեալ միութեան մէջ, բայց երբ ան Աստուծոյ հետ կատարեալ միութեան մէջ, բայց երբ ան Աստուծոյ հետ կատարեալ միութեան մէջ, բայց երբ ան 
կկկկամաւորապէս մեղք գործեց, քայքայուեցաւ այն միութիւնը որ ամաւորապէս մեղք գործեց, քայքայուեցաւ այն միութիւնը որ ամաւորապէս մեղք գործեց, քայքայուեցաւ այն միութիւնը որ ամաւորապէս մեղք գործեց, քայքայուեցաւ այն միութիւնը որ 
կար Աստուծոյ եւ իր միջեւկար Աստուծոյ եւ իր միջեւկար Աստուծոյ եւ իր միջեւկար Աստուծոյ եւ իր միջեւ::::    Երբ խզուի այն կապը, այն միութիւնը Երբ խզուի այն կապը, այն միութիւնը Երբ խզուի այն կապը, այն միութիւնը Երբ խզուի այն կապը, այն միութիւնը 
որ կայ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, մարդը կը պարպուի որ կայ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, մարդը կը պարպուի որ կայ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, մարդը կը պարպուի որ կայ Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, մարդը կը պարպուի 
Աստուծմէ, եւ եթէ պարպուի Աստուծմէ, կը դառնայ տեսակ մը Աստուծմէ, եւ եթէ պարպուի Աստուծմէ, կը դառնայ տեսակ մը Աստուծմէ, եւ եթէ պարպուի Աստուծմէ, կը դառնայ տեսակ մը Աստուծմէ, եւ եթէ պարպուի Աստուծմէ, կը դառնայ տեսակ մը 
բագին, դեւերուն ու կուռքերուն ընծայուբագին, դեւերուն ու կուռքերուն ընծայուբագին, դեւերուն ու կուռքերուն ընծայուբագին, դեւերուն ու կուռքերուն ընծայուած բագին մըած բագին մըած բագին մըած բագին մը::::    

Աստուած Քրիստոսով ոԱստուած Քրիստոսով ոԱստուած Քրիստոսով ոԱստուած Քրիստոսով ո´́́́չ միայն մեզ հաշտեցուց իր հետ, չ միայն մեզ հաշտեցուց իր հետ, չ միայն մեզ հաշտեցուց իր հետ, չ միայն մեզ հաշտեցուց իր հետ, 
այլեւ վերականգնեց այն ցանկալի միութիւնը, Հայր եւ որդիի այն այլեւ վերականգնեց այն ցանկալի միութիւնը, Հայր եւ որդիի այն այլեւ վերականգնեց այն ցանկալի միութիւնը, Հայր եւ որդիի այն այլեւ վերականգնեց այն ցանկալի միութիւնը, Հայր եւ որդիի այն 
հրաշալի յարաբերութիւնը, որ նախապէս կար իր եւ մարդուն հրաշալի յարաբերութիւնը, որ նախապէս կար իր եւ մարդուն հրաշալի յարաբերութիւնը, որ նախապէս կար իր եւ մարդուն հրաշալի յարաբերութիւնը, որ նախապէս կար իր եւ մարդուն 
միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ::::    Քրիստոս, մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելով՝ Քրիստոս, մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելով՝ Քրիստոս, մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելով՝ Քրիստոս, մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելով՝ 
միաժամանակ մարդը մարդուն հետ հաշտմիաժամանակ մարդը մարդուն հետ հաշտմիաժամանակ մարդը մարդուն հետ հաշտմիաժամանակ մարդը մարդուն հետ հաշտեցուցած եղաւեցուցած եղաւեցուցած եղաւեցուցած եղաւ::::    
Փաստօրէն, եթէ կՓաստօրէն, եթէ կՓաստօրէն, եթէ կՓաստօրէն, եթէ կ’’’’ըսենք թէ եկեղեցին աշխարհի տարբեր ըսենք թէ եկեղեցին աշխարհի տարբեր ըսենք թէ եկեղեցին աշխարհի տարբեր ըսենք թէ եկեղեցին աշխարհի տարբեր 
ազգութիւններէն առնուած Աստուծոյ մէկ ժողովուրդն է, ըսած ազգութիւններէն առնուած Աստուծոյ մէկ ժողովուրդն է, ըսած ազգութիւններէն առնուած Աստուծոյ մէկ ժողովուրդն է, ըսած ազգութիւններէն առնուած Աստուծոյ մէկ ժողովուրդն է, ըսած 
կկկկ’’’’ըլլանք որ այլեւս պատուար կամ բաժանում չկայ ըլլանք որ այլեւս պատուար կամ բաժանում չկայ ըլլանք որ այլեւս պատուար կամ բաժանում չկայ ըլլանք որ այլեւս պատուար կամ բաժանում չկայ 
ժողովուրդներուն միջեւժողովուրդներուն միջեւժողովուրդներուն միջեւժողովուրդներուն միջեւ::::    Աստուծոյ հաւատքն է, հետեւաբար, որ Աստուծոյ հաւատքն է, հետեւաբար, որ Աստուծոյ հաւատքն է, հետեւաբար, որ Աստուծոյ հաւատքն է, հետեւաբար, որ 
կը միացնէ իրարու մարդիկը, ժողովուրդնկը միացնէ իրարու մարդիկը, ժողովուրդնկը միացնէ իրարու մարդիկը, ժողովուրդնկը միացնէ իրարու մարդիկը, ժողովուրդները, ազգերըերը, ազգերըերը, ազգերըերը, ազգերը::::    

Միութիւնը եթէ միաժամանակ ուղղահայեաց եւ Միութիւնը եթէ միաժամանակ ուղղահայեաց եւ Միութիւնը եթէ միաժամանակ ուղղահայեաց եւ Միութիւնը եթէ միաժամանակ ուղղահայեաց եւ 
հորիզոնական չըլլայ՝ միութիւն ըլլալէ կը դադրիհորիզոնական չըլլայ՝ միութիւն ըլլալէ կը դադրիհորիզոնական չըլլայ՝ միութիւն ըլլալէ կը դադրիհորիզոնական չըլլայ՝ միութիւն ըլլալէ կը դադրի::::    Ըսել ուզածս Ըսել ուզածս Ըսել ուզածս Ըսել ուզածս 
այն է, որ Աստուծոյ հետ կապի եւ միութեան մէջ եղող մարդը, այն է, որ Աստուծոյ հետ կապի եւ միութեան մէջ եղող մարդը, այն է, որ Աստուծոյ հետ կապի եւ միութեան մէջ եղող մարդը, այն է, որ Աստուծոյ հետ կապի եւ միութեան մէջ եղող մարդը, 
միաժամանակ կապի եւ միութեան մէջ պէտք է ըլլայ իր նման միաժամանակ կապի եւ միութեան մէջ պէտք է ըլլայ իր նման միաժամանակ կապի եւ միութեան մէջ պէտք է ըլլայ իր նման միաժամանակ կապի եւ միութեան մէջ պէտք է ըլլայ իր նման 
մարդուն հետմարդուն հետմարդուն հետմարդուն հետ::::    Քրիստոս իր խաչը կանգնեցՔրիստոս իր խաչը կանգնեցՔրիստոս իր խաչը կանգնեցՔրիստոս իր խաչը կանգնեց    երկրի վրայ, որպէսզի երկրի վրայ, որպէսզի երկրի վրայ, որպէսզի երկրի վրայ, որպէսզի 
մեզ թէմեզ թէմեզ թէմեզ թէ´́́́    երկինքին կապէ սանդուխի մը պէս, եւ թէերկինքին կապէ սանդուխի մը պէս, եւ թէերկինքին կապէ սանդուխի մը պէս, եւ թէերկինքին կապէ սանդուխի մը պէս, եւ թէ´́́́    իր իր իր իր 
տարածուած թեւերով բոլոր միւս մարդիկը միացնէ իրարու եւ տարածուած թեւերով բոլոր միւս մարդիկը միացնէ իրարու եւ տարածուած թեւերով բոլոր միւս մարդիկը միացնէ իրարու եւ տարածուած թեւերով բոլոր միւս մարդիկը միացնէ իրարու եւ 
իենիենիենիեն::::    

Աւարտելու համար այս մտածումը, կԱւարտելու համար այս մտածումը, կԱւարտելու համար այս մտածումը, կԱւարտելու համար այս մտածումը, կ’’’’ուզեմ կարդալ ուզեմ կարդալ ուզեմ կարդալ ուզեմ կարդալ 
Հռոմայեցիներուն նամակէն հատուած մը, որ մեզի կՀռոմայեցիներուն նամակէն հատուած մը, որ մեզի կՀռոմայեցիներուն նամակէն հատուած մը, որ մեզի կՀռոմայեցիներուն նամակէն հատուած մը, որ մեզի կ’’’’ընծայէ ընծայէ ընծայէ ընծայէ 
քրիստոնէական կեանքին պատկերացքրիստոնէական կեանքին պատկերացքրիստոնէական կեանքին պատկերացքրիստոնէական կեանքին պատկերացումըումըումըումը::::    Հատուած մը՝ որ Հատուած մը՝ որ Հատուած մը՝ որ Հատուած մը՝ որ 
մեզի կը ներկայացնէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ապրուած մեզի կը ներկայացնէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ապրուած մեզի կը ներկայացնէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ապրուած մեզի կը ներկայացնէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ապրուած 
քրիստոնէական ճշմարիտ կեանքին գեղեցկութիւնըքրիստոնէական ճշմարիտ կեանքին գեղեցկութիւնըքրիստոնէական ճշմարիտ կեանքին գեղեցկութիւնըքրիստոնէական ճշմարիտ կեանքին գեղեցկութիւնը::::    Հատուած Հատուած Հատուած Հատուած 
մը՝ որ մեզ բոլորս կը լեցնէ լաւատեսութեամբ եւ յոյսով, եւ մը՝ որ մեզ բոլորս կը լեցնէ լաւատեսութեամբ եւ յոյսով, եւ մը՝ որ մեզ բոլորս կը լեցնէ լաւատեսութեամբ եւ յոյսով, եւ մը՝ որ մեզ բոլորս կը լեցնէ լաւատեսութեամբ եւ յոյսով, եւ 
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միաժամանակ, մեզի կու տայ ապագային մեզի սպասող փառքին միաժամանակ, մեզի կու տայ ապագային մեզի սպասող փառքին միաժամանակ, մեզի կու տայ ապագային մեզի սպասող փառքին միաժամանակ, մեզի կու տայ ապագային մեզի սպասող փառքին 
լուսեղէն պատկերացումըլուսեղէն պատկերացումըլուսեղէն պատկերացումըլուսեղէն պատկերացումը::::    

ԱռԱռԱռԱռաքեալը կաքեալը կաքեալը կաքեալը կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    ««««Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ անոնք որ Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ անոնք որ Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ անոնք որ Եթէ այդպէս է, կը նշանակէ թէ անոնք որ 
Քրիստոս Յիսուսի միացած են՝ դատապարտութեան ենթակայ Քրիստոս Յիսուսի միացած են՝ դատապարտութեան ենթակայ Քրիստոս Յիսուսի միացած են՝ դատապարտութեան ենթակայ Քրիստոս Յիսուսի միացած են՝ դատապարտութեան ենթակայ 
չեն, քանի մարմնաւորապէս չեն ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէսչեն, քանի մարմնաւորապէս չեն ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէսչեն, քանի մարմնաւորապէս չեն ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէսչեն, քանի մարմնաւորապէս չեն ապրիր, այլ՝ հոգեւորապէս::::    
Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի միացնելով Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի միացնելով Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի միացնելով Որովհետեւ Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի միացնելով 
կենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ենթակայկենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ենթակայկենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ենթակայկենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ենթակայութենէնութենէնութենէնութենէն::::    
Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, մարդկային բնութեան Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, մարդկային բնութեան Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, մարդկային բնութեան Արդարեւ, ինչ որ Օրէնքը չէր կրնար ընել, մարդկային բնութեան 
տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած իրագործեց՝ աշխարհ տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած իրագործեց՝ աշխարհ տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած իրագործեց՝ աշխարհ տկար ըլլալուն պատճառով, Աստուած իրագործեց՝ աշխարհ 
ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու համար մեր ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու համար մեր ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու համար մեր ղրկելով իր Որդին, որ մեղքը յաղթահարելու համար մեր 
մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ մեղանչական բնութիւնը իր վրայ առաւ եւ իր մարմինին մէջ 
դատապարտեց մեղքը, որպէսզի մենք, որ հդատապարտեց մեղքը, որպէսզի մենք, որ հդատապարտեց մեղքը, որպէսզի մենք, որ հդատապարտեց մեղքը, որպէսզի մենք, որ հոգեւորապէս ոգեւորապէս ոգեւորապէս ոգեւորապէս 
կկկկ’’’’ապրինք եւ ոապրինք եւ ոապրինք եւ ոապրինք եւ ո´́́́չ թէ մարմնաւորապէս, կարենանք լրիւ չ թէ մարմնաւորապէս, կարենանք լրիւ չ թէ մարմնաւորապէս, կարենանք լրիւ չ թէ մարմնաւորապէս, կարենանք լրիւ 
գործադրել Օրէնքին բոլոր պահանջներըգործադրել Օրէնքին բոլոր պահանջներըգործադրել Օրէնքին բոլոր պահանջներըգործադրել Օրէնքին բոլոր պահանջները::::    

Անոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջներով կը Անոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջներով կը Անոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջներով կը Անոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջներով կը 
ղեկավարուին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է. մինչդեռ ղեկավարուին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է. մինչդեռ ղեկավարուին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է. մինչդեռ ղեկավարուին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է. մինչդեռ 
անոնք որ Հոգիին թելադրած ձեւով կանոնք որ Հոգիին թելադրած ձեւով կանոնք որ Հոգիին թելադրած ձեւով կանոնք որ Հոգիին թելադրած ձեւով կ’’’’ապրին, անոնց ապրին, անոնց ապրին, անոնց ապրին, անոնց 
մտածելակերպը հոգմտածելակերպը հոգմտածելակերպը հոգմտածելակերպը հոգեւոր էեւոր էեւոր էեւոր է::::    Մարմնականը խորհիլը մահ կը Մարմնականը խորհիլը մահ կը Մարմնականը խորհիլը մահ կը Մարմնականը խորհիլը մահ կը 
պատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ կեանք եւ խաղաղութիւնպատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ կեանք եւ խաղաղութիւնպատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ կեանք եւ խաղաղութիւնպատճառէ, մինչ հոգեկանը խորհիլը՝ կեանք եւ խաղաղութիւն::::    
Մարմնականին կառչած միտքը Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ Մարմնականին կառչած միտքը Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ Մարմնականին կառչած միտքը Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ Մարմնականին կառչած միտքը Աստուծոյ թշնամի է, որովհետեւ 
Աստուծոյ օրէնքներուն չի հնազանդիր, ոԱստուծոյ օրէնքներուն չի հնազանդիր, ոԱստուծոյ օրէնքներուն չի հնազանդիր, ոԱստուծոյ օրէնքներուն չի հնազանդիր, ո´́́́չ ալ կրնայ հնազանդիլչ ալ կրնայ հնազանդիլչ ալ կրնայ հնազանդիլչ ալ կրնայ հնազանդիլ::::    
Ահա թէ ինչու, անոնք որ մարմնականին կը հետեւին՝ ԱստուծոյԱհա թէ ինչու, անոնք որ մարմնականին կը հետեւին՝ ԱստուծոյԱհա թէ ինչու, անոնք որ մարմնականին կը հետեւին՝ ԱստուծոյԱհա թէ ինչու, անոնք որ մարմնականին կը հետեւին՝ Աստուծոյ    
հաճելի չեն կրնար ըլլալհաճելի չեն կրնար ըլլալհաճելի չեն կրնար ըլլալհաճելի չեն կրնար ըլլալ::::    

Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, կը Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, կը Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, կը Եթէ իրապէս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, կը 
նշանակէ՝ թէ դուք այլեւս մարմնական ցանկութիւններուն նշանակէ՝ թէ դուք այլեւս մարմնական ցանկութիւններուն նշանակէ՝ թէ դուք այլեւս մարմնական ցանկութիւններուն նշանակէ՝ թէ դուք այլեւս մարմնական ցանկութիւններուն 
համաձայն չէք ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած ձեւովհամաձայն չէք ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած ձեւովհամաձայն չէք ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած ձեւովհամաձայն չէք ապրիր, այլ՝ Սուրբ Հոգիին կամեցած ձեւով::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
ով որ Քրիստոսի Հոգին չունի, անոր չի պատկանիրով որ Քրիստոսի Հոգին չունի, անոր չի պատկանիրով որ Քրիստոսի Հոգին չունի, անոր չի պատկանիրով որ Քրիստոսի Հոգին չունի, անոր չի պատկանիր::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Քրիստոս ձեր մէջն է, թէպէտեՔրիստոս ձեր մէջն է, թէպէտեՔրիստոս ձեր մէջն է, թէպէտեՔրիստոս ձեր մէջն է, թէպէտեւ ձեր մարմինները պիտի մեռնին, ւ ձեր մարմինները պիտի մեռնին, ւ ձեր մարմինները պիտի մեռնին, ւ ձեր մարմինները պիտի մեռնին, 
որովհետեւ մեղանչեցիք, սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ կեանք որովհետեւ մեղանչեցիք, սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ կեանք որովհետեւ մեղանչեցիք, սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ կեանք որովհետեւ մեղանչեցիք, սակայն Սուրբ Հոգին դարձեալ կեանք 
պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ արդարացաքպիտի տայ ձեզի, որովհետեւ արդարացաքպիտի տայ ձեզի, որովհետեւ արդարացաքպիտի տայ ձեզի, որովհետեւ արդարացաք::::    Այսինքն, եթէ Այսինքն, եթէ Այսինքն, եթէ Այսինքն, եթէ 
Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս 
Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր 
մէջ կը բնակի՝մէջ կը բնակի՝մէջ կը բնակի՝մէջ կը բնակի՝    պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու 
մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները::::    

Հետեւաբար, եղբայրնեՀետեւաբար, եղբայրնեՀետեւաբար, եղբայրնեՀետեւաբար, եղբայրնե´́́́ր, պէտք չէ ապրինք մեր մարմինին ր, պէտք չէ ապրինք մեր մարմինին ր, պէտք չէ ապրինք մեր մարմինին ր, պէտք չէ ապրինք մեր մարմինին 
համար եւ մարմնաւորապէսհամար եւ մարմնաւորապէսհամար եւ մարմնաւորապէսհամար եւ մարմնաւորապէս::::    Որովհետեւ եթէ մարմնաւորապէս Որովհետեւ եթէ մարմնաւորապէս Որովհետեւ եթէ մարմնաւորապէս Որովհետեւ եթէ մարմնաւորապէս 
ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղքերը ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղքերը ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղքերը ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղքերը 
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սպաննէք՝ պիտի ապրիքսպաննէք՝ պիտի ապրիքսպաննէք՝ պիտի ապրիքսպաննէք՝ պիտի ապրիք::::    Աստուծոյ որդիները անոնք եԱստուծոյ որդիները անոնք եԱստուծոյ որդիները անոնք եԱստուծոյ որդիները անոնք են՝ որոնք ն՝ որոնք ն՝ որոնք ն՝ որոնք 
Աստուծոյ Հոգիով կԱստուծոյ Հոգիով կԱստուծոյ Հոգիով կԱստուծոյ Հոգիով կ’’’’առաջնորդուինառաջնորդուինառաջնորդուինառաջնորդուին::::    Արդ, դուք Հոգին ստացաք՝ Արդ, դուք Հոգին ստացաք՝ Արդ, դուք Հոգին ստացաք՝ Արդ, դուք Հոգին ստացաք՝ 
ոոոո´́́́չ թէ ծառայ դառնալու եւ դարձեալ վախով ապրելու համար, չ թէ ծառայ դառնալու եւ դարձեալ վախով ապրելու համար, չ թէ ծառայ դառնալու եւ դարձեալ վախով ապրելու համար, չ թէ ծառայ դառնալու եւ դարձեալ վախով ապրելու համար, 
այլ Հոգին ստացաք՝ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու համարայլ Հոգին ստացաք՝ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու համարայլ Հոգին ստացաք՝ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու համարայլ Հոգին ստացաք՝ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու համար::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
Հոգիով է որ զԱստուած Հոգիով է որ զԱստուած Հոգիով է որ զԱստուած Հոգիով է որ զԱստուած ««««ԱբբաԱբբաԱբբաԱբբա» » » » այսինքն Հայր կը կոչենք, եւ նոյն այսինքն Հայր կը կոչենք, եւ նոյն այսինքն Հայր կը կոչենք, եւ նոյն այսինքն Հայր կը կոչենք, եւ նոյն 
Հոգին ինք վկայութիւն կոՀոգին ինք վկայութիւն կոՀոգին ինք վկայութիւն կոՀոգին ինք վկայութիւն կու տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ ւ տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ ւ տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ ւ տայ մեր հոգիին, թէ Աստուծոյ 
որդիներ ենքորդիներ ենքորդիներ ենքորդիներ ենք::::    Իսկ եթէ որդի ենք, կը նշանակէ թէ նաեւ Իսկ եթէ որդի ենք, կը նշանակէ թէ նաեւ Իսկ եթէ որդի ենք, կը նշանակէ թէ նաեւ Իսկ եթէ որդի ենք, կը նշանակէ թէ նաեւ 
ժառանգորդներ ենքժառանգորդներ ենքժառանգորդներ ենքժառանգորդներ ենք::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ժառանգորդներն ենք Աստուծոյ եւ ժառանգորդներն ենք Աստուծոյ եւ ժառանգորդներն ենք Աստուծոյ եւ ժառանգորդներն ենք Աստուծոյ եւ 
ժառանգակից՝ Քրիստոսի. եւ իր չարչարանքներուն մասնակից ժառանգակից՝ Քրիստոսի. եւ իր չարչարանքներուն մասնակից ժառանգակից՝ Քրիստոսի. եւ իր չարչարանքներուն մասնակից ժառանգակից՝ Քրիստոսի. եւ իր չարչարանքներուն մասնակից 
կկկկ’’’’ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանքըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանքըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանքըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք»»»» ( ( ( (Հռ 8.1.17)Հռ 8.1.17)Հռ 8.1.17)Հռ 8.1.17)::::    

ԿԿԿԿ’’’’ուզեմուզեմուզեմուզեմ    աւարտել հարցումով մը եւ անոր պատասխանովաւարտել հարցումով մը եւ անոր պատասխանովաւարտել հարցումով մը եւ անոր պատասխանովաւարտել հարցումով մը եւ անոր պատասխանով::::    
Ինչո՞ւ նախքան խաչելութիւնն ու համբարձումը չպարգեւուեցաւ Ինչո՞ւ նախքան խաչելութիւնն ու համբարձումը չպարգեւուեցաւ Ինչո՞ւ նախքան խաչելութիւնն ու համբարձումը չպարգեւուեցաւ Ինչո՞ւ նախքան խաչելութիւնն ու համբարձումը չպարգեւուեցաւ 
Սուրբ Հոգին, երեւելի նշաններովՍուրբ Հոգին, երեւելի նշաններովՍուրբ Հոգին, երեւելի նշաններովՍուրբ Հոգին, երեւելի նշաններով::::    Այս հարցումին պատասխանը Այս հարցումին պատասխանը Այս հարցումին պատասխանը Այս հարցումին պատասխանը 
քաղած եմ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիէն որ իր կարգին քաղած եմ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիէն որ իր կարգին քաղած եմ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիէն որ իր կարգին քաղած եմ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիէն որ իր կարգին 
ամփոփումն է այլ տարբեր աստուածաբաններու խօսքերունամփոփումն է այլ տարբեր աստուածաբաններու խօսքերունամփոփումն է այլ տարբեր աստուածաբաններու խօսքերունամփոփումն է այլ տարբեր աստուածաբաններու խօսքերուն::::    
Եօթը Եօթը Եօթը Եօթը պատճառներ կը ներկայացնէ.պատճառներ կը ներկայացնէ.պատճառներ կը ներկայացնէ.պատճառներ կը ներկայացնէ.----    

1.1.1.1.----    Որովհետեւ Քրիստոսի չարչարանքներն էին որ պատճառ Որովհետեւ Քրիստոսի չարչարանքներն էին որ պատճառ Որովհետեւ Քրիստոսի չարչարանքներն էին որ պատճառ Որովհետեւ Քրիստոսի չարչարանքներն էին որ պատճառ 
եղան Սուրբ Հոգիի պարգեւներուն. պէտք էր որ նախ ասոնք եղան Սուրբ Հոգիի պարգեւներուն. պէտք էր որ նախ ասոնք եղան Սուրբ Հոգիի պարգեւներուն. պէտք էր որ նախ ասոնք եղան Սուրբ Հոգիի պարգեւներուն. պէտք էր որ նախ ասոնք 
ըլլային, ինչպէս որ ամէն պատճառ կը կանչէ պատճառելին, ըլլային, ինչպէս որ ամէն պատճառ կը կանչէ պատճառելին, ըլլային, ինչպէս որ ամէն պատճառ կը կանչէ պատճառելին, ըլլային, ինչպէս որ ամէն պատճառ կը կանչէ պատճառելին, 
պատճառուածըպատճառուածըպատճառուածըպատճառուածը::::    

2.2.2.2.----    Որովհետեւ եթէ Քրիստոս այնպէս փառաւորուած ըլլար Որովհետեւ եթէ Քրիստոս այնպէս փառաւորուած ըլլար Որովհետեւ եթէ Քրիստոս այնպէս փառաւորուած ըլլար Որովհետեւ եթէ Քրիստոս այնպէս փառաւորուած ըլլար 
ինչպէս խաչեինչպէս խաչեինչպէս խաչեինչպէս խաչելութենէն ետք, արգելք եւ խափան կլութենէն ետք, արգելք եւ խափան կլութենէն ետք, արգելք եւ խափան կլութենէն ետք, արգելք եւ խափան կ’’’’ըլլար բոլոր ըլլար բոլոր ըլլար բոլոր ըլլար բոլոր 
չարչարանքներուն եւ մարդոց փրկութեանչարչարանքներուն եւ մարդոց փրկութեանչարչարանքներուն եւ մարդոց փրկութեանչարչարանքներուն եւ մարդոց փրկութեան::::    

3.3.3.3.----    Որովհետեւ Քրիստոս պէտք էր իր պարզամիտ Որովհետեւ Քրիստոս պէտք էր իր պարզամիտ Որովհետեւ Քրիստոս պէտք էր իր պարզամիտ Որովհետեւ Քրիստոս պէտք էր իր պարզամիտ 
աշակերտները հովուէր այնպէս՝ ինչպէս հաւ մը իր ձագերը կը աշակերտները հովուէր այնպէս՝ ինչպէս հաւ մը իր ձագերը կը աշակերտները հովուէր այնպէս՝ ինչպէս հաւ մը իր ձագերը կը աշակերտները հովուէր այնպէս՝ ինչպէս հաւ մը իր ձագերը կը 
հովուէ, կամ մայր մը՝ իր մանուկներըհովուէ, կամ մայր մը՝ իր մանուկներըհովուէ, կամ մայր մը՝ իր մանուկներըհովուէ, կամ մայր մը՝ իր մանուկները::::    Եթէ սկիզբէն Հոգին Եթէ սկիզբէն Հոգին Եթէ սկիզբէն Հոգին Եթէ սկիզբէն Հոգին 
ստացած ըլլային, զանոնք հստացած ըլլային, զանոնք հստացած ըլլային, զանոնք հստացած ըլլային, զանոնք հովուելու պէտք պիտի չըլլարովուելու պէտք պիտի չըլլարովուելու պէտք պիտի չըլլարովուելու պէտք պիտի չըլլար::::    

4.4.4.4.----    Որպէսզի աշակերտները փորձով ճանչնային իրենց Որպէսզի աշակերտները փորձով ճանչնային իրենց Որպէսզի աշակերտները փորձով ճանչնային իրենց Որպէսզի աշակերտները փորձով ճանչնային իրենց 
տկարութիւնները, եւ գիտնային որ իրենց արժանաւորութեան տկարութիւնները, եւ գիտնային որ իրենց արժանաւորութեան տկարութիւնները, եւ գիտնային որ իրենց արժանաւորութեան տկարութիւնները, եւ գիտնային որ իրենց արժանաւորութեան 
համար չէր որ ընտրուեցանհամար չէր որ ընտրուեցանհամար չէր որ ընտրուեցանհամար չէր որ ընտրուեցան::::    Որպէսզի սորվէին ուրիշներուն Որպէսզի սորվէին ուրիշներուն Որպէսզի սորվէին ուրիշներուն Որպէսզի սորվէին ուրիշներուն 
տկարութիւնները վերցնել, այնպէս ինչպէս Քրիստոս իրենց տկարութիւնները վերցնել, այնպէս ինչպէս Քրիստոս իրենց տկարութիւնները վերցնել, այնպէս ինչպէս Քրիստոս իրենց տկարութիւնները վերցնել, այնպէս ինչպէս Քրիստոս իրենց 
տկարութիւնները վերցուցտկարութիւնները վերցուցտկարութիւնները վերցուցտկարութիւնները վերցուց::::    Իսկ եթէ նախ Հոգին առած ըլլային, Իսկ եթէ նախ Հոգին առած ըլլային, Իսկ եթէ նախ Հոգին առած ըլլային, Իսկ եթէ նախ Հոգին առած ըլլային, 
պիտի չկարենային ուրիշներուն տկարութիւնները վերցնելպիտի չկարենային ուրիշներուն տկարութիւնները վերցնելպիտի չկարենային ուրիշներուն տկարութիւնները վերցնելպիտի չկարենային ուրիշներուն տկարութիւնները վերցնել::::    

5.5.5.5.----    Որպէսզի գիտնային թէ Քրիստոսով պարգեւուեցաւ Որպէսզի գիտնային թէ Քրիստոսով պարգեւուեցաւ Որպէսզի գիտնային թէ Քրիստոսով պարգեւուեցաւ Որպէսզի գիտնային թէ Քրիստոսով պարգեւուեցաւ 
Հոգին. եթէ սկիզբէն ստացած ըլլային, Հոգիին տըւչութիւնը Հոգին. եթէ սկիզբէն ստացած ըլլային, Հոգիին տըւչութիւնը Հոգին. եթէ սկիզբէն ստացած ըլլային, Հոգիին տըւչութիւնը Հոգին. եթէ սկիզբէն ստացած ըլլային, Հոգիին տըւչութիւնը 
պարզապէս Աստուծմէ, այսինքն՝ Հօրմէն պիտի կարծէին եւ ոպարզապէս Աստուծմէ, այսինքն՝ Հօրմէն պիտի կարծէին եւ ոպարզապէս Աստուծմէ, այսինքն՝ Հօրմէն պիտի կարծէին եւ ոպարզապէս Աստուծմէ, այսինքն՝ Հօրմէն պիտի կարծէին եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Քրիստոսէթէ Քրիստոսէթէ Քրիստոսէթէ Քրիստոսէ::::    
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6.6.6.6.----    Ինչպէս որ սերմանելը կը կանխէ բերքը եւ հունձքը, Ինչպէս որ սերմանելը կը կանխէ բերքը եւ հունձքը, Ինչպէս որ սերմանելը կը կանխէ բերքը եւ հունձքը, Ինչպէս որ սերմանելը կը կանխէ բերքը եւ հունձքը, 
նոյնպէս ալ պէտք էր որ անոնք նախ հաւատքի սերմը ընդունէին նոյնպէս ալ պէտք էր որ անոնք նախ հաւատքի սերմը ընդունէին նոյնպէս ալ պէտք էր որ անոնք նախ հաւատքի սերմը ընդունէին նոյնպէս ալ պէտք էր որ անոնք նախ հաւատքի սերմը ընդունէին 
Քրիստոսով, եւ ապա միայն, կամացՔրիստոսով, եւ ապա միայն, կամացՔրիստոսով, եւ ապա միայն, կամացՔրիստոսով, եւ ապա միայն, կամաց----կամաց աճումով հասնէին կամաց աճումով հասնէին կամաց աճումով հասնէին կամաց աճումով հասնէին 
Հոգիին պարգեւներուն եւ պտղաբերէին նաեւ ուրիշներըՀոգիին պարգեւներուն եւ պտղաբերէին նաեւ ուրիշներըՀոգիին պարգեւներուն եւ պտղաբերէին նաեւ ուրիշներըՀոգիին պարգեւներուն եւ պտղաբերէին նաեւ ուրիշները::::    

7.7.7.7.----    Պէտք էր որ այս պարգեւին մեծութիւնը յայտնի ըլլՊէտք էր որ այս պարգեւին մեծութիւնը յայտնի ըլլՊէտք էր որ այս պարգեւին մեծութիւնը յայտնի ըլլՊէտք էր որ այս պարգեւին մեծութիւնը յայտնի ըլլար ար ար ար 
երեք կերպերով, նախ՝ պարգեւողին կողմէ, որովհետեւ երբ երեք կերպերով, նախ՝ պարգեւողին կողմէ, որովհետեւ երբ երեք կերպերով, նախ՝ պարգեւողին կողմէ, որովհետեւ երբ երեք կերպերով, նախ՝ պարգեւողին կողմէ, որովհետեւ երբ 
Քրիստոս փառաւոր թագաւորի մը պէս նստած ըլլար Հօրը աջ Քրիստոս փառաւոր թագաւորի մը պէս նստած ըլլար Հօրը աջ Քրիստոս փառաւոր թագաւորի մը պէս նստած ըլլար Հօրը աջ Քրիստոս փառաւոր թագաւորի մը պէս նստած ըլլար Հօրը աջ 
կողմը, իր թագաւորական աթոռին վրայ, աւելի մեկողմը, իր թագաւորական աթոռին վրայ, աւելի մեկողմը, իր թագաւորական աթոռին վրայ, աւելի մեկողմը, իր թագաւորական աթոռին վրայ, աւելի մե´́́́ծ պիտի ըլլար ծ պիտի ըլլար ծ պիտի ըլլար ծ պիտի ըլլար 
Հոգիին պարգեւը՝ տրուած փառաւորուած Քրիստոս ԱստուծմէՀոգիին պարգեւը՝ տրուած փառաւորուած Քրիստոս ԱստուծմէՀոգիին պարգեւը՝ տրուած փառաւորուած Քրիստոս ԱստուծմէՀոգիին պարգեւը՝ տրուած փառաւորուած Քրիստոս Աստուծմէ::::    
Երկրորդ, ընդունող առաքեալներուն կողմէ, Երկրորդ, ընդունող առաքեալներուն կողմէ, Երկրորդ, ընդունող առաքեալներուն կողմէ, Երկրորդ, ընդունող առաքեալներուն կողմէ, որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
պատրաստուեցան (բառացիօրէն՝ պատշաճուեցան) Սուրբ պատրաստուեցան (բառացիօրէն՝ պատշաճուեցան) Սուրբ պատրաստուեցան (բառացիօրէն՝ պատշաճուեցան) Սուրբ պատրաստուեցան (բառացիօրէն՝ պատշաճուեցան) Սուրբ 
Հոգիին. քանի որ փորձով գիտէին Քրիստոսի ուսուցումը, մահը Հոգիին. քանի որ փորձով գիտէին Քրիստոսի ուսուցումը, մահը Հոգիին. քանի որ փորձով գիտէին Քրիստոսի ուսուցումը, մահը Հոգիին. քանի որ փորձով գիտէին Քրիստոսի ուսուցումը, մահը 
եւ յարութիւնըեւ յարութիւնըեւ յարութիւնըեւ յարութիւնը::::    Երրորդ, Սուրբ Հոգիին կողմէ, որովհետեւ այս Երրորդ, Սուրբ Հոգիին կողմէ, որովհետեւ այս Երրորդ, Սուրբ Հոգիին կողմէ, որովհետեւ այս Երրորդ, Սուրբ Հոգիին կողմէ, որովհետեւ այս 
ձեւով աւելի հռչակելի եւ փառաւոր եղաւ, քանի որ ձեւով աւելի հռչակելի եւ փառաւոր եղաւ, քանի որ ձեւով աւելի հռչակելի եւ փառաւոր եղաւ, քանի որ ձեւով աւելի հռչակելի եւ փառաւոր եղաւ, քանի որ 
առաքեալները Հոգին ստանալով, անմիջապէս սքառաքեալները Հոգին ստանալով, անմիջապէս սքառաքեալները Հոգին ստանալով, անմիջապէս սքառաքեալները Հոգին ստանալով, անմիջապէս սքանչելիքներ կը անչելիքներ կը անչելիքներ կը անչելիքներ կը 
գործէին, վկայութիւն տալով Քրիստոսի մասին, եւ առատապէս գործէին, վկայութիւն տալով Քրիստոսի մասին, եւ առատապէս գործէին, վկայութիւն տալով Քրիստոսի մասին, եւ առատապէս գործէին, վկայութիւն տալով Քրիստոսի մասին, եւ առատապէս 
լեցուելէ ետք՝ իրենք ալ ուրիշները կը լեցնէինլեցուելէ ետք՝ իրենք ալ ուրիշները կը լեցնէինլեցուելէ ետք՝ իրենք ալ ուրիշները կը լեցնէինլեցուելէ ետք՝ իրենք ալ ուրիշները կը լեցնէին::::    

Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին թուած այս պատճառներուն Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին թուած այս պատճառներուն Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին թուած այս պատճառներուն Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին թուած այս պատճառներուն 
կողքին, յաւելեալ երեք պատճառներ եւս կարելի յիշելկողքին, յաւելեալ երեք պատճառներ եւս կարելի յիշելկողքին, յաւելեալ երեք պատճառներ եւս կարելի յիշելկողքին, յաւելեալ երեք պատճառներ եւս կարելի յիշել::::    

1.1.1.1.----    Հոգին ոեւէ մէկուն առատօրէն չի պարգեւուիր, Հոգին ոեւէ մէկուն առատօրէն չի պարգեւուիր, Հոգին ոեւէ մէկուն առատօրէն չի պարգեւուիր, Հոգին ոեւէ մէկուն առատօրէն չի պարգեւուիր, եթէ անոր եթէ անոր եթէ անոր եթէ անոր 
սրտին մէջ Յիսուս յատուկ կերպով չփառաւորուիսրտին մէջ Յիսուս յատուկ կերպով չփառաւորուիսրտին մէջ Յիսուս յատուկ կերպով չփառաւորուիսրտին մէջ Յիսուս յատուկ կերպով չփառաւորուի::::    Երբ կը Երբ կը Երբ կը Երբ կը 
խօսինք փառաւորումի մասին, միայն Յիսուսի աստուածութեան խօսինք փառաւորումի մասին, միայն Յիսուսի աստուածութեան խօսինք փառաւորումի մասին, միայն Յիսուսի աստուածութեան խօսինք փառաւորումի մասին, միայն Յիսուսի աստուածութեան 
մասին չէ որ խօսած կմասին չէ որ խօսած կմասին չէ որ խօսած կմասին չէ որ խօսած կ’’’’ըլլանք, այլ նաեւ անոր աղքատութեան, ըլլանք, այլ նաեւ անոր աղքատութեան, ըլլանք, այլ նաեւ անոր աղքատութեան, ըլլանք, այլ նաեւ անոր աղքատութեան, 
անարգանքին ու մահուան մասինանարգանքին ու մահուան մասինանարգանքին ու մահուան մասինանարգանքին ու մահուան մասին::::    Այս բոլորը յօժարակամ իր Այս բոլորը յօժարակամ իր Այս բոլորը յօժարակամ իր Այս բոլորը յօժարակամ իր 
կեանքին մէջ առնող մարդը միայն կրնակեանքին մէջ առնող մարդը միայն կրնակեանքին մէջ առնող մարդը միայն կրնակեանքին մէջ առնող մարդը միայն կրնայ առատօրէն ստանալ յ առատօրէն ստանալ յ առատօրէն ստանալ յ առատօրէն ստանալ 
Սուրբ Հոգիին պարգեւըՍուրբ Հոգիին պարգեւըՍուրբ Հոգիին պարգեւըՍուրբ Հոգիին պարգեւը::::    

2.2.2.2.----    Ինչպէս թագաւորները նախ մահապարտներուն հետ կը Ինչպէս թագաւորները նախ մահապարտներուն հետ կը Ինչպէս թագաւորները նախ մահապարտներուն հետ կը Ինչպէս թագաւորները նախ մահապարտներուն հետ կը 
հաշտուին եւ ապա միայն զանոնք պարգեւներու արժանի կհաշտուին եւ ապա միայն զանոնք պարգեւներու արժանի կհաշտուին եւ ապա միայն զանոնք պարգեւներու արժանի կհաշտուին եւ ապա միայն զանոնք պարգեւներու արժանի կ’’’’ընեն, ընեն, ընեն, ընեն, 
այնպէս ալ Քրիստոս նախ իր խաչելութեամբն ու մահուամբը մեզ այնպէս ալ Քրիստոս նախ իր խաչելութեամբն ու մահուամբը մեզ այնպէս ալ Քրիստոս նախ իր խաչելութեամբն ու մահուամբը մեզ այնպէս ալ Քրիստոս նախ իր խաչելութեամբն ու մահուամբը մեզ 
հաշտեցուց Հօրը հետ եւ ապա միայն Հայրն Աստուած ղրկեց հաշտեցուց Հօրը հետ եւ ապա միայն Հայրն Աստուած ղրկեց հաշտեցուց Հօրը հետ եւ ապա միայն Հայրն Աստուած ղրկեց հաշտեցուց Հօրը հետ եւ ապա միայն Հայրն Աստուած ղրկեց 
ՍուՍուՍուՍուրբ Հոգին իբրեւ պարգեւրբ Հոգին իբրեւ պարգեւրբ Հոգին իբրեւ պարգեւրբ Հոգին իբրեւ պարգեւ::::    Եւ քանի որ խաչին պարգեւն է Սուրբ Եւ քանի որ խաչին պարգեւն է Սուրբ Եւ քանի որ խաչին պարգեւն է Սուրբ Եւ քանի որ խաչին պարգեւն է Սուրբ 
Հոգին, անոր համար ալ երբ Սուրբ Հոգին յիշատակենք, կը Հոգին, անոր համար ալ երբ Սուրբ Հոգին յիշատակենք, կը Հոգին, անոր համար ալ երբ Սուրբ Հոգին յիշատակենք, կը Հոգին, անոր համար ալ երբ Սուրբ Հոգին յիշատակենք, կը 
խաչակնքենքխաչակնքենքխաչակնքենքխաչակնքենք::::    

3.3.3.3.----    Սուրբ Երրորդութեան մէջ տէրութիւնը, իշխանութիւնը եւ Սուրբ Երրորդութեան մէջ տէրութիւնը, իշխանութիւնը եւ Սուրբ Երրորդութեան մէջ տէրութիւնը, իշխանութիւնը եւ Սուրբ Երրորդութեան մէջ տէրութիւնը, իշխանութիւնը եւ 
աստուածութիւնը հասարակաց է. եւ սակայն, եկեղեցւոյ աստուածութիւնը հասարակաց է. եւ սակայն, եկեղեցւոյ աստուածութիւնը հասարակաց է. եւ սակայն, եկեղեցւոյ աստուածութիւնը հասարակաց է. եւ սակայն, եկեղեցւոյ 
վարդապետները, ստեղծելը կվարդապետները, ստեղծելը կվարդապետները, ստեղծելը կվարդապետները, ստեղծելը կ’’’’ընծայենընծայենընծայենընծայեն    Հօրը, բաժնելը՝ Որդիին, Հօրը, բաժնելը՝ Որդիին, Հօրը, բաժնելը՝ Որդիին, Հօրը, բաժնելը՝ Որդիին, 
իսկ զարդարելը՝ Սուրբ Հոգիինիսկ զարդարելը՝ Սուրբ Հոգիինիսկ զարդարելը՝ Սուրբ Հոգիինիսկ զարդարելը՝ Սուրբ Հոգիին::::    Այսպէս ալ, պէտք էր որ նախ Այսպէս ալ, պէտք էր որ նախ Այսպէս ալ, պէտք էր որ նախ Այսպէս ալ, պէտք էր որ նախ 
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Հայրը յայտնուէր, ապա Որդին եւ ապա Սուրբ Հոգին, ինչպէս Հայրը յայտնուէր, ապա Որդին եւ ապա Սուրբ Հոգին, ինչպէս Հայրը յայտնուէր, ապա Որդին եւ ապա Սուրբ Հոգին, ինչպէս Հայրը յայտնուէր, ապա Որդին եւ ապա Սուրբ Հոգին, ինչպէս 
Քրիստոս ինք եւս սորվեցուց մկրտութիւնը կատարել Քրիստոս ինք եւս սորվեցուց մկրտութիւնը կատարել Քրիստոս ինք եւս սորվեցուց մկրտութիւնը կատարել Քրիստոս ինք եւս սորվեցուց մկրտութիւնը կատարել ««««Հօր, Հօր, Հօր, Հօր, 
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունովՈրդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունովՈրդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունովՈրդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով»»»» ( ( ( (Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)::::    

    
ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ::::    
    
1.1.1.1.----    Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ հաւատացեալ մարդը կոչեցիք սուրբհաւատացեալ մարդը կոչեցիք սուրբհաւատացեալ մարդը կոչեցիք սուրբհաւատացեալ մարդը կոչեցիք սուրբ::::    

Պատարագի ընթացքին կՊատարագի ընթացքին կՊատարագի ընթացքին կՊատարագի ընթացքին կ’’’’երգենք. երգենք. երգենք. երգենք. ««««Միայն սուրբ, միայն Տէր, Միայն սուրբ, միայն Տէր, Միայն սուրբ, միայն Տէր, Միայն սուրբ, միայն Տէր, 
Յիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս Քրիստոս»»»»::::    Եթէ միայն Յիսուս սուրբ է, հաւատացեալ Եթէ միայն Յիսուս սուրբ է, հաւատացեալ Եթէ միայն Յիսուս սուրբ է, հաւատացեալ Եթէ միայն Յիսուս սուրբ է, հաւատացեալ 
մարդը ի՞նչպէս կրնայ սուրբ կոչուիլմարդը ի՞նչպէս կրնայ սուրբ կոչուիլմարդը ի՞նչպէս կրնայ սուրբ կոչուիլմարդը ի՞նչպէս կրնայ սուրբ կոչուիլ::::    

    
Յստակ է որ բացարձակ հասկացողութեամբ միակ սուրբը Յստակ է որ բացարձակ հասկացողութեամբ միակ սուրբը Յստակ է որ բացարձակ հասկացողութեամբ միակ սուրբը Յստակ է որ բացարձակ հասկացողութեամբ միակ սուրբը 

Աստուած ինք էԱստուած ինք էԱստուած ինք էԱստուած ինք է::::    Քրիստոսի համար գորՔրիստոսի համար գորՔրիստոսի համար գորՔրիստոսի համար գործածուած ծածուած ծածուած ծածուած ««««միայն սուրբմիայն սուրբմիայն սուրբմիայն սուրբ»»»»    
բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է Քրիստոսի սուրբ էութեան եւ բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է Քրիստոսի սուրբ էութեան եւ բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է Քրիստոսի սուրբ էութեան եւ բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է Քրիստոսի սուրբ էութեան եւ 
բնութեանբնութեանբնութեանբնութեան::::    Այսինքն, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Աստուծմէ զատ Այսինքն, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Աստուծմէ զատ Այսինքն, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Աստուծմէ զատ Այսինքն, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Աստուծմէ զատ 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ ուրիշ մէկը որ իր էութեանը եւ բնութեանը մէջ բացարձակ յ ուրիշ մէկը որ իր էութեանը եւ բնութեանը մէջ բացարձակ յ ուրիշ մէկը որ իր էութեանը եւ բնութեանը մէջ բացարձակ յ ուրիշ մէկը որ իր էութեանը եւ բնութեանը մէջ բացարձակ 
սուրբ ըլլայսուրբ ըլլայսուրբ ըլլայսուրբ ըլլայ::::    Աստուած սակայն, որոշ բաներ որ իրեն յատուկ են՝ Աստուած սակայն, որոշ բաներ որ իրեն յատուկ են՝ Աստուած սակայն, որոշ բաներ որ իրեն յատուկ են՝ Աստուած սակայն, որոշ բաներ որ իրեն յատուկ են՝ 
կամաւկամաւկամաւկամաւորապէս մեզի ալ յատուկ կը դարձնէ, իբրեւ շնորհք որապէս մեզի ալ յատուկ կը դարձնէ, իբրեւ շնորհք որապէս մեզի ալ յատուկ կը դարձնէ, իբրեւ շնորհք որապէս մեզի ալ յատուկ կը դարձնէ, իբրեւ շնորհք 
պարգեւելովպարգեւելովպարգեւելովպարգեւելով::::    Օրինակ, Աստուծոյ իսկական Որդին, միածին Օրինակ, Աստուծոյ իսկական Որդին, միածին Օրինակ, Աստուծոյ իսկական Որդին, միածին Օրինակ, Աստուծոյ իսկական Որդին, միածին 
Որդին, յաւիտենական Որդին, բացարձակ սուրբ Որդին Որդին, յաւիտենական Որդին, բացարձակ սուրբ Որդին Որդին, յաւիտենական Որդին, բացարձակ սուրբ Որդին Որդին, յաւիտենական Որդին, բացարձակ սուրբ Որդին 
Քրիստոս ինքն է, բայց որդեգրութեան պատիւը կամ շնորհքը Քրիստոս ինքն է, բայց որդեգրութեան պատիւը կամ շնորհքը Քրիստոս ինքն է, բայց որդեգրութեան պատիւը կամ շնորհքը Քրիստոս ինքն է, բայց որդեգրութեան պատիւը կամ շնորհքը 
մեզի ալ պարգեւեցմեզի ալ պարգեւեցմեզի ալ պարգեւեցմեզի ալ պարգեւեց::::    Ճիշդ նոյն ձեւով, սուրբը միայն ինքն է, բայՃիշդ նոյն ձեւով, սուրբը միայն ինքն է, բայՃիշդ նոյն ձեւով, սուրբը միայն ինքն է, բայՃիշդ նոյն ձեւով, սուրբը միայն ինքն է, բայց ց ց ց 
մեզ ալ կանչեց այդ սրբութեան, որպէսզի կարենանք Աստուծոյ մեզ ալ կանչեց այդ սրբութեան, որպէսզի կարենանք Աստուծոյ մեզ ալ կանչեց այդ սրբութեան, որպէսզի կարենանք Աստուծոյ մեզ ալ կանչեց այդ սրբութեան, որպէսզի կարենանք Աստուծոյ 
ճշմարիտ ընտանիքին մաս կազմելճշմարիտ ընտանիքին մաս կազմելճշմարիտ ընտանիքին մաս կազմելճշմարիտ ընտանիքին մաս կազմել::::    

Հին Կտակարանին մէջ Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ առարկայ Հին Կտակարանին մէջ Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ առարկայ Հին Կտակարանին մէջ Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ առարկայ Հին Կտակարանին մէջ Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ առարկայ 
կամ անձ՝ սուրբ կը նկատուէրկամ անձ՝ սուրբ կը նկատուէրկամ անձ՝ սուրբ կը նկատուէրկամ անձ՝ սուրբ կը նկատուէր::::    Հետեւաբար, տարօրինակ պէտք Հետեւաբար, տարօրինակ պէտք Հետեւաբար, տարօրինակ պէտք Հետեւաբար, տարօրինակ պէտք 
չէ թուի մեզի սուրբ կոչել այն մարդիկը որոնք իրենց կեանքերը չէ թուի մեզի սուրբ կոչել այն մարդիկը որոնք իրենց կեանքերը չէ թուի մեզի սուրբ կոչել այն մարդիկը որոնք իրենց կեանքերը չէ թուի մեզի սուրբ կոչել այն մարդիկը որոնք իրենց կեանքերը 
իբրեւ իբրեւ իբրեւ իբրեւ սուրբ պատարագ մատուցած են Աստուծոյսուրբ պատարագ մատուցած են Աստուծոյսուրբ պատարագ մատուցած են Աստուծոյսուրբ պատարագ մատուցած են Աստուծոյ::::    

    
2.2.2.2.----    Սուրբերը բացի կամքէն, արդեօք աստուածային ուրիշ Սուրբերը բացի կամքէն, արդեօք աստուածային ուրիշ Սուրբերը բացի կամքէն, արդեօք աստուածային ուրիշ Սուրբերը բացի կամքէն, արդեօք աստուածային ուրիշ 

շնորհք մը չե՞ն ունենարշնորհք մը չե՞ն ունենարշնորհք մը չե՞ն ունենարշնորհք մը չե՞ն ունենար::::    
    
Շնորհքները, յատուկ ձգտումները, Աստուծոյ պարգեւները Շնորհքները, յատուկ ձգտումները, Աստուծոյ պարգեւները Շնորհքները, յատուկ ձգտումները, Աստուծոյ պարգեւները Շնորհքները, յատուկ ձգտումները, Աստուծոյ պարգեւները 

աստիճանաբար է որ մարդուն մէջ կաստիճանաբար է որ մարդուն մէջ կաստիճանաբար է որ մարդուն մէջ կաստիճանաբար է որ մարդուն մէջ կ’’’’առատանանառատանանառատանանառատանան::::    Կրնայ ոեւէ Կրնայ ոեւէ Կրնայ ոեւէ Կրնայ ոեւէ 
մէկը պզտիկ տարիքին որոշ հակում մը ունենամէկը պզտիկ տարիքին որոշ հակում մը ունենամէկը պզտիկ տարիքին որոշ հակում մը ունենամէկը պզտիկ տարիքին որոշ հակում մը ունենալ դէպի յատուկ լ դէպի յատուկ լ դէպի յատուկ լ դէպի յատուկ 
բան մը, կամ որոշ ձիրք մը ունենալ, ինչպէս օրինակ, բան մը, կամ որոշ ձիրք մը ունենալ, ինչպէս օրինակ, բան մը, կամ որոշ ձիրք մը ունենալ, ինչպէս օրինակ, բան մը, կամ որոշ ձիրք մը ունենալ, ինչպէս օրինակ, 
քանդակագործութեան կամ նկարչութեան ձիրքը, կամ ոեւէ այլ քանդակագործութեան կամ նկարչութեան ձիրքը, կամ ոեւէ այլ քանդակագործութեան կամ նկարչութեան ձիրքը, կամ ոեւէ այլ քանդակագործութեան կամ նկարչութեան ձիրքը, կամ ոեւէ այլ 
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ձիրքձիրքձիրքձիրք::::    Կը բաւէ որ անոր ծնողները տեսնեն ատիկա մանուկին մէջ Կը բաւէ որ անոր ծնողները տեսնեն ատիկա մանուկին մէջ Կը բաւէ որ անոր ծնողները տեսնեն ատիկա մանուկին մէջ Կը բաւէ որ անոր ծնողները տեսնեն ատիկա մանուկին մէջ 
եւ նեցուկ կենան իրեն եւ օգնեն որպէսզի մանուկը կարենայ եւ նեցուկ կենան իրեն եւ օգնեն որպէսզի մանուկը կարենայ եւ նեցուկ կենան իրեն եւ օգնեն որպէսզի մանուկը կարենայ եւ նեցուկ կենան իրեն եւ օգնեն որպէսզի մանուկը կարենայ 
հետզհետէ զարգացնել իր ունեցահետզհետէ զարգացնել իր ունեցահետզհետէ զարգացնել իր ունեցահետզհետէ զարգացնել իր ունեցած կարողութիւնը կամ ձիրքըծ կարողութիւնը կամ ձիրքըծ կարողութիւնը կամ ձիրքըծ կարողութիւնը կամ ձիրքը::::    
Մանուկին մէջ ձիրքերը, կարողութիւնները, Մանուկին մէջ ձիրքերը, կարողութիւնները, Մանուկին մէջ ձիրքերը, կարողութիւնները, Մանուկին մէջ ձիրքերը, կարողութիւնները, 
հետաքրքրութիւնները կը զարգանան ու կհետաքրքրութիւնները կը զարգանան ու կհետաքրքրութիւնները կը զարգանան ու կհետաքրքրութիւնները կը զարգանան ու կ’’’’աճին եթէ աճին եթէ աճին եթէ աճին եթէ 
հետապնդուին եւ կը մարին ու ամլութեան կը դատապարտուին հետապնդուին եւ կը մարին ու ամլութեան կը դատապարտուին հետապնդուին եւ կը մարին ու ամլութեան կը դատապարտուին հետապնդուին եւ կը մարին ու ամլութեան կը դատապարտուին 
եթէ անտեսուինեթէ անտեսուինեթէ անտեսուինեթէ անտեսուին::::    

Նոյնն է հոգեւոր մակարդակի վրայՆոյնն է հոգեւոր մակարդակի վրայՆոյնն է հոգեւոր մակարդակի վրայՆոյնն է հոգեւոր մակարդակի վրայ::::    Կրնայ ըլլալ որ ոմանց Կրնայ ըլլալ որ ոմանց Կրնայ ըլլալ որ ոմանց Կրնայ ըլլալ որ ոմանց 
մէջ շատ փոքր տարիքէն հետամէջ շատ փոքր տարիքէն հետամէջ շատ փոքր տարիքէն հետամէջ շատ փոքր տարիքէն հետաքրքրութիւն, սէր ու քրքրութիւն, սէր ու քրքրութիւն, սէր ու քրքրութիւն, սէր ու 
կապուածութիւն ըլլայ հանդէպ Աստուծոյ ու աստուածայինինկապուածութիւն ըլլայ հանդէպ Աստուծոյ ու աստուածայինինկապուածութիւն ըլլայ հանդէպ Աստուծոյ ու աստուածայինինկապուածութիւն ըլլայ հանդէպ Աստուծոյ ու աստուածայինին::::    
Եթէ ծնողները քաջալեր եւ ուղղեցոյց հանդիսանան իրենց Եթէ ծնողները քաջալեր եւ ուղղեցոյց հանդիսանան իրենց Եթէ ծնողները քաջալեր եւ ուղղեցոյց հանդիսանան իրենց Եթէ ծնողները քաջալեր եւ ուղղեցոյց հանդիսանան իրենց 
զաւկին, կրնան անկէ սուրբ մը, հրեշտակ մը դուրս բերել, իսկ եթէ զաւկին, կրնան անկէ սուրբ մը, հրեշտակ մը դուրս բերել, իսկ եթէ զաւկին, կրնան անկէ սուրբ մը, հրեշտակ մը դուրս բերել, իսկ եթէ զաւկին, կրնան անկէ սուրբ մը, հրեշտակ մը դուրս բերել, իսկ եթէ 
անտեսեն անոր ներսիդին հաւատքի դրսեւորումը, մանուկին մէջ անտեսեն անոր ներսիդին հաւատքի դրսեւորումը, մանուկին մէջ անտեսեն անոր ներսիդին հաւատքի դրսեւորումը, մանուկին մէջ անտեսեն անոր ներսիդին հաւատքի դրսեւորումը, մանուկին մէջ 
եղած աստուածայիեղած աստուածայիեղած աստուածայիեղած աստուածային սէրը շուտով կրնայ ցամքիլն սէրը շուտով կրնայ ցամքիլն սէրը շուտով կրնայ ցամքիլն սէրը շուտով կրնայ ցամքիլ::::    

Մատթէոսի Աւետարանին 25Մատթէոսի Աւետարանին 25Մատթէոսի Աւետարանին 25Մատթէոսի Աւետարանին 25----րդ գլխուն մէջ յիշուած րդ գլխուն մէջ յիշուած րդ գլխուն մէջ յիշուած րդ գլխուն մէջ յիշուած 
տաղանդներուն առակը ցոյց կու տայ, որ Աստուած տաղանդներուն առակը ցոյց կու տայ, որ Աստուած տաղանդներուն առակը ցոյց կու տայ, որ Աստուած տաղանդներուն առակը ցոյց կու տայ, որ Աստուած 
իւրաքանչիւրին որոշ բան մը տուած է. մարդուն կը մնայ զայն իւրաքանչիւրին որոշ բան մը տուած է. մարդուն կը մնայ զայն իւրաքանչիւրին որոշ բան մը տուած է. մարդուն կը մնայ զայն իւրաքանչիւրին որոշ բան մը տուած է. մարդուն կը մնայ զայն 
զարգացնել, ինչպէս ըրին առաջին երկու ծառաները, կամ զայն զարգացնել, ինչպէս ըրին առաջին երկու ծառաները, կամ զայն զարգացնել, ինչպէս ըրին առաջին երկու ծառաները, կամ զայն զարգացնել, ինչպէս ըրին առաջին երկու ծառաները, կամ զայն 
խամրեցնել, ինչպէս ըրաւ երրորխամրեցնել, ինչպէս ըրաւ երրորխամրեցնել, ինչպէս ըրաւ երրորխամրեցնել, ինչպէս ըրաւ երրորդ ծառանդ ծառանդ ծառանդ ծառան::::    Յիսուս առակը Յիսուս առակը Յիսուս առակը Յիսուս առակը 
աւարտեց ըսելով. աւարտեց ըսելով. աւարտեց ըսելով. աւարտեց ըսելով. ««««Ունեցողին պիտի տրուի՝ նոյնիսկ աւելիով, Ունեցողին պիտի տրուի՝ նոյնիսկ աւելիով, Ունեցողին պիտի տրուի՝ նոյնիսկ աւելիով, Ունեցողին պիտի տրուի՝ նոյնիսկ աւելիով, 
իսկ չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած փոքր բաժինն ալիսկ չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած փոքր բաժինն ալիսկ չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած փոքր բաժինն ալիսկ չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած փոքր բաժինն ալ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
25.39)25.39)25.39)25.39):::: « « « «ՈւնեցողՈւնեցողՈւնեցողՈւնեցող» » » » եւ եւ եւ եւ ««««չունեցողչունեցողչունեցողչունեցող» » » » բացատրութիւնները չեն բացատրութիւնները չեն բացատրութիւնները չեն բացատրութիւնները չեն 
նշանակեր թէ ոմանք ունին որոշ բաներ Աստուծոյ կողմէ իրենց նշանակեր թէ ոմանք ունին որոշ բաներ Աստուծոյ կողմէ իրենց նշանակեր թէ ոմանք ունին որոշ բաներ Աստուծոյ կողմէ իրենց նշանակեր թէ ոմանք ունին որոշ բաներ Աստուծոյ կողմէ իրենց 
տրուած եւ ոմանտրուած եւ ոմանտրուած եւ ոմանտրուած եւ ոմանք ալ չունինք ալ չունինք ալ չունինք ալ չունին::::    Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ ««««ունեցողունեցողունեցողունեցող» » » » կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ կը նշանակէ՝ 
աճեցնող, իսկ աճեցնող, իսկ աճեցնող, իսկ աճեցնող, իսկ ««««չունեցողչունեցողչունեցողչունեցող»»»»՝ չաճեցնող՝ չաճեցնող՝ չաճեցնող՝ չաճեցնող::::    Իր ունեցած հաւատքը կամ Իր ունեցած հաւատքը կամ Իր ունեցած հաւատքը կամ Իր ունեցած հաւատքը կամ 
սրբութեան ձգտումը աճեցնողին՝ Աստուած աւելիոսրբութեան ձգտումը աճեցնողին՝ Աստուած աւելիոսրբութեան ձգտումը աճեցնողին՝ Աստուած աւելիոսրբութեան ձգտումը աճեցնողին՝ Աստուած աւելիո´́́́վ կու տայ, վ կու տայ, վ կու տայ, վ կու տայ, 
այսինքն՝ աւելիոայսինքն՝ աւելիոայսինքն՝ աւելիոայսինքն՝ աւելիո´́́́վ կվ կվ կվ կ’’’’աճեցնէ անոր հաւատքը, սրբութեան անոր աճեցնէ անոր հաւատքը, սրբութեան անոր աճեցնէ անոր հաւատքը, սրբութեան անոր աճեցնէ անոր հաւատքը, սրբութեան անոր 
փափաքը, անոր ունեցած պարգեւներըփափաքը, անոր ունեցած պարգեւներըփափաքը, անոր ունեցած պարգեւներըփափաքը, անոր ունեցած պարգեւները::::    

Մենք որքան աՄենք որքան աՄենք որքան աՄենք որքան աւելի կարող ենք կամ պատրաստ ենք տանիլ, ւելի կարող ենք կամ պատրաստ ենք տանիլ, ւելի կարող ենք կամ պատրաստ ենք տանիլ, ւելի կարող ենք կամ պատրաստ ենք տանիլ, 
Աստուած աԱստուած աԱստուած աԱստուած ա´́́́յնքան աւելի կու տայ մեզիյնքան աւելի կու տայ մեզիյնքան աւելի կու տայ մեզիյնքան աւելի կու տայ մեզի::::    Մեր կարողութենէն Մեր կարողութենէն Մեր կարողութենէն Մեր կարողութենէն 
աւելի չի տարաւելի չի տարաւելի չի տարաւելի չի տար::::    Սուրբերը եթէ սրբութեան հասած են, հասած են Սուրբերը եթէ սրբութեան հասած են, հասած են Սուրբերը եթէ սրբութեան հասած են, հասած են Սուրբերը եթէ սրբութեան հասած են, հասած են 
անոր համար որ անոնց մէջ ձգտումը եւ ձգտումին կողքին իրենց անոր համար որ անոնց մէջ ձգտումը եւ ձգտումին կողքին իրենց անոր համար որ անոնց մէջ ձգտումը եւ ձգտումին կողքին իրենց անոր համար որ անոնց մէջ ձգտումը եւ ձգտումին կողքին իրենց 
կամքին ոյժը, պատրաստակամութիւնը, յօժարութիւնը զօրաւոկամքին ոյժը, պատրաստակամութիւնը, յօժարութիւնը զօրաւոկամքին ոյժը, պատրաստակամութիւնը, յօժարութիւնը զօրաւոկամքին ոյժը, պատրաստակամութիւնը, յօժարութիւնը զօրաւոր ր ր ր 
եղած էեղած էեղած էեղած է::::    Ոեւէ մէկը որ աստուածային կեանքին նուիրուելու Ոեւէ մէկը որ աստուածային կեանքին նուիրուելու Ոեւէ մէկը որ աստուածային կեանքին նուիրուելու Ոեւէ մէկը որ աստուածային կեանքին նուիրուելու 
յօժարութիւնը եւ կամեցողութիւնը ունի, Աստուած կու տայ իրեն յօժարութիւնը եւ կամեցողութիւնը ունի, Աստուած կու տայ իրեն յօժարութիւնը եւ կամեցողութիւնը ունի, Աստուած կու տայ իրեն յօժարութիւնը եւ կամեցողութիւնը ունի, Աստուած կու տայ իրեն 
եւ կու տայ աւելիով, կը պարգեւէ իրեն եւ կը պարգեւէ աւելիովեւ կու տայ աւելիով, կը պարգեւէ իրեն եւ կը պարգեւէ աւելիովեւ կու տայ աւելիով, կը պարգեւէ իրեն եւ կը պարգեւէ աւելիովեւ կու տայ աւելիով, կը պարգեւէ իրեն եւ կը պարգեւէ աւելիով::::    
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3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ ոմանք կը մերժեն Սուրբ Հոգիով կատարուած Ինչո՞ւ ոմանք կը մերժեն Սուրբ Հոգիով կատարուած Ինչո՞ւ ոմանք կը մերժեն Սուրբ Հոգիով կատարուած Ինչո՞ւ ոմանք կը մերժեն Սուրբ Հոգիով կատարուած 
լեզուախօսութիւնը հակառակ որ ատիկալեզուախօսութիւնը հակառակ որ ատիկալեզուախօսութիւնը հակառակ որ ատիկալեզուախօսութիւնը հակառակ որ ատիկա    Աստուածաշնչական էԱստուածաշնչական էԱստուածաշնչական էԱստուածաշնչական է::::    

    
Պօղոս առաքեալ Առաջին Կորնթացիներու 12Պօղոս առաքեալ Առաջին Կորնթացիներու 12Պօղոս առաքեալ Առաջին Կորնթացիներու 12Պօղոս առաքեալ Առաջին Կորնթացիներու 12----րդ եւ 14րդ եւ 14րդ եւ 14րդ եւ 14----րդ րդ րդ րդ 

գլուխներուն մէջ մանրամասնօրէն կը խօսի անծանօթ գլուխներուն մէջ մանրամասնօրէն կը խօսի անծանօթ գլուխներուն մէջ մանրամասնօրէն կը խօսի անծանօթ գլուխներուն մէջ մանրամասնօրէն կը խօսի անծանօթ 
լեզուներով խօսելու պարգեւին մասինլեզուներով խօսելու պարգեւին մասինլեզուներով խօսելու պարգեւին մասինլեզուներով խօսելու պարգեւին մասին::::    

Ես չեմ կարծեր որ ոեւէ մէկը կը մերժէ Սուրբ Հոգիով Ես չեմ կարծեր որ ոեւէ մէկը կը մերժէ Սուրբ Հոգիով Ես չեմ կարծեր որ ոեւէ մէկը կը մերժէ Սուրբ Հոգիով Ես չեմ կարծեր որ ոեւէ մէկը կը մերժէ Սուրբ Հոգիով 
կատարուած լեզուախօսութեան պարգեւը, այլ պարզապէս կատարուած լեզուախօսութեան պարգեւը, այլ պարզապէս կատարուած լեզուախօսութեան պարգեւը, այլ պարզապէս կատարուած լեզուախօսութեան պարգեւը, այլ պարզապէս 
ոմանք յոմանք յոմանք յոմանք յատուկ եւ մեծ կարեւորութիւն կու տան այդ պարգեւին, ատուկ եւ մեծ կարեւորութիւն կու տան այդ պարգեւին, ատուկ եւ մեծ կարեւորութիւն կու տան այդ պարգեւին, ատուկ եւ մեծ կարեւորութիւն կու տան այդ պարգեւին, 
ինչ որ պատճառ կինչ որ պատճառ կինչ որ պատճառ կինչ որ պատճառ կ’’’’ըլլայ որ ուրիշներու մօտ ընդդիմութեան որոշ ըլլայ որ ուրիշներու մօտ ընդդիմութեան որոշ ըլլայ որ ուրիշներու մօտ ընդդիմութեան որոշ ըլլայ որ ուրիշներու մօտ ընդդիմութեան որոշ 
զգացում մը յառաջ գայ, իսկ ուրիշներ, ճիշդ հակառակը, զգացում մը յառաջ գայ, իսկ ուրիշներ, ճիշդ հակառակը, զգացում մը յառաջ գայ, իսկ ուրիշներ, ճիշդ հակառակը, զգացում մը յառաջ գայ, իսկ ուրիշներ, ճիշդ հակառակը, 
ամբողջութեամբ կամբողջութեամբ կամբողջութեամբ կամբողջութեամբ կ’’’’անտեսեն Սուրբ Հոգիին այս պարգեւըանտեսեն Սուրբ Հոգիին այս պարգեւըանտեսեն Սուրբ Հոգիին այս պարգեւըանտեսեն Սուրբ Հոգիին այս պարգեւը::::    
Յափշտակութեան մէկ պահուն անծանօթ լեզուներով խօսեՅափշտակութեան մէկ պահուն անծանօթ լեզուներով խօսեՅափշտակութեան մէկ պահուն անծանօթ լեզուներով խօսեՅափշտակութեան մէկ պահուն անծանօթ լեզուներով խօսելու լու լու լու 
իրողութեան ընդդիմացողները, ընդհանրապէս երկու իրողութեան ընդդիմացողները, ընդհանրապէս երկու իրողութեան ընդդիմացողները, ընդհանրապէս երկու իրողութեան ընդդիմացողները, ընդհանրապէս երկու 
պատճառով կպատճառով կպատճառով կպատճառով կ’’’’ընդդիմանան.ընդդիմանան.ընդդիմանան.ընդդիմանան.----    

1.1.1.1.----    Անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւին կԱնծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւին կԱնծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւին կԱնծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւին կ’’’’ընդդիմանան ընդդիմանան ընդդիմանան ընդդիմանան 
ընդհանրապէս անոնք՝ որոնք չեն հասկնար խօսուածը, եւ ընդհանրապէս անոնք՝ որոնք չեն հասկնար խօսուածը, եւ ընդհանրապէս անոնք՝ որոնք չեն հասկնար խօսուածը, եւ ընդհանրապէս անոնք՝ որոնք չեն հասկնար խօսուածը, եւ 
որովհետեւ չեն հասկնար՝ կը գայթակղին, եւ հետեւաբար, որովհետեւ չեն հասկնար՝ կը գայթակղին, եւ հետեւաբար, որովհետեւ չեն հասկնար՝ կը գայթակղին, եւ հետեւաբար, որովհետեւ չեն հասկնար՝ կը գայթակղին, եւ հետեւաբար, 
կկկկ’’’’ըդդիմանանըդդիմանանըդդիմանանըդդիմանան::::    Ճիշդ անոր համար Ճիշդ անոր համար Ճիշդ անոր համար Ճիշդ անոր համար ալ, Պօղոս առաքեալ կը ալ, Պօղոս առաքեալ կը ալ, Պօղոս առաքեալ կը ալ, Պօղոս առաքեալ կը 
պատուիրէ եկեղեցւոյ մէջ, այլ խօսքով, հաւատացեալներու պատուիրէ եկեղեցւոյ մէջ, այլ խօսքով, հաւատացեալներու պատուիրէ եկեղեցւոյ մէջ, այլ խօսքով, հաւատացեալներու պատուիրէ եկեղեցւոյ մէջ, այլ խօսքով, հաւատացեալներու 
ներկայութեան, յատկապէս տհաս հաւատացեալներու ներկայութեան, յատկապէս տհաս հաւատացեալներու ներկայութեան, յատկապէս տհաս հաւատացեալներու ներկայութեան, յատկապէս տհաս հաւատացեալներու 
ներկայութեան, չխօսիլ անծանօթ լեզուներով, բացի եթէ ներկայութեան, չխօսիլ անծանօթ լեզուներով, բացի եթէ ներկայութեան, չխօսիլ անծանօթ լեզուներով, բացի եթէ ներկայութեան, չխօսիլ անծանօթ լեզուներով, բացի եթէ 
Աստուած խօսուածը թարգամնելու պարգեւն ալ տայ մեզի (Ա.Կր Աստուած խօսուածը թարգամնելու պարգեւն ալ տայ մեզի (Ա.Կր Աստուած խօսուածը թարգամնելու պարգեւն ալ տայ մեզի (Ա.Կր Աստուած խօսուածը թարգամնելու պարգեւն ալ տայ մեզի (Ա.Կր 
14.4, 1114.4, 1114.4, 1114.4, 11----13), 13), 13), 13), որպէսզի բոլոր ներկանորպէսզի բոլոր ներկանորպէսզի բոլոր ներկանորպէսզի բոլոր ներկաները օգտուիները օգտուիները օգտուիները օգտուին::::    

2.2.2.2.----    Ուրիշներու մօտ, անծանօթ լեզուներով խօսելու Ուրիշներու մօտ, անծանօթ լեզուներով խօսելու Ուրիշներու մօտ, անծանօթ լեզուներով խօսելու Ուրիշներու մօտ, անծանօթ լեզուներով խօսելու 
պարգեւին հանդէպ ընդդիմութիւն կազմուած է Հոգեգալստական պարգեւին հանդէպ ընդդիմութիւն կազմուած է Հոգեգալստական պարգեւին հանդէպ ընդդիմութիւն կազմուած է Հոգեգալստական պարգեւին հանդէպ ընդդիմութիւն կազմուած է Հոգեգալստական 
կոչուած շարժումին պատճառով, որոնք կը յայտարարեն, թէ կոչուած շարժումին պատճառով, որոնք կը յայտարարեն, թէ կոչուած շարժումին պատճառով, որոնք կը յայտարարեն, թէ կոչուած շարժումին պատճառով, որոնք կը յայտարարեն, թէ 
ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալու համար՝ անպայման պէտք է ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալու համար՝ անպայման պէտք է ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալու համար՝ անպայման պէտք է ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալու համար՝ անպայման պէտք է 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ անծանօթ լեզուներով Սուրբ Հոգիին միջոցաւ անծանօթ լեզուներով Սուրբ Հոգիին միջոցաւ անծանօթ լեզուներով Սուրբ Հոգիին միջոցաւ անծանօթ լեզուներով խօսիլխօսիլխօսիլխօսիլ::::    Այս տեսակ Այս տեսակ Այս տեսակ Այս տեսակ 
մտածողութիւնը կը հակասէ Աստուածաշունչին, որովհետեւ մտածողութիւնը կը հակասէ Աստուածաշունչին, որովհետեւ մտածողութիւնը կը հակասէ Աստուածաշունչին, որովհետեւ մտածողութիւնը կը հակասէ Աստուածաշունչին, որովհետեւ 
Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ իւրաքանչիւրին Աստուած Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ իւրաքանչիւրին Աստուած Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ իւրաքանչիւրին Աստուած Աստուածաշունչը կը հաստատէ որ իւրաքանչիւրին Աստուած 
տարբեր պարգեւ մը կու տայ տարբեր պարգեւ մը կու տայ տարբեր պարգեւ մը կու տայ տարբեր պարգեւ մը կու տայ ««««հասարակաց օգուտին համարհասարակաց օգուտին համարհասարակաց օգուտին համարհասարակաց օգուտին համար»»»»    
((((Ա.Կր 12.7)Ա.Կր 12.7)Ա.Կր 12.7)Ա.Կր 12.7)::::    

Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եկեղեցիին մէջ Աստուած Եկեղեցիին մէջ Աստուած Եկեղեցիին մէջ Աստուած Եկեղեցիին մէջ Աստուած 
բազմաթիւ անդամներ կարգեց՝ զանբազմաթիւ անդամներ կարգեց՝ զանբազմաթիւ անդամներ կարգեց՝ զանբազմաթիւ անդամներ կարգեց՝ զանազան ծառայութեանց ազան ծառայութեանց ազան ծառայութեանց ազան ծառայութեանց 
համար. նախ՝ առաքեալները, երկրորդ մարգարէները, երրորդ՝ համար. նախ՝ առաքեալները, երկրորդ մարգարէները, երրորդ՝ համար. նախ՝ առաքեալները, երկրորդ մարգարէները, երրորդ՝ համար. նախ՝ առաքեալները, երկրորդ մարգարէները, երրորդ՝ 
ուսուցանողները, ապա՝ հրաշագործ զօրութիւն ունեցողները, եւ ուսուցանողները, ապա՝ հրաշագործ զօրութիւն ունեցողները, եւ ուսուցանողները, ապա՝ հրաշագործ զօրութիւն ունեցողները, եւ ուսուցանողները, ապա՝ հրաշագործ զօրութիւն ունեցողները, եւ 
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դեռ՝ բժշկելու շնորհք ունեցողները, ուրիշներուն օգնելու դեռ՝ բժշկելու շնորհք ունեցողները, ուրիշներուն օգնելու դեռ՝ բժշկելու շնորհք ունեցողները, ուրիշներուն օգնելու դեռ՝ բժշկելու շնորհք ունեցողները, ուրիշներուն օգնելու 
ընդունակները, վարչական կարողութեամբ օժտուածները, ընդունակները, վարչական կարողութեամբ օժտուածները, ընդունակները, վարչական կարողութեամբ օժտուածները, ընդունակները, վարչական կարողութեամբ օժտուածները, 
յափշտակութեան մէջ լեզունյափշտակութեան մէջ լեզունյափշտակութեան մէջ լեզունյափշտակութեան մէջ լեզուներ խօսողները եւ այդ լեզուներով եր խօսողները եւ այդ լեզուներով եր խօսողները եւ այդ լեզուներով եր խօսողները եւ այդ լեզուներով 
խօսուածը մեկնաբանելու ատակ մարդիկըխօսուածը մեկնաբանելու ատակ մարդիկըխօսուածը մեկնաբանելու ատակ մարդիկըխօսուածը մեկնաբանելու ատակ մարդիկը»»»» ( ( ( (Ա.Կր 12.28 Հմմտ Ա.Կր 12.28 Հմմտ Ա.Կր 12.28 Հմմտ Ա.Կր 12.28 Հմմտ 
12.812.812.812.8----10)10)10)10)::::    Յիշեալ երկու հատուածներուն մէջ ալ, անծանօթ Յիշեալ երկու հատուածներուն մէջ ալ, անծանօթ Յիշեալ երկու հատուածներուն մէջ ալ, անծանօթ Յիշեալ երկու հատուածներուն մէջ ալ, անծանօթ 
լեզուներով խօսելու պարգեւը մէկն է բազմաթիւ պարգեւներէն, լեզուներով խօսելու պարգեւը մէկն է բազմաթիւ պարգեւներէն, լեզուներով խօսելու պարգեւը մէկն է բազմաթիւ պարգեւներէն, լեզուներով խօսելու պարգեւը մէկն է բազմաթիւ պարգեւներէն, 
ուստի չի կրնար բոլորին համար պարտադիր նկատուիլուստի չի կրնար բոլորին համար պարտադիր նկատուիլուստի չի կրնար բոլորին համար պարտադիր նկատուիլուստի չի կրնար բոլորին համար պարտադիր նկատուիլ::::    
Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը բնաւ չբնաւ չբնաւ չբնաւ չ’’’’ըսեր թէ իսկական քրիստոնեայ ըլլալու ըսեր թէ իսկական քրիստոնեայ ըլլալու ըսեր թէ իսկական քրիստոնեայ ըլլալու ըսեր թէ իսկական քրիստոնեայ ըլլալու 
համար պէտք է Սուրբ Հոգիին լեզուներով խօսիլհամար պէտք է Սուրբ Հոգիին լեզուներով խօսիլհամար պէտք է Սուրբ Հոգիին լեզուներով խօսիլհամար պէտք է Սուրբ Հոգիին լեզուներով խօսիլ::::    

Մեծագոյն շնորհքները ցուցադրական շնորհքները չեն, այլ Մեծագոյն շնորհքները ցուցադրական շնորհքները չեն, այլ Մեծագոյն շնորհքները ցուցադրական շնորհքները չեն, այլ Մեծագոյն շնորհքները ցուցադրական շնորհքները չեն, այլ 
այն շնորհքն է որ ամենէն խոնարհ ձեւով կայն շնորհքն է որ ամենէն խոնարհ ձեւով կայն շնորհքն է որ ամենէն խոնարհ ձեւով կայն շնորհքն է որ ամենէն խոնարհ ձեւով կ’’’’արտայայտուի, որ արտայայտուի, որ արտայայտուի, որ արտայայտուի, որ 
ուրիշին ծառայութիւնն է, սիրով կատարուած ծառայութիւնըուրիշին ծառայութիւնն է, սիրով կատարուած ծառայութիւնըուրիշին ծառայութիւնն է, սիրով կատարուած ծառայութիւնըուրիշին ծառայութիւնն է, սիրով կատարուած ծառայութիւնը::::    
Սէրը կը խՍէրը կը խՍէրը կը խՍէրը կը խոնարհի եւ լռութեամբ ուրիշին կը սպասարկէոնարհի եւ լռութեամբ ուրիշին կը սպասարկէոնարհի եւ լռութեամբ ուրիշին կը սպասարկէոնարհի եւ լռութեամբ ուրիշին կը սպասարկէ::::    
Լռութեան մէջ եւ աչքերէն հեռու կատարուած ծառայութիւնները, Լռութեան մէջ եւ աչքերէն հեռու կատարուած ծառայութիւնները, Լռութեան մէջ եւ աչքերէն հեռու կատարուած ծառայութիւնները, Լռութեան մէջ եւ աչքերէն հեռու կատարուած ծառայութիւնները, 
փոքր ծառայութիւնները, իսկական ծառայութիւններն են, փոքր ծառայութիւնները, իսկական ծառայութիւններն են, փոքր ծառայութիւնները, իսկական ծառայութիւններն են, փոքր ծառայութիւնները, իսկական ծառայութիւններն են, 
աստուածահաճոյ ծառայութիւններն ենաստուածահաճոյ ծառայութիւններն ենաստուածահաճոյ ծառայութիւններն ենաստուածահաճոյ ծառայութիւններն են::::    

    
4.4.4.4.----    Մատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կ’’’’արձանագրէ թէ Քրիստոսի մկրտութեան արձանագրէ թէ Քրիստոսի մկրտութեան արձանագրէ թէ Քրիստոսի մկրտութեան արձանագրէ թէ Քրիստոսի մկրտութեան 

ժամանակ ժամանակ ժամանակ ժամանակ ««««երկինքը բացուեցաւերկինքը բացուեցաւերկինքը բացուեցաւերկինքը բացուեցաւ» (» (» (» (Մտ 3.16)Մտ 3.16)Մտ 3.16)Մտ 3.16)::::    Արդեօք երկինքին Արդեօք երկինքին Արդեօք երկինքին Արդեօք երկինքին 
բացուիլը բառացի՞օրէն պէտք է հասկնալբացուիլը բառացի՞օրէն պէտք է հասկնալբացուիլը բառացի՞օրէն պէտք է հասկնալբացուիլը բառացի՞օրէն պէտք է հասկնալ::::    

    
Երկինքը բացուեցաւ բառը բառացիօրէն չենք հասկնարԵրկինքը բացուեցաւ բառը բառացիօրէն չենք հասկնարԵրկինքը բացուեցաւ բառը բառացիօրէն չենք հասկնարԵրկինքը բացուեցաւ բառը բառացիօրէն չենք հասկնար::::    

Բնագիրը Բնագիրը Բնագիրը Բնագիրը ««««բացուեցաւբացուեցաւբացուեցաւբացուեցաւ» » » » բառին փոխարէն աւելի զօրաւոր ու բառին փոխարէն աւելի զօրաւոր ու բառին փոխարէն աւելի զօրաւոր ու բառին փոխարէն աւելի զօրաւոր ու 
յատկանշական բառ մը ունի՝ յատկանշական բառ մը ունի՝ յատկանշական բառ մը ունի՝ յատկանշական բառ մը ունի՝ ««««պատռուեցաւպատռուեցաւպատռուեցաւպատռուեցաւ» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Կարծէք բան Կարծէք բան Կարծէք բան Կարծէք բան 
մը կար մարդս Աստուծմէ բաժնող եւ այդմը կար մարդս Աստուծմէ բաժնող եւ այդմը կար մարդս Աստուծմէ բաժնող եւ այդմը կար մարդս Աստուծմէ բաժնող եւ այդ    բանը պէտք էր բանը պէտք էր բանը պէտք էր բանը պէտք էր 
պատռուէրպատռուէրպատռուէրպատռուէր::::    Եւ ատիկա Քրիստոսով պատռուեցաւԵւ ատիկա Քրիստոսով պատռուեցաւԵւ ատիկա Քրիստոսով պատռուեցաւԵւ ատիկա Քրիստոսով պատռուեցաւ::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
մկրտութեամբ սկսաւ եւ խաչելութեամբ ու յարութեամբ մկրտութեամբ սկսաւ եւ խաչելութեամբ ու յարութեամբ մկրտութեամբ սկսաւ եւ խաչելութեամբ ու յարութեամբ մկրտութեամբ սկսաւ եւ խաչելութեամբ ու յարութեամբ 
ամբողջացաւ պատռուիլը կամ քանդուիլը այն պատին զոր ամբողջացաւ պատռուիլը կամ քանդուիլը այն պատին զոր ամբողջացաւ պատռուիլը կամ քանդուիլը այն պատին զոր ամբողջացաւ պատռուիլը կամ քանդուիլը այն պատին զոր 
մարդս կը բաժնէր Աստուծմէմարդս կը բաժնէր Աստուծմէմարդս կը բաժնէր Աստուծմէմարդս կը բաժնէր Աստուծմէ::::    

Յիշեցէք որ Յիսուսի խաչելութեան ատեն Յիշեցէք որ Յիսուսի խաչելութեան ատեն Յիշեցէք որ Յիսուսի խաչելութեան ատեն Յիշեցէք որ Յիսուսի խաչելութեան ատեն ««««տաճարին տաճարին տաճարին տաճարին 
վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն վար երկու մասի վերէն վար երկու մասի վերէն վար երկու մասի վերէն վար երկու մասի 
բաժնուեցաւբաժնուեցաւբաժնուեցաւբաժնուեցաւ»»»» ( ( ( (Մտ 27.51)Մտ 27.51)Մտ 27.51)Մտ 27.51)::::    Կարծէք մարդոց դիմաց ճշմարտութիւն Կարծէք մարդոց դիմաց ճշմարտութիւն Կարծէք մարդոց դիմաց ճշմարտութիւն Կարծէք մարդոց դիմաց ճշմարտութիւն 
մը կար որ վարագոյրի ետին առնուած էր, որուն մօտենալ կամ մը կար որ վարագոյրի ետին առնուած էր, որուն մօտենալ կամ մը կար որ վարագոյրի ետին առնուած էր, որուն մօտենալ կամ մը կար որ վարագոյրի ետին առնուած էր, որուն մօտենալ կամ 
զայն հասկնալ կարելի չէրզայն հասկնալ կարելի չէրզայն հասկնալ կարելի չէրզայն հասկնալ կարելի չէր::::    Քրիստոսի խաչելութեամբ այդ Քրիստոսի խաչելութեամբ այդ Քրիստոսի խաչելութեամբ այդ Քրիստոսի խաչելութեամբ այդ 
վարագոյրը պատռուեցաւ, եւ մարդուն համար կարելի դարձաւ վարագոյրը պատռուեցաւ, եւ մարդուն համար կարելի դարձաւ վարագոյրը պատռուեցաւ, եւ մարդուն համար կարելի դարձաւ վարագոյրը պատռուեցաւ, եւ մարդուն համար կարելի դարձաւ 
հասկնալ աստուածայինհասկնալ աստուածայինհասկնալ աստուածայինհասկնալ աստուածային    ճշմարտութիւնները եւ մօտենալ ճշմարտութիւնները եւ մօտենալ ճշմարտութիւնները եւ մօտենալ ճշմարտութիւնները եւ մօտենալ 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    
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Հետեւաբար, երկինքին բացուիլը կամ վարագոյրին Հետեւաբար, երկինքին բացուիլը կամ վարագոյրին Հետեւաբար, երկինքին բացուիլը կամ վարագոյրին Հետեւաբար, երկինքին բացուիլը կամ վարագոյրին 
պատռուիլը ցոյց կու տայ Աստուծոյ միջամտութիւնը կամ մուտքը պատռուիլը ցոյց կու տայ Աստուծոյ միջամտութիւնը կամ մուտքը պատռուիլը ցոյց կու տայ Աստուծոյ միջամտութիւնը կամ մուտքը պատռուիլը ցոյց կու տայ Աստուծոյ միջամտութիւնը կամ մուտքը 
մարդկութեան կեանքէն ներս իր երկնաէջ Հոգիով եւ Տէր Յիսուս մարդկութեան կեանքէն ներս իր երկնաէջ Հոգիով եւ Տէր Յիսուս մարդկութեան կեանքէն ներս իր երկնաէջ Հոգիով եւ Տէր Յիսուս մարդկութեան կեանքէն ներս իր երկնաէջ Հոգիով եւ Տէր Յիսուս 
ՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսով::::    Այդ միջամտութիւնն էր որ մարդկութեան Այդ միջամտութիւնն էր որ մարդկութեան Այդ միջամտութիւնն էր որ մարդկութեան Այդ միջամտութիւնն էր որ մարդկութեան 
փրկագործութիփրկագործութիփրկագործութիփրկագործութիւնը պիտի կատարէրւնը պիտի կատարէրւնը պիտի կատարէրւնը պիտի կատարէր::::    Փրկագործութիւնը, այլ Փրկագործութիւնը, այլ Փրկագործութիւնը, այլ Փրկագործութիւնը, այլ 
խօսքով, մեղքերու քաւութիւնը սկսաւ Քրիստոսի մկրտութեամբ խօսքով, մեղքերու քաւութիւնը սկսաւ Քրիստոսի մկրտութեամբ խօսքով, մեղքերու քաւութիւնը սկսաւ Քրիստոսի մկրտութեամբ խօսքով, մեղքերու քաւութիւնը սկսաւ Քրիստոսի մկրտութեամբ 
եւ Սուրբ Հոգիին իջումովը եւ իր լրումին հասաւ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իջումովը եւ իր լրումին հասաւ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իջումովը եւ իր լրումին հասաւ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին իջումովը եւ իր լրումին հասաւ Քրիստոսի 
խաչելութեամբ եւ յարութեամբխաչելութեամբ եւ յարութեամբխաչելութեամբ եւ յարութեամբխաչելութեամբ եւ յարութեամբ::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական 
սուրբ Եկեղեցիսուրբ Եկեղեցիսուրբ Եկեղեցիսուրբ Եկեղեցի»»»»::::    ԹարԹարԹարԹարգմանաբար՝ գմանաբար՝ գմանաբար՝ գմանաբար՝ ««««Կը հաւատանք նաեւ մէկ, Կը հաւատանք նաեւ մէկ, Կը հաւատանք նաեւ մէկ, Կը հաւատանք նաեւ մէկ, 
ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցիինընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցիինընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցիինընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցիին»»»»::::    

    
Մինչեւ հիմա Հաւատամքի քննութեան մէջ, մեր նիւթը Մինչեւ հիմա Հաւատամքի քննութեան մէջ, մեր նիւթը Մինչեւ հիմա Հաւատամքի քննութեան մէջ, մեր նիւթը Մինչեւ հիմա Հաւատամքի քննութեան մէջ, մեր նիւթը 

աստուածութեան անձերուն կը վերաբերէր, նախ Հօրը եւ աստուածութեան անձերուն կը վերաբերէր, նախ Հօրը եւ աստուածութեան անձերուն կը վերաբերէր, նախ Հօրը եւ աստուածութեան անձերուն կը վերաբերէր, նախ Հօրը եւ 
ստեղծագործութեան, Որդիին եւ փրկագործութեան, Սուրբ ստեղծագործութեան, Որդիին եւ փրկագործութեան, Սուրբ ստեղծագործութեան, Որդիին եւ փրկագործութեան, Սուրբ ստեղծագործութեան, Որդիին եւ փրկագործութեան, Սուրբ 
Հոգիին եւ անոր պարգեւներուն կամ Հոգիին եւ անոր պարգեւներուն կամ Հոգիին եւ անոր պարգեւներուն կամ Հոգիին եւ անոր պարգեւներուն կամ եկեղեցիէն ներս եկեղեցիէն ներս եկեղեցիէն ներս եկեղեցիէն ներս 
գործունէթեանգործունէթեանգործունէթեանգործունէթեան::::    

Ասկէ անդին կը սկսի երկրորդ բաժին մը որ Նիկիոյ Ասկէ անդին կը սկսի երկրորդ բաժին մը որ Նիկիոյ Ասկէ անդին կը սկսի երկրորդ բաժին մը որ Նիկիոյ Ասկէ անդին կը սկսի երկրորդ բաժին մը որ Նիկիոյ 
Հաւատամքին մէջ չկայ, այլ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին Հաւատամքին մէջ չկայ, այլ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին Հաւատամքին մէջ չկայ, այլ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին Հաւատամքին մէջ չկայ, այլ Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին 
աւելցուած է, եւ որ կը ներկայացնէ Աստուծոյ կողմէ յայտնուած աւելցուած է, եւ որ կը ներկայացնէ Աստուծոյ կողմէ յայտնուած աւելցուած է, եւ որ կը ներկայացնէ Աստուծոյ կողմէ յայտնուած աւելցուած է, եւ որ կը ներկայացնէ Աստուծոյ կողմէ յայտնուած 
ճշմարտութիւնները, որոնք թիւով եօթն են.ճշմարտութիւնները, որոնք թիւով եօթն են.ճշմարտութիւնները, որոնք թիւով եօթն են.ճշմարտութիւնները, որոնք թիւով եօթն են.---- (1)  (1)  (1)  (1) Եկեղեցի, (2) Եկեղեցի, (2) Եկեղեցի, (2) Եկեղեցի, (2) 
Մկրտութիւն, (3) Մկրտութիւն, (3) Մկրտութիւն, (3) Մկրտութիւն, (3) Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, (4) Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, (4) Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, (4) Ապաշխարութիւն եւ մեղքերու թողութիւն, (4) 
Մեռելներու յարութիւն, (5) Յաւիտենական դատաստան, (6) Մեռելներու յարութիւն, (5) Յաւիտենական դատաստան, (6) Մեռելներու յարութիւն, (5) Յաւիտենական դատաստան, (6) Մեռելներու յարութիւն, (5) Յաւիտենական դատաստան, (6) 
Երկինքի արքայութիւն, (7) Յաւիտենական կեանքԵրկինքի արքայութիւն, (7) Յաւիտենական կեանքԵրկինքի արքայութիւն, (7) Յաւիտենական կեանքԵրկինքի արքայութիւն, (7) Յաւիտենական կեանք::::    

Կու գանք հիմա մեր քննելիք հաստատումին՝ Կու գանք հիմա մեր քննելիք հաստատումին՝ Կու գանք հիմա մեր քննելիք հաստատումին՝ Կու գանք հիմա մեր քննելիք հաստատումին՝ ««««Կը Կը Կը Կը 
հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ 
ԵկեղեցիինԵկեղեցիինԵկեղեցիինԵկեղեցիին»»»»::::    Գրաբարի մէջ Գրաբարի մէջ Գրաբարի մէջ Գրաբարի մէջ ««««սուրբսուրբսուրբսուրբ» » » » բառը չկայ, բայց բառը չկայ, բայց բառը չկայ, բայց բառը չկայ, բայց 
արտասանած ատեն մենք զայն կը ներառնենք, որովհետեւ արտասանած ատեն մենք զայն կը ներառնենք, որովհետեւ արտասանած ատեն մենք զայն կը ներառնենք, որովհետեւ արտասանած ատեն մենք զայն կը ներառնենք, որովհետեւ 
ատիկա տեղ գտած է Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին խմբագրուած ատիկա տեղ գտած է Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին խմբագրուած ատիկա տեղ գտած է Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին խմբագրուած ատիկա տեղ գտած է Կոստանդնուպոլսոյ ժողովին խմբագրուած 
Հաւատամքին մէջ, ինչպէս նաեւ, մեր ծիսական գիրքերուն եւ հին Հաւատամքին մէջ, ինչպէս նաեւ, մեր ծիսական գիրքերուն եւ հին Հաւատամքին մէջ, ինչպէս նաեւ, մեր ծիսական գիրքերուն եւ հին Հաւատամքին մէջ, ինչպէս նաեւ, մեր ծիսական գիրքերուն եւ հին 
ձեռագրական օրինակներուն մէջձեռագրական օրինակներուն մէջձեռագրական օրինակներուն մէջձեռագրական օրինակներուն մէջ::::    

Կը սկսինք հարցումով մը՝ ի՞նչ կը նշանակէ Կը սկսինք հարցումով մը՝ ի՞նչ կը նշանակէ Կը սկսինք հարցումով մը՝ ի՞նչ կը նշանակէ Կը սկսինք հարցումով մը՝ ի՞նչ կը նշանակէ ««««եկեեկեեկեեկեղեցիղեցիղեցիղեցի»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
բառը ունինք թէբառը ունինք թէբառը ունինք թէբառը ունինք թէ´́́́    Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´́́́    Նոր Կտակարաններուն մէջ, բայց Նոր Կտակարաններուն մէջ, բայց Նոր Կտակարաններուն մէջ, բայց Նոր Կտակարաններուն մէջ, բայց 
աշխարհաբար թարգմանութեանց պարագային Հին աշխարհաբար թարգմանութեանց պարագային Հին աշխարհաբար թարգմանութեանց պարագային Հին աշխարհաբար թարգմանութեանց պարագային Հին 
Կտակարանին մէջ այդ բառը չկայԿտակարանին մէջ այդ բառը չկայԿտակարանին մէջ այդ բառը չկայԿտակարանին մէջ այդ բառը չկայ::::    Սովորաբար կՍովորաբար կՍովորաբար կՍովորաբար կ’’’’ըսուի որ ըսուի որ ըսուի որ ըսուի որ 
եկեղեցին կառոյցը կամ շէնքը չէ եւ ատիկա շիտակ էեկեղեցին կառոյցը կամ շէնքը չէ եւ ատիկա շիտակ էեկեղեցին կառոյցը կամ շէնքը չէ եւ ատիկա շիտակ էեկեղեցին կառոյցը կամ շէնքը չէ եւ ատիկա շիտակ է::::    
Աստուածաշունչին մէջ, եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք Աստուածաշունչին մէջ, եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք Աստուածաշունչին մէջ, եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք Աստուածաշունչին մէջ, եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք 
հահահահաւատացեալներու հաւաքոյթ մը, պաշտամունքային հաւաքոյթ ւատացեալներու հաւաքոյթ մը, պաշտամունքային հաւաքոյթ ւատացեալներու հաւաքոյթ մը, պաշտամունքային հաւաքոյթ ւատացեալներու հաւաքոյթ մը, պաշտամունքային հաւաքոյթ 
մը, այլ խօսքով, բազմութիւն մը՝ որ քովիմը, այլ խօսքով, բազմութիւն մը՝ որ քովիմը, այլ խօսքով, բազմութիւն մը՝ որ քովիմը, այլ խօսքով, բազմութիւն մը՝ որ քովի----քովի եկած է Աստուծոյ քովի եկած է Աստուծոյ քովի եկած է Աստուծոյ քովի եկած է Աստուծոյ 
պաշտամունք մատուցանելու համարպաշտամունք մատուցանելու համարպաշտամունք մատուցանելու համարպաշտամունք մատուցանելու համար::::    

ԸլլաԸլլաԸլլաԸլլա´́́́յ Հին Ուխտի հասկացողութեամբ եւ ըլլայ Հին Ուխտի հասկացողութեամբ եւ ըլլայ Հին Ուխտի հասկացողութեամբ եւ ըլլայ Հին Ուխտի հասկացողութեամբ եւ ըլլա´́́́յ Նոր Ուխտի յ Նոր Ուխտի յ Նոր Ուխտի յ Նոր Ուխտի 
հասկացողութեամբ, եկեղեցին ի մի խմբուած Աստուծոյ հասկացողութեամբ, եկեղեցին ի մի խմբուած Աստուծոյ հասկացողութեամբ, եկեղեցին ի մի խմբուած Աստուծոյ հասկացողութեամբ, եկեղեցին ի մի խմբուած Աստուծոյ 
ժողովուրդն էժողովուրդն էժողովուրդն էժողովուրդն է::::    Երբ Հաւատամքին մէջ Երբ Հաւատամքին մէջ Երբ Հաւատամքին մէջ Երբ Հաւատամքին մէջ ««««եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի» » » » բառին կը բառին կը բառին կը բառին կը 
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հանդիպինք, շատ բնական է մտածել որ Հին Կտակարանի հանդիպինք, շատ բնական է մտածել որ Հին Կտակարանի հանդիպինք, շատ բնական է մտածել որ Հին Կտակարանի հանդիպինք, շատ բնական է մտածել որ Հին Կտակարանի 
ժամանակ կամ անոր մէջ ակնարկութիւն չկայ եկեղեցիին, այլ ժամանակ կամ անոր մէջ ակնարկութիւն չկայ եկեղեցիին, այլ ժամանակ կամ անոր մէջ ակնարկութիւն չկայ եկեղեցիին, այլ ժամանակ կամ անոր մէջ ակնարկութիւն չկայ եկեղեցիին, այլ 
գլխաւորաբար Նոր Կտակարանին մէջ է որ կը խօսուի անոր գլխաւորաբար Նոր Կտակարանին մէջ է որ կը խօսուի անոր գլխաւորաբար Նոր Կտակարանին մէջ է որ կը խօսուի անոր գլխաւորաբար Նոր Կտակարանին մէջ է որ կը խօսուի անոր 
մասինմասինմասինմասին::::    

19191919----րդ դարու աշխարհականրդ դարու աշխարհականրդ դարու աշխարհականրդ դարու աշխարհական29292929    աստուածաբաններէն՝ Գրիգոր աստուածաբաններէն՝ Գրիգոր աստուածաբաններէն՝ Գրիգոր աստուածաբաններէն՝ Գրիգոր 
Դպիր ՓեշԴպիր ՓեշԴպիր ՓեշԴպիր Փեշտմալճեան տմալճեան տմալճեան տմալճեան ««««ԼուսաշաւիղԼուսաշաւիղԼուսաշաւիղԼուսաշաւիղ» » » » կոչուած գիրք մը ունի որ կոչուած գիրք մը ունի որ կոչուած գիրք մը ունի որ կոչուած գիրք մը ունի որ 
Հաւատամքին քննութիւնն էՀաւատամքին քննութիւնն էՀաւատամքին քննութիւնն էՀաւատամքին քննութիւնն է::::    Անոր մէջ խօսելով եկեղեցիին Անոր մէջ խօսելով եկեղեցիին Անոր մէջ խօսելով եկեղեցիին Անոր մէջ խօսելով եկեղեցիին 
մասին՝ կմասին՝ կմասին՝ կմասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եկեղեցին հաւաքոյթն է այն զինուորեալներուն, Եկեղեցին հաւաքոյթն է այն զինուորեալներուն, Եկեղեցին հաւաքոյթն է այն զինուորեալներուն, Եկեղեցին հաւաքոյթն է այն զինուորեալներուն, 
հաւատացեալներուն ու մկրտուածներուն, որոնք իրարու հաւատացեալներուն ու մկրտուածներուն, որոնք իրարու հաւատացեալներուն ու մկրտուածներուն, որոնք իրարու հաւատացեալներուն ու մկրտուածներուն, որոնք իրարու 
միացած են մէկ ուղղափառ հաւատքով, եւ սրբարար միացած են մէկ ուղղափառ հաւատքով, եւ սրբարար միացած են մէկ ուղղափառ հաւատքով, եւ սրբարար միացած են մէկ ուղղափառ հաւատքով, եւ սրբարար 
խորհուրխորհուրխորհուրխորհուրդներուն հաղորդակցութեամբ, որոնք կը կառավարուին դներուն հաղորդակցութեամբ, որոնք կը կառավարուին դներուն հաղորդակցութեամբ, որոնք կը կառավարուին դներուն հաղորդակցութեամբ, որոնք կը կառավարուին 
օրինաւոր հովիւներով, իբրեւ միակ հովուապետ եւ գլուխ օրինաւոր հովիւներով, իբրեւ միակ հովուապետ եւ գլուխ օրինաւոր հովիւներով, իբրեւ միակ հովուապետ եւ գլուխ օրինաւոր հովիւներով, իբրեւ միակ հովուապետ եւ գլուխ 
ունենալով՝ Քրիստոսունենալով՝ Քրիստոսունենալով՝ Քրիստոսունենալով՝ Քրիստոս»»»»::::    

Եկեղեցիին ստորոգելիներուն մասին խօսելէ առաջ, քիչ մը Եկեղեցիին ստորոգելիներուն մասին խօսելէ առաջ, քիչ մը Եկեղեցիին ստորոգելիներուն մասին խօսելէ առաջ, քիչ մը Եկեղեցիին ստորոգելիներուն մասին խօսելէ առաջ, քիչ մը 
աւելի խորացնենք մեր գիտելիքները անոր վերաբերեալ.աւելի խորացնենք մեր գիտելիքները անոր վերաբերեալ.աւելի խորացնենք մեր գիտելիքները անոր վերաբերեալ.աւելի խորացնենք մեր գիտելիքները անոր վերաբերեալ.----    

1.1.1.1.----    Առաջին հերթին որոշ կէտերով պիտիԱռաջին հերթին որոշ կէտերով պիտիԱռաջին հերթին որոշ կէտերով պիտիԱռաջին հերթին որոշ կէտերով պիտի    սահմանեմ սահմանեմ սահմանեմ սահմանեմ 
եկեղեցինեկեղեցինեկեղեցինեկեղեցին::::    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ժողովուրդն 
էէէէ::::    Եկեղեցին Աստուծոյ ժառանգութիւնն էԵկեղեցին Աստուծոյ ժառանգութիւնն էԵկեղեցին Աստուծոյ ժառանգութիւնն էԵկեղեցին Աստուծոյ ժառանգութիւնն է::::    Եկեղեցին Աստուծոյ Եկեղեցին Աստուծոյ Եկեղեցին Աստուծոյ Եկեղեցին Աստուծոյ 
հաւատարիմ եղողներուն հաւաքոյթն էհաւատարիմ եղողներուն հաւաքոյթն էհաւատարիմ եղողներուն հաւաքոյթն էհաւատարիմ եղողներուն հաւաքոյթն է::::    Ծննդոց գիրքէն գիտենք Ծննդոց գիրքէն գիտենք Ծննդոց գիրքէն գիտենք Ծննդոց գիրքէն գիտենք 
որ անկումէն ետք եւ Ադամի դրախտէն արտաքսուելէն ետք, որ անկումէն ետք եւ Ադամի դրախտէն արտաքսուելէն ետք, որ անկումէն ետք եւ Ադամի դրախտէն արտաքսուելէն ետք, որ անկումէն ետք եւ Ադամի դրախտէն արտաքսուելէն ետք, 
անոր զաւակներուն ընդմէջէն երանոր զաւակներուն ընդմէջէն երանոր զաւակներուն ընդմէջէն երանոր զաւակներուն ընդմէջէն երկու ճիւղ կը ներկայացուիկու ճիւղ կը ներկայացուիկու ճիւղ կը ներկայացուիկու ճիւղ կը ներկայացուի::::    Սէթի Սէթի Սէթի Սէթի 
ճիւղը կամ սերունդը՝ զոր մենք կը կոչենք բարեպաշտ ճիւղը. ճիւղը կամ սերունդը՝ զոր մենք կը կոչենք բարեպաշտ ճիւղը. ճիւղը կամ սերունդը՝ զոր մենք կը կոչենք բարեպաշտ ճիւղը. ճիւղը կամ սերունդը՝ զոր մենք կը կոչենք բարեպաշտ ճիւղը. 
ասիկա այն ճիւղն է որուն Աստուած իր յայտնութիւնը կու տայ, ասիկա այն ճիւղն է որուն Աստուած իր յայտնութիւնը կու տայ, ասիկա այն ճիւղն է որուն Աստուած իր յայտնութիւնը կու տայ, ասիկա այն ճիւղն է որուն Աստուած իր յայտնութիւնը կու տայ, 
որպէսզի աստուածպաշտութիւնը այս աշխարհի մէջ տեսակ մը որպէսզի աստուածպաշտութիւնը այս աշխարհի մէջ տեսակ մը որպէսզի աստուածպաշտութիւնը այս աշխարհի մէջ տեսակ մը որպէսզի աստուածպաշտութիւնը այս աշխարհի մէջ տեսակ մը 
իր աւանդը շարունակէիր աւանդը շարունակէիր աւանդը շարունակէիր աւանդը շարունակէ::::    Այս ճիւղին մաս կազմողները անոնք են՝ Այս ճիւղին մաս կազմողները անոնք են՝ Այս ճիւղին մաս կազմողները անոնք են՝ Այս ճիւղին մաս կազմողները անոնք են՝ 
որոնքորոնքորոնքորոնք    Աստուծոյ հաւատարմութիւն ուխտած են, անոր խօսքին Աստուծոյ հաւատարմութիւն ուխտած են, անոր խօսքին Աստուծոյ հաւատարմութիւն ուխտած են, անոր խօսքին Աստուծոյ հաւատարմութիւն ուխտած են, անոր խօսքին 
կապուած եւ անոր առաջնորդութեան կառչած են, եւ կը կազմեն կապուած եւ անոր առաջնորդութեան կառչած են, եւ կը կազմեն կապուած եւ անոր առաջնորդութեան կառչած են, եւ կը կազմեն կապուած եւ անոր առաջնորդութեան կառչած են, եւ կը կազմեն 
մարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը՝ Սէթի սերունդըմարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը՝ Սէթի սերունդըմարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը՝ Սէթի սերունդըմարդկութեան աստուածապաշտ սերունդը՝ Սէթի սերունդը::::    

Երկրորդ ճիւղը Կայէնէն սկիզբ առնող ճիւղն էԵրկրորդ ճիւղը Կայէնէն սկիզբ առնող ճիւղն էԵրկրորդ ճիւղը Կայէնէն սկիզբ առնող ճիւղն էԵրկրորդ ճիւղը Կայէնէն սկիզբ առնող ճիւղն է::::    Կայէնէն Կայէնէն Կայէնէն Կայէնէն 
սկիզբ առնող այդ գիծը, ինչպէս Կայէնը ինքն էր, Աստուծոսկիզբ առնող այդ գիծը, ինչպէս Կայէնը ինքն էր, Աստուծոսկիզբ առնող այդ գիծը, ինչպէս Կայէնը ինքն էր, Աստուծոսկիզբ առնող այդ գիծը, ինչպէս Կայէնը ինքն էր, Աստուծոյ յ յ յ 
պատուիրաններէն հեռացող, անոր հնազանդութենէն դուրս պատուիրաններէն հեռացող, անոր հնազանդութենէն դուրս պատուիրաններէն հեռացող, անոր հնազանդութենէն դուրս պատուիրաններէն հեռացող, անոր հնազանդութենէն դուրս 
եկող, նոյնիսկ անոր օրէնքներուն եւ դրած կարգերուն դէմ գործող եկող, նոյնիսկ անոր օրէնքներուն եւ դրած կարգերուն դէմ գործող եկող, նոյնիսկ անոր օրէնքներուն եւ դրած կարգերուն դէմ գործող եկող, նոյնիսկ անոր օրէնքներուն եւ դրած կարգերուն դէմ գործող 
ճիւղն էճիւղն էճիւղն էճիւղն է::::    Կայէնի ճիւղը կամ սերունդը, ժամանակի ընթացքին Կայէնի ճիւղը կամ սերունդը, ժամանակի ընթացքին Կայէնի ճիւղը կամ սերունդը, ժամանակի ընթացքին Կայէնի ճիւղը կամ սերունդը, ժամանակի ընթացքին 
աւելի եւ աւելի խորացաւ մեղքի մէջ եւ ամբողջութեամբ մոռցաւ աւելի եւ աւելի խորացաւ մեղքի մէջ եւ ամբողջութեամբ մոռցաւ աւելի եւ աւելի խորացաւ մեղքի մէջ եւ ամբողջութեամբ մոռցաւ աւելի եւ աւելի խորացաւ մեղքի մէջ եւ ամբողջութեամբ մոռցաւ 

                                                 
29 Աստուածաբանութիւնը անցնող դարերուն միայն եկեղեցականներուն գործը չէ եղած.  

ներկայ դարուն է որ միայն կարծէք աշխարհականները ամբողջութեամբ ձեռք քաշեր են, եւ 
այդ կալուածը՝ կրօնագիտական, եկեղեցագիտական կամ աստուածաբանական մնացեր է 
միայն եկեղեցականներուն:  



 

www.hygradaran.weebly.com 352

զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած::::    Ան սկսաւ ապրիլ առանց ԱսԱն սկսաւ ապրիլ առանց ԱսԱն սկսաւ ապրիլ առանց ԱսԱն սկսաւ ապրիլ առանց Աստուծոյ, սկսաւ ապրիլ տուծոյ, սկսաւ ապրիլ տուծոյ, սկսաւ ապրիլ տուծոյ, սկսաւ ապրիլ 
անօրէն եւ ամբարիշտ կեանք մըանօրէն եւ ամբարիշտ կեանք մըանօրէն եւ ամբարիշտ կեանք մըանօրէն եւ ամբարիշտ կեանք մը::::    

Այս երկու ճիւղերէն ո՞ր մէկը Աստուծոյ սերունդն էԱյս երկու ճիւղերէն ո՞ր մէկը Աստուծոյ սերունդն էԱյս երկու ճիւղերէն ո՞ր մէկը Աստուծոյ սերունդն էԱյս երկու ճիւղերէն ո՞ր մէկը Աստուծոյ սերունդն է::::    
Բնականաբար Սէթի սերունդըԲնականաբար Սէթի սերունդըԲնականաբար Սէթի սերունդըԲնականաբար Սէթի սերունդը::::    Աստուած իր այս սերունդը Աստուած իր այս սերունդը Աստուած իր այս սերունդը Աստուած իր այս սերունդը 
բազմաթիւ անգամներ կը կոչէ իր սեփական ժողովուրդը, իր բազմաթիւ անգամներ կը կոչէ իր սեփական ժողովուրդը, իր բազմաթիւ անգամներ կը կոչէ իր սեփական ժողովուրդը, իր բազմաթիւ անգամներ կը կոչէ իր սեփական ժողովուրդը, իր 
ժառանգութիւնըժառանգութիւնըժառանգութիւնըժառանգութիւնը::::    Աստուածպաշտութեան այս գիծը Աբրահամի Աստուածպաշտութեան այս գիծը Աբրահամի Աստուածպաշտութեան այս գիծը Աբրահամի Աստուածպաշտութեան այս գիծը Աբրահամի 
սերուսերուսերուսերունդի գիծով էր որ պիտի շարունակուէր եւ պահպանուէր նդի գիծով էր որ պիտի շարունակուէր եւ պահպանուէր նդի գիծով էր որ պիտի շարունակուէր եւ պահպանուէր նդի գիծով էր որ պիտի շարունակուէր եւ պահպանուէր 
հասնելու համար մինչեւ Քրիստոսհասնելու համար մինչեւ Քրիստոսհասնելու համար մինչեւ Քրիստոսհասնելու համար մինչեւ Քրիստոս::::    Բայց Քրիստոս եկաւ մեզի Բայց Քրիստոս եկաւ մեզի Բայց Քրիստոս եկաւ մեզի Բայց Քրիստոս եկաւ մեզի 
ցոյց տալու որ Աբրահամի սերունդը միայն մէկ առաւելութիւն ցոյց տալու որ Աբրահամի սերունդը միայն մէկ առաւելութիւն ցոյց տալու որ Աբրահամի սերունդը միայն մէկ առաւելութիւն ցոյց տալու որ Աբրահամի սերունդը միայն մէկ առաւելութիւն 
ցուցաբերած էր իր կեանքին մէջ, այն՝ որ ան եղած էր ցուցաբերած էր իր կեանքին մէջ, այն՝ որ ան եղած էր ցուցաբերած էր իր կեանքին մէջ, այն՝ որ ան եղած էր ցուցաբերած էր իր կեանքին մէջ, այն՝ որ ան եղած էր 
նախանձախնդիրնախանձախնդիրնախանձախնդիրնախանձախնդիր::::    Նախանձախնդիր՝ Աստուծոյ խօսքին եւ անոՆախանձախնդիր՝ Աստուծոյ խօսքին եւ անոՆախանձախնդիր՝ Աստուծոյ խօսքին եւ անոՆախանձախնդիր՝ Աստուծոյ խօսքին եւ անոր ր ր ր 
պահպանութեան հանդէպ, անոր անաղարտ փոխանցման պահպանութեան հանդէպ, անոր անաղարտ փոխանցման պահպանութեան հանդէպ, անոր անաղարտ փոխանցման պահպանութեան հանդէպ, անոր անաղարտ փոխանցման 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    

Այս նախանձախնդրութիւնը սքանչելի կերպով Աստուծոյ Այս նախանձախնդրութիւնը սքանչելի կերպով Աստուծոյ Այս նախանձախնդրութիւնը սքանչելի կերպով Աստուծոյ Այս նախանձախնդրութիւնը սքանչելի կերպով Աստուծոյ 
ծրագիրին կը ծառայէրծրագիրին կը ծառայէրծրագիրին կը ծառայէրծրագիրին կը ծառայէր::::    Բայց Աստուած ասկէ աւելին կԲայց Աստուած ասկէ աւելին կԲայց Աստուած ասկէ աւելին կԲայց Աստուած ասկէ աւելին կ’’’’ուզէր ու ուզէր ու ուզէր ու ուզէր ու 
կը սպասէրկը սպասէրկը սպասէրկը սպասէր::::    Ան տարբեր ժողովուրդ մը կԱն տարբեր ժողովուրդ մը կԱն տարբեր ժողովուրդ մը կԱն տարբեր ժողովուրդ մը կ’’’’ուզէր, իրեն նուիրուած ուզէր, իրեն նուիրուած ուզէր, իրեն նուիրուած ուզէր, իրեն նուիրուած 
հաւատարիմ ժողովուրդ մը, որ ըլլար աստուահաւատարիմ ժողովուրդ մը, որ ըլլար աստուահաւատարիմ ժողովուրդ մը, որ ըլլար աստուահաւատարիմ ժողովուրդ մը, որ ըլլար աստուածապաշտ ծապաշտ ծապաշտ ծապաշտ 
ժողովուրդ մըժողովուրդ մըժողովուրդ մըժողովուրդ մը::::    Ժողովուրդ մը՝ որ աստուածպաշտութիւնը Ժողովուրդ մը՝ որ աստուածպաշտութիւնը Ժողովուրդ մը՝ որ աստուածպաշտութիւնը Ժողովուրդ մը՝ որ աստուածպաշտութիւնը 
ունենար ոունենար ոունենար ոունենար ո´́́́չ միայն օրէնքնով, այլ այդ օրէնքին ետին կեցող եւ չ միայն օրէնքնով, այլ այդ օրէնքին ետին կեցող եւ չ միայն օրէնքնով, այլ այդ օրէնքին ետին կեցող եւ չ միայն օրէնքնով, այլ այդ օրէնքին ետին կեցող եւ 
մարդը լեցնող Աստուծոյ Սուրբ Հոգիովմարդը լեցնող Աստուծոյ Սուրբ Հոգիովմարդը լեցնող Աստուծոյ Սուրբ Հոգիովմարդը լեցնող Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով::::    

Եւ անոր համար ալ Աստուած շուտով նոր ժողովուրդ մը Եւ անոր համար ալ Աստուած շուտով նոր ժողովուրդ մը Եւ անոր համար ալ Աստուած շուտով նոր ժողովուրդ մը Եւ անոր համար ալ Աստուած շուտով նոր ժողովուրդ մը 
պիտի ընտրէր աշխարհի բոլոր ազգերէն, ինչպէս կանուխէն պիտի ընտրէր աշխարհի բոլոր ազգերէն, ինչպէս կանուխէն պիտի ընտրէր աշխարհի բոլոր ազգերէն, ինչպէս կանուխէն պիտի ընտրէր աշխարհի բոլոր ազգերէն, ինչպէս կանուխէն 
ԴաւիթԴաւիթԴաւիթԴաւիթ    մարգարէին բերնով իր Օծեալին՝ Քրիստոսի՝ ըսաւ. մարգարէին բերնով իր Օծեալին՝ Քրիստոսի՝ ըսաւ. մարգարէին բերնով իր Օծեալին՝ Քրիստոսի՝ ըսաւ. մարգարէին բերնով իր Օծեալին՝ Քրիստոսի՝ ըսաւ. 
««««Ազգերը քեզի պիտի տամ իբրեւ ժառանգութիւնԱզգերը քեզի պիտի տամ իբրեւ ժառանգութիւնԱզգերը քեզի պիտի տամ իբրեւ ժառանգութիւնԱզգերը քեզի պիտի տամ իբրեւ ժառանգութիւն»»»» ( ( ( (Սղ 2.8)Սղ 2.8)Սղ 2.8)Սղ 2.8)::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
երկրի բոլոր ազգերէն ընտրուած այդ ժողովուրդը կամ այդ երկրի բոլոր ազգերէն ընտրուած այդ ժողովուրդը կամ այդ երկրի բոլոր ազգերէն ընտրուած այդ ժողովուրդը կամ այդ երկրի բոլոր ազգերէն ընտրուած այդ ժողովուրդը կամ այդ 
ժառանգութիւնը բնականօրէն եկեղեցին է, այլ խօսքով՝ մենք ենքժառանգութիւնը բնականօրէն եկեղեցին է, այլ խօսքով՝ մենք ենքժառանգութիւնը բնականօրէն եկեղեցին է, այլ խօսքով՝ մենք ենքժառանգութիւնը բնականօրէն եկեղեցին է, այլ խօսքով՝ մենք ենք::::    
Յիշեցէք պատարագիչ քահանային խօսքը զոր ան կՅիշեցէք պատարագիչ քահանային խօսքը զոր ան կՅիշեցէք պատարագիչ քահանային խօսքը զոր ան կՅիշեցէք պատարագիչ քահանային խօսքը զոր ան կ’’’’արտասանէ արտասանէ արտասանէ արտասանէ 
սուրբ Պատարագի աւարտին՝ սուրբ Պատարագի աւարտին՝ սուրբ Պատարագի աւարտին՝ սուրբ Պատարագի աւարտին՝ ««««ՓրկէՓրկէՓրկէՓրկէ´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, քու ժողովուրդդ, ր, քու ժողովուրդդ, ր, քու ժողովուրդդ, ր, քու ժողովուրդդ, 
օրհնէ քու ժառանգութիւնդ, դուն հովուէ զանոնք, առաջնորդէ օրհնէ քու ժառանգութիւնդ, դուն հովուէ զանոնք, առաջնորդէ օրհնէ քու ժառանգութիւնդ, դուն հովուէ զանոնք, առաջնորդէ օրհնէ քու ժառանգութիւնդ, դուն հովուէ զանոնք, առաջնորդէ 
մինչեւ յաւիտեանմինչեւ յաւիտեանմինչեւ յաւիտեանմինչեւ յաւիտեան»»»»::::    

2.2.2.2.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ երկինքի 
քաղաքացիութեան պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ քաղաքացիութեան պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ քաղաքացիութեան պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ քաղաքացիութեան պատրաստութեան վայրն է, Աստուծոյ 
օրէնքներուն պահպանութեամբօրէնքներուն պահպանութեամբօրէնքներուն պահպանութեամբօրէնքներուն պահպանութեամբ::::    ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցին Աստուծոյ ն Աստուծոյ ն Աստուծոյ ն Աստուծոյ 
ժողովուրդն է, ըսինքժողովուրդն է, ըսինքժողովուրդն է, ըսինքժողովուրդն է, ըսինք::::    Ոեւէ ժողովուրդ, ոեւէ ազգ, պէտք ունի Ոեւէ ժողովուրդ, ոեւէ ազգ, պէտք ունի Ոեւէ ժողովուրդ, ոեւէ ազգ, պէտք ունի Ոեւէ ժողովուրդ, ոեւէ ազգ, պէտք ունի 
օրէնքի, սահմանադրութեանօրէնքի, սահմանադրութեանօրէնքի, սահմանադրութեանօրէնքի, սահմանադրութեան::::    Ինչպէս կարելի չէ պատկերացնել Ինչպէս կարելի չէ պատկերացնել Ինչպէս կարելի չէ պատկերացնել Ինչպէս կարելի չէ պատկերացնել 
ոեւէ երկիր կամ պետութիւն առանց սահմանադրութեան, ոեւէ երկիր կամ պետութիւն առանց սահմանադրութեան, ոեւէ երկիր կամ պետութիւն առանց սահմանադրութեան, ոեւէ երկիր կամ պետութիւն առանց սահմանադրութեան, 
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այնպէս ալ կարելի չէ պատկերացնել Աստուծոյ եկեղեցին՝ այնպէս ալ կարելի չէ պատկերացնել Աստուծոյ եկեղեցին՝ այնպէս ալ կարելի չէ պատկերացնել Աստուծոյ եկեղեցին՝ այնպէս ալ կարելի չէ պատկերացնել Աստուծոյ եկեղեցին՝ 
ժողովուրդը, առանց օրէնքիժողովուրդը, առանց օրէնքիժողովուրդը, առանց օրէնքիժողովուրդը, առանց օրէնքի::::    

Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ ժողովուրդին հայրենիքը երկինքն էժողովուրդին հայրենիքը երկինքն էժողովուրդին հայրենիքը երկինքն էժողովուրդին հայրենիքը երկինքն է::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ հաւատացեալները կը կոչէ երկինքի քաղաքացիներ առաքեալ հաւատացեալները կը կոչէ երկինքի քաղաքացիներ առաքեալ հաւատացեալները կը կոչէ երկինքի քաղաքացիներ առաքեալ հաւատացեալները կը կոչէ երկինքի քաղաքացիներ 
((((Փլպ 3.20)Փլպ 3.20)Փլպ 3.20)Փլպ 3.20)::::    Հետեւաբար, ինչպէս այս աշխարհի վրայ, եթէ կՀետեւաբար, ինչպէս այս աշխարհի վրայ, եթէ կՀետեւաբար, ինչպէս այս աշխարհի վրայ, եթէ կՀետեւաբար, ինչպէս այս աշխարհի վրայ, եթէ կ’’’’ուզեմ ուզեմ ուզեմ ուզեմ 
ոեւէ երկրի քաղաքացիութիւն ձեռք ձգել, պէտք է ճանչնամ եւ ոեւէ երկրի քաղաքացիութիւն ձեռք ձգել, պէտք է ճանչնամ եւ ոեւէ երկրի քաղաքացիութիւն ձեռք ձգել, պէտք է ճանչնամ եւ ոեւէ երկրի քաղաքացիութիւն ձեռք ձգել, պէտք է ճանչնամ եւ 
սորվիմ այդ երկրին սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները եւ սորվիմ այդ երկրին սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները եւ սորվիմ այդ երկրին սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները եւ սորվիմ այդ երկրին սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները եւ որոշ որոշ որոշ որոշ 
քննութենէ անցնիմ, այնպէս ալ, մենք՝ Աստուծոյ զաւակներս, որ քննութենէ անցնիմ, այնպէս ալ, մենք՝ Աստուծոյ զաւակներս, որ քննութենէ անցնիմ, այնպէս ալ, մենք՝ Աստուծոյ զաւակներս, որ քննութենէ անցնիմ, այնպէս ալ, մենք՝ Աստուծոյ զաւակներս, որ 
կոչուած ենք ըլլալու երկինքի քաղաքացիները, պէտք է սորվինք կոչուած ենք ըլլալու երկինքի քաղաքացիները, պէտք է սորվինք կոչուած ենք ըլլալու երկինքի քաղաքացիները, պէտք է սորվինք կոչուած ենք ըլլալու երկինքի քաղաքացիները, պէտք է սորվինք 
եկեղեցիին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ հիմնական եկեղեցիին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ հիմնական եկեղեցիին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ հիմնական եկեղեցիին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ հիմնական 
սահմանադրութիւնը, օրէնքները, եւ մանաւանդ սորվինք սահմանադրութիւնը, օրէնքները, եւ մանաւանդ սորվինք սահմանադրութիւնը, օրէնքները, եւ մանաւանդ սորվինք սահմանադրութիւնը, օրէնքները, եւ մանաւանդ սորվինք 
կիրարկել զանոնքկիրարկել զանոնքկիրարկել զանոնքկիրարկել զանոնք::::    

Ինչպէս Հին Կտակարանի եկեղեցիիԻնչպէս Հին Կտակարանի եկեղեցիիԻնչպէս Հին Կտակարանի եկեղեցիիԻնչպէս Հին Կտակարանի եկեղեցիին, այնպէս ալ Նոր ն, այնպէս ալ Նոր ն, այնպէս ալ Նոր ն, այնպէս ալ Նոր 
Կտակարանի եկեղեցիին հիմնական նպատակը ատիկա էԿտակարանի եկեղեցիին հիմնական նպատակը ատիկա էԿտակարանի եկեղեցիին հիմնական նպատակը ատիկա էԿտակարանի եկեղեցիին հիմնական նպատակը ատիկա է::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
պատճառով ալ Աստուած իր ժողովուրդին ամբողջ կեանքը պատճառով ալ Աստուած իր ժողովուրդին ամբողջ կեանքը պատճառով ալ Աստուած իր ժողովուրդին ամբողջ կեանքը պատճառով ալ Աստուած իր ժողովուրդին ամբողջ կեանքը 
այնպէս մը կազմակերպեց, որ անիկա ըլլայ աստուածպետական այնպէս մը կազմակերպեց, որ անիկա ըլլայ աստուածպետական այնպէս մը կազմակերպեց, որ անիկա ըլլայ աստուածպետական այնպէս մը կազմակերպեց, որ անիկա ըլլայ աստուածպետական 
դրութիւնդրութիւնդրութիւնդրութիւն::::    Աստուածպետական դրութիւն կամ Աստուածպետական դրութիւն կամ Աստուածպետական դրութիւն կամ Աստուածպետական դրութիւն կամ 
աստուածպետութիւն ըսելով, կը հասկնանք պետութիւն մըաստուածպետութիւն ըսելով, կը հասկնանք պետութիւն մըաստուածպետութիւն ըսելով, կը հասկնանք պետութիւն մըաստուածպետութիւն ըսելով, կը հասկնանք պետութիւն մը՝ ՝ ՝ ՝ 
որուն գլուխը, ղեկավարը, թագաւորը, դատաւորը Աստուած որուն գլուխը, ղեկավարը, թագաւորը, դատաւորը Աստուած որուն գլուխը, ղեկավարը, թագաւորը, դատաւորը Աստուած որուն գլուխը, ղեկավարը, թագաւորը, դատաւորը Աստուած 
իիիի´́́́նքն է, ուղղակիօրէն ինքն է, ուղղակիօրէն ինքն է, ուղղակիօրէն ինքն է, ուղղակիօրէն ի´́́́նք կը ղեկավարէ եւ կնք կը ղեկավարէ եւ կնք կը ղեկավարէ եւ կնք կը ղեկավարէ եւ կ’’’’առաջնորդէ անոր առաջնորդէ անոր առաջնորդէ անոր առաջնորդէ անոր 
կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը::::    

3.3.3.3.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ընտանիքն է Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ընտանիքն է Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ընտանիքն է Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ ընտանիքն է 
((((Եփ 2.19)Եփ 2.19)Եփ 2.19)Եփ 2.19)::::    Քիչ առաջ հաստատեցի որ Աստուծոյ ժողովուրդը Քիչ առաջ հաստատեցի որ Աստուծոյ ժողովուրդը Քիչ առաջ հաստատեցի որ Աստուծոյ ժողովուրդը Քիչ առաջ հաստատեցի որ Աստուծոյ ժողովուրդը 
պէտք է ունենայ իր սահմանադրութիւնըպէտք է ունենայ իր սահմանադրութիւնըպէտք է ունենայ իր սահմանադրութիւնըպէտք է ունենայ իր սահմանադրութիւնը, , , , իր օրէնքըիր օրէնքըիր օրէնքըիր օրէնքը::::    Հարկաւ այս Հարկաւ այս Հարկաւ այս Հարկաւ այս 
չի նշանակեր որ Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդին յարաբերութիւնը չի նշանակեր որ Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդին յարաբերութիւնը չի նշանակեր որ Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդին յարաբերութիւնը չի նշանակեր որ Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդին յարաբերութիւնը 
կամ կապը, Օրէնսդիրի եւ օրինապահներու կապ մը պէտք է կամ կապը, Օրէնսդիրի եւ օրինապահներու կապ մը պէտք է կամ կապը, Օրէնսդիրի եւ օրինապահներու կապ մը պէտք է կամ կապը, Օրէնսդիրի եւ օրինապահներու կապ մը պէտք է 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութիւնը թագաւորի եւ Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութիւնը թագաւորի եւ Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութիւնը թագաւորի եւ Աստուծոյ եւ մարդուն յարաբերութիւնը թագաւորի եւ 
զինուորի, կամ տիրոջ ու ծառայի յարաբերութիւն չէ, այլ՝ հայր եւ զինուորի, կամ տիրոջ ու ծառայի յարաբերութիւն չէ, այլ՝ հայր եւ զինուորի, կամ տիրոջ ու ծառայի յարաբերութիւն չէ, այլ՝ հայր եւ զինուորի, կամ տիրոջ ու ծառայի յարաբերութիւն չէ, այլ՝ հայր եւ 
որդիի յարորդիի յարորդիի յարորդիի յարաբերութիւնաբերութիւնաբերութիւնաբերութիւն::::    Աստուած իր ժողովուրդին հետ Աստուած իր ժողովուրդին հետ Աստուած իր ժողովուրդին հետ Աստուած իր ժողովուրդին հետ 
ծնողական կապ կծնողական կապ կծնողական կապ կծնողական կապ կ’’’’ուզէ հաստատելուզէ հաստատելուզէ հաստատելուզէ հաստատել::::    Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր 
զաւակները վայելեն իր հայրական սէրն ու գուրգուրանքը, բայց զաւակները վայելեն իր հայրական սէրն ու գուրգուրանքը, բայց զաւակները վայելեն իր հայրական սէրն ու գուրգուրանքը, բայց զաւակները վայելեն իր հայրական սէրն ու գուրգուրանքը, բայց 
միաժամանակ, ինք եւս կմիաժամանակ, ինք եւս կմիաժամանակ, ինք եւս կմիաժամանակ, ինք եւս կ’’’’ուզէ վայելել անոնց որդիական սէրն ու ուզէ վայելել անոնց որդիական սէրն ու ուզէ վայելել անոնց որդիական սէրն ու ուզէ վայելել անոնց որդիական սէրն ու 
գուրգուրանքըգուրգուրանքըգուրգուրանքըգուրգուրանքը::::    Հին Կտակարանը, բայց յատկապէս Նոր Հին Կտակարանը, բայց յատկապէս Նոր Հին Կտակարանը, բայց յատկապէս Նոր Հին Կտակարանը, բայց յատկապէս Նոր 
ԿտակԿտակԿտակԿտակարանը, եւ մասնաւորաբար Քրիստոս ինք, սորվեցուց մեզի արանը, եւ մասնաւորաբար Քրիստոս ինք, սորվեցուց մեզի արանը, եւ մասնաւորաբար Քրիստոս ինք, սորվեցուց մեզի արանը, եւ մասնաւորաբար Քրիստոս ինք, սորվեցուց մեզի 
թէ Աստուած հայր է, գուրգուրացող հայր, կարեկցող հայր, թէ Աստուած հայր է, գուրգուրացող հայր, կարեկցող հայր, թէ Աստուած հայր է, գուրգուրացող հայր, կարեկցող հայր, թէ Աստուած հայր է, գուրգուրացող հայր, կարեկցող հայր, 
գթառատ հայրգթառատ հայրգթառատ հայրգթառատ հայր::::    
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4.4.4.4.----    Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն էԵկեղեցին Քրիստոսի հարսն էԵկեղեցին Քրիստոսի հարսն էԵկեղեցին Քրիստոսի հարսն է:::: « « « «Աստուած եւ իր Աստուած եւ իր Աստուած եւ իր Աստուած եւ իր 
ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը» » » » բացատրութիւնը կրնայ չյուշել մեզի այն բացատրութիւնը կրնայ չյուշել մեզի այն բացատրութիւնը կրնայ չյուշել մեզի այն բացատրութիւնը կրնայ չյուշել մեզի այն 
մտերմագոյն սիրոյ կապը որ Աստուած կը կամենայ մտերմագոյն սիրոյ կապը որ Աստուած կը կամենայ մտերմագոյն սիրոյ կապը որ Աստուած կը կամենայ մտերմագոյն սիրոյ կապը որ Աստուած կը կամենայ ունենալ իր ունենալ իր ունենալ իր ունենալ իր 
ժողովուրդին հետ. եւ որովհետեւ մարդկային մեր ժողովուրդին հետ. եւ որովհետեւ մարդկային մեր ժողովուրդին հետ. եւ որովհետեւ մարդկային մեր ժողովուրդին հետ. եւ որովհետեւ մարդկային մեր 
փորձառութեան մէջ, սիրոյ այդ մտերիմ կապը երկու այդ փորձառութեան մէջ, սիրոյ այդ մտերիմ կապը երկու այդ փորձառութեան մէջ, սիրոյ այդ մտերիմ կապը երկու այդ փորձառութեան մէջ, սիրոյ այդ մտերիմ կապը երկու այդ 
անձերուն միջեւ՝ այր եւ կնոջ ամուսնական կապն է, թէանձերուն միջեւ՝ այր եւ կնոջ ամուսնական կապն է, թէանձերուն միջեւ՝ այր եւ կնոջ ամուսնական կապն է, թէանձերուն միջեւ՝ այր եւ կնոջ ամուսնական կապն է, թէ´́́́    Հին Հին Հին Հին 
Կտակարանի եւ թէԿտակարանի եւ թէԿտակարանի եւ թէԿտակարանի եւ թէ´́́́    Նոր Կտակարանի մէջ, Աստուած երբեք Նոր Կտակարանի մէջ, Աստուած երբեք Նոր Կտակարանի մէջ, Աստուած երբեք Նոր Կտակարանի մէջ, Աստուած երբեք 
ամօթ չի համարեր այդ կապը առնել որպէս օրինակ իրամօթ չի համարեր այդ կապը առնել որպէս օրինակ իրամօթ չի համարեր այդ կապը առնել որպէս օրինակ իրամօթ չի համարեր այդ կապը առնել որպէս օրինակ իր    
ժողովուրդին եւ իր փոխադարձ յարաբերութեան, ցոյց տալու ժողովուրդին եւ իր փոխադարձ յարաբերութեան, ցոյց տալու ժողովուրդին եւ իր փոխադարձ յարաբերութեան, ցոյց տալու ժողովուրդին եւ իր փոխադարձ յարաբերութեան, ցոյց տալու 
համար թէ ինք ի՞նչպիսի սիրով մը կը սիրէ եկեղեցին՝ մեզհամար թէ ինք ի՞նչպիսի սիրով մը կը սիրէ եկեղեցին՝ մեզհամար թէ ինք ի՞նչպիսի սիրով մը կը սիրէ եկեղեցին՝ մեզհամար թէ ինք ի՞նչպիսի սիրով մը կը սիրէ եկեղեցին՝ մեզ::::    

Աստուծոյ սէրը հեռուէն երեւցող լոյսի մը չի նմանիր որ Աստուծոյ սէրը հեռուէն երեւցող լոյսի մը չի նմանիր որ Աստուծոյ սէրը հեռուէն երեւցող լոյսի մը չի նմանիր որ Աստուծոյ սէրը հեռուէն երեւցող լոյսի մը չի նմանիր որ 
անկարող է իր ջերմութիւնը տալ մեզի, ընդհակառակը, կը նմանի անկարող է իր ջերմութիւնը տալ մեզի, ընդհակառակը, կը նմանի անկարող է իր ջերմութիւնը տալ մեզի, ընդհակառակը, կը նմանի անկարող է իր ջերմութիւնը տալ մեզի, ընդհակառակը, կը նմանի 
այն բորբոքած բորբ կրակին, որ իր ջերմութայն բորբոքած բորբ կրակին, որ իր ջերմութայն բորբոքած բորբ կրակին, որ իր ջերմութայն բորբոքած բորբ կրակին, որ իր ջերմութեան մէջ կեան մէջ կեան մէջ կեան մէջ կ’’’’առնէ բոլոր առնէ բոլոր առնէ բոլոր առնէ բոլոր 
իրեն մօտիկ եղողներըիրեն մօտիկ եղողներըիրեն մօտիկ եղողներըիրեն մօտիկ եղողները::::    Դարձեալ Ինչպէս սիրող զոյգի մը սէրը, Դարձեալ Ինչպէս սիրող զոյգի մը սէրը, Դարձեալ Ինչպէս սիրող զոյգի մը սէրը, Դարձեալ Ինչպէս սիրող զոյգի մը սէրը, 
պարզապէս մտքի սէր չէ, այլ սրտի սէր, այնպէս ալ Աստուծոյ եւ պարզապէս մտքի սէր չէ, այլ սրտի սէր, այնպէս ալ Աստուծոյ եւ պարզապէս մտքի սէր չէ, այլ սրտի սէր, այնպէս ալ Աստուծոյ եւ պարզապէս մտքի սէր չէ, այլ սրտի սէր, այնպէս ալ Աստուծոյ եւ 
մարդուն սէրը սրտաբուխ սէր է, սրտի սէր է եւ ոմարդուն սէրը սրտաբուխ սէր է, սրտի սէր է եւ ոմարդուն սէրը սրտաբուխ սէր է, սրտի սէր է եւ ոմարդուն սէրը սրտաբուխ սէր է, սրտի սէր է եւ ո´́́́չ թէ լոկ մտքի չ թէ լոկ մտքի չ թէ լոկ մտքի չ թէ լոկ մտքի 
սէրսէրսէրսէր::::    

Այս կապակցութեամբ կը բաւականանանք մեջբերելով մեր Այս կապակցութեամբ կը բաւականանանք մեջբերելով մեր Այս կապակցութեամբ կը բաւականանանք մեջբերելով մեր Այս կապակցութեամբ կը բաւականանանք մեջբերելով մեր 
եկեղեցւեկեղեցւեկեղեցւեկեղեցւոյ շարականներէն քանի մը տող միայնոյ շարականներէն քանի մը տող միայնոյ շարականներէն քանի մը տող միայնոյ շարականներէն քանի մը տող միայն::::    Յարութեան օրը՝ Յարութեան օրը՝ Յարութեան օրը՝ Յարութեան օրը՝ 
Զատկի շարականին մէջ, կը կարդանք. Զատկի շարականին մէջ, կը կարդանք. Զատկի շարականին մէջ, կը կարդանք. Զատկի շարականին մէջ, կը կարդանք. ««««Այսօր երկնաւոր անմահ Այսօր երկնաւոր անմահ Այսօր երկնաւոր անմահ Այսօր երկնաւոր անմահ 
Փեսան յարութիւն առաւ մեռելներէն, ուրախ աւետիս քեզի՝ ոՓեսան յարութիւն առաւ մեռելներէն, ուրախ աւետիս քեզի՝ ոՓեսան յարութիւն առաւ մեռելներէն, ուրախ աւետիս քեզի՝ ոՓեսան յարութիւն առաւ մեռելներէն, ուրախ աւետիս քեզի՝ ո՜՜՜՜վ վ վ վ 
երկնաւոր հարս՝ եկեղեցի, ցնծութեամբ փառք տուր Աստուծոյդ, երկնաւոր հարս՝ եկեղեցի, ցնծութեամբ փառք տուր Աստուծոյդ, երկնաւոր հարս՝ եկեղեցի, ցնծութեամբ փառք տուր Աստուծոյդ, երկնաւոր հարս՝ եկեղեցի, ցնծութեամբ փառք տուր Աստուծոյդ, 
ոոոո՜՜՜՜վ Սիոնվ Սիոնվ Սիոնվ Սիոն»»»»::::    

Շողակաթին տօնին առիթով կՇողակաթին տօնին առիթով կՇողակաթին տօնին առիթով կՇողակաթին տօնին առիթով կ’’’’երգերգերգերգենք. ենք. ենք. ենք. ««««Երկնաւոր զօրքերու Երկնաւոր զօրքերու Երկնաւոր զօրքերու Երկնաւոր զօրքերու 
դասակցութեան հետ քեզ կը տօնենք եւ մշտական դասակցութեան հետ քեզ կը տօնենք եւ մշտական դասակցութեան հետ քեզ կը տօնենք եւ մշտական դասակցութեան հետ քեզ կը տօնենք եւ մշտական 
փառաբանութիւն կը վերառաքենք քեզիփառաբանութիւն կը վերառաքենք քեզիփառաբանութիւն կը վերառաքենք քեզիփառաբանութիւն կը վերառաքենք քեզի::::    Ուրախ եղիր անարատ Ուրախ եղիր անարատ Ուրախ եղիր անարատ Ուրախ եղիր անարատ 
հարս, որուն խորհուրդը անքննելի է մեզի համարհարս, որուն խորհուրդը անքննելի է մեզի համարհարս, որուն խորհուրդը անքննելի է մեզի համարհարս, որուն խորհուրդը անքննելի է մեզի համար»»»»::::    
Շարականագիրը հարսի լեզուով կը խօսի եկեղեցիին մասին, Շարականագիրը հարսի լեզուով կը խօսի եկեղեցիին մասին, Շարականագիրը հարսի լեզուով կը խօսի եկեղեցիին մասին, Շարականագիրը հարսի լեզուով կը խօսի եկեղեցիին մասին, 
բայց այդ հարսնութեան էութիւնը հարկաւ մարբայց այդ հարսնութեան էութիւնը հարկաւ մարբայց այդ հարսնութեան էութիւնը հարկաւ մարբայց այդ հարսնութեան էութիւնը հարկաւ մարմնաւոր չէ, եւ մնաւոր չէ, եւ մնաւոր չէ, եւ մնաւոր չէ, եւ 
անոր համար ալ, հոգեւոր այդ հարսնութեան խորհուրդը, մեզի անոր համար ալ, հոգեւոր այդ հարսնութեան խորհուրդը, մեզի անոր համար ալ, հոգեւոր այդ հարսնութեան խորհուրդը, մեզի անոր համար ալ, հոգեւոր այդ հարսնութեան խորհուրդը, մեզի 
համար որոշ չափով անքննելի կը մնայ, ինչպէս կհամար որոշ չափով անքննելի կը մնայ, ինչպէս կհամար որոշ չափով անքննելի կը մնայ, ինչպէս կհամար որոշ չափով անքննելի կը մնայ, ինչպէս կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
շարականագիրըշարականագիրըշարականագիրըշարականագիրը::::    Նոյն այս տօնին առիթով կՆոյն այս տօնին առիթով կՆոյն այս տօնին առիթով կՆոյն այս տօնին առիթով կ’’’’երգենք. երգենք. երգենք. երգենք. 
««««ՈւրախացիՈւրախացիՈւրախացիՈւրախացի´́́́ր եւ բերկրէր եւ բերկրէր եւ բերկրէր եւ բերկրէ´́́́, , , , սոսոսոսո´́́́ւրբ եկեղեցի՝ Քրիստոսի հարսը, ւրբ եկեղեցի՝ Քրիստոսի հարսը, ւրբ եկեղեցի՝ Քրիստոսի հարսը, ւրբ եկեղեցի՝ Քրիստոսի հարսը, 
պայծառացոպայծառացոպայծառացոպայծառացո´́́́ւր զաւակներդ, որպէսզի օրհնեւր զաւակներդ, որպէսզի օրհնեւր զաւակներդ, որպէսզի օրհնեւր զաւակներդ, որպէսզի օրհնեն քեզ, լոյսի շող ն քեզ, լոյսի շող ն քեզ, լոյսի շող ն քեզ, լոյսի շող 
բերողիդ, ոբերողիդ, ոբերողիդ, ոբերողիդ, ո´́́́վ մայր եկեղեցիվ մայր եկեղեցիվ մայր եկեղեցիվ մայր եկեղեցի»»»»::::    

Խաչվերացի տօնին առիթով կԽաչվերացի տօնին առիթով կԽաչվերացի տօնին առիթով կԽաչվերացի տօնին առիթով կ’’’’երգենք. երգենք. երգենք. երգենք. ««««ԶուարճացիԶուարճացիԶուարճացիԶուարճացի´́́́ր ր ր ր 
անարատ հարս, որ վայելչութեան քողը կը կրեսանարատ հարս, որ վայելչութեան քողը կը կրեսանարատ հարս, որ վայելչութեան քողը կը կրեսանարատ հարս, որ վայելչութեան քողը կը կրես::::    ՓառքոՓառքոՓառքոՓառքո´́́́վ վ վ վ 
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զարդարուէ եւ ել երկնաւոր Փեսան դիմաւորէզարդարուէ եւ ել երկնաւոր Փեսան դիմաւորէզարդարուէ եւ ել երկնաւոր Փեսան դիմաւորէզարդարուէ եւ ել երկնաւոր Փեսան դիմաւորէ::::    ՈւրաՈւրաՈւրաՈւրա´́́́խ եղիր, խ եղիր, խ եղիր, խ եղիր, 
բազմածին, որ նախապէս ամուլ էիր, ահա Փեսադ քեզի կու գայբազմածին, որ նախապէս ամուլ էիր, ահա Փեսադ քեզի կու գայբազմածին, որ նախապէս ամուլ էիր, ահա Փեսադ քեզի կու գայբազմածին, որ նախապէս ամուլ էիր, ահա Փեսադ քեզի կու գայ»»»»::::    

5.5.5.5.----    Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ արքայութեան Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ արքայութեան Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ արքայութեան Եկեղեցին այս աշխարհի վրայ Աստուծոյ արքայութեան 
նախանկարն էնախանկարն էնախանկարն էնախանկարն է:::: « « « «ՆախանկարՆախանկարՆախանկարՆախանկար», », », », կը նշանակէ՝ սկիզբէն տրուած կը նշանակէ՝ սկիզբէն տրուած կը նշանակէ՝ սկիզբէն տրուած կը նշանակէ՝ սկիզբէն տրուած 
պատկեր կամ պատկերացումպատկեր կամ պատկերացումպատկեր կամ պատկերացումպատկեր կամ պատկերացում::::    Մենք ամէն օր կՄենք ամէն օր կՄենք ամէն օր կՄենք ամէն օր կ’’’’աղօթենք ըսելով. աղօթենք ըսելով. աղօթենք ըսելով. աղօթենք ըսելով. 
««««Եկեսցէ արքայութիւն քոԵկեսցէ արքայութիւն քոԵկեսցէ արքայութիւն քոԵկեսցէ արքայութիւն քո»»»»::::    Եկեղեցին այդ սպասումով է որ Եկեղեցին այդ սպասումով է որ Եկեղեցին այդ սպասումով է որ Եկեղեցին այդ սպասումով է որ 
կկկկ’’’’ապրիապրիապրիապրի::::    Եկեղեցին ակնդէտ եւ արթուն կը սպասէ իր ՓեԵկեղեցին ակնդէտ եւ արթուն կը սպասէ իր ՓեԵկեղեցին ակնդէտ եւ արթուն կը սպասէ իր ՓեԵկեղեցին ակնդէտ եւ արթուն կը սպասէ իր Փեսային սային սային սային 
յայտնութեան որպէսզի յաւիտենական միութեամբ մը միանայ յայտնութեան որպէսզի յաւիտենական միութեամբ մը միանայ յայտնութեան որպէսզի յաւիտենական միութեամբ մը միանայ յայտնութեան որպէսզի յաւիտենական միութեամբ մը միանայ 
անորանորանորանոր::::    

Արքայութեան գալուստը սակայն միայն ապագայ Արքայութեան գալուստը սակայն միայն ապագայ Արքայութեան գալուստը սակայն միայն ապագայ Արքայութեան գալուստը սակայն միայն ապագայ 
իրողութիւն մը չէիրողութիւն մը չէիրողութիւն մը չէիրողութիւն մը չէ::::    Իր մարդեղութեամբ Քրիստոս Աստուծոյ Իր մարդեղութեամբ Քրիստոս Աստուծոյ Իր մարդեղութեամբ Քրիստոս Աստուծոյ Իր մարդեղութեամբ Քրիստոս Աստուծոյ 
թագաւորութեան ներկայութեան ապացոյցները արդէն բերաւթագաւորութեան ներկայութեան ապացոյցները արդէն բերաւթագաւորութեան ներկայութեան ապացոյցները արդէն բերաւթագաւորութեան ներկայութեան ապացոյցները արդէն բերաւ::::    
Բժշկութեան մը առիթով ըսաւ. Բժշկութեան մը առիթով ըսաւ. Բժշկութեան մը առիթով ըսաւ. Բժշկութեան մը առիթով ըսաւ. ««««Եթէ Աստուծոյ ՀոգիինԵթէ Աստուծոյ ՀոգիինԵթէ Աստուծոյ ՀոգիինԵթէ Աստուծոյ Հոգիին    
զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզիթագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզիթագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզիթագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզի»»»» ( ( ( (Մտ 12.28)Մտ 12.28)Մտ 12.28)Մտ 12.28)::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Քրիստոս այստեղ կը խօսի ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Քրիստոս այստեղ կը խօսի ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Քրիստոս այստեղ կը խօսի ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի որ Քրիստոս այստեղ կը խօսի 
Աստուծոյ թագաւորութեան ոԱստուծոյ թագաւորութեան ոԱստուծոյ թագաւորութեան ոԱստուծոյ թագաւորութեան ո´́́́չ թէ մօտեցած ըլլալուն մասին, այլ չ թէ մօտեցած ըլլալուն մասին, այլ չ թէ մօտեցած ըլլալուն մասին, այլ չ թէ մօտեցած ըլլալուն մասին, այլ 
արդէն իսկ հասած ըլլալուն մասինարդէն իսկ հասած ըլլալուն մասինարդէն իսկ հասած ըլլալուն մասինարդէն իսկ հասած ըլլալուն մասին::::    

ՈւրիՈւրիՈւրիՈւրիշ առիթով մը, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի հարցուցին շ առիթով մը, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի հարցուցին շ առիթով մը, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի հարցուցին շ առիթով մը, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի հարցուցին 
թէ եթէ եթէ եթէ ե´́́́րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, Յիսուս անոնց րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, Յիսուս անոնց րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, Յիսուս անոնց րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, Յիսուս անոնց 
պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. ««««Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս 
տեսանելի նշաններով պիտի չգայ. կամ պիտի չըսեն թէ "Ահա տեսանելի նշաններով պիտի չգայ. կամ պիտի չըսեն թէ "Ահա տեսանելի նշաններով պիտի չգայ. կամ պիտի չըսեն թէ "Ահա տեսանելի նշաններով պիտի չգայ. կամ պիտի չըսեն թէ "Ահա 
հոս է կամ՝ հոն", որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւհոս է կամ՝ հոն", որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւհոս է կամ՝ հոն", որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւհոս է կամ՝ հոն", որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը նը նը նը 
ձեր մէջ կը գտնուիձեր մէջ կը գտնուիձեր մէջ կը գտնուիձեր մէջ կը գտնուի»»»» ( ( ( (Ղկ 17.20Ղկ 17.20Ղկ 17.20Ղկ 17.20----21)21)21)21):::: « « « «Ձեր մէջՁեր մէջՁեր մէջՁեր մէջ» » » » ըսելով, Յիսուս ոըսելով, Յիսուս ոըսելով, Յիսուս ոըսելով, Յիսուս ո´́́́չ չ չ չ 
միայն մեր ներսիդին թագաւորութեան հոգեւոր ներկայութեան միայն մեր ներսիդին թագաւորութեան հոգեւոր ներկայութեան միայն մեր ներսիդին թագաւորութեան հոգեւոր ներկայութեան միայն մեր ներսիդին թագաւորութեան հոգեւոր ներկայութեան 
կկկկ’’’’ակնարկէր, այլ նաեւ ու յատկապէս, կակնարկէր, այլ նաեւ ու յատկապէս, կակնարկէր, այլ նաեւ ու յատկապէս, կակնարկէր, այլ նաեւ ու յատկապէս, կ’’’’ակնարկէր իր իսկ ակնարկէր իր իսկ ակնարկէր իր իսկ ակնարկէր իր իսկ 
ներկայութեան, ըսելու համար թէ ինք՝ Թագաւորը, ներկայ է ներկայութեան, ըսելու համար թէ ինք՝ Թագաւորը, ներկայ է ներկայութեան, ըսելու համար թէ ինք՝ Թագաւորը, ներկայ է ներկայութեան, ըսելու համար թէ ինք՝ Թագաւորը, ներկայ է 
արդէն իր ժողովուրդին մէջարդէն իր ժողովուրդին մէջարդէն իր ժողովուրդին մէջարդէն իր ժողովուրդին մէջ::::    Եւ եԵւ եԵւ եԵւ երբ Թագաւորը ներկայ է՝ կը րբ Թագաւորը ներկայ է՝ կը րբ Թագաւորը ներկայ է՝ կը րբ Թագաւորը ներկայ է՝ կը 
նշանակէ թէ թագաւորութիւնը արդէն ներկայ էնշանակէ թէ թագաւորութիւնը արդէն ներկայ էնշանակէ թէ թագաւորութիւնը արդէն ներկայ էնշանակէ թէ թագաւորութիւնը արդէն ներկայ է::::    

Բայց գիտենք նաեւ, որ յարութենէն քառասուն օրեր ետք, երբ Բայց գիտենք նաեւ, որ յարութենէն քառասուն օրեր ետք, երբ Բայց գիտենք նաեւ, որ յարութենէն քառասուն օրեր ետք, երբ Բայց գիտենք նաեւ, որ յարութենէն քառասուն օրեր ետք, երբ 
Քրիստոս երկինք համբարձաւ, Հօրը աջ կողմը նստաւ, որ կը Քրիստոս երկինք համբարձաւ, Հօրը աջ կողմը նստաւ, որ կը Քրիստոս երկինք համբարձաւ, Հօրը աջ կողմը նստաւ, որ կը Քրիստոս երկինք համբարձաւ, Հօրը աջ կողմը նստաւ, որ կը 
նշանակէ թէ ստանձնեց իր թագաւորութիւնը, ինչպէս նշանակէ թէ ստանձնեց իր թագաւորութիւնը, ինչպէս նշանակէ թէ ստանձնեց իր թագաւորութիւնը, ինչպէս նշանակէ թէ ստանձնեց իր թագաւորութիւնը, ինչպէս 
համբարձման նուիրուած թէհամբարձման նուիրուած թէհամբարձման նուիրուած թէհամբարձման նուիրուած թէ´́́́    ՍաղմոսներըՍաղմոսներըՍաղմոսներըՍաղմոսները, , , , թէթէթէթէ´́́́    երգերը եւ թէերգերը եւ թէերգերը եւ թէերգերը եւ թէ´́́́    
հայրախօսական վկայութիւնները նոյն բանը կը բացայայտեն հայրախօսական վկայութիւնները նոյն բանը կը բացայայտեն հայրախօսական վկայութիւնները նոյն բանը կը բացայայտեն հայրախօսական վկայութիւնները նոյն բանը կը բացայայտեն 
մեզիմեզիմեզիմեզի::::    

Հետեւաբար, եթէ երբեք գնաց եւ իր թագաւորութիւնը առաւ, Հետեւաբար, եթէ երբեք գնաց եւ իր թագաւորութիւնը առաւ, Հետեւաբար, եթէ երբեք գնաց եւ իր թագաւորութիւնը առաւ, Հետեւաբար, եթէ երբեք գնաց եւ իր թագաւորութիւնը առաւ, 
կը նշանակէ թէ այդ թագաւորութիւնը երկրի վրայ սկսաւ, եւ կը նշանակէ թէ այդ թագաւորութիւնը երկրի վրայ սկսաւ, եւ կը նշանակէ թէ այդ թագաւորութիւնը երկրի վրայ սկսաւ, եւ կը նշանակէ թէ այդ թագաւորութիւնը երկրի վրայ սկսաւ, եւ 
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ներկայիս այդ թագաւորութիւնը ներկայ է աշխարհիս մէջ, եւ ներկայիս այդ թագաւորութիւնը ներկայ է աշխարհիս մէջ, եւ ներկայիս այդ թագաւորութիւնը ներկայ է աշխարհիս մէջ, եւ ներկայիս այդ թագաւորութիւնը ներկայ է աշխարհիս մէջ, եւ 
անոր շօշափելի կամանոր շօշափելի կամանոր շօշափելի կամանոր շօշափելի կամ    տեսանելի արտայայտութիւնը նոյնինքն տեսանելի արտայայտութիւնը նոյնինքն տեսանելի արտայայտութիւնը նոյնինքն տեսանելի արտայայտութիւնը նոյնինքն 
եկեղեցին էեկեղեցին էեկեղեցին էեկեղեցին է::::    Արդարեւ, եկեղեցիին մէջ ՔրիստոԱրդարեւ, եկեղեցիին մէջ ՔրիստոԱրդարեւ, եկեղեցիին մէջ ՔրիստոԱրդարեւ, եկեղեցիին մէջ Քրիստո´́́́ս է որ կը ս է որ կը ս է որ կը ս է որ կը 
թագաւորէ իր ամբողջ փառքովթագաւորէ իր ամբողջ փառքովթագաւորէ իր ամբողջ փառքովթագաւորէ իր ամբողջ փառքով::::    Մենք ամէն անգամ որ եկեղեցի Մենք ամէն անգամ որ եկեղեցի Մենք ամէն անգամ որ եկեղեցի Մենք ամէն անգամ որ եկեղեցի 
կկկկ’’’’երթանք աղօթքի ու պաշտամունքի, մեր Թագաւորին շուրջ է որ երթանք աղօթքի ու պաշտամունքի, մեր Թագաւորին շուրջ է որ երթանք աղօթքի ու պաշտամունքի, մեր Թագաւորին շուրջ է որ երթանք աղօթքի ու պաշտամունքի, մեր Թագաւորին շուրջ է որ 
կը հաւաքուինք, եւ կարծէք իր արքունիքն է որ կը կազմենքկը հաւաքուինք, եւ կարծէք իր արքունիքն է որ կը կազմենքկը հաւաքուինք, եւ կարծէք իր արքունիքն է որ կը կազմենքկը հաւաքուինք, եւ կարծէք իր արքունիքն է որ կը կազմենք::::    
ՅիշՅիշՅիշՅիշեցէք նաեւ որ եցէք նաեւ որ եցէք նաեւ որ եցէք նաեւ որ ««««Քրիստոս ի մէջՔրիստոս ի մէջՔրիստոս ի մէջՔրիստոս ի մէջ»»»»    աղօթքին մէջ մենք կը աղօթքին մէջ մենք կը աղօթքին մէջ մենք կը աղօթքին մէջ մենք կը 
յայտարարենք թէ Քրիստոս թագաւորը կը բազմի բեմին վրայ, իր յայտարարենք թէ Քրիստոս թագաւորը կը բազմի բեմին վրայ, իր յայտարարենք թէ Քրիստոս թագաւորը կը բազմի բեմին վրայ, իր յայտարարենք թէ Քրիստոս թագաւորը կը բազմի բեմին վրայ, իր 
ժողովուրդին մէջժողովուրդին մէջժողովուրդին մէջժողովուրդին մէջ::::    

Հարկաւ այդ թագաւորութիւնը՝ եկեղեցին, անկատար Հարկաւ այդ թագաւորութիւնը՝ եկեղեցին, անկատար Հարկաւ այդ թագաւորութիւնը՝ եկեղեցին, անկատար Հարկաւ այդ թագաւորութիւնը՝ եկեղեցին, անկատար 
վիճակի մէջ կը գտնուի ներկայիսվիճակի մէջ կը գտնուի ներկայիսվիճակի մէջ կը գտնուի ներկայիսվիճակի մէջ կը գտնուի ներկայիս::::    Որքան ատեն որ եկեղեցին այս Որքան ատեն որ եկեղեցին այս Որքան ատեն որ եկեղեցին այս Որքան ատեն որ եկեղեցին այս 
նիւթեղէն աշխարհի վրայ է եւ անորնիւթեղէն աշխարհի վրայ է եւ անորնիւթեղէն աշխարհի վրայ է եւ անորնիւթեղէն աշխարհի վրայ է եւ անոր    պայմաններուն մէջ կը պայմաններուն մէջ կը պայմաններուն մէջ կը պայմաններուն մէջ կը 
գործէ, միշտ ալ անկատար պիտի մնայ, քանի որ մարդը ինք գործէ, միշտ ալ անկատար պիտի մնայ, քանի որ մարդը ինք գործէ, միշտ ալ անկատար պիտի մնայ, քանի որ մարդը ինք գործէ, միշտ ալ անկատար պիտի մնայ, քանի որ մարդը ինք 
անկատար էանկատար էանկատար էանկատար է::::    Եկեղեցին կատարեալ եւ ամբողջական վիճակի Եկեղեցին կատարեալ եւ ամբողջական վիճակի Եկեղեցին կատարեալ եւ ամբողջական վիճակի Եկեղեցին կատարեալ եւ ամբողջական վիճակի 
պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով միայնպիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով միայնպիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով միայնպիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով միայն::::    

ԿԿԿԿ’’’’անցնինք եկեղեցիին համար գործածուած չորս անցնինք եկեղեցիին համար գործածուած չորս անցնինք եկեղեցիին համար գործածուած չորս անցնինք եկեղեցիին համար գործածուած չորս 
ստորոգելիներուն՝ ստորոգելիներուն՝ ստորոգելիներուն՝ ստորոգելիներուն՝ ««««Մէկ, Ընդհանրական, ԱռաքելականՄէկ, Ընդհանրական, ԱռաքելականՄէկ, Ընդհանրական, ԱռաքելականՄէկ, Ընդհանրական, Առաքելական    եւ եւ եւ եւ 
ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ»»»»::::    Նախ ըսեմ, որ Հին Կտակարանեան հասկացողութեամբ Նախ ըսեմ, որ Հին Կտակարանեան հասկացողութեամբ Նախ ըսեմ, որ Հին Կտակարանեան հասկացողութեամբ Նախ ըսեմ, որ Հին Կտակարանեան հասկացողութեամբ 
եկեղեցին մէկ է, երեք պատճառներով.եկեղեցին մէկ է, երեք պատճառներով.եկեղեցին մէկ է, երեք պատճառներով.եկեղեցին մէկ է, երեք պատճառներով.----    

ա) Մէկ էր իր կազմաւորումով, որովհետեւ իր կազմին մէջ ա) Մէկ էր իր կազմաւորումով, որովհետեւ իր կազմին մէջ ա) Մէկ էր իր կազմաւորումով, որովհետեւ իր կազմին մէջ ա) Մէկ էր իր կազմաւորումով, որովհետեւ իր կազմին մէջ 
կկկկ’’’’առնէր միայն մէկ ժողովուրդ՝ Եբրայեցի ժողովուրդըառնէր միայն մէկ ժողովուրդ՝ Եբրայեցի ժողովուրդըառնէր միայն մէկ ժողովուրդ՝ Եբրայեցի ժողովուրդըառնէր միայն մէկ ժողովուրդ՝ Եբրայեցի ժողովուրդը::::    

բ) Մէկ էր իր կեդրոնացեալ պաշտամունքով, որովհետեւ մէկ բ) Մէկ էր իր կեդրոնացեալ պաշտամունքով, որովհետեւ մէկ բ) Մէկ էր իր կեդրոնացեալ պաշտամունքով, որովհետեւ մէկ բ) Մէկ էր իր կեդրոնացեալ պաշտամունքով, որովհետեւ մէկ 
ծիսական դծիսական դծիսական դծիսական դրութիւն մը ունէր, բոլորուած տաճարին շուրջ, րութիւն մը ունէր, բոլորուած տաճարին շուրջ, րութիւն մը ունէր, բոլորուած տաճարին շուրջ, րութիւն մը ունէր, բոլորուած տաճարին շուրջ, 
Երուսաղէմ քաղաքին մէջԵրուսաղէմ քաղաքին մէջԵրուսաղէմ քաղաքին մէջԵրուսաղէմ քաղաքին մէջ:::: 

գ) Մէկ էր որովհետեւ ունէին մէկ Աստուած, մէկ գ) Մէկ էր որովհետեւ ունէին մէկ Աստուած, մէկ գ) Մէկ էր որովհետեւ ունէին մէկ Աստուած, մէկ գ) Մէկ էր որովհետեւ ունէին մէկ Աստուած, մէկ 
պաշտամունք, մէկ տեղի մէջպաշտամունք, մէկ տեղի մէջպաշտամունք, մէկ տեղի մէջպաշտամունք, մէկ տեղի մէջ::::    Ասիկա կը կազմէն միութեան Ասիկա կը կազմէն միութեան Ասիկա կը կազմէն միութեան Ասիկա կը կազմէն միութեան 
գետինը Հին Կտակարանինգետինը Հին Կտակարանինգետինը Հին Կտակարանինգետինը Հին Կտակարանին::::    

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    ՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻՄԷԿ ԵԿԵՂԵՑԻ::::    
Մենք կը դաւանինք որ եկեղեցին մէկ է, եւ սակայն, գիտՄենք կը դաւանինք որ եկեղեցին մէկ է, եւ սակայն, գիտՄենք կը դաւանինք որ եկեղեցին մէկ է, եւ սակայն, գիտՄենք կը դաւանինք որ եկեղեցին մէկ է, եւ սակայն, գիտենք ենք ենք ենք 

որ եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք ոոր եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք ոոր եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք ոոր եկեղեցի ըսելով կը հասկնանք ո´́́́չ թէ միայն այն չ թէ միայն այն չ թէ միայն այն չ թէ միայն այն 
հաւատացեալները, որոնք այսօր կամ այս պահուն միայն մէկ հաւատացեալները, որոնք այսօր կամ այս պահուն միայն մէկ հաւատացեալները, որոնք այսօր կամ այս պահուն միայն մէկ հաւատացեալները, որոնք այսօր կամ այս պահուն միայն մէկ 
վայրի մէջ հաւաքուած են, այլ կը հասկնանք նաեւ բոլոր այն վայրի մէջ հաւաքուած են, այլ կը հասկնանք նաեւ բոլոր այն վայրի մէջ հաւաքուած են, այլ կը հասկնանք նաեւ բոլոր այն վայրի մէջ հաւաքուած են, այլ կը հասկնանք նաեւ բոլոր այն 
հաւատացեալները՝ որոնք ամբողջ տիեզերքի տարածքին հաւատացեալները՝ որոնք ամբողջ տիեզերքի տարածքին հաւատացեալները՝ որոնք ամբողջ տիեզերքի տարածքին հաւատացեալները՝ որոնք ամբողջ տիեզերքի տարածքին 
կկկկ’’’’արտայայտեն Քրիստոսի մարմինը, մէկ ու միակ մարմինըարտայայտեն Քրիստոսի մարմինը, մէկ ու միակ մարմինըարտայայտեն Քրիստոսի մարմինը, մէկ ու միակ մարմինըարտայայտեն Քրիստոսի մարմինը, մէկ ու միակ մարմինը::::    

Տակաւին, եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ մէկտեղուած Տակաւին, եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ մէկտեղուած Տակաւին, եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ մէկտեղուած Տակաւին, եկեղեցին միայն այս աշխարհի վրայ մէկտեղուած 
հաւատացեալներու ամբողջութիւնն ալ չէհաւատացեալներու ամբողջութիւնն ալ չէհաւատացեալներու ամբողջութիւնն ալ չէհաւատացեալներու ամբողջութիւնն ալ չէ::::    Երբ մենք կը Երբ մենք կը Երբ մենք կը Երբ մենք կը 
դաւանինք եկեղեցւոյ միութիւնը, չմոռնանք երբեք որ անոր մէջ դաւանինք եկեղեցւոյ միութիւնը, չմոռնանք երբեք որ անոր մէջ դաւանինք եկեղեցւոյ միութիւնը, չմոռնանք երբեք որ անոր մէջ դաւանինք եկեղեցւոյ միութիւնը, չմոռնանք երբեք որ անոր մէջ 
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կը հասկնանք նաեւ մեզմէ բաժնուած հաւատացեալներըկը հասկնանք նաեւ մեզմէ բաժնուած հաւատացեալներըկը հասկնանք նաեւ մեզմէ բաժնուած հաւատացեալներըկը հասկնանք նաեւ մեզմէ բաժնուած հաւատացեալները::::    
Հետեւաբար, եկեղեցին կազմողները թէՀետեւաբար, եկեղեցին կազմողները թէՀետեւաբար, եկեղեցին կազմողները թէՀետեւաբար, եկեղեցին կազմողները թէ´́́́    ապրող ապրող ապրող ապրող 
հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալներն են եւ թէ ննջած հաւատացեալներըեալներն են եւ թէ ննջած հաւատացեալներըեալներն են եւ թէ ննջած հաւատացեալներըեալներն են եւ թէ ննջած հաւատացեալները::::    Երկուքը Երկուքը Երկուքը Երկուքը 
միասնաբար կը կազմեն Քրիստոսի մէմիասնաբար կը կազմեն Քրիստոսի մէմիասնաբար կը կազմեն Քրիստոսի մէմիասնաբար կը կազմեն Քրիստոսի մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն մարմինը՝ յն մարմինը՝ յն մարմինը՝ յն մարմինը՝ 
եկեղեցինեկեղեցինեկեղեցինեկեղեցին::::    Ամէն անգամ երբ եկեղեցի կու գանք, հոն յաղթական Ամէն անգամ երբ եկեղեցի կու գանք, հոն յաղթական Ամէն անգամ երբ եկեղեցի կու գանք, հոն յաղթական Ամէն անգամ երբ եկեղեցի կու գանք, հոն յաղթական 
եկեղեցիին հետ է որ կը միանանքեկեղեցիին հետ է որ կը միանանքեկեղեցիին հետ է որ կը միանանքեկեղեցիին հետ է որ կը միանանք::::    

Ապրող հաւատացեալները կը կոչենք Ապրող հաւատացեալները կը կոչենք Ապրող հաւատացեալները կը կոչենք Ապրող հաւատացեալները կը կոչենք ««««Զինուորեալ Զինուորեալ Զինուորեալ Զինուորեալ 
ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի», », », », որովհետեւ անոնք Քորովհետեւ անոնք Քորովհետեւ անոնք Քորովհետեւ անոնք Քրիստոսի բանակին անդամներն րիստոսի բանակին անդամներն րիստոսի բանակին անդամներն րիստոսի բանակին անդամներն 
են, հոգեւոր պատերազմ մղողներն են, իսկ ննջած են, հոգեւոր պատերազմ մղողներն են, իսկ ննջած են, հոգեւոր պատերազմ մղողներն են, իսկ ննջած են, հոգեւոր պատերազմ մղողներն են, իսկ ննջած 
հաւատացեալները կը կոչենք հաւատացեալները կը կոչենք հաւատացեալները կը կոչենք հաւատացեալները կը կոչենք ««««Յաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական Եկեղեցի», », », », որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
անոնք իրենց հոգեւոր պատերազմը մղեցին եւ յաղթականօրէն անոնք իրենց հոգեւոր պատերազմը մղեցին եւ յաղթականօրէն անոնք իրենց հոգեւոր պատերազմը մղեցին եւ յաղթականօրէն անոնք իրենց հոգեւոր պատերազմը մղեցին եւ յաղթականօրէն 
մեկնեցան այս աշխարհէնմեկնեցան այս աշխարհէնմեկնեցան այս աշխարհէնմեկնեցան այս աշխարհէն::::    Յաղթանակը կրնայ տեսանելի չըլլալ Յաղթանակը կրնայ տեսանելի չըլլալ Յաղթանակը կրնայ տեսանելի չըլլալ Յաղթանակը կրնայ տեսանելի չըլլալ 
մեր կեանքին մէջ, բայց ոմեր կեանքին մէջ, բայց ոմեր կեանքին մէջ, բայց ոմեր կեանքին մէջ, բայց որքան ատեն որ նահանջ չենք րքան ատեն որ նահանջ չենք րքան ատեն որ նահանջ չենք րքան ատեն որ նահանջ չենք 
արձանագրեր մեր հաւատքի կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ արձանագրեր մեր հաւատքի կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ արձանագրեր մեր հաւատքի կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ արձանագրեր մեր հաւատքի կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ 
յաղթական կը մնանք մեր բոլոր տկարութիւնններով հանդերձյաղթական կը մնանք մեր բոլոր տկարութիւնններով հանդերձյաղթական կը մնանք մեր բոլոր տկարութիւնններով հանդերձյաղթական կը մնանք մեր բոլոր տկարութիւնններով հանդերձ::::    

Քրիստոսի մարմինին, այլ խօսքով եկեղեցիին միութիւնը Քրիստոսի մարմինին, այլ խօսքով եկեղեցիին միութիւնը Քրիստոսի մարմինին, այլ խօսքով եկեղեցիին միութիւնը Քրիստոսի մարմինին, այլ խօսքով եկեղեցիին միութիւնը 
կկկկ’’’’արտայայտուի քանի մը կերպերով.արտայայտուի քանի մը կերպերով.արտայայտուի քանի մը կերպերով.արտայայտուի քանի մը կերպերով.----    

1.1.1.1.----    Եկեղեցին մէկ է իր ԳլուխովԵկեղեցին մէկ է իր ԳլուխովԵկեղեցին մէկ է իր ԳլուխովԵկեղեցին մէկ է իր Գլուխով::::    Պօղոս առաքեալՊօղոս առաքեալՊօղոս առաքեալՊօղոս առաքեալ    բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ 
անգամներ կը շեշտէ թէ եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս իանգամներ կը շեշտէ թէ եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս իանգամներ կը շեշտէ թէ եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս իանգամներ կը շեշտէ թէ եկեղեցիին գլուխը Քրիստոս ի´́́́նքն է (Եփ նքն է (Եփ նքն է (Եփ նքն է (Եփ 
1.22, 4.23, 1.22, 4.23, 1.22, 4.23, 1.22, 4.23, Կղ 1.18)Կղ 1.18)Կղ 1.18)Կղ 1.18)::::    Ինչպէս մարմին մը մէԻնչպէս մարմին մը մէԻնչպէս մարմին մը մէԻնչպէս մարմին մը մէ´́́́կ գլուխ կկ գլուխ կկ գլուխ կկ գլուխ կ’’’’ունենայ, ունենայ, ունենայ, ունենայ, 
այնպէս ալ եկեղեցին իբրեւ մարմին՝ մէայնպէս ալ եկեղեցին իբրեւ մարմին՝ մէայնպէս ալ եկեղեցին իբրեւ մարմին՝ մէայնպէս ալ եկեղեցին իբրեւ մարմին՝ մէ´́́́կ Գլուխ ունիկ Գլուխ ունիկ Գլուխ ունիկ Գլուխ ունի::::    
Եկեղեցիին անդամները բազմաթիւ են բայց ունին մէկ ղեկավար՝ Եկեղեցիին անդամները բազմաթիւ են բայց ունին մէկ ղեկավար՝ Եկեղեցիին անդամները բազմաթիւ են բայց ունին մէկ ղեկավար՝ Եկեղեցիին անդամները բազմաթիւ են բայց ունին մէկ ղեկավար՝ 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս::::    Եւ Քրիստոս եԵւ Քրիստոս եԵւ Քրիստոս եԵւ Քրիստոս եկեղեցին կը ղեկավարէ ու կկեղեցին կը ղեկավարէ ու կկեղեցին կը ղեկավարէ ու կկեղեցին կը ղեկավարէ ու կ’’’’առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ 
եկեղեցւոյ հովիւներուն ընդմէջէնեկեղեցւոյ հովիւներուն ընդմէջէնեկեղեցւոյ հովիւներուն ընդմէջէնեկեղեցւոյ հովիւներուն ընդմէջէն::::    

Տակաւին, Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, որովհետեւ զայն կը Տակաւին, Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, որովհետեւ զայն կը Տակաւին, Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, որովհետեւ զայն կը Տակաւին, Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, որովհետեւ զայն կը 
խնամէ եւ կը պահէ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կխնամէ եւ կը պահէ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կխնամէ եւ կը պահէ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կխնամէ եւ կը պահէ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս կը Քրիստոս կը Քրիստոս կը Քրիստոս կը 
սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն սնուցանէ եւ կը խնամէ եկեղեցին՝ իր մարմինը, որուն 
անդամներն ենք բոլորս, անոր անդամներն ենք բոլորս, անոր անդամներն ենք բոլորս, անոր անդամներն ենք բոլորս, անոր մարմինէն ու ոսկորներէնմարմինէն ու ոսկորներէնմարմինէն ու ոսկորներէնմարմինէն ու ոսկորներէն»»»» ( ( ( (Եփ Եփ Եփ Եփ 
5.295.295.295.29----30)30)30)30)::::    Քրիստոս կը պահէ ու կը պահպանէ եկեղեցին, Քրիստոս կը պահէ ու կը պահպանէ եկեղեցին, Քրիստոս կը պահէ ու կը պահպանէ եկեղեցին, Քրիստոս կը պահէ ու կը պահպանէ եկեղեցին, 
որովհետեւ անոր հովիւն է, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. որովհետեւ անոր հովիւն է, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. որովհետեւ անոր հովիւն է, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. որովհետեւ անոր հովիւն է, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ իրաւ ս եմ իրաւ ս եմ իրաւ ս եմ իրաւ 
հովիւըհովիւըհովիւըհովիւը::::    Իրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համարԻրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համարԻրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համարԻրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համար»»»»    
((((Յհ 10.11)Յհ 10.11)Յհ 10.11)Յհ 10.11)::::    Քրիստոս հարկաւ ամէն հովիւի նման հովիւ մը չէ, այլ Քրիստոս հարկաւ ամէն հովիւի նման հովիւ մը չէ, այլ Քրիստոս հարկաւ ամէն հովիւի նման հովիւ մը չէ, այլ Քրիստոս հարկաւ ամէն հովիւի նման հովիւ մը չէ, այլ 
հովուապետ է (Եբր 13.21հովուապետ է (Եբր 13.21հովուապետ է (Եբր 13.21հովուապետ է (Եբր 13.21----22)22)22)22)::::    Քրիստոս իր կեանքին գնով Քրիստոս իր կեանքին գնով Քրիստոս իր կեանքին գնով Քրիստոս իր կեանքին գնով 
կատարեց պահպանութիւնը եկեղեցիինկատարեց պահպանութիւնը եկեղեցիինկատարեց պահպանութիւնը եկեղեցիինկատարեց պահպանութիւնը եկեղեցիին::::    Ան թոյլ չտուաւ որ իր Ան թոյլ չտուաւ որ իր Ան թոյլ չտուաւ որ իր Ան թոյլ չտուաւ որ իր 
աշակերտներէն ոեւէ մէկը կորսուի, ինչպէս ըսաւ. աշակերտներէն ոեւէ մէկը կորսուի, ինչպէս ըսաւ. աշակերտներէն ոեւէ մէկը կորսուի, ինչպէս ըսաւ. աշակերտներէն ոեւէ մէկը կորսուի, ինչպէս ըսաւ. ««««Ես Ես Ես Ես 
պահպանեցի զանոնք եւ անոնցմէ ոպահպանեցի զանոնք եւ անոնցմէ ոպահպանեցի զանոնք եւ անոնցմէ ոպահպանեցի զանոնք եւ անոնցմէ ո´́́́չ մէկը կորսուեցաւչ մէկը կորսուեցաւչ մէկը կորսուեցաւչ մէկը կորսուեցաւ»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
17.12)17.12)17.12)17.12)::::    
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Եւ դեռ, Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցիին, Եւ դեռ, Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցիին, Եւ դեռ, Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցիին, Եւ դեռ, Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցիին, նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ 
քահանայապետն է եկեղեցիին (Եբր 7.24քահանայապետն է եկեղեցիին (Եբր 7.24քահանայապետն է եկեղեցիին (Եբր 7.24քահանայապետն է եկեղեցիին (Եբր 7.24----28), 28), 28), 28), Աստուծոյ քով մեր Աստուծոյ քով մեր Աստուծոյ քով մեր Աստուծոյ քով մեր 
փրկութեան միակ միջնորդն է (Ա.Տմ 2.5), Նոր Ուխտին գերազանց փրկութեան միակ միջնորդն է (Ա.Տմ 2.5), Նոր Ուխտին գերազանց փրկութեան միակ միջնորդն է (Ա.Տմ 2.5), Նոր Ուխտին գերազանց փրկութեան միակ միջնորդն է (Ա.Տմ 2.5), Նոր Ուխտին գերազանց 
միջնորդն է (Եբր 9.15, 12.24), մեզի համար բարեխօսողն է (Ա.Յհ միջնորդն է (Եբր 9.15, 12.24), մեզի համար բարեխօսողն է (Ա.Յհ միջնորդն է (Եբր 9.15, 12.24), մեզի համար բարեխօսողն է (Ա.Յհ միջնորդն է (Եբր 9.15, 12.24), մեզի համար բարեխօսողն է (Ա.Յհ 
2.1, 2.1, 2.1, 2.1, Եբր 7.15)Եբր 7.15)Եբր 7.15)Եբր 7.15)::::    Մեր հոգիներուն տեսուչն է (Ա.Պտ 2.25)Մեր հոգիներուն տեսուչն է (Ա.Պտ 2.25)Մեր հոգիներուն տեսուչն է (Ա.Պտ 2.25)Մեր հոգիներուն տեսուչն է (Ա.Պտ 2.25)::::    

Աստուծոյ հայեացքը կամ Աստուծոյ հայեացքը կամ Աստուծոյ հայեացքը կամ Աստուծոյ հայեացքը կամ ըմբռնումը միութեան մասին ըմբռնումը միութեան մասին ըմբռնումը միութեան մասին ըմբռնումը միութեան մասին 
տարբեր է մեր հայեացքէն եւ մեր ըմբռնումէնտարբեր է մեր հայեացքէն եւ մեր ըմբռնումէնտարբեր է մեր հայեացքէն եւ մեր ըմբռնումէնտարբեր է մեր հայեացքէն եւ մեր ըմբռնումէն::::    Մենք յաճախ կը Մենք յաճախ կը Մենք յաճախ կը Մենք յաճախ կը 
դիտենք եկեղեցիներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող դիտենք եկեղեցիներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող դիտենք եկեղեցիներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող դիտենք եկեղեցիներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող 
պառակտումները եւ կպառակտումները եւ կպառակտումները եւ կպառակտումները եւ կ’’’’արտայայտուինք, թէ՝ միութիւն չկայ կամ արտայայտուինք, թէ՝ միութիւն չկայ կամ արտայայտուինք, թէ՝ միութիւն չկայ կամ արտայայտուինք, թէ՝ միութիւն չկայ կամ 
չէ մնացած եկեղեցիներուն միջեւչէ մնացած եկեղեցիներուն միջեւչէ մնացած եկեղեցիներուն միջեւչէ մնացած եկեղեցիներուն միջեւ::::    Այդպէ՞ս է սակայնԱյդպէ՞ս է սակայնԱյդպէ՞ս է սակայնԱյդպէ՞ս է սակայն::::    Արդե՞օք Արդե՞օք Արդե՞օք Արդե՞օք 
եկեղեցին իր միութեկեղեցին իր միութեկեղեցին իր միութեկեղեցին իր միութիւնը կորսնցուցած է Քրիստոսի համար, որ իւնը կորսնցուցած է Քրիստոսի համար, որ իւնը կորսնցուցած է Քրիստոսի համար, որ իւնը կորսնցուցած է Քրիստոսի համար, որ 
պահպանիչն է այդ միութեանպահպանիչն է այդ միութեանպահպանիչն է այդ միութեանպահպանիչն է այդ միութեան::::    Թէ ի՞նչ բանի մէջ Քրիստոս կը Թէ ի՞նչ բանի մէջ Քրիստոս կը Թէ ի՞նչ բանի մէջ Քրիստոս կը Թէ ի՞նչ բանի մէջ Քրիստոս կը 
գտնէ միութիւնը՝ դժուար է ըսելգտնէ միութիւնը՝ դժուար է ըսելգտնէ միութիւնը՝ դժուար է ըսելգտնէ միութիւնը՝ դժուար է ըսել::::    Մէկ բան գիտենք սակայն, որ Մէկ բան գիտենք սակայն, որ Մէկ բան գիտենք սակայն, որ Մէկ բան գիտենք սակայն, որ 
եկեղեցին Տիրոջ ձեռքերուն մէջն  է, եւ Տէրը գիտէ այդ միութիւնը եկեղեցին Տիրոջ ձեռքերուն մէջն  է, եւ Տէրը գիտէ այդ միութիւնը եկեղեցին Տիրոջ ձեռքերուն մէջն  է, եւ Տէրը գիտէ այդ միութիւնը եկեղեցին Տիրոջ ձեռքերուն մէջն  է, եւ Տէրը գիտէ այդ միութիւնը 
պահել հակառակ բոլոր տեսակի պառակտումներունպահել հակառակ բոլոր տեսակի պառակտումներունպահել հակառակ բոլոր տեսակի պառակտումներունպահել հակառակ բոլոր տեսակի պառակտումներուն::::    

2.2.2.2.----    Եկեղեցին մէկ է իր հաւատքովԵկեղեցին մէկ է իր հաւատքովԵկեղեցին մէկ է իր հաւատքովԵկեղեցին մէկ է իր հաւատքով::::    Այս հաւատքը Այս հաւատքը Այս հաւատքը Այս հաւատքը 
ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն որ Քրիստոսի ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն որ Քրիստոսի ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն որ Քրիստոսի ամբողջութիւնն է այն հաւատալիքներուն որ Քրիստոսի 
եկեղեցին ունիեկեղեցին ունիեկեղեցին ունիեկեղեցին ունի::::    Այդ հաւատալիքները կամ այդ Այդ հաւատալիքները կամ այդ Այդ հաւատալիքները կամ այդ Այդ հաւատալիքները կամ այդ 
ճշմարտութիւնները Աստուածաշունչն է որ մեզի կու տայ եւ ճշմարտութիւնները Աստուածաշունչն է որ մեզի կու տայ եւ ճշմարտութիւնները Աստուածաշունչն է որ մեզի կու տայ եւ ճշմարտութիւնները Աստուածաշունչն է որ մեզի կու տայ եւ 
որոնք գլխաւորաբար կը վերաբերին աստուածութեան եւ մեր որոնք գլխաւորաբար կը վերաբերին աստուածութեան եւ մեր որոնք գլխաւորաբար կը վերաբերին աստուածութեան եւ մեր որոնք գլխաւորաբար կը վերաբերին աստուածութեան եւ մեր 
փրկագործութեանփրկագործութեանփրկագործութեանփրկագործութեան::::    

Այս Այս Այս Այս հաւատքին մէջ, նախ պէտք է առանձնացնենք՝ հաւատքը հաւատքին մէջ, նախ պէտք է առանձնացնենք՝ հաւատքը հաւատքին մէջ, նախ պէտք է առանձնացնենք՝ հաւատքը հաւատքին մէջ, նախ պէտք է առանձնացնենք՝ հաւատքը 
ճշմարիտ աստուածութեան, որ Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է, ճշմարիտ աստուածութեան, որ Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է, ճշմարիտ աստուածութեան, որ Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է, ճշմարիտ աստուածութեան, որ Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է, 
որով նաեւ կը դաւանինք ստեղծագործութիւնը ոորով նաեւ կը դաւանինք ստեղծագործութիւնը ոորով նաեւ կը դաւանինք ստեղծագործութիւնը ոորով նաեւ կը դաւանինք ստեղծագործութիւնը ո´́́́չ միայն երեւելի չ միայն երեւելի չ միայն երեւելի չ միայն երեւելի 
տիեզերքին, այլ նաեւ հոգեւոր գոյութիւններունտիեզերքին, այլ նաեւ հոգեւոր գոյութիւններունտիեզերքին, այլ նաեւ հոգեւոր գոյութիւններունտիեզերքին, այլ նաեւ հոգեւոր գոյութիւններուն::::    Երկրորդ, Երկրորդ, Երկրորդ, Երկրորդ, 
Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը եւ ճշմարիտ Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը եւ ճշմարիտ Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը եւ ճշմարիտ Քրիստոսի ճշմարիտ աստուածութիւնը եւ ճշմարիտ 
մարդեղութիւնը մեր փրկութեան համարմարդեղութիւնը մեր փրկութեան համարմարդեղութիւնը մեր փրկութեան համարմարդեղութիւնը մեր փրկութեան համար::::    Երրորդ, Քրիստոսի Երրորդ, Քրիստոսի Երրորդ, Քրիստոսի Երրորդ, Քրիստոսի 
կենագործական չարչարանքները, զոհագործական մահը խաչին կենագործական չարչարանքները, զոհագործական մահը խաչին կենագործական չարչարանքները, զոհագործական մահը խաչին կենագործական չարչարանքները, զոհագործական մահը խաչին 
վրայ, կենսատու սուրբ յարութիւնը, երկինք համբարձումը եւ վրայ, կենսատու սուրբ յարութիւնը, երկինք համբարձումը եւ վրայ, կենսատու սուրբ յարութիւնը, երկինք համբարձումը եւ վրայ, կենսատու սուրբ յարութիւնը, երկինք համբարձումը եւ 
անվախճան թագաւորութիւնըանվախճան թագաւորութիւնըանվախճան թագաւորութիւնըանվախճան թագաւորութիւնը::::    Չորրորդ, Սուրբ Հոգիին Չորրորդ, Սուրբ Հոգիին Չորրորդ, Սուրբ Հոգիին Չորրորդ, Սուրբ Հոգիին 
աստուածութիւնը եւ անոր հրաշալի պարգեւները՝ թէաստուածութիւնը եւ անոր հրաշալի պարգեւները՝ թէաստուածութիւնը եւ անոր հրաշալի պարգեւները՝ թէաստուածութիւնը եւ անոր հրաշալի պարգեւները՝ թէ´́́́    ԱստԱստԱստԱստուծոյ ուծոյ ուծոյ ուծոյ 
խօսքին ընդմէջէն, թէխօսքին ընդմէջէն, թէխօսքին ընդմէջէն, թէխօսքին ընդմէջէն, թէ´́́́    Քրիստոսի խոստումներուն ընդմէջէն եւ Քրիստոսի խոստումներուն ընդմէջէն եւ Քրիստոսի խոստումներուն ընդմէջէն եւ Քրիստոսի խոստումներուն ընդմէջէն եւ 
թէթէթէթէ´́́́    մկրտութեան աւազանին ընդմէջէնմկրտութեան աւազանին ընդմէջէնմկրտութեան աւազանին ընդմէջէնմկրտութեան աւազանին ընդմէջէն::::    Քրիստոս, մկրտութեան Քրիստոս, մկրտութեան Քրիստոս, մկրտութեան Քրիստոս, մկրտութեան 
ընդմէջէն մեր կեանքին մէջ կը հոսեցնէ ապաշխարութեան ընդմէջէն մեր կեանքին մէջ կը հոսեցնէ ապաշխարութեան ընդմէջէն մեր կեանքին մէջ կը հոսեցնէ ապաշխարութեան ընդմէջէն մեր կեանքին մէջ կը հոսեցնէ ապաշխարութեան 
պարգեւը եւ մեղքերու քաւութիւն կը շնորհէպարգեւը եւ մեղքերու քաւութիւն կը շնորհէպարգեւը եւ մեղքերու քաւութիւն կը շնորհէպարգեւը եւ մեղքերու քաւութիւն կը շնորհէ::::    Այդ քաւութեամբ Այդ քաւութեամբ Այդ քաւութեամբ Այդ քաւութեամբ 
մեզ կը հասցնէ մեռելներու յարութեանմեզ կը հասցնէ մեռելներու յարութեանմեզ կը հասցնէ մեռելներու յարութեանմեզ կը հասցնէ մեռելներու յարութեան    ու յաւիտենական կեանքիու յաւիտենական կեանքիու յաւիտենական կեանքիու յաւիտենական կեանքի::::    
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Քրիստոսի ճշմարիտ հաւատքէն դուրս եկողները Քրիստոսի ճշմարիտ հաւատքէն դուրս եկողները Քրիստոսի ճշմարիտ հաւատքէն դուրս եկողները Քրիստոսի ճշմարիտ հաւատքէն դուրս եկողները 
բնականօրէն չեն կրնար մաս կազմել նոյն եւ մէկ Քրիստոսի բնականօրէն չեն կրնար մաս կազմել նոյն եւ մէկ Քրիստոսի բնականօրէն չեն կրնար մաս կազմել նոյն եւ մէկ Քրիստոսի բնականօրէն չեն կրնար մաս կազմել նոյն եւ մէկ Քրիստոսի 
եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին::::    Օրինակ, աղանդաւորները Քրիստոսի ճշմարիտ Օրինակ, աղանդաւորները Քրիստոսի ճշմարիտ Օրինակ, աղանդաւորները Քրիստոսի ճշմարիտ Օրինակ, աղանդաւորները Քրիստոսի ճշմարիտ 
մարմինին կրնա՞ն մաս կազմելմարմինին կրնա՞ն մաս կազմելմարմինին կրնա՞ն մաս կազմելմարմինին կրնա՞ն մաս կազմել::::    Մնալու համար Քրիստոսի Մնալու համար Քրիստոսի Մնալու համար Քրիստոսի Մնալու համար Քրիստոսի 
եկեղեցիին միութեան մէջ՝ խիստ կարեւոր էեկեղեցիին միութեան մէջ՝ խիստ կարեւոր էեկեղեցիին միութեան մէջ՝ խիստ կարեւոր էեկեղեցիին միութեան մէջ՝ խիստ կարեւոր է    որդեգրել ու ճանչնալ որդեգրել ու ճանչնալ որդեգրել ու ճանչնալ որդեգրել ու ճանչնալ 
ճշմարիտ դաւանութիւնըճշմարիտ դաւանութիւնըճշմարիտ դաւանութիւնըճշմարիտ դաւանութիւնը::::    Բայց որովհետեւ աղանդաւորները Բայց որովհետեւ աղանդաւորները Բայց որովհետեւ աղանդաւորները Բայց որովհետեւ աղանդաւորները 
հեռու են ճշմարիտ դաւանութենէն՝ հեռու կը մնան նաեւ հեռու են ճշմարիտ դաւանութենէն՝ հեռու կը մնան նաեւ հեռու են ճշմարիտ դաւանութենէն՝ հեռու կը մնան նաեւ հեռու են ճշմարիտ դաւանութենէն՝ հեռու կը մնան նաեւ 
Քրիստոսի եկեղեցիէնՔրիստոսի եկեղեցիէնՔրիստոսի եկեղեցիէնՔրիստոսի եկեղեցիէն::::    

Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն՝ 3Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն՝ 3Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն՝ 3Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն՝ 3----րդ դարու հեղինակ՝ րդ դարու հեղինակ՝ րդ դարու հեղինակ՝ րդ դարու հեղինակ՝ 
Որոգինէս կՈրոգինէս կՈրոգինէս կՈրոգինէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եկեղեցիներուն միջեւ պէտք չէ Եկեղեցիներուն միջեւ պէտք չէ Եկեղեցիներուն միջեւ պէտք չէ Եկեղեցիներուն միջեւ պէտք չէ 
վարդապետական տարբվարդապետական տարբվարդապետական տարբվարդապետական տարբերութիւն ըլլայ, որովհետեւ դուք երութիւն ըլլայ, որովհետեւ դուք երութիւն ըլլայ, որովհետեւ դուք երութիւն ըլլայ, որովհետեւ դուք 
ստութեան եկեղեցին չէքստութեան եկեղեցին չէքստութեան եկեղեցին չէքստութեան եկեղեցին չէք»»»»:::: « « « «Ստութեան եկեղեցիՍտութեան եկեղեցիՍտութեան եկեղեցիՍտութեան եկեղեցի» » » » ըսելով կը ըսելով կը ըսելով կը ըսելով կը 
հասկնայ աղանդաւորները, որոնք շեղած են աստուածապարգեւ հասկնայ աղանդաւորները, որոնք շեղած են աստուածապարգեւ հասկնայ աղանդաւորները, որոնք շեղած են աստուածապարգեւ հասկնայ աղանդաւորները, որոնք շեղած են աստուածապարգեւ 
ճշմարտութիւններէնճշմարտութիւններէնճշմարտութիւններէնճշմարտութիւններէն::::    

3.3.3.3.----    Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ եկեղեցւոյ սուրբ Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ եկեղեցւոյ սուրբ Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ եկեղեցւոյ սուրբ Եկեղեցին մէկ է իր միակ ծնունդով՝ եկեղեցւոյ սուրբ 
աւազանէնաւազանէնաւազանէնաւազանէն::::    Ինչպէս նոյն ծնողէն ծնած զաւակները մէԻնչպէս նոյն ծնողէն ծնած զաւակները մէԻնչպէս նոյն ծնողէն ծնած զաւակները մէԻնչպէս նոյն ծնողէն ծնած զաւակները մէ´́́́կ ընտանիք կ ընտանիք կ ընտանիք կ ընտանիք 
եւ մէեւ մէեւ մէեւ մէ´́́́կ միութիւն կը կազմեն, այնպէս ալ եկեղեցւոյ աւազանէն կ միութիւն կը կազմեն, այնպէս ալ եկեղեցւոյ աւազանէն կ միութիւն կը կազմեն, այնպէս ալ եկեղեցւոյ աւազանէն կ միութիւն կը կազմեն, այնպէս ալ եկեղեցւոյ աւազանէն 
ծնած բոլոր հաւատացեալները մէծնած բոլոր հաւատացեալները մէծնած բոլոր հաւատացեալները մէծնած բոլոր հաւատացեալները մէ´́́́կ միութիւն կը կազմեն եւ մէկ միութիւն կը կազմեն եւ մէկ միութիւն կը կազմեն եւ մէկ միութիւն կը կազմեն եւ մէ´́́́կ կ կ կ 
ու նոու նոու նոու նո´́́́յն ընտանիքին անդամներն ենյն ընտանիքին անդամներն ենյն ընտանիքին անդամներն ենյն ընտանիքին անդամներն են::::    Պօղոս առաքեալ եւս Պօղոս առաքեալ եւս Պօղոս առաքեալ եւս Պօղոս առաքեալ եւս 
մկրտութեամբ իրագործուած միութիւնը շեշտելով՝ կմկրտութեամբ իրագործուած միութիւնը շեշտելով՝ կմկրտութեամբ իրագործուած միութիւնը շեշտելով՝ կմկրտութեամբ իրագործուած միութիւնը շեշտելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Անգամ որ Քրիստոսի միանալով մԱնգամ որ Քրիստոսի միանալով մԱնգամ որ Քրիստոսի միանալով մԱնգամ որ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս կրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս կրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս կրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս 
է որ կէ որ կէ որ կէ որ կ’’’’ապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջ::::    Ալ ոԱլ ոԱլ ոԱլ ո´́́́չ Հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն չ Հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն չ Հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն չ Հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն 
կայ, ոկայ, ոկայ, ոկայ, ո´́́́չ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ոչ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ոչ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ոչ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ո´́́́չ ալ արուի եւ էգի, չ ալ արուի եւ էգի, չ ալ արուի եւ էգի, չ ալ արուի եւ էգի, 
որովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղաքորովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղաքորովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղաքորովհետեւ Քրիստոսի միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղաք»»»» ( ( ( (Գղ 3.27Գղ 3.27Գղ 3.27Գղ 3.27----
28)28)28)28)::::    

Աստուծոյ ծրագիրն էր բոլոր ազգերէն կազմել մէկ ընտանիք, Աստուծոյ ծրագիրն էր բոլոր ազգերէն կազմել մէկ ընտանիք, Աստուծոյ ծրագիրն էր բոլոր ազգերէն կազմել մէկ ընտանիք, Աստուծոյ ծրագիրն էր բոլոր ազգերէն կազմել մէկ ընտանիք, 
մէմէմէմէկ միութիւն, եւ ատիկա Քրիստոսով պիտի իրականանար, կ միութիւն, եւ ատիկա Քրիստոսով պիտի իրականանար, կ միութիւն, եւ ատիկա Քրիստոսով պիտի իրականանար, կ միութիւն, եւ ատիկա Քրիստոսով պիտի իրականանար, 
ինչպէս առաքեալը կինչպէս առաքեալը կինչպէս առաքեալը կինչպէս առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուծոյ ծրագիրը սա է, որ Աստուծոյ ծրագիրը սա է, որ Աստուծոյ ծրագիրը սա է, որ Աստուծոյ ծրագիրը սա է, որ 
Աւետարանին միջոցաւ բոլոր ազգերն ալ Աստուծոյ ժողովուրդին Աւետարանին միջոցաւ բոլոր ազգերն ալ Աստուծոյ ժողովուրդին Աւետարանին միջոցաւ բոլոր ազգերն ալ Աստուծոյ ժողովուրդին Աւետարանին միջոցաւ բոլոր ազգերն ալ Աստուծոյ ժողովուրդին 
ժառանգակից ըլլան, դառնան նոյն մարմինին անդամ, եւ ժառանգակից ըլլան, դառնան նոյն մարմինին անդամ, եւ ժառանգակից ըլլան, դառնան նոյն մարմինին անդամ, եւ ժառանգակից ըլլան, դառնան նոյն մարմինին անդամ, եւ 
բաժնեկից այն խոստումին՝ որ Աստուած իրագործեց Քրիստոս բաժնեկից այն խոստումին՝ որ Աստուած իրագործեց Քրիստոս բաժնեկից այն խոստումին՝ որ Աստուած իրագործեց Քրիստոս բաժնեկից այն խոստումին՝ որ Աստուած իրագործեց Քրիստոս 
ՅիսուսովՅիսուսովՅիսուսովՅիսուսով»»»» ( ( ( (Եփ 3.6, տեԵփ 3.6, տեԵփ 3.6, տեԵփ 3.6, տե´́́́ս նաեւ Եփ 2.19ս նաեւ Եփ 2.19ս նաեւ Եփ 2.19ս նաեւ Եփ 2.19----22)22)22)22)::::    

4.4.4.4.----    Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, այսինքն՝ իր Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, այսինքն՝ իր Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, այսինքն՝ իր Եկեղեցին մէկ է իր կառավարութեամբ, այսինքն՝ իր 
հոգեւոր առաջնորդներովհոգեւոր առաջնորդներովհոգեւոր առաջնորդներովհոգեւոր առաջնորդներով::::    Եկեղեցին ունի կառոյց մը զոր կը Եկեղեցին ունի կառոյց մը զոր կը Եկեղեցին ունի կառոյց մը զոր կը Եկեղեցին ունի կառոյց մը զոր կը 
կոչենք՝ նուիրապետութիւնկոչենք՝ նուիրապետութիւնկոչենք՝ նուիրապետութիւնկոչենք՝ նուիրապետութիւն::::    Նուիրապետութիւնը այն կառոյցն է, Նուիրապետութիւնը այն կառոյցն է, Նուիրապետութիւնը այն կառոյցն է, Նուիրապետութիւնը այն կառոյցն է, 
որ վերէն վար կամ վարէն վեր կը բարձրանայ, այլ խօսքով՝ որ վերէն վար կամ վարէն վեր կը բարձրանայ, այլ խօսքով՝ որ վերէն վար կամ վարէն վեր կը բարձրանայ, այլ խօսքով՝ որ վերէն վար կամ վարէն վեր կը բարձրանայ, այլ խօսքով՝ 
ժողովուրդ, անոր վրայ կարգուած սարկաւագները, յետոյ կու գան ժողովուրդ, անոր վրայ կարգուած սարկաւագները, յետոյ կու գան ժողովուրդ, անոր վրայ կարգուած սարկաւագները, յետոյ կու գան ժողովուրդ, անոր վրայ կարգուած սարկաւագները, յետոյ կու գան 
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երէցները, անոնց վրայ կարգուած վերահսկիչները՝ երէցները, անոնց վրայ կարգուած վերահսկիչները՝ երէցները, անոնց վրայ կարգուած վերահսկիչները՝ երէցները, անոնց վրայ կարգուած վերահսկիչները՝ 
եպիսկոպոսները. եւ այս բոլորին գլուխը՝ Քրիստոս ինքն է. բայց եպիսկոպոսները. եւ այս բոլորին գլուխը՝ Քրիստոս ինքն է. բայց եպիսկոպոսները. եւ այս բոլորին գլուխը՝ Քրիստոս ինքն է. բայց եպիսկոպոսները. եւ այս բոլորին գլուխը՝ Քրիստոս ինքն է. բայց 
ամէն մէկ եպիսկոպոս, տեղական հասկացողութեամբ, իր ամէն մէկ եպիսկոպոս, տեղական հասկացողութեամբ, իր ամէն մէկ եպիսկոպոս, տեղական հասկացողութեամբ, իր ամէն մէկ եպիսկոպոս, տեղական հասկացողութեամբ, իր 
եկեղեցւոյ բացարձակ պետն է, ձեւով մը ներկայացուեկեղեցւոյ բացարձակ պետն է, ձեւով մը ներկայացուեկեղեցւոյ բացարձակ պետն է, ձեւով մը ներկայացուեկեղեցւոյ բացարձակ պետն է, ձեւով մը ներկայացուցիչն է ցիչն է ցիչն է ցիչն է 
Քրիստոսի երկրի վրայ, եւ իր շուրջ է որ այդ եկեղեցին իր Քրիստոսի երկրի վրայ, եւ իր շուրջ է որ այդ եկեղեցին իր Քրիստոսի երկրի վրայ, եւ իր շուրջ է որ այդ եկեղեցին իր Քրիստոսի երկրի վրայ, եւ իր շուրջ է որ այդ եկեղեցին իր 
միութիւնը կը գտնէմիութիւնը կը գտնէմիութիւնը կը գտնէմիութիւնը կը գտնէ::::    

Պետրոս առաքեալ կՊետրոս առաքեալ կՊետրոս առաքեալ կՊետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵրէցնեԵրէցնեԵրէցնեԵրէցնե´́́́ր, որպէս երիցակից մը՝ ր, որպէս երիցակից մը՝ ր, որպէս երիցակից մը՝ ր, որպէս երիցակից մը՝ 
որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ 
ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, 
կկկկ’’’’աղաչեաղաչեաղաչեաղաչե՜՜՜՜մ, ձեմ, ձեմ, ձեմ, ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը, արածեցէք ոզի վստահուած Աստուծոյ հօտը, արածեցէք ոզի վստահուած Աստուծոյ հօտը, արածեցէք ոզի վստահուած Աստուծոյ հօտը, արածեցէք ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, 
այլ՝ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կայլ՝ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կայլ՝ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կայլ՝ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ դրամի չ թէ դրամի չ թէ դրամի չ թէ դրամի 
սիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբսիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբսիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբսիրոյն, այլ՝ յօժարութեամբ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց 
պարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ օրինակ ըլլալով ձեր հօպարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ օրինակ ըլլալով ձեր հօպարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ օրինակ ըլլալով ձեր հօպարտադրելով ձեր անձերը, այլ՝ օրինակ ըլլալով ձեր հօտին, տին, տին, տին, 
որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը 
ընդունիքընդունիքընդունիքընդունիք»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 5.1Ա.Պտ 5.1Ա.Պտ 5.1Ա.Պտ 5.1----4)4)4)4)::::    Հոս եւս կը հանդիպինք Հովուապետ, Հոս եւս կը հանդիպինք Հովուապետ, Հոս եւս կը հանդիպինք Հովուապետ, Հոս եւս կը հանդիպինք Հովուապետ, 
հովիւ եւ հօտ բացատրութիւններունհովիւ եւ հօտ բացատրութիւններունհովիւ եւ հօտ բացատրութիւններունհովիւ եւ հօտ բացատրութիւններուն::::    

Առաջին դարու հեղինակ Իգնատիոս Աստուածազգեաց Առաջին դարու հեղինակ Իգնատիոս Աստուածազգեաց Առաջին դարու հեղինակ Իգնատիոս Աստուածազգեաց Առաջին դարու հեղինակ Իգնատիոս Աստուածազգեաց 
Հայրապետ, Եփեսացիներու ուղղած իր նամակին մէջ կՀայրապետ, Եփեսացիներու ուղղած իր նամակին մէջ կՀայրապետ, Եփեսացիներու ուղղած իր նամակին մէջ կՀայրապետ, Եփեսացիներու ուղղած իր նամակին մէջ կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    
««««Պէտք է ձեր Պէտք է ձեր Պէտք է ձեր Պէտք է ձեր եպիսկոպոսին մտածողութեան համաձայն քալէք, եպիսկոպոսին մտածողութեան համաձայն քալէք, եպիսկոպոսին մտածողութեան համաձայն քալէք, եպիսկոպոսին մտածողութեան համաձայն քալէք, 
ինչպէս որ կինչպէս որ կինչպէս որ կինչպէս որ կ’’’’ընէք արդէնընէք արդէնընէք արդէնընէք արդէն::::    Ձեր քահանայից դասը քնարի մը Ձեր քահանայից դասը քնարի մը Ձեր քահանայից դասը քնարի մը Ձեր քահանայից դասը քնարի մը 
լարերուն նման եպիսկոպոսին ձեռքին մէջ պէտք է ըլլայ. այսպէս, լարերուն նման եպիսկոպոսին ձեռքին մէջ պէտք է ըլլայ. այսպէս, լարերուն նման եպիսկոպոսին ձեռքին մէջ պէտք է ըլլայ. այսպէս, լարերուն նման եպիսկոպոսին ձեռքին մէջ պէտք է ըլլայ. այսպէս, 
ձեր զգացումներուն համաձայնութեամբ եւ ձեր սիրոյն ձեր զգացումներուն համաձայնութեամբ եւ ձեր սիրոյն ձեր զգացումներուն համաձայնութեամբ եւ ձեր սիրոյն ձեր զգացումներուն համաձայնութեամբ եւ ձեր սիրոյն 
ներդաշնակութեամբ, դուք կներդաշնակութեամբ, դուք կներդաշնակութեամբ, դուք կներդաշնակութեամբ, դուք կ’’’’երգէք Յիսուս Քրիստոսի համար. երգէք Յիսուս Քրիստոսի համար. երգէք Յիսուս Քրիստոսի համար. երգէք Յիսուս Քրիստոսի համար. 
թոթոթոթող ձեզմէ իւրաքանչիւրը երգչախումբ մը դառնայ, որպէսզի ձեր ղ ձեզմէ իւրաքանչիւրը երգչախումբ մը դառնայ, որպէսզի ձեր ղ ձեզմէ իւրաքանչիւրը երգչախումբ մը դառնայ, որպէսզի ձեր ղ ձեզմէ իւրաքանչիւրը երգչախումբ մը դառնայ, որպէսզի ձեր 
միասնութեան ներդաշնակութեամբ, միասնաբար Աստուծոյ միասնութեան ներդաշնակութեամբ, միասնաբար Աստուծոյ միասնութեան ներդաշնակութեամբ, միասնաբար Աստուծոյ միասնութեան ներդաշնակութեամբ, միասնաբար Աստուծոյ 
ձայնը բռնելով, Յիսուս Քրիստոսով միաձայնութեամբ ձայնը բռնելով, Յիսուս Քրիստոսով միաձայնութեամբ ձայնը բռնելով, Յիսուս Քրիստոսով միաձայնութեամբ ձայնը բռնելով, Յիսուս Քրիստոսով միաձայնութեամբ 
օրհնութիւն երգէք Հօրը, որպէսզի լսէ ձեզ եւ ճանչնայ ձեզ ձեր օրհնութիւն երգէք Հօրը, որպէսզի լսէ ձեզ եւ ճանչնայ ձեզ ձեր օրհնութիւն երգէք Հօրը, որպէսզի լսէ ձեզ եւ ճանչնայ ձեզ ձեր օրհնութիւն երգէք Հօրը, որպէսզի լսէ ձեզ եւ ճանչնայ ձեզ ձեր 
բարի գործերով, իբրեւ իր Որդիին անդամներըբարի գործերով, իբրեւ իր Որդիին անդամներըբարի գործերով, իբրեւ իր Որդիին անդամներըբարի գործերով, իբրեւ իր Որդիին անդամները::::    ՈւստիՈւստիՈւստիՈւստի    պէտք է որ պէտք է որ պէտք է որ պէտք է որ 
անբաժանելի միութեան մէջ ըլլաք որպէսզի միշտ հաղորդակից անբաժանելի միութեան մէջ ըլլաք որպէսզի միշտ հաղորդակից անբաժանելի միութեան մէջ ըլլաք որպէսզի միշտ հաղորդակից անբաժանելի միութեան մէջ ըլլաք որպէսզի միշտ հաղորդակից 
մնաք Աստուծոյմնաք Աստուծոյմնաք Աստուծոյմնաք Աստուծոյ»»»»::::    

5.5.5.5.----    Եկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով եւ ծէսովԵկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով եւ ծէսովԵկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով եւ ծէսովԵկեղեցին մէկ է իր պաշտամունքով եւ ծէսով::::    Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին Եկեղեցին 
կայ զԱստուած փառաբանելու համարկայ զԱստուած փառաբանելու համարկայ զԱստուած փառաբանելու համարկայ զԱստուած փառաբանելու համար::::    Աստուծոյ ժողովուրդին Աստուծոյ ժողովուրդին Աստուծոյ ժողովուրդին Աստուծոյ ժողովուրդին 
ճշմարիտ կոչումն է զԱստուած փառաբանելը, եւ հետեւաբար, ճշմարիտ կոչումն է զԱստուած փառաբանելը, եւ հետեւաբար, ճշմարիտ կոչումն է զԱստուած փառաբանելը, եւ հետեւաբար, ճշմարիտ կոչումն է զԱստուած փառաբանելը, եւ հետեւաբար, 
նաեւ եկեղեցիէն նաեւ եկեղեցիէն նաեւ եկեղեցիէն նաեւ եկեղեցիէն ներս մեր հոգեւոր ծնունդը, աճումը եւ մեր ներս մեր հոգեւոր ծնունդը, աճումը եւ մեր ներս մեր հոգեւոր ծնունդը, աճումը եւ մեր ներս մեր հոգեւոր ծնունդը, աճումը եւ մեր 
ամբողջ կեանքը որ Աստուծոյ ծառայութեան նուիրուած է, ամբողջ կեանքը որ Աստուծոյ ծառայութեան նուիրուած է, ամբողջ կեանքը որ Աստուծոյ ծառայութեան նուիրուած է, ամբողջ կեանքը որ Աստուծոյ ծառայութեան նուիրուած է, 
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պայմանաւորուած է պաշտամունքով եւ արարողութիւններով, պայմանաւորուած է պաշտամունքով եւ արարողութիւններով, պայմանաւորուած է պաշտամունքով եւ արարողութիւններով, պայմանաւորուած է պաշտամունքով եւ արարողութիւններով, 
որոնք կը կոչենք ծէսորոնք կը կոչենք ծէսորոնք կը կոչենք ծէսորոնք կը կոչենք ծէս::::    

Վերեւ ըսինք որ եկեղեցին մէկ է իր ուղղափառ հաւատքովՎերեւ ըսինք որ եկեղեցին մէկ է իր ուղղափառ հաւատքովՎերեւ ըսինք որ եկեղեցին մէկ է իր ուղղափառ հաւատքովՎերեւ ըսինք որ եկեղեցին մէկ է իր ուղղափառ հաւատքով::::    
Հաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին եւ հիՀաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին եւ հիՀաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին եւ հիՀաւատքի դաւանութիւնը առաջին հերթին եւ հիմնականին մէջ, մնականին մէջ, մնականին մէջ, մնականին մէջ, 
չմոռնանք որ կը կատարուի պաշտամունքին ընդմէջէնչմոռնանք որ կը կատարուի պաշտամունքին ընդմէջէնչմոռնանք որ կը կատարուի պաշտամունքին ընդմէջէնչմոռնանք որ կը կատարուի պաշտամունքին ընդմէջէն::::    Ո՞ւր է որ Ո՞ւր է որ Ո՞ւր է որ Ո՞ւր է որ 
մենք կմենք կմենք կմենք կ’’’’արտասանենք մեր Հաւատամքը, ո՞ւր է որ աւելի ազատ արտասանենք մեր Հաւատամքը, ո՞ւր է որ աւելի ազատ արտասանենք մեր Հաւատամքը, ո՞ւր է որ աւելի ազատ արտասանենք մեր Հաւատամքը, ո՞ւր է որ աւելի ազատ 
կերպով կը խոստովանինք մեր հաւատքը եթէ ոկերպով կը խոստովանինք մեր հաւատքը եթէ ոկերպով կը խոստովանինք մեր հաւատքը եթէ ոկերպով կը խոստովանինք մեր հաւատքը եթէ ո´́́́չ մեր չ մեր չ մեր չ մեր 
աղօթքներուն մէջ, մեր հոգեւոր երգերուն եւ շարականներուն աղօթքներուն մէջ, մեր հոգեւոր երգերուն եւ շարականներուն աղօթքներուն մէջ, մեր հոգեւոր երգերուն եւ շարականներուն աղօթքներուն մէջ, մեր հոգեւոր երգերուն եւ շարականներուն 
մէջ, որոնք իրենց բնոյթով ծիսակմէջ, որոնք իրենց բնոյթով ծիսակմէջ, որոնք իրենց բնոյթով ծիսակմէջ, որոնք իրենց բնոյթով ծիսական են, գրեթէ ամբողջութեամբան են, գրեթէ ամբողջութեամբան են, գրեթէ ամբողջութեամբան են, գրեթէ ամբողջութեամբ::::    

Նոյնիսկ քրիստոնէական կեանքը իր գործնական Նոյնիսկ քրիստոնէական կեանքը իր գործնական Նոյնիսկ քրիստոնէական կեանքը իր գործնական Նոյնիսկ քրիստոնէական կեանքը իր գործնական 
արտայայտութիւններով, այս դաւանութեան շարունակութիւնն է, արտայայտութիւններով, այս դաւանութեան շարունակութիւնն է, արտայայտութիւններով, այս դաւանութեան շարունակութիւնն է, արտայայտութիւններով, այս դաւանութեան շարունակութիւնն է, 
ինչպէս երբեմն կինչպէս երբեմն կինչպէս երբեմն կինչպէս երբեմն կ’’’’ըսենք՝ կեանքով վկայութիւնն էըսենք՝ կեանքով վկայութիւնն էըսենք՝ կեանքով վկայութիւնն էըսենք՝ կեանքով վկայութիւնն է::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
նշանակէ կեանքով վկայելնշանակէ կեանքով վկայելնշանակէ կեանքով վկայելնշանակէ կեանքով վկայել::::    Կը նշանակէ՝ նոյն հաւատքը Կը նշանակէ՝ նոյն հաւատքը Կը նշանակէ՝ նոյն հաւատքը Կը նշանակէ՝ նոյն հաւատքը 
արտայայտել աղօթքով ու երգով,արտայայտել աղօթքով ու երգով,արտայայտել աղօթքով ու երգով,արտայայտել աղօթքով ու երգով,    բայց մանաւանդ՝ բայց մանաւանդ՝ բայց մանաւանդ՝ բայց մանաւանդ՝ 
գործնականօրէն՝ մեր կենցաղովգործնականօրէն՝ մեր կենցաղովգործնականօրէն՝ մեր կենցաղովգործնականօրէն՝ մեր կենցաղով::::    Սակայն չմոռնանք որ այդ Սակայն չմոռնանք որ այդ Սակայն չմոռնանք որ այդ Սակայն չմոռնանք որ այդ 
կեանքն ու վկայութիւնը նաեւ ծիսական պաշտամունքային կեանքն ու վկայութիւնը նաեւ ծիսական պաշտամունքային կեանքն ու վկայութիւնը նաեւ ծիսական պաշտամունքային կեանքն ու վկայութիւնը նաեւ ծիսական պաշտամունքային 
նշանակութիւն ունիննշանակութիւն ունիննշանակութիւն ունիննշանակութիւն ունին::::    Եթէ մենք զմեզ կը դաւանինք իբրեւ Եթէ մենք զմեզ կը դաւանինք իբրեւ Եթէ մենք զմեզ կը դաւանինք իբրեւ Եթէ մենք զմեզ կը դաւանինք իբրեւ 
Աստուծոյ ժողովուրդին անդամ, իբրեւ զԱստուած պաշտող Աստուծոյ ժողովուրդին անդամ, իբրեւ զԱստուած պաշտող Աստուծոյ ժողովուրդին անդամ, իբրեւ զԱստուած պաշտող Աստուծոյ ժողովուրդին անդամ, իբրեւ զԱստուած պաշտող 
մարդիկ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին արմարդիկ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին արմարդիկ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին արմարդիկ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին արտայայտութիւնները տայայտութիւնները տայայտութիւնները տայայտութիւնները 
ուղղակի թէ անուղղակի կերպով Աստուծոյ փառաբանութիւնն է ուղղակի թէ անուղղակի կերպով Աստուծոյ փառաբանութիւնն է ուղղակի թէ անուղղակի կերպով Աստուծոյ փառաբանութիւնն է ուղղակի թէ անուղղակի կերպով Աստուծոյ փառաբանութիւնն է 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ընենընենընենընեն::::    

Միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն ճշմարտապէս Միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն ճշմարտապէս Միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն ճշմարտապէս Միութեան գերագոյն նշանը եւ զայն ճշմարտապէս 
իրագործող խորհուրդը՝ սուրբ Պատարագի խորհուրդն է, երբ իրագործող խորհուրդը՝ սուրբ Պատարագի խորհուրդն է, երբ իրագործող խորհուրդը՝ սուրբ Պատարագի խորհուրդն է, երբ իրագործող խորհուրդը՝ սուրբ Պատարագի խորհուրդն է, երբ 
մարդեղութեան խորհուրդը մեզի համար կը դադրի վերացական մարդեղութեան խորհուրդը մեզի համար կը դադրի վերացական մարդեղութեան խորհուրդը մեզի համար կը դադրի վերացական մարդեղութեան խորհուրդը մեզի համար կը դադրի վերացական 
ճշմարտութիւն մը ըլլալէ, եճշմարտութիւն մը ըլլալէ, եճշմարտութիւն մը ըլլալէ, եճշմարտութիւն մը ըլլալէ, եւ կը դառնայ շօշափելի, իրական ւ կը դառնայ շօշափելի, իրական ւ կը դառնայ շօշափելի, իրական ւ կը դառնայ շօշափելի, իրական 
ապրում. ապրում՝ բառին ամենէն վաւերական եւ ամենէն ապրում. ապրում՝ բառին ամենէն վաւերական եւ ամենէն ապրում. ապրում՝ բառին ամենէն վաւերական եւ ամենէն ապրում. ապրում՝ բառին ամենէն վաւերական եւ ամենէն 
խորունկ իմաստովըխորունկ իմաստովըխորունկ իմաստովըխորունկ իմաստովը::::    Որովհետեւ, սուրբ հաղորդութեան պահուն Որովհետեւ, սուրբ հաղորդութեան պահուն Որովհետեւ, սուրբ հաղորդութեան պահուն Որովհետեւ, սուրբ հաղորդութեան պահուն 
մենք կը դադրինք Աստուծոյ մասին մտածելէ եւ ուղղակիօրէն կը մենք կը դադրինք Աստուծոյ մասին մտածելէ եւ ուղղակիօրէն կը մենք կը դադրինք Աստուծոյ մասին մտածելէ եւ ուղղակիօրէն կը մենք կը դադրինք Աստուծոյ մասին մտածելէ եւ ուղղակիօրէն կը 
հաղորդուինք իրեն հետ. ոհաղորդուինք իրեն հետ. ոհաղորդուինք իրեն հետ. ոհաղորդուինք իրեն հետ. ո´́́́չ թէ իր ներկայութիւնը կը զգանք չ թէ իր ներկայութիւնը կը զգանք չ թէ իր ներկայութիւնը կը զգանք չ թէ իր ներկայութիւնը կը զգանք 
հոգեւորապէսհոգեւորապէսհոգեւորապէսհոգեւորապէս, , , , այլ զայն մեր մէջ կայլ զայն մեր մէջ կայլ զայն մեր մէջ կայլ զայն մեր մէջ կ’’’’ընդունինք մարմնաւորապէս. ընդունինք մարմնաւորապէս. ընդունինք մարմնաւորապէս. ընդունինք մարմնաւորապէս. 
ոոոո´́́́չ թէ պարզապէս զայն կրող անօթ մը կը դառնանք, այլ անոր չ թէ պարզապէս զայն կրող անօթ մը կը դառնանք, այլ անոր չ թէ պարզապէս զայն կրող անօթ մը կը դառնանք, այլ անոր չ թէ պարզապէս զայն կրող անօթ մը կը դառնանք, այլ անոր 
հետ կը միանանք ճշմարտապէսհետ կը միանանք ճշմարտապէսհետ կը միանանք ճշմարտապէսհետ կը միանանք ճշմարտապէս::::    

Այս ճշմարիտ եւ սերտ միութեան մասին է որ կը խօսի Պօղոս Այս ճշմարիտ եւ սերտ միութեան մասին է որ կը խօսի Պօղոս Այս ճշմարիտ եւ սերտ միութեան մասին է որ կը խօսի Պօղոս Այս ճշմարիտ եւ սերտ միութեան մասին է որ կը խօսի Պօղոս 
առաքեալ երբ կառաքեալ երբ կառաքեալ երբ կառաքեալ երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ կը խմենք այն բաժակէն՝ որ Տիրոջ Երբ կը խմենք այն բաժակէն՝ որ Տիրոջ Երբ կը խմենք այն բաժակէն՝ որ Տիրոջ Երբ կը խմենք այն բաժակէն՝ որ Տիրոջ 
ընթրիքի յիշատակին կընթրիքի յիշատակին կընթրիքի յիշատակին կընթրիքի յիշատակին կ’’’’օրհնենք, միթէ Քրիստոսի արեան օրհնենք, միթէ Քրիստոսի արեան օրհնենք, միթէ Քրիստոսի արեան օրհնենք, միթէ Քրիստոսի արեան 
հաղորդուած չե՞նք ըլլարհաղորդուած չե՞նք ըլլարհաղորդուած չե՞նք ըլլարհաղորդուած չե՞նք ըլլար::::    Եւ երբ կը ճաշակենք այն հացէն՝ որ կը Եւ երբ կը ճաշակենք այն հացէն՝ որ կը Եւ երբ կը ճաշակենք այն հացէն՝ որ կը Եւ երբ կը ճաշակենք այն հացէն՝ որ կը 
բեկանենք, միթէ Քրիստոսի մարմինին հաղորդուած չե՞նք ըլլարբեկանենք, միթէ Քրիստոսի մարմինին հաղորդուած չե՞նք ըլլարբեկանենք, միթէ Քրիստոսի մարմինին հաղորդուած չե՞նք ըլլարբեկանենք, միթէ Քրիստոսի մարմինին հաղորդուած չե՞նք ըլլար::::    
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Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ 
հացէն կը ճաշակենքհացէն կը ճաշակենքհացէն կը ճաշակենքհացէն կը ճաշակենք» » » » ((((Ա.Կր 10.16Ա.Կր 10.16Ա.Կր 10.16Ա.Կր 10.16----18)18)18)18)::::    Պարզորոշ կերպՊարզորոշ կերպՊարզորոշ կերպՊարզորոշ կերպով ով ով ով 
կկկկ’’’’երեւի թէ ինչպէս առաքեալը եկեղեցւոյ միութիւնը կամ երեւի թէ ինչպէս առաքեալը եկեղեցւոյ միութիւնը կամ երեւի թէ ինչպէս առաքեալը եկեղեցւոյ միութիւնը կամ երեւի թէ ինչպէս առաքեալը եկեղեցւոյ միութիւնը կամ 
մէկութիւնը կը տեսնէ սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջմէկութիւնը կը տեսնէ սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջմէկութիւնը կը տեսնէ սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջմէկութիւնը կը տեսնէ սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ::::    

6.6.6.6.----    Եւ վերջապէս, եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով՝ Սուրբ Եւ վերջապէս, եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով՝ Սուրբ Եւ վերջապէս, եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով՝ Սուրբ Եւ վերջապէս, եկեղեցին մէկ է իր միաւորիչ զօդով՝ Սուրբ 
ՀոգիովՀոգիովՀոգիովՀոգիով::::    Եկեղեցիին միութեան շաղկապը Սուրբ Հոգին էԵկեղեցիին միութեան շաղկապը Սուրբ Հոգին էԵկեղեցիին միութեան շաղկապը Սուրբ Հոգին էԵկեղեցիին միութեան շաղկապը Սուրբ Հոգին է::::    Պիտի Պիտի Պիտի Պիտի 
բաւարարուիմ այս ուղղութեամբ Պօղոս աբաւարարուիմ այս ուղղութեամբ Պօղոս աբաւարարուիմ այս ուղղութեամբ Պօղոս աբաւարարուիմ այս ուղղութեամբ Պօղոս առաքեալէն երկու ռաքեալէն երկու ռաքեալէն երկու ռաքեալէն երկու 
ընթերցումներ կատարելով.ընթերցումներ կատարելով.ընթերցումներ կատարելով.ընթերցումներ կատարելով.----    

««««Ջանացէք Սուրբ Հոգիին շնորհած միութիւնը պահել Ջանացէք Սուրբ Հոգիին շնորհած միութիւնը պահել Ջանացէք Սուրբ Հոգիին շնորհած միութիւնը պահել Ջանացէք Սուրբ Հոգիին շնորհած միութիւնը պահել 
խաղաղութեան շաղկապովխաղաղութեան շաղկապովխաղաղութեան շաղկապովխաղաղութեան շաղկապով::::    

Մէկ է մարմինը եւ մէկ՝ Սուրբ Հոգին,Մէկ է մարմինը եւ մէկ՝ Սուրբ Հոգին,Մէկ է մարմինը եւ մէկ՝ Սուրբ Հոգին,Մէկ է մարմինը եւ մէկ՝ Սուրբ Հոգին,    
ինչպէս մէկ է յոյսը՝ինչպէս մէկ է յոյսը՝ինչպէս մէկ է յոյսը՝ինչպէս մէկ է յոյսը՝    
որուն հրաւիրեց ձեզ Աստուածորուն հրաւիրեց ձեզ Աստուածորուն հրաւիրեց ձեզ Աստուածորուն հրաւիրեց ձեզ Աստուած::::    
Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը,Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը,Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը,Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը,    
եւ մէկ է մկրտութիւնըեւ մէկ է մկրտութիւնըեւ մէկ է մկրտութիւնըեւ մէկ է մկրտութիւնը::::    
Մէկ է Աստուած, ՀաՄէկ է Աստուած, ՀաՄէկ է Աստուած, ՀաՄէկ է Աստուած, Հայրն ամենուն,յրն ամենուն,յրն ամենուն,յրն ամենուն,    
որ կը տիրէ բոլորին,որ կը տիրէ բոլորին,որ կը տիրէ բոլորին,որ կը տիրէ բոլորին,    
կը գործէ բոլորին ընդմէջէն,կը գործէ բոլորին ընդմէջէն,կը գործէ բոլորին ընդմէջէն,կը գործէ բոլորին ընդմէջէն,    
եւ կը մնայ բոլորին մէջեւ կը մնայ բոլորին մէջեւ կը մնայ բոլորին մէջեւ կը մնայ բոլորին մէջ»»»» ( ( ( (Եփ 4.3Եփ 4.3Եփ 4.3Եփ 4.3----6)6)6)6)::::    
Իսկ երկրորդ ընթերցումը. Իսկ երկրորդ ընթերցումը. Իսկ երկրորդ ընթերցումը. Իսկ երկրորդ ընթերցումը. ««««Ինչպէս մարմինը իր զանազան Ինչպէս մարմինը իր զանազան Ինչպէս մարմինը իր զանազան Ինչպէս մարմինը իր զանազան 

անդամներով մէկ ամբողջութիւն է, այսինքն՝ բոլոր անդամները անդամներով մէկ ամբողջութիւն է, այսինքն՝ բոլոր անդամները անդամներով մէկ ամբողջութիւն է, այսինքն՝ բոլոր անդամները անդամներով մէկ ամբողջութիւն է, այսինքն՝ բոլոր անդամները 
միայն մէկ մարմին կը կազմեն, նոյնպէս է նաեւ Քրիստոսմիայն մէկ մարմին կը կազմեն, նոյնպէս է նաեւ Քրիստոսմիայն մէկ մարմին կը կազմեն, նոյնպէս է նաեւ Քրիստոսմիայն մէկ մարմին կը կազմեն, նոյնպէս է նաեւ Քրիստոս::::    
ՈՈՈՈրովհետեւ մենք բոլորս՝ Հրեայ թէ հեթանոս, ծառայ թէ ազատ, րովհետեւ մենք բոլորս՝ Հրեայ թէ հեթանոս, ծառայ թէ ազատ, րովհետեւ մենք բոլորս՝ Հրեայ թէ հեթանոս, ծառայ թէ ազատ, րովհետեւ մենք բոլորս՝ Հրեայ թէ հեթանոս, ծառայ թէ ազատ, 
նոյն Հոգիով մկրտուեցանք՝ մէկ մարմին կազմելու համար, եւ նոյն Հոգիով մկրտուեցանք՝ մէկ մարմին կազմելու համար, եւ նոյն Հոգիով մկրտուեցանք՝ մէկ մարմին կազմելու համար, եւ նոյն Հոգիով մկրտուեցանք՝ մէկ մարմին կազմելու համար, եւ 
ամէնքս ալ նոյն Հոգիէն խմեցինքամէնքս ալ նոյն Հոգիէն խմեցինքամէնքս ալ նոյն Հոգիէն խմեցինքամէնքս ալ նոյն Հոգիէն խմեցինք»»»» ( ( ( (Ա.Կր 12.12Ա.Կր 12.12Ա.Կր 12.12Ա.Կր 12.12----13)13)13)13)::::    Երկու այս Երկու այս Երկու այս Երկու այս 
ընթերցումներուն մէջ ալ, առաքեալը ցոյց կու տայ որ Սուրբ ընթերցումներուն մէջ ալ, առաքեալը ցոյց կու տայ որ Սուրբ ընթերցումներուն մէջ ալ, առաքեալը ցոյց կու տայ որ Սուրբ ընթերցումներուն մէջ ալ, առաքեալը ցոյց կու տայ որ Սուրբ 
Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն է որ հաւատացեալներուննքն է որ հաւատացեալներուննքն է որ հաւատացեալներուննքն է որ հաւատացեալներուն    միութիւնն ու մէկութիւնը միութիւնն ու մէկութիւնը միութիւնն ու մէկութիւնը միութիւնն ու մէկութիւնը 
կկկկ’’’’իրագործէիրագործէիրագործէիրագործէ::::    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ::::    Գրաբար լեզուին մէջ Գրաբար լեզուին մէջ Գրաբար լեզուին մէջ Գրաբար լեզուին մէջ 
««««կաթուղիկէկաթուղիկէկաթուղիկէկաթուղիկէ» » » » բառը ընդհանրական կը նշանակէբառը ընդհանրական կը նշանակէբառը ընդհանրական կը նշանակէբառը ընդհանրական կը նշանակէ::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
երբ կաթուղիկէ բառը կը գործածենք՝ եկեղեցիի մը անունը չէ որ երբ կաթուղիկէ բառը կը գործածենք՝ եկեղեցիի մը անունը չէ որ երբ կաթուղիկէ բառը կը գործածենք՝ եկեղեցիի մը անունը չէ որ երբ կաթուղիկէ բառը կը գործածենք՝ եկեղեցիի մը անունը չէ որ 
տուած կտուած կտուած կտուած կ’’’’ըլլանք, այլ եկեղեցիին հիմնական մէկ յատկանիշին ըլլանք, այլ եկեղեցիին հիմնական մէկ յատկանիշին ըլլանք, այլ եկեղեցիին հիմնական մէկ յատկանիշին ըլլանք, այլ եկեղեցիին հիմնական մէկ յատկանիշին 
յիշատյիշատյիշատյիշատակութիւնն է որ ըրած կակութիւնն է որ ըրած կակութիւնն է որ ըրած կակութիւնն է որ ըրած կ’’’’ըլլանք, եւ այդ յատկանիշը՝ ըլլանք, եւ այդ յատկանիշը՝ ըլլանք, եւ այդ յատկանիշը՝ ըլլանք, եւ այդ յատկանիշը՝ 
ընդհանրականութիւնն էընդհանրականութիւնն էընդհանրականութիւնն էընդհանրականութիւնն է::::    

Վերեւ ըսինք, որ եկեղեցին մէկ վայրի մէջ հաւաքուած, քովՎերեւ ըսինք, որ եկեղեցին մէկ վայրի մէջ հաւաքուած, քովՎերեւ ըսինք, որ եկեղեցին մէկ վայրի մէջ հաւաքուած, քովՎերեւ ըսինք, որ եկեղեցին մէկ վայրի մէջ հաւաքուած, քով----
քովի եկած հաւատացեալներու բազմութիւնը չէ, այլ՝ աշխարհի քովի եկած հաւատացեալներու բազմութիւնը չէ, այլ՝ աշխարհի քովի եկած հաւատացեալներու բազմութիւնը չէ, այլ՝ աշխարհի քովի եկած հաւատացեալներու բազմութիւնը չէ, այլ՝ աշխարհի 
վրայ գտնուող բոլոր հաւատացեալներուն բազմութիւնն էվրայ գտնուող բոլոր հաւատացեալներուն բազմութիւնն էվրայ գտնուող բոլոր հաւատացեալներուն բազմութիւնն էվրայ գտնուող բոլոր հաւատացեալներուն բազմութիւնն է::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 363

Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աՔրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աՔրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աՔրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհի մէջ տարածուած էշխարհի մէջ տարածուած էշխարհի մէջ տարածուած էշխարհի մէջ տարածուած է::::    
Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհէն կազմուած էՔրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհէն կազմուած էՔրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհէն կազմուած էՔրիստոսի եկեղեցին ամբողջ աշխարհէն կազմուած է::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
չմոռնանք որ Քրիստոս իր աշակերտները ամբողջ աշխարհին չմոռնանք որ Քրիստոս իր աշակերտները ամբողջ աշխարհին չմոռնանք որ Քրիստոս իր աշակերտները ամբողջ աշխարհին չմոռնանք որ Քրիստոս իր աշակերտները ամբողջ աշխարհին 
ղրկեց (Մտ 28.18ղրկեց (Մտ 28.18ղրկեց (Մտ 28.18ղրկեց (Մտ 28.18----20, 20, 20, 20, Գրծ 1.8)Գրծ 1.8)Գրծ 1.8)Գրծ 1.8)::::    

Երբեմն երբ կը խօսինք եկեղեցիին մասին, կը գործածենք Երբեմն երբ կը խօսինք եկեղեցիին մասին, կը գործածենք Երբեմն երբ կը խօսինք եկեղեցիին մասին, կը գործածենք Երբեմն երբ կը խօսինք եկեղեցիին մասին, կը գործածենք 
««««տեղական եկեղեցիտեղական եկեղեցիտեղական եկեղեցիտեղական եկեղեցի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««տիեզերական կամ ընդհանրական տիեզերական կամ ընդհանրական տիեզերական կամ ընդհանրական տիեզերական կամ ընդհանրական 
եկեկեկեկեղեցիեղեցիեղեցիեղեցի» » » » բացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւնները::::    Ի՞նչ կը հասկնանք այս Ի՞նչ կը հասկնանք այս Ի՞նչ կը հասկնանք այս Ի՞նչ կը հասկնանք այս 
բացատրութիւններով.բացատրութիւններով.բացատրութիւններով.բացատրութիւններով.----    

1.1.1.1.---- « « « «Տեղական եկեղեցիՏեղական եկեղեցիՏեղական եկեղեցիՏեղական եկեղեցի» » » » ըսելով կը հասկնանք ոըսելով կը հասկնանք ոըսելով կը հասկնանք ոըսելով կը հասկնանք ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
զուտ տեղական եկեղեցիները (օրինակ՝ այս ինչ թաղին մէջ զուտ տեղական եկեղեցիները (օրինակ՝ այս ինչ թաղին մէջ զուտ տեղական եկեղեցիները (օրինակ՝ այս ինչ թաղին մէջ զուտ տեղական եկեղեցիները (օրինակ՝ այս ինչ թաղին մէջ 
գտնուող եկեղեցին), այլ աւելի, կը հասկնանք շրջանի մը գտնուող եկեղեցին), այլ աւելի, կը հասկնանք շրջանի մը գտնուող եկեղեցին), այլ աւելի, կը հասկնանք շրջանի մը գտնուող եկեղեցին), այլ աւելի, կը հասկնանք շրջանի մը 
եկեղեցին, փոքրիկ գաւառի մը եկեղեցինեկեղեցին, փոքրիկ գաւառի մը եկեղեցինեկեղեցին, փոքրիկ գաւառի մը եկեղեցինեկեղեցին, փոքրիկ գաւառի մը եկեղեցին::::    Այս ճշմարտութիւնը Այս ճշմարտութիւնը Այս ճշմարտութիւնը Այս ճշմարտութիւնը 
կարելի է քաղել առաքելական նամակներէն նաեւկարելի է քաղել առաքելական նամակներէն նաեւկարելի է քաղել առաքելական նամակներէն նաեւկարելի է քաղել առաքելական նամակներէն նաեւ::::    Օրինակ, երբ Օրինակ, երբ Օրինակ, երբ Օրինակ, երբ 
կկկկ’’’’ըսենք Կորնթոսի Եկեղեցին, կամ Հռոմի Եկեղեցին, կամ ըսենք Կորնթոսի Եկեղեցին, կամ Հռոմի Եկեղեցին, կամ ըսենք Կորնթոսի Եկեղեցին, կամ Հռոմի Եկեղեցին, կամ ըսենք Կորնթոսի Եկեղեցին, կամ Հռոմի Եկեղեցին, կամ 
Թեսաղոնիկէի Եկեղեցին, յստակ է որ այդ ամբողջ քաղաքին կամ Թեսաղոնիկէի Եկեղեցին, յստակ է որ այդ ամբողջ քաղաքին կամ Թեսաղոնիկէի Եկեղեցին, յստակ է որ այդ ամբողջ քաղաքին կամ Թեսաղոնիկէի Եկեղեցին, յստակ է որ այդ ամբողջ քաղաքին կամ 
այդ ամբողջ շրջանին մէջ եղող եկեղեցին կը հասկնանքայդ ամբողջ շրջանին մէջ եղող եկեղեցին կը հասկնանքայդ ամբողջ շրջանին մէջ եղող եկեղեցին կը հասկնանքայդ ամբողջ շրջանին մէջ եղող եկեղեցին կը հասկնանք::::    

2.2.2.2.---- « « « «Ընդհանրական եկեղեցիԸնդհանրական եկեղեցիԸնդհանրական եկեղեցիԸնդհանրական եկեղեցի» » » » ըսելով կը հասկնանք ըսելով կը հասկնանք ըսելով կը հասկնանք ըսելով կը հասկնանք 
տիեզերական եկեղեցիտիեզերական եկեղեցիտիեզերական եկեղեցիտիեզերական եկեղեցի::::    Եկեղեցին տիեզերական բնոյթ ունիԵկեղեցին տիեզերական բնոյթ ունիԵկեղեցին տիեզերական բնոյթ ունիԵկեղեցին տիեզերական բնոյթ ունի::::    
Քրիստոսի եկեղեցին կոչուած է ամբողջ աշխարհ տարածուելուՔրիստոսի եկեղեցին կոչուած է ամբողջ աշխարհ տարածուելուՔրիստոսի եկեղեցին կոչուած է ամբողջ աշխարհ տարածուելուՔրիստոսի եկեղեցին կոչուած է ամբողջ աշխարհ տարածուելու::::    
Տեղական եկեղեցիներու ընդհանուր գործակցութեամբ Տեղական եկեղեցիներու ընդհանուր գործակցութեամբ Տեղական եկեղեցիներու ընդհանուր գործակցութեամբ Տեղական եկեղեցիներու ընդհանուր գործակցութեամբ 
գումարուած ժողովները կը կոչուին՝ տիեզերական ժողովգումարուած ժողովները կը կոչուին՝ տիեզերական ժողովգումարուած ժողովները կը կոչուին՝ տիեզերական ժողովգումարուած ժողովները կը կոչուին՝ տիեզերական ժողով::::    
Օրինակ, Հայ Եկեղեցին կՕրինակ, Հայ Եկեղեցին կՕրինակ, Հայ Եկեղեցին կՕրինակ, Հայ Եկեղեցին կ’’’’ընդունի ընդունի ընդունի ընդունի երեք տիեզերական երեք տիեզերական երեք տիեզերական երեք տիեզերական 
ժողովներ.ժողովներ.ժողովներ.ժողովներ.----    Նիկիոյ ժողովը՝ գումարուած 325Նիկիոյ ժողովը՝ գումարուած 325Նիկիոյ ժողովը՝ գումարուած 325Նիկիոյ ժողովը՝ գումարուած 325----ին, ին, ին, ին, 
Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը՝ գումարուած 381Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը՝ գումարուած 381Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը՝ գումարուած 381Կոստանդնուպոլսոյ ժողովը՝ գումարուած 381----ին, եւ Եփեսոսի ին, եւ Եփեսոսի ին, եւ Եփեսոսի ին, եւ Եփեսոսի 
ժողովը՝ գումարուած 431ժողովը՝ գումարուած 431ժողովը՝ գումարուած 431ժողովը՝ գումարուած 431----ինինինին::::    

Ինչո՞ւ զանոնք կը կոչենք տիեզերականԻնչո՞ւ զանոնք կը կոչենք տիեզերականԻնչո՞ւ զանոնք կը կոչենք տիեզերականԻնչո՞ւ զանոնք կը կոչենք տիեզերական::::    Տիեզերական կը Տիեզերական կը Տիեզերական կը Տիեզերական կը 
կոչենք, որովհետեւ այդ ժողովներուն մասնակցութիւն բերելու կոչենք, որովհետեւ այդ ժողովներուն մասնակցութիւն բերելու կոչենք, որովհետեւ այդ ժողովներուն մասնակցութիւն բերելու կոչենք, որովհետեւ այդ ժողովներուն մասնակցութիւն բերելու 
հրաւէրըհրաւէրըհրաւէրըհրաւէրը    ուղղուած էր տեղական բոլոր եկեղեցիներունուղղուած էր տեղական բոլոր եկեղեցիներունուղղուած էր տեղական բոլոր եկեղեցիներունուղղուած էր տեղական բոլոր եկեղեցիներուն::::    Այլ Այլ Այլ Այլ 
բացատրութեամբ մը, տեղական բոլոր եկեղեցիներուն բացատրութեամբ մը, տեղական բոլոր եկեղեցիներուն բացատրութեամբ մը, տեղական բոլոր եկեղեցիներուն բացատրութեամբ մը, տեղական բոլոր եկեղեցիներուն 
մասնակցութեամբ եւ հաւանութեամբ գումարուած ժողով մը, կը մասնակցութեամբ եւ հաւանութեամբ գումարուած ժողով մը, կը մասնակցութեամբ եւ հաւանութեամբ գումարուած ժողով մը, կը մասնակցութեամբ եւ հաւանութեամբ գումարուած ժողով մը, կը 
կոչուի՝ տիեզերական ժողով, եւ այդ ժողովին ընթացքին կոչուի՝ տիեզերական ժողով, եւ այդ ժողովին ընթացքին կոչուի՝ տիեզերական ժողով, եւ այդ ժողովին ընթացքին կոչուի՝ տիեզերական ժողով, եւ այդ ժողովին ընթացքին 
առնուած բոլոր որոշումները եւ որդեգրուած հաւատքի բոլոր առնուած բոլոր որոշումները եւ որդեգրուած հաւատքի բոլոր առնուած բոլոր որոշումները եւ որդեգրուած հաւատքի բոլոր առնուած բոլոր որոշումները եւ որդեգրուած հաւատքի բոլոր 
դաւանդաւանդաւանդաւանութիւնները պարտադիր կութիւնները պարտադիր կութիւնները պարտադիր կութիւնները պարտադիր կ’’’’ըլլան բոլոր եկեղեցիներուն ըլլան բոլոր եկեղեցիներուն ըլլան բոլոր եկեղեցիներուն ըլլան բոլոր եկեղեցիներուն 
համարհամարհամարհամար::::    Անոնք որոնք նման ժողովներու ընթացքին առնուած Անոնք որոնք նման ժողովներու ընթացքին առնուած Անոնք որոնք նման ժողովներու ընթացքին առնուած Անոնք որոնք նման ժողովներու ընթացքին առնուած 
որոշումները կամ որդեգրուած հաւատքի դաւանութիւնները կը որոշումները կամ որդեգրուած հաւատքի դաւանութիւնները կը որոշումները կամ որդեգրուած հաւատքի դաւանութիւնները կը որոշումները կամ որդեգրուած հաւատքի դաւանութիւնները կը 
մերժեն ընդունիլ՝ իրենք զիրենք կտրած կմերժեն ընդունիլ՝ իրենք զիրենք կտրած կմերժեն ընդունիլ՝ իրենք զիրենք կտրած կմերժեն ընդունիլ՝ իրենք զիրենք կտրած կ’’’’ըլլան եկեղեցւոյ ըլլան եկեղեցւոյ ըլլան եկեղեցւոյ ըլլան եկեղեցւոյ 
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կեանքէն, եւ հետեւաբար, եկեղեցւոյ անդամ կամ մաս չկեանքէն, եւ հետեւաբար, եկեղեցւոյ անդամ կամ մաս չկեանքէն, եւ հետեւաբար, եկեղեցւոյ անդամ կամ մաս չկեանքէն, եւ հետեւաբար, եկեղեցւոյ անդամ կամ մաս չեն են են են 
նկատուիրնկատուիրնկատուիրնկատուիր::::    

Եկեղեցիին համար տիեզերական բառը առաջին անգամ Եկեղեցիին համար տիեզերական բառը առաջին անգամ Եկեղեցիին համար տիեզերական բառը առաջին անգամ Եկեղեցիին համար տիեզերական բառը առաջին անգամ 
գործածուեցաւ 3գործածուեցաւ 3գործածուեցաւ 3գործածուեցաւ 3----րդ դարու Հայրապետ՝ Սուրբ Երանոսի կողմէ, րդ դարու Հայրապետ՝ Սուրբ Երանոսի կողմէ, րդ դարու Հայրապետ՝ Սուրբ Երանոսի կողմէ, րդ դարու Հայրապետ՝ Սուրբ Երանոսի կողմէ, 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ապրէր Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, թէպէտ արեւելքէն ապրէր Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, թէպէտ արեւելքէն ապրէր Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, թէպէտ արեւելքէն ապրէր Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, թէպէտ արեւելքէն 
հոն գացած էրհոն գացած էրհոն գացած էրհոն գացած էր::::    Այս իրողութիւնը, մէկ կողմէն ցոյց կու տայ որ այն Այս իրողութիւնը, մէկ կողմէն ցոյց կու տայ որ այն Այս իրողութիւնը, մէկ կողմէն ցոյց կու տայ որ այն Այս իրողութիւնը, մէկ կողմէն ցոյց կու տայ որ այն 
ատեն եկեղեցին տարածուած էր ատեն եկեղեցին տարածուած էր ատեն եկեղեցին տարածուած էր ատեն եկեղեցին տարածուած էր արդէն ամբողջ աշխարհի մէջ, արդէն ամբողջ աշխարհի մէջ, արդէն ամբողջ աշխարհի մէջ, արդէն ամբողջ աշխարհի մէջ, 
իսկ միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ որ եկեղեցին կը պահէր իր իսկ միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ որ եկեղեցին կը պահէր իր իսկ միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ որ եկեղեցին կը պահէր իր իսկ միւս կողմէն՝ ցոյց կու տայ որ եկեղեցին կը պահէր իր 
միութիւնըմիութիւնըմիութիւնըմիութիւնը::::    

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հայրը՝ Խոսրով Անձեւացի, իր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հայրը՝ Խոսրով Անձեւացի, իր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հայրը՝ Խոսրով Անձեւացի, իր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հայրը՝ Խոսրով Անձեւացի, իր 
««««Մեկնութիւն ԺամակարգութեանՄեկնութիւն ԺամակարգութեանՄեկնութիւն ԺամակարգութեանՄեկնութիւն Ժամակարգութեան» » » » գործին մէջ, Հաւատամքին մէջ գործին մէջ, Հաւատամքին մէջ գործին մէջ, Հաւատամքին մէջ գործին մէջ, Հաւատամքին մէջ 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական» » » » բառին մասին խօսելով՝ կբառին մասին խօսելով՝ կբառին մասին խօսելով՝ կբառին մասին խօսելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ կը նշանակէ՝ ընդհանրականկը նշանակէ՝ ընդհանրականկը նշանակէ՝ ընդհանրականկը նշանակէ՝ ընդհանրական::::    Կը նշանակէ՝ տիեզերականԿը նշանակէ՝ տիեզերականԿը նշանակէ՝ տիեզերականԿը նշանակէ՝ տիեզերական::::    
Որովհետեւ ուղղափառ բոլոր եկեղեցիները որոնք ամբողջ Որովհետեւ ուղղափառ բոլոր եկեղեցիները որոնք ամբողջ Որովհետեւ ուղղափառ բոլոր եկեղեցիները որոնք ամբողջ Որովհետեւ ուղղափառ բոլոր եկեղեցիները որոնք ամբողջ 
աշխարհի մէջ են՝ մէկ են. միակ Քրիստոսը բոլոր եկեղեցիներուն աշխարհի մէջ են՝ մէկ են. միակ Քրիստոսը բոլոր եկեղեցիներուն աշխարհի մէջ են՝ մէկ են. միակ Քրիստոսը բոլոր եկեղեցիներուն աշխարհի մէջ են՝ մէկ են. միակ Քրիստոսը բոլոր եկեղեցիներուն 
մէջ է, որ առաքեալներու հաւատքին համաձայն կը շինուի, որուն մէջ է, որ առաքեալներու հաւատքին համաձայն կը շինուի, որուն մէջ է, որ առաքեալներու հաւատքին համաձայն կը շինուի, որուն մէջ է, որ առաքեալներու հաւատքին համաձայն կը շինուի, որուն 
համար ալ առաքելական կը կոչենք. նոյնիսկ երհամար ալ առաքելական կը կոչենք. նոյնիսկ երհամար ալ առաքելական կը կոչենք. նոյնիսկ երհամար ալ առաքելական կը կոչենք. նոյնիսկ երբ տեղով բ տեղով բ տեղով բ տեղով 
բաժնուած են, սակայն ժողովուրդով բաժնուած չեն, որովհետեւ բաժնուած են, սակայն ժողովուրդով բաժնուած չեն, որովհետեւ բաժնուած են, սակայն ժողովուրդով բաժնուած չեն, որովհետեւ բաժնուած են, սակայն ժողովուրդով բաժնուած չեն, որովհետեւ 
աշխարհի մէկ ծայրէն միւսը, ճշմարիտ հաւատացեալը աշխարհի մէկ ծայրէն միւսը, ճշմարիտ հաւատացեալը աշխարհի մէկ ծայրէն միւսը, ճշմարիտ հաւատացեալը աշխարհի մէկ ծայրէն միւսը, ճշմարիտ հաւատացեալը 
ուղղափառ ոուղղափառ ոուղղափառ ոուղղափառ ո´́́́ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ 
խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւխտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւխտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւխտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւ»»»»::::    

Հետաքրքրական է Խոսրով Անձեւացի ԵպիսկոՀետաքրքրական է Խոսրով Անձեւացի ԵպիսկոՀետաքրքրական է Խոսրով Անձեւացի ԵպիսկոՀետաքրքրական է Խոսրով Անձեւացի Եպիսկոպոսին պոսին պոսին պոսին 
ըմբռնումը ըմբռնումը ըմբռնումը ըմբռնումը ««««ընդհանրական եկեղեցիընդհանրական եկեղեցիընդհանրական եկեղեցիընդհանրական եկեղեցի» » » » հասկացողութեան հասկացողութեան հասկացողութեան հասկացողութեան 
վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ::::    Իրեն համար, Իրեն համար, Իրեն համար, Իրեն համար, ««««ճշմարիտ հաւատացեալը ճշմարիտ հաւատացեալը ճշմարիտ հաւատացեալը ճշմարիտ հաւատացեալը 
ուղղափառ ոուղղափառ ոուղղափառ ոուղղափառ ո´́́́ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ ր մէկ եկեղեցին ալ մտնէ՝ իր եկեղեցին է, եւ 
խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւխտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւխտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւխտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար լեզուին միջեւ»»»»::::    
Իր ներկայացուցած այս բացատրութիւնը առիթ կը դարձնեԻր ներկայացուցած այս բացատրութիւնը առիթ կը դարձնեԻր ներկայացուցած այս բացատրութիւնը առիթ կը դարձնեԻր ներկայացուցած այս բացատրութիւնը առիթ կը դարձնեմ մ մ մ 
հետեւեալը ըսելու համար.հետեւեալը ըսելու համար.հետեւեալը ըսելու համար.հետեւեալը ըսելու համար.----    Երբեմն ոմանք տեղի թէ անտեղի Երբեմն ոմանք տեղի թէ անտեղի Երբեմն ոմանք տեղի թէ անտեղի Երբեմն ոմանք տեղի թէ անտեղի 
կերպով, ըսած են եւ կկերպով, ըսած են եւ կկերպով, ըսած են եւ կկերպով, ըսած են եւ կ’’’’ըսեն.ըսեն.ըսեն.ըսեն.----    ««««Մեր եկեղեցիին տօնացոյցին մէջ Մեր եկեղեցիին տօնացոյցին մէջ Մեր եկեղեցիին տօնացոյցին մէջ Մեր եկեղեցիին տօնացոյցին մէջ 
մենք ունինք օտար ու խորթ անուններով սուրբեր, որոնք ուրիշ մենք ունինք օտար ու խորթ անուններով սուրբեր, որոնք ուրիշ մենք ունինք օտար ու խորթ անուններով սուրբեր, որոնք ուրիշ մենք ունինք օտար ու խորթ անուններով սուրբեր, որոնք ուրիշ 
եկեղեցիներու պատկանող սուրբեր ենեկեղեցիներու պատկանող սուրբեր ենեկեղեցիներու պատկանող սուրբեր ենեկեղեցիներու պատկանող սուրբեր են::::    Մենք ի՞նչ պէտք ունինք Մենք ի՞նչ պէտք ունինք Մենք ի՞նչ պէտք ունինք Մենք ի՞նչ պէտք ունինք 
օտար սուրբեր ընդգրկելու մեր տօօտար սուրբեր ընդգրկելու մեր տօօտար սուրբեր ընդգրկելու մեր տօօտար սուրբեր ընդգրկելու մեր տօնացոյցին մէջնացոյցին մէջնացոյցին մէջնացոյցին մէջ::::    Պէտք է օտար Պէտք է օտար Պէտք է օտար Պէտք է օտար 
սուրբ դուրս դնենք մեր եկեղեցիէն եւ պահենք միայն հայ սուրբ դուրս դնենք մեր եկեղեցիէն եւ պահենք միայն հայ սուրբ դուրս դնենք մեր եկեղեցիէն եւ պահենք միայն հայ սուրբ դուրս դնենք մեր եկեղեցիէն եւ պահենք միայն հայ 
սուրբերըսուրբերըսուրբերըսուրբերը»»»»::::    

Այս մտածելակերպը կամ դատողութիւնը ամբողջութեամբ Այս մտածելակերպը կամ դատողութիւնը ամբողջութեամբ Այս մտածելակերպը կամ դատողութիւնը ամբողջութեամբ Այս մտածելակերպը կամ դատողութիւնը ամբողջութեամբ 
սխալ է, որովհետեւ, ատով եկեղեցին ինքզինք կը դատապարտէ՝ սխալ է, որովհետեւ, ատով եկեղեցին ինքզինք կը դատապարտէ՝ սխալ է, որովհետեւ, ատով եկեղեցին ինքզինք կը դատապարտէ՝ սխալ է, որովհետեւ, ատով եկեղեցին ինքզինք կը դատապարտէ՝ 
ինքզինք նոյն այդ եկեղեցւոյ ընդհանրականութենէն եւ ինքզինք նոյն այդ եկեղեցւոյ ընդհանրականութենէն եւ ինքզինք նոյն այդ եկեղեցւոյ ընդհանրականութենէն եւ ինքզինք նոյն այդ եկեղեցւոյ ընդհանրականութենէն եւ 
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տիեզերականութենտիեզերականութենտիեզերականութենտիեզերականութենէն դուրս դնելովէն դուրս դնելովէն դուրս դնելովէն դուրս դնելով::::    Մեր եկեղեցւոյ օրացոյցին Մեր եկեղեցւոյ օրացոյցին Մեր եկեղեցւոյ օրացոյցին Մեր եկեղեցւոյ օրացոյցին 
մէջ եղող բոլոր սուրբերը, այն սուրբերն են որոնք մինչեւ 5մէջ եղող բոլոր սուրբերը, այն սուրբերն են որոնք մինչեւ 5մէջ եղող բոլոր սուրբերը, այն սուրբերն են որոնք մինչեւ 5մէջ եղող բոլոր սուրբերը, այն սուրբերն են որոնք մինչեւ 5----րդ րդ րդ րդ 
դարու վերջերը, ընդհանրական եկեղեցիին կը պատկանին. դարու վերջերը, ընդհանրական եկեղեցիին կը պատկանին. դարու վերջերը, ընդհանրական եկեղեցիին կը պատկանին. դարու վերջերը, ընդհանրական եկեղեցիին կը պատկանին. 
այսինքն՝ այն ժամանակներուն, երբ եկեղեցին խտրութիւն չէր այսինքն՝ այն ժամանակներուն, երբ եկեղեցին խտրութիւն չէր այսինքն՝ այն ժամանակներուն, երբ եկեղեցին խտրութիւն չէր այսինքն՝ այն ժամանակներուն, երբ եկեղեցին խտրութիւն չէր 
դներ, Խոսրով Անձեւացիին իսկ բառերով. դներ, Խոսրով Անձեւացիին իսկ բառերով. դներ, Խոսրով Անձեւացիին իսկ բառերով. դներ, Խոսրով Անձեւացիին իսկ բառերով. ««««Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ 
հաւատհաւատհաւատհաւատացեալը խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար ացեալը խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար ացեալը խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար ացեալը խտրութիւն չի դներ օտար աշխարհին եւ օտար 
լեզուին միջեւլեզուին միջեւլեզուին միջեւլեզուին միջեւ»»»»::::    Ճիշդ նոյն հասկացողութեամբ, եկեղեցիները Ճիշդ նոյն հասկացողութեամբ, եկեղեցիները Ճիշդ նոյն հասկացողութեամբ, եկեղեցիները Ճիշդ նոյն հասկացողութեամբ, եկեղեցիները 
փոխադարձաբար որդեգրած են այն սուրբերը որոնք նկատած են փոխադարձաբար որդեգրած են այն սուրբերը որոնք նկատած են փոխադարձաբար որդեգրած են այն սուրբերը որոնք նկատած են փոխադարձաբար որդեգրած են այն սուրբերը որոնք նկատած են 
այդ ընդհանրական մարմինին ճշմարիտ վկաներըայդ ընդհանրական մարմինին ճշմարիտ վկաներըայդ ընդհանրական մարմինին ճշմարիտ վկաներըայդ ընդհանրական մարմինին ճշմարիտ վկաները::::    

Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.----    ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ::::    Երեք կէտեր կան Երեք կէտեր կան Երեք կէտեր կան Երեք կէտեր կան 
որոնք այդ առաքորոնք այդ առաքորոնք այդ առաքորոնք այդ առաքելականութիւնը կը կազմեն.ելականութիւնը կը կազմեն.ելականութիւնը կը կազմեն.ելականութիւնը կը կազմեն.----    

1.1.1.1.----    Եկեղեցին կը կոչուի առաքելական, անոր համար որ կը Եկեղեցին կը կոչուի առաքելական, անոր համար որ կը Եկեղեցին կը կոչուի առաքելական, անոր համար որ կը Եկեղեցին կը կոչուի առաքելական, անոր համար որ կը 
հիմնուի առաքեալներուն վրայհիմնուի առաքեալներուն վրայհիմնուի առաքեալներուն վրայհիմնուի առաքեալներուն վրայ::::    Ճիշդ է որ եկեղեցւոյ հիմնաքարը, Ճիշդ է որ եկեղեցւոյ հիմնաքարը, Ճիշդ է որ եկեղեցւոյ հիմնաքարը, Ճիշդ է որ եկեղեցւոյ հիմնաքարը, 
հաւատքի վէմը կամ ժայռը Քրիստոս ինքն է (Ա.Կր 3.11, Ա.Պտ հաւատքի վէմը կամ ժայռը Քրիստոս ինքն է (Ա.Կր 3.11, Ա.Պտ հաւատքի վէմը կամ ժայռը Քրիստոս ինքն է (Ա.Կր 3.11, Ա.Պտ հաւատքի վէմը կամ ժայռը Քրիստոս ինքն է (Ա.Կր 3.11, Ա.Պտ 
2.42.42.42.4----5), 5), 5), 5), բայց կարծէք փոխանորդաբար, ուր որ առաքեալները բայց կարծէք փոխանորդաբար, ուր որ առաքեալները բայց կարծէք փոխանորդաբար, ուր որ առաքեալները բայց կարծէք փոխանորդաբար, ուր որ առաքեալները 
կկկկ’’’’երթան, այերթան, այերթան, այերթան, այդ հաւատքի ժայռը իրենց հետ կը տանին, եւ իրենք դ հաւատքի ժայռը իրենց հետ կը տանին, եւ իրենք դ հաւատքի ժայռը իրենց հետ կը տանին, եւ իրենք դ հաւատքի ժայռը իրենց հետ կը տանին, եւ իրենք 
ալ՝ իրենց կարգին, կը դառնան նոյն այդ ժայռին վրայ ալ՝ իրենց կարգին, կը դառնան նոյն այդ ժայռին վրայ ալ՝ իրենց կարգին, կը դառնան նոյն այդ ժայռին վրայ ալ՝ իրենց կարգին, կը դառնան նոյն այդ ժայռին վրայ 
կառուցուած հիմեր, ինչպէս Պետրոս առաքեալ իր առաջին կառուցուած հիմեր, ինչպէս Պետրոս առաքեալ իր առաջին կառուցուած հիմեր, ինչպէս Պետրոս առաքեալ իր առաջին կառուցուած հիմեր, ինչպէս Պետրոս առաքեալ իր առաջին 
նամակին մէջ կնամակին մէջ կնամակին մէջ կնամակին մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այսպիսով դոԱյսպիսով դոԱյսպիսով դոԱյսպիսով դո´́́́ւք ալ, որպէս կենդանի ւք ալ, որպէս կենդանի ւք ալ, որպէս կենդանի ւք ալ, որպէս կենդանի 
քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր 
տաճտաճտաճտաճար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ ար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ ար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ ար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ 
Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը 
մատուցանէք Աստուծոյմատուցանէք Աստուծոյմատուցանէք Աստուծոյմատուցանէք Աստուծոյ»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 2.5)Ա.Պտ 2.5)Ա.Պտ 2.5)Ա.Պտ 2.5)::::    

2.2.2.2.----    Մենք ընդհանրապէս առաքելական կը դաւանինք միայն Մենք ընդհանրապէս առաքելական կը դաւանինք միայն Մենք ընդհանրապէս առաքելական կը դաւանինք միայն Մենք ընդհանրապէս առաքելական կը դաւանինք միայն 
այն եկեղեցիները՝ որոնք ուղղակիօրէն առաքեալներուն կողմէ այն եկեղեցիները՝ որոնք ուղղակիօրէն առաքեալներուն կողմէ այն եկեղեցիները՝ որոնք ուղղակիօրէն առաքեալներուն կողմէ այն եկեղեցիները՝ որոնք ուղղակիօրէն առաքեալներուն կողմէ 
հիմնուած են, ինչպէհիմնուած են, ինչպէհիմնուած են, ինչպէհիմնուած են, ինչպէս օրինակ մեր եկեղեցին, որ հիմնուեցաւ ս օրինակ մեր եկեղեցին, որ հիմնուեցաւ ս օրինակ մեր եկեղեցին, որ հիմնուեցաւ ս օրինակ մեր եկեղեցին, որ հիմնուեցաւ 
սուրբ Թադէոս եւ սուրբ Բարթողոմէոս առաքեալներուն կողմէսուրբ Թադէոս եւ սուրբ Բարթողոմէոս առաքեալներուն կողմէսուրբ Թադէոս եւ սուրբ Բարթողոմէոս առաքեալներուն կողմէսուրբ Թադէոս եւ սուրբ Բարթողոմէոս առաքեալներուն կողմէ::::    
Եւ սակայն, պայման չէ այս հասկացողութիւնը տառացի կերպով Եւ սակայն, պայման չէ այս հասկացողութիւնը տառացի կերպով Եւ սակայն, պայման չէ այս հասկացողութիւնը տառացի կերպով Եւ սակայն, պայման չէ այս հասկացողութիւնը տառացի կերպով 
առնելառնելառնելառնել::::    Եկեղեցի մը կրնայ իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հաւատքի Եկեղեցի մը կրնայ իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հաւատքի Եկեղեցի մը կրնայ իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հաւատքի Եկեղեցի մը կրնայ իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հաւատքի 
տարածիչ չունենալ Թադէոս մը, կամ Բարթողոմէոս մը, կամ տարածիչ չունենալ Թադէոս մը, կամ Բարթողոմէոս մը, կամ տարածիչ չունենալ Թադէոս մը, կամ Բարթողոմէոս մը, կամ տարածիչ չունենալ Թադէոս մը, կամ Բարթողոմէոս մը, կամ 
ՊՊՊՊետրոս մը, կամ Պօղոս մը, եւ սակայն, կրնայ առաքելական ետրոս մը, կամ Պօղոս մը, եւ սակայն, կրնայ առաքելական ետրոս մը, կամ Պօղոս մը, եւ սակայն, կրնայ առաքելական ետրոս մը, կամ Պօղոս մը, եւ սակայն, կրնայ առաքելական 
նկատուիլնկատուիլնկատուիլնկատուիլ::::    

Օրինակ, առէք Սլաւական աշխարհը, Ռուսական ամբողջ Օրինակ, առէք Սլաւական աշխարհը, Ռուսական ամբողջ Օրինակ, առէք Սլաւական աշխարհը, Ռուսական ամբողջ Օրինակ, առէք Սլաւական աշխարհը, Ռուսական ամբողջ 
աշխարհը, Ռուսական ըսելով չեմ հասկնար միայն Ռուսերը, աշխարհը, Ռուսական ըսելով չեմ հասկնար միայն Ռուսերը, աշխարհը, Ռուսական ըսելով չեմ հասկնար միայն Ռուսերը, աշխարհը, Ռուսական ըսելով չեմ հասկնար միայն Ռուսերը, 
այլեւ՝ Արեւելեան Եւրոպայի բոլոր ժողովուրդները, որոնք 12 կամ այլեւ՝ Արեւելեան Եւրոպայի բոլոր ժողովուրդները, որոնք 12 կամ այլեւ՝ Արեւելեան Եւրոպայի բոլոր ժողովուրդները, որոնք 12 կամ այլեւ՝ Արեւելեան Եւրոպայի բոլոր ժողովուրդները, որոնք 12 կամ 
72 72 72 72 առաքեալներէն մէկը չունեցան, ուր առաքեալներէն մէկը չունեցան, ուր առաքեալներէն մէկը չունեցան, ուր առաքեալներէն մէկը չունեցան, ուր սակայն, 9սակայն, 9սակայն, 9սակայն, 9----րդ դարուն, րդ դարուն, րդ դարուն, րդ դարուն, 
Կոստանդնուպոլիսէն երկու վարդապետներ կամ կրօնական Կոստանդնուպոլիսէն երկու վարդապետներ կամ կրօնական Կոստանդնուպոլիսէն երկու վարդապետներ կամ կրօնական Կոստանդնուպոլիսէն երկու վարդապետներ կամ կրօնական 
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ուսուցիչներ՝ Կիւրեղ եւ Մեթոտիոս, գացին եւ Քրիստոսի ուսուցիչներ՝ Կիւրեղ եւ Մեթոտիոս, գացին եւ Քրիստոսի ուսուցիչներ՝ Կիւրեղ եւ Մեթոտիոս, գացին եւ Քրիստոսի ուսուցիչներ՝ Կիւրեղ եւ Մեթոտիոս, գացին եւ Քրիստոսի 
հաւատքը տարածեցին, Աստուածաշունչը թարգմանեցին եւ այդ հաւատքը տարածեցին, Աստուածաշունչը թարգմանեցին եւ այդ հաւատքը տարածեցին, Աստուածաշունչը թարգմանեցին եւ այդ հաւատքը տարածեցին, Աստուածաշունչը թարգմանեցին եւ այդ 
եկեղեցիները հիմնադրեցինեկեղեցիները հիմնադրեցինեկեղեցիները հիմնադրեցինեկեղեցիները հիմնադրեցին::::    Ասոնք պէտք չէ՞ առաքելական Ասոնք պէտք չէ՞ առաքելական Ասոնք պէտք չէ՞ առաքելական Ասոնք պէտք չէ՞ առաքելական 
կոչենքկոչենքկոչենքկոչենք::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , կրնանք զանոնք առակրնանք զանոնք առակրնանք զանոնք առակրնանք զանոնք առաքելական կոչել, թէպէտ ոքելական կոչել, թէպէտ ոքելական կոչել, թէպէտ ոքելական կոչել, թէպէտ ո´́́́չ չ չ չ 
ուղղակի առաքելականուղղակի առաքելականուղղակի առաքելականուղղակի առաքելական::::    Առաքելական կրնանք կոչել, անոր Առաքելական կրնանք կոչել, անոր Առաքելական կրնանք կոչել, անոր Առաքելական կրնանք կոչել, անոր 
համար որ կը կառուցուին կամ կը հիմնուին առաքելական համար որ կը կառուցուին կամ կը հիմնուին առաքելական համար որ կը կառուցուին կամ կը հիմնուին առաքելական համար որ կը կառուցուին կամ կը հիմնուին առաքելական 
հաւատքի վրայհաւատքի վրայհաւատքի վրայհաւատքի վրայ::::    

Պէտք չէ մոռնանք որ առաքելականութեան մէջ, այլ խօսքով, Պէտք չէ մոռնանք որ առաքելականութեան մէջ, այլ խօսքով, Պէտք չէ մոռնանք որ առաքելականութեան մէջ, այլ խօսքով, Պէտք չէ մոռնանք որ առաքելականութեան մէջ, այլ խօսքով, 
առաքելական ըլլալու համար, աւելի կարեւոր է հաւատքի առաքելական ըլլալու համար, աւելի կարեւոր է հաւատքի առաքելական ըլլալու համար, աւելի կարեւոր է հաւատքի առաքելական ըլլալու համար, աւելի կարեւոր է հաւատքի 
ուղղափառութիւնուղղափառութիւնուղղափառութիւնուղղափառութիւնը, առաքեալներէն ժառանգուած հաւատքի ը, առաքեալներէն ժառանգուած հաւատքի ը, առաքեալներէն ժառանգուած հաւատքի ը, առաքեալներէն ժառանգուած հաւատքի 
աւանդին անաղարտ պահպանումը, քան անձերը. որովհետեւ աւանդին անաղարտ պահպանումը, քան անձերը. որովհետեւ աւանդին անաղարտ պահպանումը, քան անձերը. որովհետեւ աւանդին անաղարտ պահպանումը, քան անձերը. որովհետեւ 
եկեղեցին անձերու վրայ չէ որ կը հիմնուիեկեղեցին անձերու վրայ չէ որ կը հիմնուիեկեղեցին անձերու վրայ չէ որ կը հիմնուիեկեղեցին անձերու վրայ չէ որ կը հիմնուի::::    Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս 
Պետրոսի ըսաւ. Պետրոսի ըսաւ. Պետրոսի ըսաւ. Պետրոսի ըսաւ. ««««Քեզի կՔեզի կՔեզի կՔեզի կ’’’’ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ ժայռին ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ ժայռին ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ ժայռին ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ ժայռին 
վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիսվրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիսվրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիսվրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս»»»» ( ( ( (Մտ 16.18), բնականօրէն Մտ 16.18), բնականօրէն Մտ 16.18), բնականօրէն Մտ 16.18), բնականօրէն 
Պետրոսի Պետրոսի Պետրոսի Պետրոսի անձին մասին չէր որ կը խօսէր Քրիստոս, այլ անոր անձին մասին չէր որ կը խօսէր Քրիստոս, այլ անոր անձին մասին չէր որ կը խօսէր Քրիստոս, այլ անոր անձին մասին չէր որ կը խօսէր Քրիստոս, այլ անոր 
կատարած յայտարարութեան կամ դաւանութեան մասինկատարած յայտարարութեան կամ դաւանութեան մասինկատարած յայտարարութեան կամ դաւանութեան մասինկատարած յայտարարութեան կամ դաւանութեան մասին::::    
Պետրոս Քրիստոսի աստուածութիւնը դաւանեցաւ եւ այդ Պետրոս Քրիստոսի աստուածութիւնը դաւանեցաւ եւ այդ Պետրոս Քրիստոսի աստուածութիւնը դաւանեցաւ եւ այդ Պետրոս Քրիստոսի աստուածութիւնը դաւանեցաւ եւ այդ 
առիթով էր որ Քրիստոս զայն ժայռ կոչեցառիթով էր որ Քրիստոս զայն ժայռ կոչեցառիթով էր որ Քրիստոս զայն ժայռ կոչեցառիթով էր որ Քրիստոս զայն ժայռ կոչեց::::    Ուրեմն, յստակ է որ Ուրեմն, յստակ է որ Ուրեմն, յստակ է որ Ուրեմն, յստակ է որ 
ժայռը Պետրոսը չէր, այլ Պետրոսի խոստովանած հաւատքը՝ ժայռը Պետրոսը չէր, այլ Պետրոսի խոստովանած հաւատքը՝ ժայռը Պետրոսը չէր, այլ Պետրոսի խոստովանած հաւատքը՝ ժայռը Պետրոսը չէր, այլ Պետրոսի խոստովանած հաւատքը՝ 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    աստուածութիւնը, եւ եկեղեցին Քրիստոսի աստուածութիւնը, եւ եկեղեցին Քրիստոսի աստուածութիւնը, եւ եկեղեցին Քրիստոսի աստուածութիւնը, եւ եկեղեցին Քրիստոսի 
աստուածութեան ճշմարիտ հաւատքին վրայ էր որ պիտի աստուածութեան ճշմարիտ հաւատքին վրայ էր որ պիտի աստուածութեան ճշմարիտ հաւատքին վրայ էր որ պիտի աստուածութեան ճշմարիտ հաւատքին վրայ էր որ պիտի 
հիմնուէրհիմնուէրհիմնուէրհիմնուէր::::    

3.3.3.3.----    Առաքելականութեան մէջ կայ երես մը որ մոռցուած Առաքելականութեան մէջ կայ երես մը որ մոռցուած Առաքելականութեան մէջ կայ երես մը որ մոռցուած Առաքելականութեան մէջ կայ երես մը որ մոռցուած 
երեսն է, յատկապէս մեր ժամանակներուն, եւ ատիկա եկեղեցւոյ երեսն է, յատկապէս մեր ժամանակներուն, եւ ատիկա եկեղեցւոյ երեսն է, յատկապէս մեր ժամանակներուն, եւ ատիկա եկեղեցւոյ երեսն է, յատկապէս մեր ժամանակներուն, եւ ատիկա եկեղեցւոյ 
մը գործունէական երեսն է, որ դէպի ներս ճառագայթումը չէ, կմը գործունէական երեսն է, որ դէպի ներս ճառագայթումը չէ, կմը գործունէական երեսն է, որ դէպի ներս ճառագայթումը չէ, կմը գործունէական երեսն է, որ դէպի ներս ճառագայթումը չէ, կամ ամ ամ ամ 
դէպի ներս ուղղուած գործունէութիւնը չէ, այլ իր սահմաններէն դէպի ներս ուղղուած գործունէութիւնը չէ, այլ իր սահմաններէն դէպի ներս ուղղուած գործունէութիւնը չէ, այլ իր սահմաններէն դէպի ներս ուղղուած գործունէութիւնը չէ, այլ իր սահմաններէն 
դոդոդոդո´́́́ւրս իր հաւատքին ճառագայթումն է օտար աշխարհներու ւրս իր հաւատքին ճառագայթումն է օտար աշխարհներու ւրս իր հաւատքին ճառագայթումն է օտար աշխարհներու ւրս իր հաւատքին ճառագայթումն է օտար աշխարհներու 
մէջմէջմէջմէջ::::    Եթէ երբեք Քրիստոս իր աշակերտները ղրկեց ամբողջ Եթէ երբեք Քրիստոս իր աշակերտները ղրկեց ամբողջ Եթէ երբեք Քրիստոս իր աշակերտները ղրկեց ամբողջ Եթէ երբեք Քրիստոս իր աշակերտները ղրկեց ամբողջ 
աշխարհ, որպէսզի վկայեն իր մասին եւ մարդիկը իրեաշխարհ, որպէսզի վկայեն իր մասին եւ մարդիկը իրեաշխարհ, որպէսզի վկայեն իր մասին եւ մարդիկը իրեաշխարհ, որպէսզի վկայեն իր մասին եւ մարդիկը իրե´́́́ն ն ն ն 
դարձնեն, Քրիստոսի եկեղեցին նաեւ նոյն այդ առադարձնեն, Քրիստոսի եկեղեցին նաեւ նոյն այդ առադարձնեն, Քրիստոսի եկեղեցին նաեւ նոյն այդ առադարձնեն, Քրիստոսի եկեղեցին նաեւ նոյն այդ առաքելութիւնը քելութիւնը քելութիւնը քելութիւնը 
ունի բոլոր ժամանակներունունի բոլոր ժամանակներունունի բոլոր ժամանակներունունի բոլոր ժամանակներուն::::    Քրիստոսի եկեղեցին ոՔրիստոսի եկեղեցին ոՔրիստոսի եկեղեցին ոՔրիստոսի եկեղեցին ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
ինքնիր մասին պէտք է մտածէ, այլեւ բոլոր անոնց մասին՝ որոնց ինքնիր մասին պէտք է մտածէ, այլեւ բոլոր անոնց մասին՝ որոնց ինքնիր մասին պէտք է մտածէ, այլեւ բոլոր անոնց մասին՝ որոնց ինքնիր մասին պէտք է մտածէ, այլեւ բոլոր անոնց մասին՝ որոնց 
տակաւին չէ հասած Քրիստոսի լոյսըտակաւին չէ հասած Քրիստոսի լոյսըտակաւին չէ հասած Քրիստոսի լոյսըտակաւին չէ հասած Քրիստոսի լոյսը::::    Եկեղեցին միայն ինքնիր Եկեղեցին միայն ինքնիր Եկեղեցին միայն ինքնիր Եկեղեցին միայն ինքնիր 
գրկին մէջ չէ որ աւետարանչութիւն պէտք է ընէ, այլ՝ ինքնիր գրկին մէջ չէ որ աւետարանչութիւն պէտք է ընէ, այլ՝ ինքնիր գրկին մէջ չէ որ աւետարանչութիւն պէտք է ընէ, այլ՝ ինքնիր գրկին մէջ չէ որ աւետարանչութիւն պէտք է ընէ, այլ՝ ինքնիր 
գրկէն, ինքիր պատեանէն գրկէն, ինքիր պատեանէն գրկէն, ինքիր պատեանէն գրկէն, ինքիր պատեանէն դուրս գալով, եւ հեթանոս աշխարհին դուրս գալով, եւ հեթանոս աշխարհին դուրս գալով, եւ հեթանոս աշխարհին դուրս գալով, եւ հեթանոս աշխարհին 
երթալով՝ վկայէ Քրիստոսի համարերթալով՝ վկայէ Քրիստոսի համարերթալով՝ վկայէ Քրիստոսի համարերթալով՝ վկայէ Քրիստոսի համար::::    Աւետարանչութիւնը Աւետարանչութիւնը Աւետարանչութիւնը Աւետարանչութիւնը 
Քրիստոսի հաւատքն ու փրկութիւնը տարածելն է ամբողջ Քրիստոսի հաւատքն ու փրկութիւնը տարածելն է ամբողջ Քրիստոսի հաւատքն ու փրկութիւնը տարածելն է ամբողջ Քրիստոսի հաւատքն ու փրկութիւնը տարածելն է ամբողջ 
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աշխարհի մէջ, եւ ասիկա կոչումն ու պարտաւորութիւնն է աշխարհի մէջ, եւ ասիկա կոչումն ու պարտաւորութիւնն է աշխարհի մէջ, եւ ասիկա կոչումն ու պարտաւորութիւնն է աշխարհի մէջ, եւ ասիկա կոչումն ու պարտաւորութիւնն է 
քրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներունքրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներունքրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներունքրիստոնէական բոլոր եկեղեցիներուն::::    

Չորրորդ.Չորրորդ.Չորրորդ.Չորրորդ.----    ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ԷԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ԷԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ԷԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ Է::::    Ի՞նչ իմաստով.Ի՞նչ իմաստով.Ի՞նչ իմաստով.Ի՞նչ իմաստով.----    
1.1.1.1.----    Եկեղեցին սուրբ է, առաջին հերթին իր գլուխով՝ Եկեղեցին սուրբ է, առաջին հերթին իր գլուխով՝ Եկեղեցին սուրբ է, առաջին հերթին իր գլուխով՝ Եկեղեցին սուրբ է, առաջին հերթին իր գլուխով՝ 

ՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսով::::    Յիշեցէք ոտնլուայի դրուագըՅիշեցէք ոտնլուայի դրուագըՅիշեցէք ոտնլուայի դրուագըՅիշեցէք ոտնլուայի դրուագը::::    Երբ Յիսուս սկսաւ Երբ Յիսուս սկսաւ Երբ Յիսուս սկսաւ Երբ Յիսուս սկսաւ 
աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ հասաւ Պետրոսի, Պետրոս աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ հասաւ Պետրոսի, Պետրոս աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ հասաւ Պետրոսի, Պետրոս աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ հասաւ Պետրոսի, Պետրոս 
առարկեց՝ ըսելով. առարկեց՝ ըսելով. առարկեց՝ ըսելով. առարկեց՝ ըսելով. ««««ԵրբեԵրբեԵրբեԵրբե´́́́ք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուասք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուասք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուասք դուն իմ ոտքերս պիտի չլուաս»»»»::::    Ասոր Ասոր Ասոր Ասոր 
վրայ, Յիսուս պատասխանեց. վրայ, Յիսուս պատասխանեց. վրայ, Յիսուս պատասխանեց. վրայ, Յիսուս պատասխանեց. ««««Եթէ ոտքերդ չլոԵթէ ոտքերդ չլոԵթէ ոտքերդ չլոԵթէ ոտքերդ չլուամ՝ ինծի հետ ւամ՝ ինծի հետ ւամ՝ ինծի հետ ւամ՝ ինծի հետ 
բաժին պիտի չունենասբաժին պիտի չունենասբաժին պիտի չունենասբաժին պիտի չունենաս»»»»::::    Առաքեալը իսկոյն բացականչեց. Առաքեալը իսկոյն բացականչեց. Առաքեալը իսկոյն բացականչեց. Առաքեալը իսկոյն բացականչեց. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ր, ր, ր, 
ուրեմն ոուրեմն ոուրեմն ոուրեմն ո´́́́չ միայն ոտքերս լուա, այլ նաեւ ձեռքերս ու գլուխսչ միայն ոտքերս լուա, այլ նաեւ ձեռքերս ու գլուխսչ միայն ոտքերս լուա, այլ նաեւ ձեռքերս ու գլուխսչ միայն ոտքերս լուա, այլ նաեւ ձեռքերս ու գլուխս»»»»::::    
Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Ան որ լուացուած է՝ մաքուր կԱն որ լուացուած է՝ մաքուր կԱն որ լուացուած է՝ մաքուր կԱն որ լուացուած է՝ մաքուր կ’’’’ըլլայ, հետեւաբար ըլլայ, հետեւաբար ըլլայ, հետեւաբար ըլլայ, հետեւաբար 
միայն ոտքերը լուալ պէտք էմիայն ոտքերը լուալ պէտք էմիայն ոտքերը լուալ պէտք էմիայն ոտքերը լուալ պէտք է»»»» ( ( ( (Յհ 13.6Յհ 13.6Յհ 13.6Յհ 13.6----10)10)10)10)::::    Այստեղ խորունկ Այստեղ խորունկ Այստեղ խորունկ Այստեղ խորունկ 
ճշմարտութիւճշմարտութիւճշմարտութիւճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպին մը կայ որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպին մը կայ որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպին մը կայ որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի::::    
Երբ առաքեալը կԵրբ առաքեալը կԵրբ առաքեալը կԵրբ առաքեալը կ’’’’առաջարկէ Յիսուսի որ իր ոտքերուն հետ առաջարկէ Յիսուսի որ իր ոտքերուն հետ առաջարկէ Յիսուսի որ իր ոտքերուն հետ առաջարկէ Յիսուսի որ իր ոտքերուն հետ 
միասին, իր ձեռքերն ու գլուխը նաեւ լուայ, ինչո՞ւ Յիսուս կը միասին, իր ձեռքերն ու գլուխը նաեւ լուայ, ինչո՞ւ Յիսուս կը միասին, իր ձեռքերն ու գլուխը նաեւ լուայ, ինչո՞ւ Յիսուս կը միասին, իր ձեռքերն ու գլուխը նաեւ լուայ, ինչո՞ւ Յիսուս կը 
մերժէ անոր գլուխը լուալմերժէ անոր գլուխը լուալմերժէ անոր գլուխը լուալմերժէ անոր գլուխը լուալ::::    Կը մերժէ՝ սորվեցնելու համար մեզի Կը մերժէ՝ սորվեցնելու համար մեզի Կը մերժէ՝ սորվեցնելու համար մեզի Կը մերժէ՝ սորվեցնելու համար մեզի 
որ գլուխը ինքն է՝ Քրիստոսոր գլուխը ինքն է՝ Քրիստոսոր գլուխը ինքն է՝ Քրիստոսոր գլուխը ինքն է՝ Քրիստոս::::    Եւ Քրիստոս լուացոԵւ Քրիստոս լուացոԵւ Քրիստոս լուացոԵւ Քրիստոս լուացուելու պէտք ւելու պէտք ւելու պէտք ւելու պէտք 
չունիչունիչունիչունի::::    Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցւոյ՝ լուացուած է, այլ Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցւոյ՝ լուացուած է, այլ Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցւոյ՝ լուացուած է, այլ Քրիստոս իբրեւ գլուխը եկեղեցւոյ՝ լուացուած է, այլ 
խօսքով՝ սուրբ էխօսքով՝ սուրբ էխօսքով՝ սուրբ էխօսքով՝ սուրբ է::::    

2.2.2.2.----    Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ սրբուած է Քրիստոսով եւ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ սրբուած է Քրիստոսով եւ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ սրբուած է Քրիստոսով եւ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ սրբուած է Քրիստոսով եւ 
անոր խօսքով, ինչպէս առաքեալը կանոր խօսքով, ինչպէս առաքեալը կանոր խօսքով, ինչպէս առաքեալը կանոր խօսքով, ինչպէս առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս սիրեց Քրիստոս սիրեց Քրիստոս սիրեց Քրիստոս սիրեց 
եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի եկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի 
լուացումով զլուացումով զլուացումով զլուացումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ այն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ այն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ այն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ, այնպէս մը՝ որ 
եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ եկեղեցին իրեն ներկայանայ ամբողջական փառքով, առանց ոեւէ 
արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ ըլլայ սուրբ եւ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ ըլլայ սուրբ եւ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ ըլլայ սուրբ եւ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ թերութեան, այլ ըլլայ սուրբ եւ 
անարատանարատանարատանարատ»»»» ( ( ( (Եփ 5.25Եփ 5.25Եփ 5.25Եփ 5.25----27)27)27)27)::::    

3.3.3.3.----    Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ մնայուն կերպով իր մէջ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ մնայուն կերպով իր մէջ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ մնայուն կերպով իր մէջ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ մնայուն կերպով իր մէջ 
ունի ներկայութիւնը Սուրբունի ներկայութիւնը Սուրբունի ներկայութիւնը Սուրբունի ներկայութիւնը Սուրբ    Հոգիին, որ զայն ներքնապէս կը Հոգիին, որ զայն ներքնապէս կը Հոգիին, որ զայն ներքնապէս կը Հոգիին, որ զայն ներքնապէս կը 
սրբագործէ եւ կը սրբէ, եւ մնայուն կերպով կսրբագործէ եւ կը սրբէ, եւ մնայուն կերպով կսրբագործէ եւ կը սրբէ, եւ մնայուն կերպով կսրբագործէ եւ կը սրբէ, եւ մնայուն կերպով կ’’’’ընծայէ Հօր ընծայէ Հօր ընծայէ Հօր ընծայէ Հօր 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    

4.4.4.4.----    Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի մկրտութեան Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի մկրտութեան Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի մկրտութեան Եկեղեցին սուրբ է, որովհետեւ իր մէջ ունի մկրտութեան 
սուրբ աւազանը, ուրկէ տեղի կսուրբ աւազանը, ուրկէ տեղի կսուրբ աւազանը, ուրկէ տեղի կսուրբ աւազանը, ուրկէ տեղի կ’’’’ունենայ մեր երկրորդ ծնունդը, եւ ունենայ մեր երկրորդ ծնունդը, եւ ունենայ մեր երկրորդ ծնունդը, եւ ունենայ մեր երկրորդ ծնունդը, եւ 
որով կը մաքրուինք մեր մեղքերէնորով կը մաքրուինք մեր մեղքերէնորով կը մաքրուինք մեր մեղքերէնորով կը մաքրուինք մեր մեղքերէն::::    Եկեղեցին սուրբ էԵկեղեցին սուրբ էԵկեղեցին սուրբ էԵկեղեցին սուրբ է, , , , որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
կը մատակարարէ պարգեւները Սուրբ Հոգիին՝ խորհուրդներուն կը մատակարարէ պարգեւները Սուրբ Հոգիին՝ խորհուրդներուն կը մատակարարէ պարգեւները Սուրբ Հոգիին՝ խորհուրդներուն կը մատակարարէ պարգեւները Սուրբ Հոգիին՝ խորհուրդներուն 
միջոցաւ, այդ պարգեւներով մեզ սրբելու ու զօրացնելու, եւ մեզ միջոցաւ, այդ պարգեւներով մեզ սրբելու ու զօրացնելու, եւ մեզ միջոցաւ, այդ պարգեւներով մեզ սրբելու ու զօրացնելու, եւ մեզ միջոցաւ, այդ պարգեւներով մեզ սրբելու ու զօրացնելու, եւ մեզ 
առաջնորդելու որ քրիստոնէական ճշմարիտ կեանք ապրինք, առաջնորդելու որ քրիստոնէական ճշմարիտ կեանք ապրինք, առաջնորդելու որ քրիստոնէական ճշմարիտ կեանք ապրինք, առաջնորդելու որ քրիստոնէական ճշմարիտ կեանք ապրինք, 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի´́́́    կեանքկեանքկեանքկեանք::::    
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Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Մատթէոս 16.18Մատթէոս 16.18Մատթէոս 16.18Մատթէոս 16.18----ին մասին խօսելով, բացատրին մասին խօսելով, բացատրին մասին խօսելով, բացատրին մասին խօսելով, բացատրեցիք որ եցիք որ եցիք որ եցիք որ 

ժայռը Պետրոս առաքեալը չէր, այլ՝ Քրիստոս, այդ պարագային, ժայռը Պետրոս առաքեալը չէր, այլ՝ Քրիստոս, այդ պարագային, ժայռը Պետրոս առաքեալը չէր, այլ՝ Քրիստոս, այդ պարագային, ժայռը Պետրոս առաքեալը չէր, այլ՝ Քրիստոս, այդ պարագային, 
ի՞նչպէս կը բացատրէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած Պետրոսին. ի՞նչպէս կը բացատրէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած Պետրոսին. ի՞նչպէս կը բացատրէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած Պետրոսին. ի՞նչպէս կը բացատրէք Յիսուսի խօսքը ուղղուած Պետրոսին. 
««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, Յովնանին, Յովնանին, Յովնանին, Յովնանի´́́́    որդի, կը սիրե՞ս զիսորդի, կը սիրե՞ս զիսորդի, կը սիրե՞ս զիսորդի, կը սիրե՞ս զիս::::    Արածէ իմ ոչխարներսԱրածէ իմ ոչխարներսԱրածէ իմ ոչխարներսԱրածէ իմ ոչխարներս»»»»    
((((Յհ 21.16)Յհ 21.16)Յհ 21.16)Յհ 21.16)::::    Ինչո՞ւ միայն Պետրոսի հարցուց այս հարցումըԻնչո՞ւ միայն Պետրոսի հարցուց այս հարցումըԻնչո՞ւ միայն Պետրոսի հարցուց այս հարցումըԻնչո՞ւ միայն Պետրոսի հարցուց այս հարցումը::::    

    
Քրիստոսի ձերբակալութեան,Քրիստոսի ձերբակալութեան,Քրիստոսի ձերբակալութեան,Քրիստոսի ձերբակալութեան,    չարչարանքներուն եւ չարչարանքներուն եւ չարչարանքներուն եւ չարչարանքներուն եւ 

խաչելութեան պահուն բոլոր առաքեալները զինք ուրացան խաչելութեան պահուն բոլոր առաքեալները զինք ուրացան խաչելութեան պահուն բոլոր առաքեալները զինք ուրացան խաչելութեան պահուն բոլոր առաքեալները զինք ուրացան 
վախնալով որ իրենք եւս կրնան իրենց կեանքը կորսնցնելվախնալով որ իրենք եւս կրնան իրենց կեանքը կորսնցնելվախնալով որ իրենք եւս կրնան իրենց կեանքը կորսնցնելվախնալով որ իրենք եւս կրնան իրենց կեանքը կորսնցնել::::    Տասը Տասը Տասը Տասը 
առաքեալներու ուրացումը լռելեայն կերպով տեղի ունեցաւ, առաքեալներու ուրացումը լռելեայն կերպով տեղի ունեցաւ, առաքեալներու ուրացումը լռելեայն կերպով տեղի ունեցաւ, առաքեալներու ուրացումը լռելեայն կերպով տեղի ունեցաւ, 
մինչդեռ Պետրոս առաքեալի ուրացումը՝ բացայայտօրէն եւ մինչդեռ Պետրոս առաքեալի ուրացումը՝ բացայայտօրէն եւ մինչդեռ Պետրոս առաքեալի ուրացումը՝ բացայայտօրէն եւ մինչդեռ Պետրոս առաքեալի ուրացումը՝ բացայայտօրէն եւ 
հրապարակաւհրապարակաւհրապարակաւհրապարակաւ::::    

Պետրոս հրապարՊետրոս հրապարՊետրոս հրապարՊետրոս հրապարակաւ ուրացաւ Քրիստոսը, հետեւաբար, ակաւ ուրացաւ Քրիստոսը, հետեւաբար, ակաւ ուրացաւ Քրիստոսը, հետեւաբար, ակաւ ուրացաւ Քրիստոսը, հետեւաբար, 
հրապարակաւ պէտք էր զայն վերստին դաւանէրհրապարակաւ պէտք էր զայն վերստին դաւանէրհրապարակաւ պէտք էր զայն վերստին դաւանէրհրապարակաւ պէտք էր զայն վերստին դաւանէր::::    Քրիստոս երեք Քրիստոս երեք Քրիստոս երեք Քրիստոս երեք 
անգամ հարցուց Պետրոսի եթէ երբեք զինք կը սիրէր թէ ոչ, նախ անգամ հարցուց Պետրոսի եթէ երբեք զինք կը սիրէր թէ ոչ, նախ անգամ հարցուց Պետրոսի եթէ երբեք զինք կը սիրէր թէ ոչ, նախ անգամ հարցուց Պետրոսի եթէ երբեք զինք կը սիրէր թէ ոչ, նախ 
որպէսզի Պետրոսի կատարելիք երեք խոստովանութիւններով որպէսզի Պետրոսի կատարելիք երեք խոստովանութիւններով որպէսզի Պետրոսի կատարելիք երեք խոստովանութիւններով որպէսզի Պետրոսի կատարելիք երեք խոստովանութիւններով 
կամ դաւանութիւններով, քաւուէին իր ուրացութեան երեք կամ դաւանութիւններով, քաւուէին իր ուրացութեան երեք կամ դաւանութիւններով, քաւուէին իր ուրացութեան երեք կամ դաւանութիւններով, քաւուէին իր ուրացութեան երեք 
մեղքերը, մեղքերը, մեղքերը, մեղքերը, եւ երկրորդ, որպէսզի վերականգնէր կամ եւ երկրորդ, որպէսզի վերականգնէր կամ եւ երկրորդ, որպէսզի վերականգնէր կամ եւ երկրորդ, որպէսզի վերականգնէր կամ 
վերահաստատուէր իր պաշտօնին մէջվերահաստատուէր իր պաշտօնին մէջվերահաստատուէր իր պաշտօնին մէջվերահաստատուէր իր պաշտօնին մէջ::::    

    
2.2.2.2.----    Ինչո՞ւ մեր եկեղեցին չԻնչո՞ւ մեր եկեղեցին չԻնչո՞ւ մեր եկեղեցին չԻնչո՞ւ մեր եկեղեցին չ’’’’ընդունիր այլ եկեղեցիներու ընդունիր այլ եկեղեցիներու ընդունիր այլ եկեղեցիներու ընդունիր այլ եկեղեցիներու 

սուրբերըսուրբերըսուրբերըսուրբերը::::    
    
Քիչ առաջ ըսի որ մենք ընդունած ենք եւ կՔիչ առաջ ըսի որ մենք ընդունած ենք եւ կՔիչ առաջ ըսի որ մենք ընդունած ենք եւ կՔիչ առաջ ըսի որ մենք ընդունած ենք եւ կ’’’’ընդունինք, մինչեւ ընդունինք, մինչեւ ընդունինք, մինչեւ ընդունինք, մինչեւ 

5555----րդ դարու կէսը ապրած եւ քրիստոնէական ընդհանրական րդ դարու կէսը ապրած եւ քրիստոնէական ընդհանրական րդ դարու կէսը ապրած եւ քրիստոնէական ընդհանրական րդ դարու կէսը ապրած եւ քրիստոնէական ընդհանրական 
եկեղեցիին պատկանոեկեղեցիին պատկանոեկեղեցիին պատկանոեկեղեցիին պատկանող սուրբերըղ սուրբերըղ սուրբերըղ սուրբերը::::    Օրինակ, մեր տօնացոյցին մէջ Օրինակ, մեր տօնացոյցին մէջ Օրինակ, մեր տօնացոյցին մէջ Օրինակ, մեր տօնացոյցին մէջ 
տեղ գտած է՝ Սիմոն Սիւնակեաց անունով սուրբ մը, որ ապրած է տեղ գտած է՝ Սիմոն Սիւնակեաց անունով սուրբ մը, որ ապրած է տեղ գտած է՝ Սիմոն Սիւնակեաց անունով սուրբ մը, որ ապրած է տեղ գտած է՝ Սիմոն Սիւնակեաց անունով սուրբ մը, որ ապրած է 
մինչեւ 5մինչեւ 5մինչեւ 5մինչեւ 5----րդ դարու վերջը, բայց անկէ ետք եկողները տեղ չեն րդ դարու վերջը, բայց անկէ ետք եկողները տեղ չեն րդ դարու վերջը, բայց անկէ ետք եկողները տեղ չեն րդ դարու վերջը, բայց անկէ ետք եկողները տեղ չեն 
գտած մեր տօնացոյցին մէջգտած մեր տօնացոյցին մէջգտած մեր տօնացոյցին մէջգտած մեր տօնացոյցին մէջ::::    Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ::::    Ես կը կարծեմ որ հիմնական Ես կը կարծեմ որ հիմնական Ես կը կարծեմ որ հիմնական Ես կը կարծեմ որ հիմնական 
պատճառը, եկեղեցիներուն միջեւ սերտ եւ մտերիմ պատճառը, եկեղեցիներուն միջեւ սերտ եւ մտերիմ պատճառը, եկեղեցիներուն միջեւ սերտ եւ մտերիմ պատճառը, եկեղեցիներուն միջեւ սերտ եւ մտերիմ 
հահահահաղորդակցութեան ու հաղորդութեան պակասն էղորդակցութեան ու հաղորդութեան պակասն էղորդակցութեան ու հաղորդութեան պակասն էղորդակցութեան ու հաղորդութեան պակասն է::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
ժամանակ գայ եւ եկեղեցիները իրական հաղորդութեան մէջ ժամանակ գայ եւ եկեղեցիները իրական հաղորդութեան մէջ ժամանակ գայ եւ եկեղեցիները իրական հաղորդութեան մէջ ժամանակ գայ եւ եկեղեցիները իրական հաղորդութեան մէջ 
ըլլան իրարու հետ, այն ատեն, կը կարծեմ որ անոնք ըլլան իրարու հետ, այն ատեն, կը կարծեմ որ անոնք ըլլան իրարու հետ, այն ատեն, կը կարծեմ որ անոնք ըլլան իրարու հետ, այն ատեն, կը կարծեմ որ անոնք 
փոխադարձաբար իրարու սուրբերը պիտի ընդունինփոխադարձաբար իրարու սուրբերը պիտի ընդունինփոխադարձաբար իրարու սուրբերը պիտի ընդունինփոխադարձաբար իրարու սուրբերը պիտի ընդունին::::    
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3.3.3.3.----    Տարբերութիւն կա՞յ Տարբերութիւն կա՞յ Տարբերութիւն կա՞յ Տարբերութիւն կա՞յ ««««ԿաթոլիկԿաթոլիկԿաթոլիկԿաթոլիկ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ԿաթողիկէԿաթողիկէԿաթողիկէԿաթողիկէ» » » » բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 

միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ::::    
    
ՏարբերՏարբերՏարբերՏարբերութիւնը արուեստական էութիւնը արուեստական էութիւնը արուեստական էութիւնը արուեստական է::::    Կաթոլիկ բառը Կաթոլիկ բառը Կաթոլիկ բառը Կաթոլիկ բառը 

տառադարձումն է Յունարէն քաթոլիքի բառին, որ կը նշանակէ տառադարձումն է Յունարէն քաթոլիքի բառին, որ կը նշանակէ տառադարձումն է Յունարէն քաթոլիքի բառին, որ կը նշանակէ տառադարձումն է Յունարէն քաթոլիքի բառին, որ կը նշանակէ 
ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական::::    Միջին դարերէն սկսեալ, Լատին Եկեղեցին Միջին դարերէն սկսեալ, Լատին Եկեղեցին Միջին դարերէն սկսեալ, Լատին Եկեղեցին Միջին դարերէն սկսեալ, Լատին Եկեղեցին 
դիմեց բառախաղի մըդիմեց բառախաղի մըդիմեց բառախաղի մըդիմեց բառախաղի մը::::    Փոխանակ կաթոլիք բառը հասկնալու եւ Փոխանակ կաթոլիք բառը հասկնալու եւ Փոխանակ կաթոլիք բառը հասկնալու եւ Փոխանակ կաթոլիք բառը հասկնալու եւ 
գործածելու իր սկզբնական իմաստով, այսինքն՝ իբրեւ ածական, գործածելու իր սկզբնական իմաստով, այսինքն՝ իբրեւ ածական, գործածելու իր սկզբնական իմաստով, այսինքն՝ իբրեւ ածական, գործածելու իր սկզբնական իմաստով, այսինքն՝ իբրեւ ածական, 
կը հասկկը հասկկը հասկկը հասկնայ եւ կը գործածէ իբրեւ անուննայ եւ կը գործածէ իբրեւ անուննայ եւ կը գործածէ իբրեւ անուննայ եւ կը գործածէ իբրեւ անուն::::    Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը 
ածականի եւ անունիածականի եւ անունիածականի եւ անունիածականի եւ անունի::::    Երբ Կաթոլիկ Եկեղեցին Երբ Կաթոլիկ Եկեղեցին Երբ Կաթոլիկ Եկեղեցին Երբ Կաթոլիկ Եկեղեցին ««««կաթոլիկկաթոլիկկաթոլիկկաթոլիկ» » » » բառը բառը բառը բառը 
կը գործածէ իբրեւ ածական, կարծէք ըսած կկը գործածէ իբրեւ ածական, կարծէք ըսած կկը գործածէ իբրեւ ածական, կարծէք ըսած կկը գործածէ իբրեւ ածական, կարծէք ըսած կ’’’’ըլլայ թէ իըլլայ թէ իըլլայ թէ իըլլայ թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
միակ ընդհանրական եկեղեցին. այսինքն՝ եկեղեցի մը, որ միակ ընդհանրական եկեղեցին. այսինքն՝ եկեղեցի մը, որ միակ ընդհանրական եկեղեցին. այսինքն՝ եկեղեցի մը, որ միակ ընդհանրական եկեղեցին. այսինքն՝ եկեղեցի մը, որ 
ընդհանուրին կը պատկանի, եւ հետեւաբար, բոլոընդհանուրին կը պատկանի, եւ հետեւաբար, բոլոընդհանուրին կը պատկանի, եւ հետեւաբար, բոլոընդհանուրին կը պատկանի, եւ հետեւաբար, բոլորը պէտք է րը պէտք է րը պէտք է րը պէտք է 
անդամ դառնան այդ եկեղեցիինանդամ դառնան այդ եկեղեցիինանդամ դառնան այդ եկեղեցիինանդամ դառնան այդ եկեղեցիին::::    Բայց ըսի, եւ կը կրկնեմ, չկաԲայց ըսի, եւ կը կրկնեմ, չկաԲայց ըսի, եւ կը կրկնեմ, չկաԲայց ըսի, եւ կը կրկնեմ, չկա´́́́յ յ յ յ 
ընդհանրական երկու եկեղեցի, կայ մէընդհանրական երկու եկեղեցի, կայ մէընդհանրական երկու եկեղեցի, կայ մէընդհանրական երկու եկեղեցի, կայ մէ´́́́կ եւ միակ եւ միակ եւ միակ եւ միա´́́́կ կ կ կ 
ընդհանրական եկեղեցիընդհանրական եկեղեցիընդհանրական եկեղեցիընդհանրական եկեղեցի::::    

Կաթոլիկ բառը մենք կը գործածենք իբրեւ անուն, իսկ Կաթոլիկ բառը մենք կը գործածենք իբրեւ անուն, իսկ Կաթոլիկ բառը մենք կը գործածենք իբրեւ անուն, իսկ Կաթոլիկ բառը մենք կը գործածենք իբրեւ անուն, իսկ 
կաթողիկէ բառը՝ իբրեւ ածական, անով հասկնալով՝ կաթողիկէ բառը՝ իբրեւ ածական, անով հասկնալով՝ կաթողիկէ բառը՝ իբրեւ ածական, անով հասկնալով՝ կաթողիկէ բառը՝ իբրեւ ածական, անով հասկնալով՝ 
ընդհանրականընդհանրականընդհանրականընդհանրական::::    Ուստի, երբ կՈւստի, երբ կՈւստի, երբ կՈւստի, երբ կ’’’’ըսեըսեըսեըսենք՝ Հայաստանեայց Կաթողիկէ նք՝ Հայաստանեայց Կաթողիկէ նք՝ Հայաստանեայց Կաթողիկէ նք՝ Հայաստանեայց Կաթողիկէ 
Եկեղեցի, չենք հասկնար՝ Հայ Կաթոլիկ Եկեղեցի, այլ կը Եկեղեցի, չենք հասկնար՝ Հայ Կաթոլիկ Եկեղեցի, այլ կը Եկեղեցի, չենք հասկնար՝ Հայ Կաթոլիկ Եկեղեցի, այլ կը Եկեղեցի, չենք հասկնար՝ Հայ Կաթոլիկ Եկեղեցի, այլ կը 
հասկնանք՝ Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցիհասկնանք՝ Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցիհասկնանք՝ Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցիհասկնանք՝ Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցի::::    

Նոյնն է պարագան օրինակ Յոյն եկեղեցիին, որ իրեն համար Նոյնն է պարագան օրինակ Յոյն եկեղեցիին, որ իրեն համար Նոյնն է պարագան օրինակ Յոյն եկեղեցիին, որ իրեն համար Նոյնն է պարագան օրինակ Յոյն եկեղեցիին, որ իրեն համար 
անունի վերածած է անունի վերածած է անունի վերածած է անունի վերածած է ««««օրթոտոքսօրթոտոքսօրթոտոքսօրթոտոքս» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    Օրթոտոքս Օրթոտոքս Օրթոտոքս Օրթոտոքս 
կամ օրթոտոքսոս բառը նաեւ Յունարէնկամ օրթոտոքսոս բառը նաեւ Յունարէնկամ օրթոտոքսոս բառը նաեւ Յունարէնկամ օրթոտոքսոս բառը նաեւ Յունարէն    բառ մըն է, որ կը բառ մըն է, որ կը բառ մըն է, որ կը բառ մըն է, որ կը 
նշանակէ՝ ուղղափառնշանակէ՝ ուղղափառնշանակէ՝ ուղղափառնշանակէ՝ ուղղափառ::::    Մենք այս բառին Հայերէնը ունենալով Մենք այս բառին Հայերէնը ունենալով Մենք այս բառին Հայերէնը ունենալով Մենք այս բառին Հայերէնը ունենալով 
հանդերձ, զայն կը գործածենք Յունարէն իր ձեւովըհանդերձ, զայն կը գործածենք Յունարէն իր ձեւովըհանդերձ, զայն կը գործածենք Յունարէն իր ձեւովըհանդերձ, զայն կը գործածենք Յունարէն իր ձեւովը::::    Տարբեր բան Տարբեր բան Տարբեր բան Տարբեր բան 
է ըսել՝ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցի, եւ տարբեր է ըսել՝ Յոյն է ըսել՝ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցի, եւ տարբեր է ըսել՝ Յոյն է ըսել՝ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցի, եւ տարբեր է ըսել՝ Յոյն է ըսել՝ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցի, եւ տարբեր է ըսել՝ Յոյն 
Օրթոտոքս ԵկեղեցիՕրթոտոքս ԵկեղեցիՕրթոտոքս ԵկեղեցիՕրթոտոքս Եկեղեցի::::    Ի՞նչ է տարբերութիւնըԻ՞նչ է տարբերութիւնըԻ՞նչ է տարբերութիւնըԻ՞նչ է տարբերութիւնը::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք՝ Յոյն ըսենք՝ Յոյն ըսենք՝ Յոյն ըսենք՝ Յոյն 
Ուղղափառ ԵկեղեցՈւղղափառ ԵկեղեցՈւղղափառ ԵկեղեցՈւղղափառ Եկեղեցի, իր հաւատքին մասին է որ վկայութիւն ի, իր հաւատքին մասին է որ վկայութիւն ի, իր հաւատքին մասին է որ վկայութիւն ի, իր հաւատքին մասին է որ վկայութիւն 
տուած կտուած կտուած կտուած կ’’’’ըլլանք, իր հաւատքին ուղիղ կամ ուղղափառ ըլլալն է ըլլանք, իր հաւատքին ուղիղ կամ ուղղափառ ըլլալն է ըլլանք, իր հաւատքին ուղիղ կամ ուղղափառ ըլլալն է ըլլանք, իր հաւատքին ուղիղ կամ ուղղափառ ըլլալն է 
որ դաւանած կոր դաւանած կոր դաւանած կոր դաւանած կ’’’’ըլլանք, իսկ երբ կըլլանք, իսկ երբ կըլլանք, իսկ երբ կըլլանք, իսկ երբ կ’’’’ըսենք՝ Յոյն Օրթոտոքս ըսենք՝ Յոյն Օրթոտոքս ըսենք՝ Յոյն Օրթոտոքս ըսենք՝ Յոյն Օրթոտոքս 
Եկեղեցի, այստեղ օրթոտոքս բառը պարզապէս իբրեւ անուն մը Եկեղեցի, այստեղ օրթոտոքս բառը պարզապէս իբրեւ անուն մը Եկեղեցի, այստեղ օրթոտոքս բառը պարզապէս իբրեւ անուն մը Եկեղեցի, այստեղ օրթոտոքս բառը պարզապէս իբրեւ անուն մը 
գործածած կգործածած կգործածած կգործածած կ’’’’ըլլանք, առանց անոր հաւատքին մասին ակնարկած ըլլանք, առանց անոր հաւատքին մասին ակնարկած ըլլանք, առանց անոր հաւատքին մասին ակնարկած ըլլանք, առանց անոր հաւատքին մասին ակնարկած 
ըլլըլլըլլըլլալուալուալուալու::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի 
թողութիւն մեղացթողութիւն մեղացթողութիւն մեղացթողութիւն մեղաց»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ «(«(«(«(Կը հաւատանք) մէկ Կը հաւատանք) մէկ Կը հաւատանք) մէկ Կը հաւատանք) մէկ 
մկրտութեան, ապաշխարութեան, մեղքերու քաւութեան եւ մկրտութեան, ապաշխարութեան, մեղքերու քաւութեան եւ մկրտութեան, ապաշխարութեան, մեղքերու քաւութեան եւ մկրտութեան, ապաշխարութեան, մեղքերու քաւութեան եւ 
թողութեանթողութեանթողութեանթողութեան»»»»::::    

    
Խորքին մէջ ասիկա մէկ ամբողջական նախադասութիւն մըն Խորքին մէջ ասիկա մէկ ամբողջական նախադասութիւն մըն Խորքին մէջ ասիկա մէկ ամբողջական նախադասութիւն մըն Խորքին մէջ ասիկա մէկ ամբողջական նախադասութիւն մըն 

էէէէ::::    Ապաշխարութիւն եւ մկրտուԱպաշխարութիւն եւ մկրտուԱպաշխարութիւն եւ մկրտուԱպաշխարութիւն եւ մկրտութիւն նոյն իրողութեան երկու թիւն նոյն իրողութեան երկու թիւն նոյն իրողութեան երկու թիւն նոյն իրողութեան երկու 
տարբեր երեսներն ենտարբեր երեսներն ենտարբեր երեսներն ենտարբեր երեսներն են::::    Հայերէնի մէջ այս բառերը կարծէք Հայերէնի մէջ այս բառերը կարծէք Հայերէնի մէջ այս բառերը կարծէք Հայերէնի մէջ այս բառերը կարծէք 
անջատաբար կը ներկայանան, բայց երբ նայիք Յունարէն անջատաբար կը ներկայանան, բայց երբ նայիք Յունարէն անջատաբար կը ներկայանան, բայց երբ նայիք Յունարէն անջատաբար կը ներկայանան, բայց երբ նայիք Յունարէն 
բնագիրին, մեր քննելիք տողը մօտաւորապէս հետեւեալ ձեւով կը բնագիրին, մեր քննելիք տողը մօտաւորապէս հետեւեալ ձեւով կը բնագիրին, մեր քննելիք տողը մօտաւորապէս հետեւեալ ձեւով կը բնագիրին, մեր քննելիք տողը մօտաւորապէս հետեւեալ ձեւով կը 
ներկայանայ.ներկայանայ.ներկայանայ.ներկայանայ.----    ««««Կը հաւատանք մէկ մկրտութեան, որ Կը հաւատանք մէկ մկրտութեան, որ Կը հաւատանք մէկ մկրտութեան, որ Կը հաւատանք մէկ մկրտութեան, որ 
ապաշխարութեամբ մեղքերու թողապաշխարութեամբ մեղքերու թողապաշխարութեամբ մեղքերու թողապաշխարութեամբ մեղքերու թողութիւն կու տայութիւն կու տայութիւն կու տայութիւն կու տայ»»»»::::    Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ 
ինչու, այս տողը մէկ ամբողջութիւն կոչեցի, անոր համար որ ինչու, այս տողը մէկ ամբողջութիւն կոչեցի, անոր համար որ ինչու, այս տողը մէկ ամբողջութիւն կոչեցի, անոր համար որ ինչու, այս տողը մէկ ամբողջութիւն կոչեցի, անոր համար որ 
ապաշխարութիւնն է, որ մեզի մեղքերու թողութիւն կը շնորհէ, եւ ապաշխարութիւնն է, որ մեզի մեղքերու թողութիւն կը շնորհէ, եւ ապաշխարութիւնն է, որ մեզի մեղքերու թողութիւն կը շնորհէ, եւ ապաշխարութիւնն է, որ մեզի մեղքերու թողութիւն կը շնորհէ, եւ 
ապաշխարութիւնն է, որ մկրտութեան կապաշխարութիւնն է, որ մկրտութեան կապաշխարութիւնն է, որ մկրտութեան կապաշխարութիւնն է, որ մկրտութեան կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    

Հիմա փորձենք առանձնացնել բառերը եւ այդպէս Հիմա փորձենք առանձնացնել բառերը եւ այդպէս Հիմա փորձենք առանձնացնել բառերը եւ այդպէս Հիմա փորձենք առանձնացնել բառերը եւ այդպէս 
ներկայացնել զանոնքներկայացնել զանոնքներկայացնել զանոնքներկայացնել զանոնք::::    Կը սկսինք հԿը սկսինք հԿը սկսինք հԿը սկսինք հարցումով մը.արցումով մը.արցումով մը.արցումով մը.----    Անհրաժե՞շտ է Անհրաժե՞շտ է Անհրաժե՞շտ է Անհրաժե՞շտ է 
մկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնը::::    Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը նոյնինքն Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը նոյնինքն Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը նոյնինքն Մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը նոյնինքն 
Քրիստոս շեշտեց երբ ըսաւ. Քրիստոս շեշտեց երբ ըսաւ. Քրիստոս շեշտեց երբ ըսաւ. Քրիստոս շեշտեց երբ ըսաւ. ««««Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը 
ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»»»»    
((((Յհ 3.5)Յհ 3.5)Յհ 3.5)Յհ 3.5)::::    Քանի որ արքայութիւն մտնել, կը նշանակէ՝ փրկուիլ, Քանի որ արքայութիւն մտնել, կը նշանակէ՝ փրկուիլ, Քանի որ արքայութիւն մտնել, կը նշանակէ՝ փրկուիլ, Քանի որ արքայութիւն մտնել, կը նշանակէ՝ փրկուիլ, 
ուրեմն,ուրեմն,ուրեմն,ուրեմն,    կարելի է ըսել որ մկրտութիւնը անհրաժեշտ պայման է կարելի է ըսել որ մկրտութիւնը անհրաժեշտ պայման է կարելի է ըսել որ մկրտութիւնը անհրաժեշտ պայման է կարելի է ըսել որ մկրտութիւնը անհրաժեշտ պայման է 
փրկութեանփրկութեանփրկութեանփրկութեան::::    Յիշեցէք Տիրոջ խօսքը Մարկոսի Աւետարանին Յիշեցէք Տիրոջ խօսքը Մարկոսի Աւետարանին Յիշեցէք Տիրոջ խօսքը Մարկոսի Աւետարանին Յիշեցէք Տիրոջ խօսքը Մարկոսի Աւետարանին 
վերջին գլուխին մէջ. վերջին գլուխին մէջ. վերջին գլուխին մէջ. վերջին գլուխին մէջ. ««««Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի 
փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի»»»» ( ( ( (Մր 16.16)Մր 16.16)Մր 16.16)Մր 16.16)::::    Պետրոս առաքեալ եւս կՊետրոս առաքեալ եւս կՊետրոս առաքեալ եւս կՊետրոս առաքեալ եւս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ատոր Ատոր Ատոր Ատոր 
ճշմարիտ պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէճշմարիտ պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէճշմարիտ պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէճշմարիտ պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ»»»»    
((((Ա.Պտ 3.21)Ա.Պտ 3.21)Ա.Պտ 3.21)Ա.Պտ 3.21)::::    

Մկրտութիւնը պարզապէս ձեւակա՞ն բան մըն է, մարմինի Մկրտութիւնը պարզապէս ձեւակա՞ն բան մըն է, մարմինի Մկրտութիւնը պարզապէս ձեւակա՞ն բան մըն է, մարմինի Մկրտութիւնը պարզապէս ձեւակա՞ն բան մըն է, մարմինի 
լուացո՞ւմ է, թէ՝ իսկապէս անհրաժեշտութիւն է փրկութեան լուացո՞ւմ է, թէ՝ իսկապէս անհրաժեշտութիւն է փրկութեան լուացո՞ւմ է, թէ՝ իսկապէս անհրաժեշտութիւն է փրկութեան լուացո՞ւմ է, թէ՝ իսկապէս անհրաժեշտութիւն է փրկութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Եթէ երբեք անցեալի եւ ներկայի որոշ հոսանքներու Եթէ երբեք անցեալի եւ ներկայի որոշ հոսանքներու Եթէ երբեք անցեալի եւ ներկայի որոշ հոսանքներու Եթէ երբեք անցեալի եւ ներկայի որոշ հոսանքներու 
մտածողութեան հետեւիք, այն տպաւորութիւնը կը ստանաք որ մտածողութեան հետեւիք, այն տպաւորութիւնը կը ստանաք որ մտածողութեան հետեւիք, այն տպաւորութիւնը կը ստանաք որ մտածողութեան հետեւիք, այն տպաւորութիւնը կը ստանաք որ 
մկրտութիւն երկրորդական է, կարեւորը հմկրտութիւն երկրորդական է, կարեւորը հմկրտութիւն երկրորդական է, կարեւորը հմկրտութիւն երկրորդական է, կարեւորը հաւատքն էաւատքն էաւատքն էաւատքն է::::    Այս հարցին Այս հարցին Այս հարցին Այս հարցին 
պատասխանելու համար, չեմ ուզեր նիւթէս շեղիլ, բայց կպատասխանելու համար, չեմ ուզեր նիւթէս շեղիլ, բայց կպատասխանելու համար, չեմ ուզեր նիւթէս շեղիլ, բայց կպատասխանելու համար, չեմ ուզեր նիւթէս շեղիլ, բայց կ’’’’ուզեմ ուզեմ ուզեմ ուզեմ 
շեշտել այն՝ որ հաւատքի անհրաժեշտութիւնը ընդունիլ, չի շեշտել այն՝ որ հաւատքի անհրաժեշտութիւնը ընդունիլ, չի շեշտել այն՝ որ հաւատքի անհրաժեշտութիւնը ընդունիլ, չի շեշտել այն՝ որ հաւատքի անհրաժեշտութիւնը ընդունիլ, չի 
նշանակեր մերժել մկրտութեան անհրաժեշտութիւնընշանակեր մերժել մկրտութեան անհրաժեշտութիւնընշանակեր մերժել մկրտութեան անհրաժեշտութիւնընշանակեր մերժել մկրտութեան անհրաժեշտութիւնը::::    
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Նոյն այս հոսանքները, դարձեալ, օրինակ, աՆոյն այս հոսանքները, դարձեալ, օրինակ, աՆոյն այս հոսանքները, դարձեալ, օրինակ, աՆոյն այս հոսանքները, դարձեալ, օրինակ, ա´́́́յնքան կը յնքան կը յնքան կը յնքան կը 
շեշտեն հաւատքը որ կշեշտեն հաւատքը որ կշեշտեն հաւատքը որ կշեշտեն հաւատքը որ կ’’’’ուրանան գորուրանան գորուրանան գորուրանան գործին կարեւորութիւնըծին կարեւորութիւնըծին կարեւորութիւնըծին կարեւորութիւնը::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
կարելի՞ է հաւատք ու գործ բաժնել իրարմէկարելի՞ է հաւատք ու գործ բաժնել իրարմէկարելի՞ է հաւատք ու գործ բաժնել իրարմէկարելի՞ է հաւատք ու գործ բաժնել իրարմէ::::    Հաւատքը հաւատք Հաւատքը հաւատք Հաւատքը հաւատք Հաւատքը հաւատք 
կկկկ’’’’ըլլա՞յ եթէ հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերը չըլլանըլլա՞յ եթէ հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերը չըլլանըլլա՞յ եթէ հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերը չըլլանըլլա՞յ եթէ հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերը չըլլան::::    
Յակոբոս առաքեալ չՅակոբոս առաքեալ չՅակոբոս առաքեալ չՅակոբոս առաքեալ չ’’’’ը՞սեր թէ հաւատքը առանց գործերու մեռած ը՞սեր թէ հաւատքը առանց գործերու մեռած ը՞սեր թէ հաւատքը առանց գործերու մեռած ը՞սեր թէ հաւատքը առանց գործերու մեռած 
է (Յկ 2.17)է (Յկ 2.17)է (Յկ 2.17)է (Յկ 2.17)::::    

Գանք մկրտութեանԳանք մկրտութեանԳանք մկրտութեանԳանք մկրտութեան::::    Մկրտութիւնը պատկանելիութիւն է, Մկրտութիւնը պատկանելիութիւն է, Մկրտութիւնը պատկանելիութիւն է, Մկրտութիւնը պատկանելիութիւն է, 
այսինքն՝ մկրտութիւնը ցոյց կու տայ թէ մենք կը պատկանինք այսինքն՝ մկրտութիւնը ցոյց կու տայ թէ մենք կը պատկանինք այսինքն՝ մկրտութիւնը ցոյց կու տայ թէ մենք կը պատկանինք այսինքն՝ մկրտութիւնը ցոյց կու տայ թէ մենք կը պատկանինք 
Քրիստոսի եւ իր եկեղեցիինՔրիստոսի եւ իր եկեղեցիինՔրիստոսի եւ իր եկեղեցիինՔրիստոսի եւ իր եկեղեցիին::::    Հոգեգալուստին օրը, երբ Հոգեգալուստին օրը, երբ Հոգեգալուստին օրը, երբ Հոգեգալուստին օրը, երբ 
ներկաները խորապէս ցնցուած հարց տուին Պետրոս առաքեալի ներկաները խորապէս ցնցուած հարց տուին Պետրոս առաքեալի ներկաները խորապէս ցնցուած հարց տուին Պետրոս առաքեալի ներկաները խորապէս ցնցուած հարց տուին Պետրոս առաքեալի 
թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, առաքեալը պատասխանեց. թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, առաքեալը պատասխանեց. թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, առաքեալը պատասխանեց. թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, առաքեալը պատասխանեց. ««««Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը 
փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուփոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուփոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուփոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի ս Քրիստոսի ս Քրիստոսի ս Քրիստոսի 
անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինանունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինանունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինանունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուին»»»» ( ( ( (Գրծ 2.38)Գրծ 2.38)Գրծ 2.38)Գրծ 2.38)::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
անունով մկրտուիլը՝ Քրիստոսի պատկանիլ կը նշանակէանունով մկրտուիլը՝ Քրիստոսի պատկանիլ կը նշանակէանունով մկրտուիլը՝ Քրիստոսի պատկանիլ կը նշանակէանունով մկրտուիլը՝ Քրիստոսի պատկանիլ կը նշանակէ::::    
Կարելի չէ պատկերացնել Քրիստոսի եկեղեցին առանց Կարելի չէ պատկերացնել Քրիստոսի եկեղեցին առանց Կարելի չէ պատկերացնել Քրիստոսի եկեղեցին առանց Կարելի չէ պատկերացնել Քրիստոսի եկեղեցին առանց 
մկրտութեանմկրտութեանմկրտութեանմկրտութեան::::    Առաջին դարու աւարտին ապրած հեղինակ՝ Առաջին դարու աւարտին ապրած հեղինակ՝ Առաջին դարու աւարտին ապրած հեղինակ՝ Առաջին դարու աւարտին ապրած հեղինակ՝ 
Հերմաս, իր Հերմաս, իր Հերմաս, իր Հերմաս, իր ««««ՀովիւըՀովիւըՀովիւըՀովիւը» » » » գործին մէջ կգործին մէջ կգործին մէջ կգործին մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵկեղԵկեղԵկեղԵկեղեցին մկրտութեան եցին մկրտութեան եցին մկրտութեան եցին մկրտութեան 
ջուրերուն վրայ շինուած էջուրերուն վրայ շինուած էջուրերուն վրայ շինուած էջուրերուն վրայ շինուած է»»»»::::    Ըսել կԸսել կԸսել կԸսել կ’’’’ուզէ՝ առանց մկրտութեան չիուզէ՝ առանց մկրտութեան չիուզէ՝ առանց մկրտութեան չիուզէ՝ առանց մկրտութեան չի´́́́    
կրնար գոյութիւն ունենալ Քրիստոսի եկեղեցինկրնար գոյութիւն ունենալ Քրիստոսի եկեղեցինկրնար գոյութիւն ունենալ Քրիստոսի եկեղեցինկրնար գոյութիւն ունենալ Քրիստոսի եկեղեցին:::: 

Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քաւութիւն եւ թողութիւն Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քաւութիւն եւ թողութիւն Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քաւութիւն եւ թողութիւն Հպանցիկ կերպով անդրադառնամ քաւութիւն եւ թողութիւն 
բառերունբառերունբառերունբառերուն::::    Ասոնք տարբե՞ր բառեր ենԱսոնք տարբե՞ր բառեր ենԱսոնք տարբե՞ր բառեր ենԱսոնք տարբե՞ր բառեր են::::    Հետաքրքրական է նկատի Հետաքրքրական է նկատի Հետաքրքրական է նկատի Հետաքրքրական է նկատի 
առնել որ մեր հայրերը, Հաւատամքիառնել որ մեր հայրերը, Հաւատամքիառնել որ մեր հայրերը, Հաւատամքիառնել որ մեր հայրերը, Հաւատամքի    բնագիրին մէջ, ինչպէս նաեւ բնագիրին մէջ, ինչպէս նաեւ բնագիրին մէջ, ինչպէս նաեւ բնագիրին մէջ, ինչպէս նաեւ 
մեր հայրերու գրականութեան մէջ կարգ մը տեղեր, երկու այս մեր հայրերու գրականութեան մէջ կարգ մը տեղեր, երկու այս մեր հայրերու գրականութեան մէջ կարգ մը տեղեր, երկու այս մեր հայրերու գրականութեան մէջ կարգ մը տեղեր, երկու այս 
բառերով կը թարգմանեն ինչ որ բնագիրին մէջ միակ բառով մը բառերով կը թարգմանեն ինչ որ բնագիրին մէջ միակ բառով մը բառերով կը թարգմանեն ինչ որ բնագիրին մէջ միակ բառով մը բառերով կը թարգմանեն ինչ որ բնագիրին մէջ միակ բառով մը 
կայկայկայկայ::::    

Անոնց տարբերութիւնը հետեւեալ ձեւով կարելի է Անոնց տարբերութիւնը հետեւեալ ձեւով կարելի է Անոնց տարբերութիւնը հետեւեալ ձեւով կարելի է Անոնց տարբերութիւնը հետեւեալ ձեւով կարելի է 
բացատրել.բացատրել.բացատրել.բացատրել.----    Քաւութիւնը կՔաւութիւնը կՔաւութիւնը կՔաւութիւնը կ’’’’ունենանք Քրիստոսի ունենանք Քրիստոսի ունենանք Քրիստոսի ունենանք Քրիստոսի 
փրկագործական մահովըփրկագործական մահովըփրկագործական մահովըփրկագործական մահովը::::    ՔաւութիՔաւութիՔաւութիՔաւութիւնը կը վերաբերի նախքան ւնը կը վերաբերի նախքան ւնը կը վերաբերի նախքան ւնը կը վերաբերի նախքան 
մեր մկրտութիւնը բոլոր այն մեղքերուն, որոնք ունինք մեր մեր մկրտութիւնը բոլոր այն մեղքերուն, որոնք ունինք մեր մեր մկրտութիւնը բոլոր այն մեղքերուն, որոնք ունինք մեր մեր մկրտութիւնը բոլոր այն մեղքերուն, որոնք ունինք մեր 
ծնունդով, մեր ներգործական կեանքով, մեր գործունէութեամբծնունդով, մեր ներգործական կեանքով, մեր գործունէութեամբծնունդով, մեր ներգործական կեանքով, մեր գործունէութեամբծնունդով, մեր ներգործական կեանքով, մեր գործունէութեամբ::::    
Մկրտութեան պահուն, առանց յատուկ ճիգի, այսինքն՝ առանց Մկրտութեան պահուն, առանց յատուկ ճիգի, այսինքն՝ առանց Մկրտութեան պահուն, առանց յատուկ ճիգի, այսինքն՝ առանց Մկրտութեան պահուն, առանց յատուկ ճիգի, այսինքն՝ առանց 
ապաշխարութեան, Աստուած ամբողջական ներում կը շնորհէ. ապաշխարութեան, Աստուած ամբողջական ներում կը շնորհէ. ապաշխարութեան, Աստուած ամբողջական ներում կը շնորհէ. ապաշխարութեան, Աստուած ամբողջական ներում կը շնորհէ. 
այդ ներումն է որ կայդ ներումն է որ կայդ ներումն է որ կայդ ներումն է որ կը կոչենք քաւութիւնը կոչենք քաւութիւնը կոչենք քաւութիւնը կոչենք քաւութիւն::::    Իսկ թողութիւն կը կոչենք Իսկ թողութիւն կը կոչենք Իսկ թողութիւն կը կոչենք Իսկ թողութիւն կը կոչենք 
այն ներումը որ մկրտութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն այն ներումը որ մկրտութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն այն ներումը որ մկրտութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն այն ներումը որ մկրտութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն 
համար կը ստանանքհամար կը ստանանքհամար կը ստանանքհամար կը ստանանք::::    Բայց հարկաւ այդ ներումը ստանալու Բայց հարկաւ այդ ներումը ստանալու Բայց հարկաւ այդ ներումը ստանալու Բայց հարկաւ այդ ներումը ստանալու 
համար անհրաժեշտ են անկեղծ զղջումն ու ապաշխարութիւնըհամար անհրաժեշտ են անկեղծ զղջումն ու ապաշխարութիւնըհամար անհրաժեշտ են անկեղծ զղջումն ու ապաշխարութիւնըհամար անհրաժեշտ են անկեղծ զղջումն ու ապաշխարութիւնը::::    
Երկուքն ալ հետեւաբար ներում են, բայց մէկը կը շնորհուի մեԵրկուքն ալ հետեւաբար ներում են, բայց մէկը կը շնորհուի մեԵրկուքն ալ հետեւաբար ներում են, բայց մէկը կը շնորհուի մեԵրկուքն ալ հետեւաբար ներում են, բայց մէկը կը շնորհուի մեր ր ր ր 
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մկրտութենէն առաջ, իսկ միւսը կը շնորհուի՝ մկրտութենէն ետք մկրտութենէն առաջ, իսկ միւսը կը շնորհուի՝ մկրտութենէն ետք մկրտութենէն առաջ, իսկ միւսը կը շնորհուի՝ մկրտութենէն ետք մկրտութենէն առաջ, իսկ միւսը կը շնորհուի՝ մկրտութենէն ետք 
մեր գործած յանցանքներուն համարմեր գործած յանցանքներուն համարմեր գործած յանցանքներուն համարմեր գործած յանցանքներուն համար::::    

Մկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն էՄկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն էՄկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն էՄկրտութիւնը վերստին ծնունդ մըն է::::    Ան մեզ կը ծնի ոԱն մեզ կը ծնի ոԱն մեզ կը ծնի ոԱն մեզ կը ծնի ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
այս աշխարհին համար, այլ՝ յաւիտենական կեանքին համարայս աշխարհին համար, այլ՝ յաւիտենական կեանքին համարայս աշխարհին համար, այլ՝ յաւիտենական կեանքին համարայս աշխարհին համար, այլ՝ յաւիտենական կեանքին համար::::    
Պօղոս առաքեալ երեք ձեւերով կը ներկայացնէ մկրտութիւնը.Պօղոս առաքեալ երեք ձեւերով կը ներկայացնէ մկրտութիւնը.Պօղոս առաքեալ երեք ձեւերով կը ներկայացնէ մկրտութիւնը.Պօղոս առաքեալ երեք ձեւերով կը ներկայացնէ մկրտութիւնը.----    

1.1.1.1.----    Պօղոս առաքեալի մտածութեան մէջ, մկրտութիւնը Պօղոս առաքեալի մտածութեան մէջ, մկրտութիւնը Պօղոս առաքեալի մտածութեան մէջ, մկրտութիւնը Պօղոս առաքեալի մտածութեան մէջ, մկրտութիւնը 
Քրիստոսի հետ կատարեալ միացում էՔրիստոսի հետ կատարեալ միացում էՔրիստոսի հետ կատարեալ միացում էՔրիստոսի հետ կատարեալ միացում է::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անգամ մը որ Անգամ մը որ Անգամ մը որ Անգամ մը որ 
Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ 
կկկկ’’’’ապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջ»»»» ( ( ( (Գղ 3.27)Գղ 3.27)Գղ 3.27)Գղ 3.27)::::    Հին թարգմանութիւնը կՀին թարգմանութիւնը կՀին թարգմանութիւնը կՀին թարգմանութիւնը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուք Դուք Դուք Դուք 
ամէնքդ որ Քրիստոսով մկրտուեցաք, Քրիստոսը վրանիդամէնքդ որ Քրիստոսով մկրտուեցաք, Քրիստոսը վրանիդամէնքդ որ Քրիստոսով մկրտուեցաք, Քրիստոսը վրանիդամէնքդ որ Քրիստոսով մկրտուեցաք, Քրիստոսը վրանիդ    
հագաքհագաքհագաքհագաք»»»»::::    Այստեղ գործածուած Այստեղ գործածուած Այստեղ գործածուած Այստեղ գործածուած ««««հագնիլհագնիլհագնիլհագնիլ» » » » բառը, նախ ցոյց կու տայ բառը, նախ ցոյց կու տայ բառը, նախ ցոյց կու տայ բառը, նախ ցոյց կու տայ 
որ մկրտութեամբ, մենք եւ Քրիստոս այնպէս մը կը միանանք որ մկրտութեամբ, մենք եւ Քրիստոս այնպէս մը կը միանանք որ մկրտութեամբ, մենք եւ Քրիստոս այնպէս մը կը միանանք որ մկրտութեամբ, մենք եւ Քրիստոս այնպէս մը կը միանանք 
իրարու, որ կարծէք իրարու հետ կը միախառնուինք եւ կը իրարու, որ կարծէք իրարու հետ կը միախառնուինք եւ կը իրարու, որ կարծէք իրարու հետ կը միախառնուինք եւ կը իրարու, որ կարծէք իրարու հետ կը միախառնուինք եւ կը 
դառնանք անբաժանելի միութիւն մը, եւ երկրորդ, հագնիլ բառը դառնանք անբաժանելի միութիւն մը, եւ երկրորդ, հագնիլ բառը դառնանք անբաժանելի միութիւն մը, եւ երկրորդ, հագնիլ բառը դառնանք անբաժանելի միութիւն մը, եւ երկրորդ, հագնիլ բառը 
ցոյց կու տայ մեր վրայ բան մը առնելու ցոյց կու տայ մեր վրայ բան մը առնելու ցոյց կու տայ մեր վրայ բան մը առնելու ցոյց կու տայ մեր վրայ բան մը առնելու գործողութիւնը, եւ գործողութիւնը, եւ գործողութիւնը, եւ գործողութիւնը, եւ 
ատիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Քրիստոսի նկարագիրը, Քրիստոսի ատիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Քրիստոսի նկարագիրը, Քրիստոսի ատիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Քրիստոսի նկարագիրը, Քրիստոսի ատիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Քրիստոսի նկարագիրը, Քրիստոսի 
նմանութիւնընմանութիւնընմանութիւնընմանութիւնը::::    Մկրտուած քրիստոնեայ մարդը պէտք է փորձէ Մկրտուած քրիստոնեայ մարդը պէտք է փորձէ Մկրտուած քրիստոնեայ մարդը պէտք է փորձէ Մկրտուած քրիստոնեայ մարդը պէտք է փորձէ 
Քրիստոսի նկարագիրը իր վրայ առնել՝ դառնալու համար Քրիստոսի նկարագիրը իր վրայ առնել՝ դառնալու համար Քրիստոսի նկարագիրը իր վրայ առնել՝ դառնալու համար Քրիստոսի նկարագիրը իր վրայ առնել՝ դառնալու համար 
հարազատ նմանութիւնը Քրիստոսիհարազատ նմանութիւնը Քրիստոսիհարազատ նմանութիւնը Քրիստոսիհարազատ նմանութիւնը Քրիստոսի::::    

2.2.2.2.----    Առաքեալին մտածողութեամբ, մկրտութիւնը Առաքեալին մտածողութեամբ, մկրտութիւնը Առաքեալին մտածողութեամբ, մկրտութիւնը Առաքեալին մտածողութեամբ, մկրտութիւնը 
մասնակցութիմասնակցութիմասնակցութիմասնակցութիւն մըն է Քրիստոսի մահուան եւ յարութեանւն մըն է Քրիստոսի մահուան եւ յարութեանւն մըն է Քրիստոսի մահուան եւ յարութեանւն մըն է Քրիստոսի մահուան եւ յարութեան::::    
Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ կը կարդանք. Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ կը կարդանք. Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ կը կարդանք. Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ կը կարդանք. ««««Չէ՞ք գիտեր, թէ Չէ՞ք գիտեր, թէ Չէ՞ք գիտեր, թէ Չէ՞ք գիտեր, թէ 
մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ 
մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանքմկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանքմկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանքմկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք::::    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 եղհաղորդ եղհաղորդ եղհաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով անք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով անք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով անք, 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»»»» ( ( ( (Հռ 6.3Հռ 6.3Հռ 6.3Հռ 6.3----4, 4, 4, 4, Կղ 2.12)Կղ 2.12)Կղ 2.12)Կղ 2.12)::::    

3.3.3.3.----    Մկրտութեամբ Աստուծոյ որդիներ կՄկրտութեամբ Աստուծոյ որդիներ կՄկրտութեամբ Աստուծոյ որդիներ կՄկրտութեամբ Աստուծոյ որդիներ կ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք::::    
Ներկայ ժամանակիս երբ մկրտութիւն կՆերկայ ժամանակիս երբ մկրտութիւն կՆերկայ ժամանակիս երբ մկրտութիւն կՆերկայ ժամանակիս երբ մկրտութիւն կ’’’’ըսենք, կը ըսենք, կը ըսենք, կը ըսենք, կը 

հասկնանք այն մկրտութիւնը որ Քրիստոսով մհասկնանք այն մկրտութիւնը որ Քրիստոսով մհասկնանք այն մկրտութիւնը որ Քրիստոսով մհասկնանք այն մկրտութիւնը որ Քրիստոսով մեզի եզի եզի եզի 
պարգեւուեցաւ եւ եկեղեցիով մեզի կը պարգեւուիպարգեւուեցաւ եւ եկեղեցիով մեզի կը պարգեւուիպարգեւուեցաւ եւ եկեղեցիով մեզի կը պարգեւուիպարգեւուեցաւ եւ եկեղեցիով մեզի կը պարգեւուի::::    
Աստուածաշունչը ուրիշ տեսակի մկրտութեան մասին կը խօսի՞Աստուածաշունչը ուրիշ տեսակի մկրտութեան մասին կը խօսի՞Աստուածաշունչը ուրիշ տեսակի մկրտութեան մասին կը խօսի՞Աստուածաշունչը ուրիշ տեսակի մկրտութեան մասին կը խօսի՞::::    
Աստուածաշունչը կը խօսի երեք տեսակի մկրտութիւններու Աստուածաշունչը կը խօսի երեք տեսակի մկրտութիւններու Աստուածաշունչը կը խօսի երեք տեսակի մկրտութիւններու Աստուածաշունչը կը խօսի երեք տեսակի մկրտութիւններու 
մասինմասինմասինմասին::::    Նախ ըսեմ, մկրտութիւն բառը Գրաբար լեզուի մէջ, կը Նախ ըսեմ, մկրտութիւն բառը Գրաբար լեզուի մէջ, կը Նախ ըսեմ, մկրտութիւն բառը Գրաբար լեզուի մէջ, կը Նախ ըսեմ, մկրտութիւն բառը Գրաբար լեզուի մէջ, կը 
նշանակէ նաեւ լուացումնշանակէ նաեւ լուացումնշանակէ նաեւ լուացումնշանակէ նաեւ լուացում::::    Եթէ Հին Կտակարանը Եթէ Հին Կտակարանը Եթէ Հին Կտակարանը Եթէ Հին Կտակարանը 
աշխարաշխարաշխարաշխարհաբարով կարդաք, հոն մկրտութիւն բառին չէք հաբարով կարդաք, հոն մկրտութիւն բառին չէք հաբարով կարդաք, հոն մկրտութիւն բառին չէք հաբարով կարդաք, հոն մկրտութիւն բառին չէք 
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հանդիպիր, իսկ եթէ Գրաբարով կարդաք՝ կը հանդիպիք հանդիպիր, իսկ եթէ Գրաբարով կարդաք՝ կը հանդիպիք հանդիպիր, իսկ եթէ Գրաբարով կարդաք՝ կը հանդիպիք հանդիպիր, իսկ եթէ Գրաբարով կարդաք՝ կը հանդիպիք 
բազմաթիւ անգամներ, ուր գործածուած է լուացում իմաստովբազմաթիւ անգամներ, ուր գործածուած է լուացում իմաստովբազմաթիւ անգամներ, ուր գործածուած է լուացում իմաստովբազմաթիւ անգամներ, ուր գործածուած է լուացում իմաստով::::    

ա) Արդ, եթէ մկրտութիւնը լուացում իմաստով առնենք, ա) Արդ, եթէ մկրտութիւնը լուացում իմաստով առնենք, ա) Արդ, եթէ մկրտութիւնը լուացում իմաստով առնենք, ա) Արդ, եթէ մկրտութիւնը լուացում իմաստով առնենք, 
հարց կու տանք, մկրտութիւն կա՞յ Հին Կտակարանի մէջհարց կու տանք, մկրտութիւն կա՞յ Հին Կտակարանի մէջհարց կու տանք, մկրտութիւն կա՞յ Հին Կտակարանի մէջհարց կու տանք, մկրտութիւն կա՞յ Հին Կտակարանի մէջ::::    
ՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբարՎստահաբար::::    Կը բԿը բԿը բԿը բաւէ որ նկատի առնէք Ղեւտացիներուն գիրքը, աւէ որ նկատի առնէք Ղեւտացիներուն գիրքը, աւէ որ նկատի առնէք Ղեւտացիներուն գիրքը, աւէ որ նկատի առնէք Ղեւտացիներուն գիրքը, 
ուր յիշուած են լուացումներու բազմաթիւ օրինակներ, որոնք ուր յիշուած են լուացումներու բազմաթիւ օրինակներ, որոնք ուր յիշուած են լուացումներու բազմաթիւ օրինակներ, որոնք ուր յիշուած են լուացումներու բազմաթիւ օրինակներ, որոնք 
ծիսականօրէն պղծուած մարդիկը կը մաքրէինծիսականօրէն պղծուած մարդիկը կը մաքրէինծիսականօրէն պղծուած մարդիկը կը մաքրէինծիսականօրէն պղծուած մարդիկը կը մաքրէին::::    Յիշենք քանի մը Յիշենք քանի մը Յիշենք քանի մը Յիշենք քանի մը 
օրինակներ պարզապէսօրինակներ պարզապէսօրինակներ պարզապէսօրինակներ պարզապէս::::    Եթէ մէկը մեռեալի մը մարմինին Եթէ մէկը մեռեալի մը մարմինին Եթէ մէկը մեռեալի մը մարմինին Եթէ մէկը մեռեալի մը մարմինին 
դպնար՝ ծիսականօրէն պղծուած կը սեպուէր, եւ ուստի, պէտք էր դպնար՝ ծիսականօրէն պղծուած կը սեպուէր, եւ ուստի, պէտք էր դպնար՝ ծիսականօրէն պղծուած կը սեպուէր, եւ ուստի, պէտք էր դպնար՝ ծիսականօրէն պղծուած կը սեպուէր, եւ ուստի, պէտք էր 
լուացուէր (Ղւ 11.25)լուացուէր (Ղւ 11.25)լուացուէր (Ղւ 11.25)լուացուէր (Ղւ 11.25)::::    Կամ եթէ մեղքի քաւութեան համար զոհ Կամ եթէ մեղքի քաւութեան համար զոհ Կամ եթէ մեղքի քաւութեան համար զոհ Կամ եթէ մեղքի քաւութեան համար զոհ 
մատուցուող կենդանիին արիւնէն հագուստի մը վրայ ցատկէր՝ մատուցուող կենդանիին արիւնէն հագուստի մը վրայ ցատկէր՝ մատուցուող կենդանիին արիւնէն հագուստի մը վրայ ցատկէր՝ մատուցուող կենդանիին արիւնէն հագուստի մը վրայ ցատկէր՝ 
այդ հագուստը պէտք էր լուացուէր (Ղւ 6.27)այդ հագուստը պէտք էր լուացուէր (Ղւ 6.27)այդ հագուստը պէտք էր լուացուէր (Ղւ 6.27)այդ հագուստը պէտք էր լուացուէր (Ղւ 6.27)::::    Ջուրի լուացումը Ջուրի լուացումը Ջուրի լուացումը Ջուրի լուացումը 
կկկկ’’’’օգտագործուէր նաեւ բորոտութենէ բռնուածներուն համար, օգտագործուէր նաեւ բորոտութենէ բռնուածներուն համար, օգտագործուէր նաեւ բորոտութենէ բռնուածներուն համար, օգտագործուէր նաեւ բորոտութենէ բռնուածներուն համար, 
զանոնք մաքրելու նպատակով (Ղւ 14.7զանոնք մաքրելու նպատակով (Ղւ 14.7զանոնք մաքրելու նպատակով (Ղւ 14.7զանոնք մաքրելու նպատակով (Ղւ 14.7----9999))))::::    Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, 
մարմնական ծորումէ տառապողը եւս պէտք էր ենթակայ ըլլար մարմնական ծորումէ տառապողը եւս պէտք էր ենթակայ ըլլար մարմնական ծորումէ տառապողը եւս պէտք էր ենթակայ ըլլար մարմնական ծորումէ տառապողը եւս պէտք էր ենթակայ ըլլար 
ջուրով լուացումի, որպէսզի ծիսականօրէն մաքուր սեպուէր (Ղւ ջուրով լուացումի, որպէսզի ծիսականօրէն մաքուր սեպուէր (Ղւ ջուրով լուացումի, որպէսզի ծիսականօրէն մաքուր սեպուէր (Ղւ ջուրով լուացումի, որպէսզի ծիսականօրէն մաքուր սեպուէր (Ղւ 
15.1115.1115.1115.11----12)12)12)12)::::    

Նման լուացումներ, այլ խօսքով՝ մկրտութիւններ, մարդիկը Նման լուացումներ, այլ խօսքով՝ մկրտութիւններ, մարդիկը Նման լուացումներ, այլ խօսքով՝ մկրտութիւններ, մարդիկը Նման լուացումներ, այլ խօսքով՝ մկրտութիւններ, մարդիկը 
վերստին Աստուծոյ մօտեցնելու եւ ընծայելու կը ծառայէինվերստին Աստուծոյ մօտեցնելու եւ ընծայելու կը ծառայէինվերստին Աստուծոյ մօտեցնելու եւ ընծայելու կը ծառայէինվերստին Աստուծոյ մօտեցնելու եւ ընծայելու կը ծառայէին::::    
Հարկաւ մարմնականՀարկաւ մարմնականՀարկաւ մարմնականՀարկաւ մարմնական    մաքրութիւնը չէր կրնար մարդիկը մաքրութիւնը չէր կրնար մարդիկը մաքրութիւնը չէր կրնար մարդիկը մաքրութիւնը չէր կրնար մարդիկը 
Աստուծոյ մօտեցնել, բայց արտաքին այդ նշանը տրուեցաւ, Աստուծոյ մօտեցնել, բայց արտաքին այդ նշանը տրուեցաւ, Աստուծոյ մօտեցնել, բայց արտաքին այդ նշանը տրուեցաւ, Աստուծոյ մօտեցնել, բայց արտաքին այդ նշանը տրուեցաւ, 
որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ մարդը պէտք է իր հոգիով որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ մարդը պէտք է իր հոգիով որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ մարդը պէտք է իր հոգիով որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ մարդը պէտք է իր հոգիով 
մաքրուի, որպէսզի կարենայ Աստուծոյ մօտենալմաքրուի, որպէսզի կարենայ Աստուծոյ մօտենալմաքրուի, որպէսզի կարենայ Աստուծոյ մօտենալմաքրուի, որպէսզի կարենայ Աստուծոյ մօտենալ::::    Եւ հոգեւոր այդ Եւ հոգեւոր այդ Եւ հոգեւոր այդ Եւ հոգեւոր այդ 
մաքրութիւնը, հետագային՝ քրիստոնէական մկրտութեամբ էր որ մաքրութիւնը, հետագային՝ քրիստոնէական մկրտութեամբ էր որ մաքրութիւնը, հետագային՝ քրիստոնէական մկրտութեամբ էր որ մաքրութիւնը, հետագային՝ քրիստոնէական մկրտութեամբ էր որ 
պիտի շնորպիտի շնորպիտի շնորպիտի շնորհուէրհուէրհուէրհուէր::::    Հետեւաբար, մարմնական կամ արտաքին Հետեւաբար, մարմնական կամ արտաքին Հետեւաբար, մարմնական կամ արտաքին Հետեւաբար, մարմնական կամ արտաքին 
լուացումը, նախապատկերացումն էր այն գալիք իսկական լուացումը, նախապատկերացումն էր այն գալիք իսկական լուացումը, նախապատկերացումն էր այն գալիք իսկական լուացումը, նախապատկերացումն էր այն գալիք իսկական 
մաքրութեան, որ քրիստոնէական մկրտութեամբ պիտի մաքրութեան, որ քրիստոնէական մկրտութեամբ պիտի մաքրութեան, որ քրիստոնէական մկրտութեամբ պիտի մաքրութեան, որ քրիստոնէական մկրտութեամբ պիտի 
շնորհուէր մեզիշնորհուէր մեզիշնորհուէր մեզիշնորհուէր մեզի::::        

բ) Երկրորդ մկրտութիւնը որուն մասին Աստուածաշունչը կը բ) Երկրորդ մկրտութիւնը որուն մասին Աստուածաշունչը կը բ) Երկրորդ մկրտութիւնը որուն մասին Աստուածաշունչը կը բ) Երկրորդ մկրտութիւնը որուն մասին Աստուածաշունչը կը 
խօսի՝ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնն էխօսի՝ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնն էխօսի՝ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնն էխօսի՝ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնն է::::    Այս մկրտութիւԱյս մկրտութիւԱյս մկրտութիւԱյս մկրտութիւնը նը նը նը 
կապ չունէր Հին Կտակարանի լուացումներուն հետ, ոկապ չունէր Հին Կտակարանի լուացումներուն հետ, ոկապ չունէր Հին Կտակարանի լուացումներուն հետ, ոկապ չունէր Հին Կտակարանի լուացումներուն հետ, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
գործադրութիւնն էր Մովսիսական պատուիրաններունգործադրութիւնն էր Մովսիսական պատուիրաններունգործադրութիւնն էր Մովսիսական պատուիրաններունգործադրութիւնն էր Մովսիսական պատուիրաններուն::::    
Ընդհակառակը, ասիկա յայտնապէս տարբեր նշանակութիւն մը Ընդհակառակը, ասիկա յայտնապէս տարբեր նշանակութիւն մը Ընդհակառակը, ասիկա յայտնապէս տարբեր նշանակութիւն մը Ընդհակառակը, ասիկա յայտնապէս տարբեր նշանակութիւն մը 
ունէրունէրունէրունէր::::    Կարելի է ըսել որ հոգեւոր եւ բարոյական նշանակութիւն Կարելի է ըսել որ հոգեւոր եւ բարոյական նշանակութիւն Կարելի է ըսել որ հոգեւոր եւ բարոյական նշանակութիւն Կարելի է ըսել որ հոգեւոր եւ բարոյական նշանակութիւն 
մը ունէր, յատկապէս անոնց համար՝ որոնք կը պատրմը ունէր, յատկապէս անոնց համար՝ որոնք կը պատրմը ունէր, յատկապէս անոնց համար՝ որոնք կը պատրմը ունէր, յատկապէս անոնց համար՝ որոնք կը պատրաստուէին աստուէին աստուէին աստուէին 
Աստուծոյ դիմաւորութեանԱստուծոյ դիմաւորութեանԱստուծոյ դիմաւորութեանԱստուծոյ դիմաւորութեան::::    Հետեւաբար, Յովհաննէսի Հետեւաբար, Յովհաննէսի Հետեւաբար, Յովհաննէսի Հետեւաբար, Յովհաննէսի 
մկրտութիւնը նախապատրաստական արժէք ունէրմկրտութիւնը նախապատրաստական արժէք ունէրմկրտութիւնը նախապատրաստական արժէք ունէրմկրտութիւնը նախապատրաստական արժէք ունէր::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
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նախապատրաստութիւնը ապաշխարութեամբ տեղի պիտի նախապատրաստութիւնը ապաշխարութեամբ տեղի պիտի նախապատրաստութիւնը ապաշխարութեամբ տեղի պիտի նախապատրաստութիւնը ապաշխարութեամբ տեղի պիտի 
ունենար, եւ ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէսի մկրտութիւնը կը ունենար, եւ ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէսի մկրտութիւնը կը ունենար, եւ ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէսի մկրտութիւնը կը ունենար, եւ ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէսի մկրտութիւնը կը 
կոչուէր կամ կը նկատուէր՝ ապաշխարութեան մկրտութիւն (Մր կոչուէր կամ կը նկատուէր՝ ապաշխարութեան մկրտութիւն (Մր կոչուէր կամ կը նկատուէր՝ ապաշխարութեան մկրտութիւն (Մր կոչուէր կամ կը նկատուէր՝ ապաշխարութեան մկրտութիւն (Մր 
1.4, 1.4, 1.4, 1.4, Գրծ 19.4)Գրծ 19.4)Գրծ 19.4)Գրծ 19.4)::::    

Հոգիներու իսկական լուացումը Յովհաննէս Մկրտիչի Հոգիներու իսկական լուացումը Յովհաննէս Մկրտիչի Հոգիներու իսկական լուացումը Յովհաննէս Մկրտիչի Հոգիներու իսկական լուացումը Յովհաննէս Մկրտիչի 
կատարած մկրտութեամբ պիտի չգար, այլ՝ Քրիստոսի բերելիք կատարած մկրտութեամբ պիտի չգար, այլ՝ Քրիստոսի բերելիք կատարած մկրտութեամբ պիտի չգար, այլ՝ Քրիստոսի բերելիք կատարած մկրտութեամբ պիտի չգար, այլ՝ Քրիստոսի բերելիք 
մկրտութեամբմկրտութեամբմկրտութեամբմկրտութեամբ::::    Յովհաննէս, մարդոց սիրտերն ու հոգիները կը Յովհաննէս, մարդոց սիրտերն ու հոգիները կը Յովհաննէս, մարդոց սիրտերն ու հոգիները կը Յովհաննէս, մարդոց սիրտերն ու հոգիները կը 
պատրաստէր ընդունելու ապատրաստէր ընդունելու ապատրաստէր ընդունելու ապատրաստէր ընդունելու ա´́́́յն մաքրութիւնը՝ որ Քրիստոս իյն մաքրութիւնը՝ որ Քրիստոս իյն մաքրութիւնը՝ որ Քրիստոս իյն մաքրութիւնը՝ որ Քրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
պիտի տարպիտի տարպիտի տարպիտի տար::::    ԱսոԱսոԱսոԱսո´́́́ր էր որ ակնարկեց Յր էր որ ակնարկեց Յր էր որ ակնարկեց Յր էր որ ակնարկեց Յովհաննէս երբ ըսաւ. ովհաննէս երբ ըսաւ. ովհաննէս երբ ըսաւ. ովհաննէս երբ ըսաւ. ««««Ես Ես Ես Ես 
ձեզ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան ձեզ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան ձեզ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան ձեզ ջուրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան իբրեւ նշան, բայց ան 
որ ինձմէ ետք պիտի գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով որ ինձմէ ետք պիտի գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով որ ինձմէ ետք պիտի գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով որ ինձմէ ետք պիտի գայ, անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ կրակով 
պիտի մկրտէպիտի մկրտէպիտի մկրտէպիտի մկրտէ»»»» ( ( ( (Մտ 3.11)Մտ 3.11)Մտ 3.11)Մտ 3.11)::::    

Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը առաջին հերթին մեզ Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը առաջին հերթին մեզ Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը առաջին հերթին մեզ Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը առաջին հերթին մեզ 
մաքրեց Ադամական մեղքէնմաքրեց Ադամական մեղքէնմաքրեց Ադամական մեղքէնմաքրեց Ադամական մեղքէն::::    Ի՞նչ է Ադամական մեղքըԻ՞նչ է Ադամական մեղքըԻ՞նչ է Ադամական մեղքըԻ՞նչ է Ադամական մեղքը::::    
ԱդամակաԱդամակաԱդամակաԱդամական մեղքը առաջին մարդուն գործած ն մեղքը առաջին մարդուն գործած ն մեղքը առաջին մարդուն գործած ն մեղքը առաջին մարդուն գործած 
անհնազանդութեան մեղքն էանհնազանդութեան մեղքն էանհնազանդութեան մեղքն էանհնազանդութեան մեղքն է::::    Երբեմն մարդիկ հարց կու տան թէ Երբեմն մարդիկ հարց կու տան թէ Երբեմն մարդիկ հարց կու տան թէ Երբեմն մարդիկ հարց կու տան թէ 
ի՞նչ կապ ունի մեզի հետ Ադամական մեղքըի՞նչ կապ ունի մեզի հետ Ադամական մեղքըի՞նչ կապ ունի մեզի հետ Ադամական մեղքըի՞նչ կապ ունի մեզի հետ Ադամական մեղքը::::    Շատ խորունկ կապ Շատ խորունկ կապ Շատ խորունկ կապ Շատ խորունկ կապ 
ունիունիունիունի::::    Ադամ եւ Եւա հետագային յառաջանալիք համայն Ադամ եւ Եւա հետագային յառաջանալիք համայն Ադամ եւ Եւա հետագային յառաջանալիք համայն Ադամ եւ Եւա հետագային յառաջանալիք համայն 
մարդկութեան ներկայացուցիչներն էինմարդկութեան ներկայացուցիչներն էինմարդկութեան ներկայացուցիչներն էինմարդկութեան ներկայացուցիչներն էին::::    Ուստի անոնց գործած Ուստի անոնց գործած Ուստի անոնց գործած Ուստի անոնց գործած 
մեղքին ազդեցութմեղքին ազդեցութմեղքին ազդեցութմեղքին ազդեցութիւնն ու տրամադրութիւնը, պիտի փոխանցուէր իւնն ու տրամադրութիւնը, պիտի փոխանցուէր իւնն ու տրամադրութիւնը, պիտի փոխանցուէր իւնն ու տրամադրութիւնը, պիտի փոխանցուէր 
ամբողջ մարդկութեանամբողջ մարդկութեանամբողջ մարդկութեանամբողջ մարդկութեան::::    Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ ««««մէկ մէկ մէկ մէկ 
անձի մը պատճառով էր որ մեղքը աշխարհ մտաւ, եւ մեղքին անձի մը պատճառով էր որ մեղքը աշխարհ մտաւ, եւ մեղքին անձի մը պատճառով էր որ մեղքը աշխարհ մտաւ, եւ մեղքին անձի մը պատճառով էր որ մեղքը աշխարհ մտաւ, եւ մեղքին 
պատճառով աշխարհ մտաւ մահըպատճառով աշխարհ մտաւ մահըպատճառով աշխարհ մտաւ մահըպատճառով աշխարհ մտաւ մահը» » » » ((((Հռ 5.12)Հռ 5.12)Հռ 5.12)Հռ 5.12)::::    

Ադամով սկսած այդ անհնազանդութիւնը, Քրիստոս Ադամով սկսած այդ անհնազանդութիւնը, Քրիստոս Ադամով սկսած այդ անհնազանդութիւնը, Քրիստոս Ադամով սկսած այդ անհնազանդութիւնը, Քրիստոս 
զօրութենապէս մեր մէջէն կը ջնջէզօրութենապէս մեր մէջէն կը ջնջէզօրութենապէս մեր մէջէն կը ջնջէզօրութենապէս մեր մէջէն կը ջնջէ, , , , իր բնակութեամբը մեր իր բնակութեամբը մեր իր բնակութեամբը մեր իր բնակութեամբը մեր 
ներսիդին մկրտութեան ժամանակ (Գղ 3.27)ներսիդին մկրտութեան ժամանակ (Գղ 3.27)ներսիդին մկրտութեան ժամանակ (Գղ 3.27)ներսիդին մկրտութեան ժամանակ (Գղ 3.27)::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
մկրտութենէն ետք մարդկային կամ հողեղէն մեր բնութիւնը չի մկրտութենէն ետք մարդկային կամ հողեղէն մեր բնութիւնը չի մկրտութենէն ետք մարդկային կամ հողեղէն մեր բնութիւնը չի մկրտութենէն ետք մարդկային կամ հողեղէն մեր բնութիւնը չի 
փոխուիր, բայց Քրիստոսի զօրութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին փոխուիր, բայց Քրիստոսի զօրութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին փոխուիր, բայց Քրիստոսի զօրութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին փոխուիր, բայց Քրիստոսի զօրութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին 
բնակութեամբը մեր մէջ, մենք կարող կը դառնանք դուրս գալու բնակութեամբը մեր մէջ, մենք կարող կը դառնանք դուրս գալու բնակութեամբը մեր մէջ, մենք կարող կը դառնանք դուրս գալու բնակութեամբը մեր մէջ, մենք կարող կը դառնանք դուրս գալու 
Ադամական անհնազանդութեանԱդամական անհնազանդութեանԱդամական անհնազանդութեանԱդամական անհնազանդութեան    տրամադրութենէն եւ տրամադրութենէն եւ տրամադրութենէն եւ տրամադրութենէն եւ 
ընդունելու Աստուծոյ օրէնքը եւ անոր համաձայն ապրելուընդունելու Աստուծոյ օրէնքը եւ անոր համաձայն ապրելուընդունելու Աստուծոյ օրէնքը եւ անոր համաձայն ապրելուընդունելու Աստուծոյ օրէնքը եւ անոր համաձայն ապրելու::::    

գ) Ի վերջոյ, Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը, նաեւ, Սուրբ գ) Ի վերջոյ, Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը, նաեւ, Սուրբ գ) Ի վերջոյ, Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը, նաեւ, Սուրբ գ) Ի վերջոյ, Քրիստոսի բերած մկրտութիւնը, նաեւ, Սուրբ 
Հոգիով օծումն էՀոգիով օծումն էՀոգիով օծումն էՀոգիով օծումն է::::    Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ յաճախ կը Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ յաճախ կը Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ յաճախ կը Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ յաճախ կը 
տեսնենք Սուրբ Հոգիին էջքը առնչուած մկրտութեան հետտեսնենք Սուրբ Հոգիին էջքը առնչուած մկրտութեան հետտեսնենք Սուրբ Հոգիին էջքը առնչուած մկրտութեան հետտեսնենք Սուրբ Հոգիին էջքը առնչուած մկրտութեան հետ::::    Քանի Քանի Քանի Քանի 
որ իսկական մկրտութիւնը՝որ իսկական մկրտութիւնը՝որ իսկական մկրտութիւնը՝որ իսկական մկրտութիւնը՝    Սուրբ Հոգիով եւ կրակով մկրտուիլն Սուրբ Հոգիով եւ կրակով մկրտուիլն Սուրբ Հոգիով եւ կրակով մկրտուիլն Սուրբ Հոգիով եւ կրակով մկրտուիլն 
է (Մտ 3.11, Գրծ 1.5), ուրեմն, առանց Սուրբ Հոգիին է (Մտ 3.11, Գրծ 1.5), ուրեմն, առանց Սուրբ Հոգիին է (Մտ 3.11, Գրծ 1.5), ուրեմն, առանց Սուրբ Հոգիին է (Մտ 3.11, Գրծ 1.5), ուրեմն, առանց Սուրբ Հոգիին 
ներկայութեան եւ սրբարար ներգործութեան մեր մէջ, ներկայութեան եւ սրբարար ներգործութեան մեր մէջ, ներկայութեան եւ սրբարար ներգործութեան մեր մէջ, ներկայութեան եւ սրբարար ներգործութեան մեր մէջ, 



 

www.hygradaran.weebly.com 375

մկրտութիւնը ամբողջական չի նկատուիրմկրտութիւնը ամբողջական չի նկատուիրմկրտութիւնը ամբողջական չի նկատուիրմկրտութիւնը ամբողջական չի նկատուիր::::    Իսկ եթէ Սուրբ Հոգին Իսկ եթէ Սուրբ Հոգին Իսկ եթէ Սուրբ Հոգին Իսկ եթէ Սուրբ Հոգին 
ներկայ է, ներկայ է օծելու համար մեզ. օծելու ոներկայ է, ներկայ է օծելու համար մեզ. օծելու ոներկայ է, ներկայ է օծելու համար մեզ. օծելու ոներկայ է, ներկայ է օծելու համար մեզ. օծելու ո´́́́չ թէ տեսանելի չ թէ տեսանելի չ թէ տեսանելի չ թէ տեսանելի 
իւղով մը, իւղով մը, իւղով մը, իւղով մը, այլ՝ իր պարգեւներով, որուն խորհրդանիշն է միւռոնը այլ՝ իր պարգեւներով, որուն խորհրդանիշն է միւռոնը այլ՝ իր պարգեւներով, որուն խորհրդանիշն է միւռոնը այլ՝ իր պարգեւներով, որուն խորհրդանիշն է միւռոնը 
մեր եկեղեցւոյ մէջ, կամ ձէթը՝ տարբեր եկեղեցիներու մէջմեր եկեղեցւոյ մէջ, կամ ձէթը՝ տարբեր եկեղեցիներու մէջմեր եկեղեցւոյ մէջ, կամ ձէթը՝ տարբեր եկեղեցիներու մէջմեր եկեղեցւոյ մէջ, կամ ձէթը՝ տարբեր եկեղեցիներու մէջ::::    

Ամփոփ կերպով անդրադառնամ ուրիշ հարցի մըԱմփոփ կերպով անդրադառնամ ուրիշ հարցի մըԱմփոփ կերպով անդրադառնամ ուրիշ հարցի մըԱմփոփ կերպով անդրադառնամ ուրիշ հարցի մը::::    
Մկրտութիւնը որո՞ւ անունով կը կատարուիՄկրտութիւնը որո՞ւ անունով կը կատարուիՄկրտութիւնը որո՞ւ անունով կը կատարուիՄկրտութիւնը որո՞ւ անունով կը կատարուի::::    Քրիստոսի՞ Քրիստոսի՞ Քրիստոսի՞ Քրիստոսի՞ 
անունով, թէ՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունովանունով, թէ՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունովանունով, թէ՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունովանունով, թէ՝ Ամենասուրբ Երրորդութեան անունով::::    Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարանը ցոյԿտակարանը ցոյԿտակարանը ցոյԿտակարանը ցոյց կու տայ որ մկրտութիւնը Քրիստոսից կու տայ որ մկրտութիւնը Քրիստոսից կու տայ որ մկրտութիւնը Քրիստոսից կու տայ որ մկրտութիւնը Քրիստոսի´́́́    
անունով էր որ տեղի կանունով էր որ տեղի կանունով էր որ տեղի կանունով էր որ տեղի կ’’’’ունենարունենարունենարունենար::::    Ամենէն ցայտուն օրինակը կը Ամենէն ցայտուն օրինակը կը Ամենէն ցայտուն օրինակը կը Ամենէն ցայտուն օրինակը կը 
գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քիչ առաջ ալ տեսանք. գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քիչ առաջ ալ տեսանք. գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քիչ առաջ ալ տեսանք. գտնենք Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ, որ քիչ առաջ ալ տեսանք. 
««««Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինՅիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինՅիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինՅիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մեղքերը ներուին»»»»    
(2(2(2(2.38, .38, .38, .38, տետետետե´́́́ս նաեւ 8.16, 10.48)ս նաեւ 8.16, 10.48)ս նաեւ 8.16, 10.48)ս նաեւ 8.16, 10.48)::::    

Գիտենք որ երբ Քրիստոս իր աշակերտները առաքելութեան Գիտենք որ երբ Քրիստոս իր աշակերտները առաքելութեան Գիտենք որ երբ Քրիստոս իր աշակերտները առաքելութեան Գիտենք որ երբ Քրիստոս իր աշակերտները առաքելութեան 
ղրկեց, անոնց պատուիրեց մկրտել Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ ղրկեց, անոնց պատուիրեց մկրտել Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ ղրկեց, անոնց պատուիրեց մկրտել Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ ղրկեց, անոնց պատուիրեց մկրտել Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ 
Հոգիին անունով (Մտ 28.19)Հոգիին անունով (Մտ 28.19)Հոգիին անունով (Մտ 28.19)Հոգիին անունով (Մտ 28.19)::::    Արդ, հակառակ Տէրունական այս Արդ, հակառակ Տէրունական այս Արդ, հակառակ Տէրունական այս Արդ, հակառակ Տէրունական այս 
պատուէրին, ինչո՞ւ առաքեալները կը մկրտէին Տէր Յիսուսի պատուէրին, ինչո՞ւ առաքեալները կը մկրտէին Տէր Յիսուսի պատուէրին, ինչո՞ւ առաքեալները կը մկրտէին Տէր Յիսուսի պատուէրին, ինչո՞ւ առաքեալները կը մկրտէին Տէր Յիսուսի 
անունով միայն, եւանունով միայն, եւանունով միայն, եւանունով միայն, եւ    այդ ընելով, արդե՞օք հակասած կայդ ընելով, արդե՞օք հակասած կայդ ընելով, արդե՞օք հակասած կայդ ընելով, արդե՞օք հակասած կ’’’’ըլլային ըլլային ըլլային ըլլային 
Քրիստոսի պատուէրինՔրիստոսի պատուէրինՔրիստոսի պատուէրինՔրիստոսի պատուէրին::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Երրորդութեան անձերէն մէկուն Երրորդութեան անձերէն մէկուն Երրորդութեան անձերէն մէկուն Երրորդութեան անձերէն մէկուն 
անունով կատարուած մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով անունով կատարուած մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով անունով կատարուած մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով անունով կատարուած մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով 
կատարուած կը նկատուէրկատարուած կը նկատուէրկատարուած կը նկատուէրկատարուած կը նկատուէր::::    

Գրեթէ նոյնը կԳրեթէ նոյնը կԳրեթէ նոյնը կԳրեթէ նոյնը կ’’’’ըսէ 4ըսէ 4ըսէ 4ըսէ 4----րդ դարու հեղինակ՝ Ամբրոսիոս, իր րդ դարու հեղինակ՝ Ամբրոսիոս, իր րդ դարու հեղինակ՝ Ամբրոսիոս, իր րդ դարու հեղինակ՝ Ամբրոսիոս, իր 
««««Յաղագս Հոգւոյն ՍրբոյՅաղագս Հոգւոյն ՍրբոյՅաղագս Հոգւոյն ՍրբոյՅաղագս Հոգւոյն Սրբոյ» » » » գործին մէջ. գործին մէջ. գործին մէջ. գործին մէջ. ««««ԵԵԵԵրրորդութեան անձերէն րրորդութեան անձերէն րրորդութեան անձերէն րրորդութեան անձերէն 
մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, զօրութեամբ՝ մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, զօրութեամբ՝ մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, զօրութեամբ՝ մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, զօրութեամբ՝ 
յանուն Երրորդութեան մատակարարուած մկրտութիւն է եւ միշտ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած մկրտութիւն է եւ միշտ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած մկրտութիւն է եւ միշտ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած մկրտութիւն է եւ միշտ 
վաւերականվաւերականվաւերականվաւերական»»»»::::    Պէտք չէ մոռնանք նաեւ, որ մկրտութիւնը, ոՊէտք չէ մոռնանք նաեւ, որ մկրտութիւնը, ոՊէտք չէ մոռնանք նաեւ, որ մկրտութիւնը, ոՊէտք չէ մոռնանք նաեւ, որ մկրտութիւնը, ո´́́́չ չ չ չ 
միշտ, բայց ընդհանրապէս, կը վերաբերէր հրէութենէն դարձող միշտ, բայց ընդհանրապէս, կը վերաբերէր հրէութենէն դարձող միշտ, բայց ընդհանրապէս, կը վերաբերէր հրէութենէն դարձող միշտ, բայց ընդհանրապէս, կը վերաբերէր հրէութենէն դարձող 
քրիստոնեաներունքրիստոնեաներունքրիստոնեաներունքրիստոնեաներուն::::    ԵԵԵԵւ անոնք կը ճանչնային Հայրը, քիչ թէ շատ ւ անոնք կը ճանչնային Հայրը, քիչ թէ շատ ւ անոնք կը ճանչնային Հայրը, քիչ թէ շատ ւ անոնք կը ճանչնային Հայրը, քիչ թէ շատ 
կը ճանչնային Հոգին նաեւ, բայց Որդիին ճանաչողութիւնը կը ճանչնային Հոգին նաեւ, բայց Որդիին ճանաչողութիւնը կը ճանչնային Հոգին նաեւ, բայց Որդիին ճանաչողութիւնը կը ճանչնային Հոգին նաեւ, բայց Որդիին ճանաչողութիւնը 
չունէին, եւ առաքեալները քաջատեղեակ այս իրողութեան, չունէին, եւ առաքեալները քաջատեղեակ այս իրողութեան, չունէին, եւ առաքեալները քաջատեղեակ այս իրողութեան, չունէին, եւ առաքեալները քաջատեղեակ այս իրողութեան, 
շեշտը կշեշտը կշեշտը կշեշտը կ’’’’ուզէին դնել Քրիստոսի անձին վրայուզէին դնել Քրիստոսի անձին վրայուզէին դնել Քրիստոսի անձին վրայուզէին դնել Քրիստոսի անձին վրայ::::    

Անդրադառնանք ուրիշ հարցի մըԱնդրադառնանք ուրիշ հարցի մըԱնդրադառնանք ուրիշ հարցի մըԱնդրադառնանք ուրիշ հարցի մը::::    Մկրտութիւնը կրկնելի՞ էՄկրտութիւնը կրկնելի՞ էՄկրտութիւնը կրկնելի՞ էՄկրտութիւնը կրկնելի՞ է::::    
Մենք գիտենք որ մկրտոՄենք գիտենք որ մկրտոՄենք գիտենք որ մկրտոՄենք գիտենք որ մկրտութիւնը եկաւ փոխարինելու ւթիւնը եկաւ փոխարինելու ւթիւնը եկաւ փոխարինելու ւթիւնը եկաւ փոխարինելու 
թլփատութիւնըթլփատութիւնըթլփատութիւնըթլփատութիւնը::::    Ինչպէս որ թլփատութիւնը մարմինին վրայ Ինչպէս որ թլփատութիւնը մարմինին վրայ Ինչպէս որ թլփատութիւնը մարմինին վրայ Ինչպէս որ թլփատութիւնը մարմինին վրայ 
դրուած նշան մըն էր որ այնուհետեւ կարելի չէր երբեք ջնջել, դրուած նշան մըն էր որ այնուհետեւ կարելի չէր երբեք ջնջել, դրուած նշան մըն էր որ այնուհետեւ կարելի չէր երբեք ջնջել, դրուած նշան մըն էր որ այնուհետեւ կարելի չէր երբեք ջնջել, 
նոյնն է նաեւ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած մկրտութիւնը. ճիշդ նոյնն է նաեւ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած մկրտութիւնը. ճիշդ նոյնն է նաեւ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած մկրտութիւնը. ճիշդ նոյնն է նաեւ Քրիստոսով մեզի պարգեւուած մկրտութիւնը. ճիշդ 
է որ մարմինին վրայ չենք տեսներ մկրտութեան նշանը, բայց այս է որ մարմինին վրայ չենք տեսներ մկրտութեան նշանը, բայց այս է որ մարմինին վրայ չենք տեսներ մկրտութեան նշանը, բայց այս է որ մարմինին վրայ չենք տեսներ մկրտութեան նշանը, բայց այս 
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անգամ, իրանգամ, իրանգամ, իրանգամ, իր    հոգեւոր նշանակութեամբը, անիկա մեր հոգիի վրայ հոգեւոր նշանակութեամբը, անիկա մեր հոգիի վրայ հոգեւոր նշանակութեամբը, անիկա մեր հոգիի վրայ հոգեւոր նշանակութեամբը, անիկա մեր հոգիի վրայ 
դրուած անջնջելի կնիքն է, եւ անոր համար ալ, անկրկնելի էդրուած անջնջելի կնիքն է, եւ անոր համար ալ, անկրկնելի էդրուած անջնջելի կնիքն է, եւ անոր համար ալ, անկրկնելի էդրուած անջնջելի կնիքն է, եւ անոր համար ալ, անկրկնելի է::::    

Մկրտութեան անկրկնելիութեան վերաբերեալ, Պօղոս Մկրտութեան անկրկնելիութեան վերաբերեալ, Պօղոս Մկրտութեան անկրկնելիութեան վերաբերեալ, Պօղոս Մկրտութեան անկրկնելիութեան վերաբերեալ, Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը, եւ մէկ է Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը, եւ մէկ է Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը, եւ մէկ է Մէկ է Տէրը, մէկ՝ հաւատքը, եւ մէկ է 
մկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնը»»»» ( ( ( (Եփ 4.5)Եփ 4.5)Եփ 4.5)Եփ 4.5)::::    Նախորդ գլուխին մէջ հաստատեցինք որ Նախորդ գլուխին մէջ հաստատեցինք որ Նախորդ գլուխին մէջ հաստատեցինք որ Նախորդ գլուխին մէջ հաստատեցինք որ 
մմմմէէէէ´́́́կ է եկեղեցինկ է եկեղեցինկ է եկեղեցինկ է եկեղեցին::::    Եկեղեցին մէԵկեղեցին մէԵկեղեցին մէԵկեղեցին մէ´́́́կ է, որովհետեւ եկեղեցիին կ է, որովհետեւ եկեղեցիին կ է, որովհետեւ եկեղեցիին կ է, որովհետեւ եկեղեցիին 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տքը մէկ է, եկեղեցիին Գլոտքը մէկ է, եկեղեցիին Գլոտքը մէկ է, եկեղեցիին Գլոտքը մէկ է, եկեղեցիին Գլո´́́́ւխը մէկ է, եկեղեցիին Տէւխը մէկ է, եկեղեցիին Տէւխը մէկ է, եկեղեցիին Տէւխը մէկ է, եկեղեցիին Տէ´́́́րը րը րը րը 
մէկ էմէկ էմէկ էմէկ է::::    Եթէ մէԵթէ մէԵթէ մէԵթէ մէ´́́́կ է Տէրը, ուրեմն, Տիրոջ անունով կատարուած կ է Տէրը, ուրեմն, Տիրոջ անունով կատարուած կ է Տէրը, ուրեմն, Տիրոջ անունով կատարուած կ է Տէրը, ուրեմն, Տիրոջ անունով կատարուած 
մկրտութիւնն ալ մէմկրտութիւնն ալ մէմկրտութիւնն ալ մէմկրտութիւնն ալ մէ´́́́կ պէտք է ըլլայկ պէտք է ըլլայկ պէտք է ըլլայկ պէտք է ըլլայ::::    Հետեւաբար, մկրտութիւնը Հետեւաբար, մկրտութիւնը Հետեւաբար, մկրտութիւնը Հետեւաբար, մկրտութիւնը 
չի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ ատիկչի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ ատիկչի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ ատիկչի կրնար կրկնուիլ, որովհետեւ ատիկա պիտի նշանակէր որ ա պիտի նշանակէր որ ա պիտի նշանակէր որ ա պիտի նշանակէր որ 
մենք տարբեր Տիրոջ մը անունով կը մկրտուինք, տարբեր մենք տարբեր Տիրոջ մը անունով կը մկրտուինք, տարբեր մենք տարբեր Տիրոջ մը անունով կը մկրտուինք, տարբեր մենք տարբեր Տիրոջ մը անունով կը մկրտուինք, տարբեր 
հաւատքով մըն է որ կը մկրտուինքհաւատքով մըն է որ կը մկրտուինքհաւատքով մըն է որ կը մկրտուինքհաւատքով մըն է որ կը մկրտուինք::::    

2222----րդ դարու աղանդաւոր՝ Մարկիոն, եւ իրեն պէս ուրիշներ, րդ դարու աղանդաւոր՝ Մարկիոն, եւ իրեն պէս ուրիշներ, րդ դարու աղանդաւոր՝ Մարկիոն, եւ իրեն պէս ուրիշներ, րդ դարու աղանդաւոր՝ Մարկիոն, եւ իրեն պէս ուրիշներ, 
սկսան ուսուցանել, թէ՝ անոնք որոնք իրենց մկրտութենէն ետք սկսան ուսուցանել, թէ՝ անոնք որոնք իրենց մկրտութենէն ետք սկսան ուսուցանել, թէ՝ անոնք որոնք իրենց մկրտութենէն ետք սկսան ուսուցանել, թէ՝ անոնք որոնք իրենց մկրտութենէն ետք 
մեղք կը գործեն, պէտք է վերամկրտուին, այսինքն՝ մեղք կը գործեն, պէտք է վերամկրտուին, այսինքն՝ մեղք կը գործեն, պէտք է վերամկրտուին, այսինքն՝ մեղք կը գործեն, պէտք է վերամկրտուին, այսինքն՝ վերստին վերստին վերստին վերստին 
մկրտուինմկրտուինմկրտուինմկրտուին::::    Այս վերաբերմունքը հանդէպ մկրտութեան Այս վերաբերմունքը հանդէպ մկրտութեան Այս վերաբերմունքը հանդէպ մկրտութեան Այս վերաբերմունքը հանդէպ մկրտութեան 
խորհուրդին եւ այդ խորհուրդով մեզի փոխանցուող Սուրբ Հոգիի խորհուրդին եւ այդ խորհուրդով մեզի փոխանցուող Սուրբ Հոգիի խորհուրդին եւ այդ խորհուրդով մեզի փոխանցուող Սուրբ Հոգիի խորհուրդին եւ այդ խորհուրդով մեզի փոխանցուող Սուրբ Հոգիի 
պարգեւներուն, անարգական վերաբերմունք էրպարգեւներուն, անարգական վերաբերմունք էրպարգեւներուն, անարգական վերաբերմունք էրպարգեւներուն, անարգական վերաբերմունք էր::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է (Կղ 2.12), կարելի՞ է մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է (Կղ 2.12), կարելի՞ է մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է (Կղ 2.12), կարելի՞ է մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է (Կղ 2.12), կարելի՞ է 
երկրորդ անգամ մկրտուիլ եւ երկրորդ անգամ ըլլաերկրորդ անգամ մկրտուիլ եւ երկրորդ անգամ ըլլաերկրորդ անգամ մկրտուիլ եւ երկրորդ անգամ ըլլաերկրորդ անգամ մկրտուիլ եւ երկրորդ անգամ ըլլալով լով լով լով 
Քրիստոսի հետ թաղուիլՔրիստոսի հետ թաղուիլՔրիստոսի հետ թաղուիլՔրիստոսի հետ թաղուիլ::::    Եթէ Մկրտուիլը Քրիստոսի մահուան Եթէ Մկրտուիլը Քրիստոսի մահուան Եթէ Մկրտուիլը Քրիստոսի մահուան Եթէ Մկրտուիլը Քրիստոսի մահուան 
հաղորդակից դառնալ է (Հռ 6.3), քանի՞ անգամ պէտք է Քրիստոսի հաղորդակից դառնալ է (Հռ 6.3), քանի՞ անգամ պէտք է Քրիստոսի հաղորդակից դառնալ է (Հռ 6.3), քանի՞ անգամ պէտք է Քրիստոսի հաղորդակից դառնալ է (Հռ 6.3), քանի՞ անգամ պէտք է Քրիստոսի 
մահուան հաղորդակից դառնանքմահուան հաղորդակից դառնանքմահուան հաղորդակից դառնանքմահուան հաղորդակից դառնանք::::    Եթէ մկրտութիւնը նոր ծնունդ Եթէ մկրտութիւնը նոր ծնունդ Եթէ մկրտութիւնը նոր ծնունդ Եթէ մկրտութիւնը նոր ծնունդ 
մըն է (Տիտ 3.5), կարելի՞ է երկու անգամ նոր ծնունդ ապրիլ, մըն է (Տիտ 3.5), կարելի՞ է երկու անգամ նոր ծնունդ ապրիլ, մըն է (Տիտ 3.5), կարելի՞ է երկու անգամ նոր ծնունդ ապրիլ, մըն է (Տիտ 3.5), կարելի՞ է երկու անգամ նոր ծնունդ ապրիլ, 
հոգեւոր ծնունդհոգեւոր ծնունդհոգեւոր ծնունդհոգեւոր ծնունդ::::    

Տեսանք որ վերՏեսանք որ վերՏեսանք որ վերՏեսանք որ վերստին մկրտելը հակասուրբգրային եւ ստին մկրտելը հակասուրբգրային եւ ստին մկրտելը հակասուրբգրային եւ ստին մկրտելը հակասուրբգրային եւ 
հակատրամաբանական էհակատրամաբանական էհակատրամաբանական էհակատրամաբանական է::::    Բայց կարեւոր երեւոյթ մը կայ որուն Բայց կարեւոր երեւոյթ մը կայ որուն Բայց կարեւոր երեւոյթ մը կայ որուն Բայց կարեւոր երեւոյթ մը կայ որուն 
պէտք է անդրադառնալպէտք է անդրադառնալպէտք է անդրադառնալպէտք է անդրադառնալ::::    Հերետիկոսները առաջին դարերուն մեծ Հերետիկոսները առաջին դարերուն մեծ Հերետիկոսները առաջին դարերուն մեծ Հերետիկոսները առաջին դարերուն մեծ 
թափով զարգացան եկեղեցիին մէջթափով զարգացան եկեղեցիին մէջթափով զարգացան եկեղեցիին մէջթափով զարգացան եկեղեցիին մէջ::::    Անոնք որոնք կը հեռանային Անոնք որոնք կը հեռանային Անոնք որոնք կը հեռանային Անոնք որոնք կը հեռանային 
ճշմարտութենէն եւ աղանդաւոր կը դառնային, անոնք ճշմարտութենէն եւ աղանդաւոր կը դառնային, անոնք ճշմարտութենէն եւ աղանդաւոր կը դառնային, անոնք ճշմարտութենէն եւ աղանդաւոր կը դառնային, անոնք 
բնականօրէն կը հբնականօրէն կը հբնականօրէն կը հբնականօրէն կը հեռանային նաեւ եկեղեցիէնեռանային նաեւ եկեղեցիէնեռանային նաեւ եկեղեցիէնեռանային նաեւ եկեղեցիէն::::    Եթէ խմբակ մը Եթէ խմբակ մը Եթէ խմբակ մը Եթէ խմբակ մը 
Քրիստոսի եկեղեցիէն հեռացաւ, աղանդաւոր դարձաւ, բայց Քրիստոսի եկեղեցիէն հեռացաւ, աղանդաւոր դարձաւ, բայց Քրիստոսի եկեղեցիէն հեռացաւ, աղանդաւոր դարձաւ, բայց Քրիստոսի եկեղեցիէն հեռացաւ, աղանդաւոր դարձաւ, բայց 
շարունակեց մկրտել ուրիշները, եւ որոշ ժամանակ ետք շարունակեց մկրտել ուրիշները, եւ որոշ ժամանակ ետք շարունակեց մկրտել ուրիշները, եւ որոշ ժամանակ ետք շարունակեց մկրտել ուրիշները, եւ որոշ ժամանակ ետք 
վերստին դարձաւ եկեղեցւոյ գիրկը, ի՞նչ պէտք է ընէ եկեղեցինվերստին դարձաւ եկեղեցւոյ գիրկը, ի՞նչ պէտք է ընէ եկեղեցինվերստին դարձաւ եկեղեցւոյ գիրկը, ի՞նչ պէտք է ընէ եկեղեցինվերստին դարձաւ եկեղեցւոյ գիրկը, ի՞նչ պէտք է ընէ եկեղեցին::::    
Պէ՞տք է ճանչնայ անոնց մկրտութիւնը, թէ պէտք է վերստին Պէ՞տք է ճանչնայ անոնց մկրտութիւնը, թէ պէտք է վերստին Պէ՞տք է ճանչնայ անոնց մկրտութիւնը, թէ պէտք է վերստին Պէ՞տք է ճանչնայ անոնց մկրտութիւնը, թէ պէտք է վերստին 
մկրտէ մմկրտէ մմկրտէ մմկրտէ մկրտուածներըկրտուածներըկրտուածներըկրտուածները::::    Խորքին մէջ, ասիկա վերստին մկրտել չի Խորքին մէջ, ասիկա վերստին մկրտել չի Խորքին մէջ, ասիկա վերստին մկրտել չի Խորքին մէջ, ասիկա վերստին մկրտել չի 
նշանակեր, այլ՝ նոր մկրտելնշանակեր, այլ՝ նոր մկրտելնշանակեր, այլ՝ նոր մկրտելնշանակեր, այլ՝ նոր մկրտել::::    Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, յարգած Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, յարգած Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, յարգած Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, յարգած 
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ըլլալու համար մկրտութեան խորհուրդը, ըսին, թէ՝ պէտք չէ ըլլալու համար մկրտութեան խորհուրդը, ըսին, թէ՝ պէտք չէ ըլլալու համար մկրտութեան խորհուրդը, ըսին, թէ՝ պէտք չէ ըլլալու համար մկրտութեան խորհուրդը, ըսին, թէ՝ պէտք չէ 
վերստին մկրտել այն անձերը որոնց մկրտութիւնը Սուրբ վերստին մկրտել այն անձերը որոնց մկրտութիւնը Սուրբ վերստին մկրտել այն անձերը որոնց մկրտութիւնը Սուրբ վերստին մկրտել այն անձերը որոնց մկրտութիւնը Սուրբ 
Երրորդութեան անունով եւ ուղղափառ բանաձեւով Երրորդութեան անունով եւ ուղղափառ բանաձեւով Երրորդութեան անունով եւ ուղղափառ բանաձեւով Երրորդութեան անունով եւ ուղղափառ բանաձեւով տեղի տեղի տեղի տեղի 
ունեցած է, թէկուզ անոնք աղանդաւորներու կողմէ մկրտուած ունեցած է, թէկուզ անոնք աղանդաւորներու կողմէ մկրտուած ունեցած է, թէկուզ անոնք աղանդաւորներու կողմէ մկրտուած ունեցած է, թէկուզ անոնք աղանդաւորներու կողմէ մկրտուած 
ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    

Երկու խօսք ըսենք արեան մկրտութեան մասինԵրկու խօսք ըսենք արեան մկրտութեան մասինԵրկու խօսք ըսենք արեան մկրտութեան մասինԵրկու խօսք ըսենք արեան մկրտութեան մասին::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
հասկնանք արեան մկրտութիւն ըսելովհասկնանք արեան մկրտութիւն ըսելովհասկնանք արեան մկրտութիւն ըսելովհասկնանք արեան մկրտութիւն ըսելով::::    Եկեղեցւոյ հայրերը Եկեղեցւոյ հայրերը Եկեղեցւոյ հայրերը Եկեղեցւոյ հայրերը 
կկկկ’’’’ըսեն, որ եթէ մէկը քրիստոնեայ հաւատացեալ է, բայց առիթը չէ ըսեն, որ եթէ մէկը քրիստոնեայ հաւատացեալ է, բայց առիթը չէ ըսեն, որ եթէ մէկը քրիստոնեայ հաւատացեալ է, բայց առիթը չէ ըսեն, որ եթէ մէկը քրիստոնեայ հաւատացեալ է, բայց առիթը չէ 
ներկայացած որ մկրտուի, եւ պատաներկայացած որ մկրտուի, եւ պատաներկայացած որ մկրտուի, եւ պատաներկայացած որ մկրտուի, եւ պատահեցաւ որ հալածանքներու հեցաւ որ հալածանքներու հեցաւ որ հալածանքներու հեցաւ որ հալածանքներու 
ընթացքին նահատակուեցաւ, այդ նահատակութիւնը իրեն ընթացքին նահատակուեցաւ, այդ նահատակութիւնը իրեն ընթացքին նահատակուեցաւ, այդ նահատակութիւնը իրեն ընթացքին նահատակուեցաւ, այդ նահատակութիւնը իրեն 
համար կը նկատուի՝ իր սեփական արիւնով մկրտուիլ, անով ան համար կը նկատուի՝ իր սեփական արիւնով մկրտուիլ, անով ան համար կը նկատուի՝ իր սեփական արիւնով մկրտուիլ, անով ան համար կը նկատուի՝ իր սեփական արիւնով մկրտուիլ, անով ան 
կը սրբուի Ադամական իր մեղքէն, իսկ Քրիստոսի պարգեւած կը սրբուի Ադամական իր մեղքէն, իսկ Քրիստոսի պարգեւած կը սրբուի Ադամական իր մեղքէն, իսկ Քրիստոսի պարգեւած կը սրբուի Ադամական իր մեղքէն, իսկ Քրիստոսի պարգեւած 
քաւութեամբ՝ կը սրբուի իր բոլոր մեղքերէնքաւութեամբ՝ կը սրբուի իր բոլոր մեղքերէնքաւութեամբ՝ կը սրբուի իր բոլոր մեղքերէնքաւութեամբ՝ կը սրբուի իր բոլոր մեղքերէն::::    

Կարելի՞ է նոյն այս բացատրութիւնը տալ Կարելի՞ է նոյն այս բացատրութիւնը տալ Կարելի՞ է նոյն այս բացատրութիւնը տալ Կարելի՞ է նոյն այս բացատրութիւնը տալ հերետիկոսներուն հերետիկոսներուն հերետիկոսներուն հերետիկոսներուն 
վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ::::    Եթէ մէկը ուրացաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը, Եթէ մէկը ուրացաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը, Եթէ մէկը ուրացաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը, Եթէ մէկը ուրացաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը, 
աղանդաւոր դարձաւ եւ հեռացաւ եկեղեցիէն, բայց յետոյ աղանդաւոր դարձաւ եւ հեռացաւ եկեղեցիէն, բայց յետոյ աղանդաւոր դարձաւ եւ հեռացաւ եկեղեցիէն, բայց յետոյ աղանդաւոր դարձաւ եւ հեռացաւ եկեղեցիէն, բայց յետոյ 
անդրադարձաւ իր սխալին, եւ ուզեց ետ եկեղեցի գալ թողութիւն անդրադարձաւ իր սխալին, եւ ուզեց ետ եկեղեցի գալ թողութիւն անդրադարձաւ իր սխալին, եւ ուզեց ետ եկեղեցի գալ թողութիւն անդրադարձաւ իր սխալին, եւ ուզեց ետ եկեղեցի գալ թողութիւն 
խնդրելու եւ ստանալու համար, եւ եթէ պատահեցաւ որ եկեղեցի խնդրելու եւ ստանալու համար, եւ եթէ պատահեցաւ որ եկեղեցի խնդրելու եւ ստանալու համար, եւ եթէ պատահեցաւ որ եկեղեցի խնդրելու եւ ստանալու համար, եւ եթէ պատահեցաւ որ եկեղեցի 
գալէ առաջ հալածանքի հանգալէ առաջ հալածանքի հանգալէ առաջ հալածանքի հանգալէ առաջ հալածանքի հանդիպեցաւ, եւ խիզախաբար իր դիպեցաւ, եւ խիզախաբար իր դիպեցաւ, եւ խիզախաբար իր դիպեցաւ, եւ խիզախաբար իր 
կեանքը տուաւ Քրիստոսի համար, այդպիսի մէկը քաւութիւն կը կեանքը տուաւ Քրիստոսի համար, այդպիսի մէկը քաւութիւն կը կեանքը տուաւ Քրիստոսի համար, այդպիսի մէկը քաւութիւն կը կեանքը տուաւ Քրիստոսի համար, այդպիսի մէկը քաւութիւն կը 
գտնէ՞ր, ներումի կգտնէ՞ր, ներումի կգտնէ՞ր, ներումի կգտնէ՞ր, ներումի կ’’’’արժանանա՞րարժանանա՞րարժանանա՞րարժանանա՞ր:::: 3 3 3 3----րդ դարուն ապրած, Ափրիկէի րդ դարուն ապրած, Ափրիկէի րդ դարուն ապրած, Ափրիկէի րդ դարուն ապրած, Ափրիկէի 
Եկեղեցիին հայրապետներէն՝ Տերտուղիանոս, այդպիսիներուն Եկեղեցիին հայրապետներէն՝ Տերտուղիանոս, այդպիսիներուն Եկեղեցիին հայրապետներէն՝ Տերտուղիանոս, այդպիսիներուն Եկեղեցիին հայրապետներէն՝ Տերտուղիանոս, այդպիսիներուն 
նահատակութիւնը արեան մկրտութիւն կը նկատէ, եւ ուստի, նահատակութիւնը արեան մկրտութիւն կը նկատէ, եւ ուստի, նահատակութիւնը արեան մկրտութիւն կը նկատէ, եւ ուստի, նահատակութիւնը արեան մկրտութիւն կը նկատէ, եւ ուստի, 
քաւութեան արժաքաւութեան արժաքաւութեան արժաքաւութեան արժանի կը սեպէ զանոնքնի կը սեպէ զանոնքնի կը սեպէ զանոնքնի կը սեպէ զանոնք::::    

Հիմա կու գանք խօսելու մանուկներու մկրտութեան մասինՀիմա կու գանք խօսելու մանուկներու մկրտութեան մասինՀիմա կու գանք խօսելու մանուկներու մկրտութեան մասինՀիմա կու գանք խօսելու մանուկներու մկրտութեան մասին::::    
Վաւերակա՞ն է մանուկներու մկրտութիւնըՎաւերակա՞ն է մանուկներու մկրտութիւնըՎաւերակա՞ն է մանուկներու մկրտութիւնըՎաւերակա՞ն է մանուկներու մկրտութիւնը::::    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
մկրտութիւնը անբաժանելի է ապաշխարութենէն, ի՞նչպէս մկրտութիւնը անբաժանելի է ապաշխարութենէն, ի՞նչպէս մկրտութիւնը անբաժանելի է ապաշխարութենէն, ի՞նչպէս մկրտութիւնը անբաժանելի է ապաշխարութենէն, ի՞նչպէս 
կարելի է մկրտել մանուկը երբ ան ի վիճակի չէ ապաշխարելուկարելի է մկրտել մանուկը երբ ան ի վիճակի չէ ապաշխարելուկարելի է մկրտել մանուկը երբ ան ի վիճակի չէ ապաշխարելուկարելի է մկրտել մանուկը երբ ան ի վիճակի չէ ապաշխարելու::::    
Եթէ ապաշխարութիւնը մարդու կողմէ Եթէ ապաշխարութիւնը մարդու կողմէ Եթէ ապաշխարութիւնը մարդու կողմէ Եթէ ապաշխարութիւնը մարդու կողմէ գիտակից արարք մըն է իր գիտակից արարք մըն է իր գիտակից արարք մըն է իր գիտակից արարք մըն է իր 
մեղքերը խոստովանելու, եւ եթէ մանուկը չի կրնար այդ բոլորը մեղքերը խոստովանելու, եւ եթէ մանուկը չի կրնար այդ բոլորը մեղքերը խոստովանելու, եւ եթէ մանուկը չի կրնար այդ բոլորը մեղքերը խոստովանելու, եւ եթէ մանուկը չի կրնար այդ բոլորը 
ընել, մկրտութիւնը ոեւէ զօրութիւն կամ ոեւէ իմաստ կընել, մկրտութիւնը ոեւէ զօրութիւն կամ ոեւէ իմաստ կընել, մկրտութիւնը ոեւէ զօրութիւն կամ ոեւէ իմաստ կընել, մկրտութիւնը ոեւէ զօրութիւն կամ ոեւէ իմաստ կ’’’’ունենա՞յ ունենա՞յ ունենա՞յ ունենա՞յ 
իրեն համարիրեն համարիրեն համարիրեն համար::::    

Նոյն այս հարցումը հարցուցին 16Նոյն այս հարցումը հարցուցին 16Նոյն այս հարցումը հարցուցին 16Նոյն այս հարցումը հարցուցին 16----րդ դարէն սկսեալ րդ դարէն սկսեալ րդ դարէն սկսեալ րդ դարէն սկսեալ 
Բողոքական եկեղեցիներԲողոքական եկեղեցիներԲողոքական եկեղեցիներԲողոքական եկեղեցիներ::::    Անոնք սկզբնապէս դէմ չէին Անոնք սկզբնապէս դէմ չէին Անոնք սկզբնապէս դէմ չէին Անոնք սկզբնապէս դէմ չէին 
մանուկներումանուկներումանուկներումանուկներու    մկրտութեան, բայց որոշ ժամանակ ետք, երբ մկրտութեան, բայց որոշ ժամանակ ետք, երբ մկրտութեան, բայց որոշ ժամանակ ետք, երբ մկրտութեան, բայց որոշ ժամանակ ետք, երբ 
սկսան Նոր Կտակարանը սերտել եւ անոր վրայ հիմնուելով որոշ սկսան Նոր Կտակարանը սերտել եւ անոր վրայ հիմնուելով որոշ սկսան Նոր Կտակարանը սերտել եւ անոր վրայ հիմնուելով որոշ սկսան Նոր Կտակարանը սերտել եւ անոր վրայ հիմնուելով որոշ 
հաստատումներ կատարել, եկան այն եզրակացութեան, որ հաստատումներ կատարել, եկան այն եզրակացութեան, որ հաստատումներ կատարել, եկան այն եզրակացութեան, որ հաստատումներ կատարել, եկան այն եզրակացութեան, որ 
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պէտք չէ մկրտել մանուկներըպէտք չէ մկրտել մանուկներըպէտք չէ մկրտել մանուկներըպէտք չէ մկրտել մանուկները::::    Անոնք մերժեցին մանուկներու Անոնք մերժեցին մանուկներու Անոնք մերժեցին մանուկներու Անոնք մերժեցին մանուկներու 
մկրտութիւնը, առարկելով որ Նոր Կտակարանը չի խօսիր մկրտութիւնը, առարկելով որ Նոր Կտակարանը չի խօսիր մկրտութիւնը, առարկելով որ Նոր Կտակարանը չի խօսիր մկրտութիւնը, առարկելով որ Նոր Կտակարանը չի խօսիր 
մանուկնեմանուկնեմանուկնեմանուկներու մկրտութեան մասին եւ որու մկրտութեան մասին եւ որու մկրտութեան մասին եւ որու մկրտութեան մասին եւ ո´́́́չ ալ մանուկի մը չ ալ մանուկի մը չ ալ մանուկի մը չ ալ մանուկի մը 
մկրտութեան օրինակը կու տայմկրտութեան օրինակը կու տայմկրտութեան օրինակը կու տայմկրտութեան օրինակը կու տայ::::    Բայց եթէ ուզենք իրենց պէս Բայց եթէ ուզենք իրենց պէս Բայց եթէ ուզենք իրենց պէս Բայց եթէ ուզենք իրենց պէս 
տրամաբանել պահ մը, մենք եւս նոյն առարկութիւնը կրնանք տրամաբանել պահ մը, մենք եւս նոյն առարկութիւնը կրնանք տրամաբանել պահ մը, մենք եւս նոյն առարկութիւնը կրնանք տրամաբանել պահ մը, մենք եւս նոյն առարկութիւնը կրնանք 
ընել, ըսելու համար, որ եթէ երբեք Նոր Կտակարանը չընել, ըսելու համար, որ եթէ երբեք Նոր Կտակարանը չընել, ըսելու համար, որ եթէ երբեք Նոր Կտակարանը չընել, ըսելու համար, որ եթէ երբեք Նոր Կտակարանը չ’’’’ըսեր թէ ըսեր թէ ըսեր թէ ըսեր թէ 
պէտք է մկրտել մանուկը, նաեւ չպէտք է մկրտել մանուկը, նաեւ չպէտք է մկրտել մանուկը, նաեւ չպէտք է մկրտել մանուկը, նաեւ չ’’’’ըսեր, թէ պէտք չէ մկրըսեր, թէ պէտք չէ մկրըսեր, թէ պէտք չէ մկրըսեր, թէ պէտք չէ մկրտել տել տել տել 
մանուկըմանուկըմանուկըմանուկը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մկրտելու եւ ոչ մկրտելու եւ ոչ մկրտելու եւ ոչ մկրտելու եւ ո´́́́չ ալ չմկրտելու հրահանգ կայ հոնչ ալ չմկրտելու հրահանգ կայ հոնչ ալ չմկրտելու հրահանգ կայ հոնչ ալ չմկրտելու հրահանգ կայ հոն::::    
Մեզի կը մնայ, մեր տրամաբանութիւնը գործածել, գտնելու Մեզի կը մնայ, մեր տրամաբանութիւնը գործածել, գտնելու Մեզի կը մնայ, մեր տրամաբանութիւնը գործածել, գտնելու Մեզի կը մնայ, մեր տրամաբանութիւնը գործածել, գտնելու 
համար այս հարցին լուծումըհամար այս հարցին լուծումըհամար այս հարցին լուծումըհամար այս հարցին լուծումը::::    

Թէպէտ Նոր Կտակարանը չի յիշեր մանուկներու Թէպէտ Նոր Կտակարանը չի յիշեր մանուկներու Թէպէտ Նոր Կտակարանը չի յիշեր մանուկներու Թէպէտ Նոր Կտակարանը չի յիշեր մանուկներու 
մկրտութեան օրինակներ, բայց կը յիշէ ընտանիքներու մկրտութեան օրինակներ, բայց կը յիշէ ընտանիքներու մկրտութեան օրինակներ, բայց կը յիշէ ընտանիքներու մկրտութեան օրինակներ, բայց կը յիշէ ընտանիքներու 
մկրտութեան օրինակներմկրտութեան օրինակներմկրտութեան օրինակներմկրտութեան օրինակներ::::    ՕրիՕրիՕրիՕրինակ, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ նակ, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ նակ, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ նակ, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ 
կը կարդանք թէ Փիլիպպէի բանտապետը կը կարդանք թէ Փիլիպպէի բանտապետը կը կարդանք թէ Փիլիպպէի բանտապետը կը կարդանք թէ Փիլիպպէի բանտապետը ««««ինք եւ բոլոր իրենները ինք եւ բոլոր իրենները ինք եւ բոլոր իրենները ինք եւ բոլոր իրենները 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գրծ 16.33), Կոռնելիոս իր ամբողջ ընտանիքով Գրծ 16.33), Կոռնելիոս իր ամբողջ ընտանիքով Գրծ 16.33), Կոռնելիոս իր ամբողջ ընտանիքով Գրծ 16.33), Կոռնելիոս իր ամբողջ ընտանիքով 
մկրտուեցաւ (Գրծ 10.47մկրտուեցաւ (Գրծ 10.47մկրտուեցաւ (Գրծ 10.47մկրտուեցաւ (Գրծ 10.47----48), 48), 48), 48), Լիդիա Լիդիա Լիդիա Լիդիա ««««եւ իր ընտանիքը եւ իր ընտանիքը եւ իր ընտանիքը եւ իր ընտանիքը 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գրծ 16.15)Գրծ 16.15)Գրծ 16.15)Գրծ 16.15)::::    Արդեօք պէ՞տք է այս ընտանիքներէն Արդեօք պէ՞տք է այս ընտանիքներէն Արդեօք պէ՞տք է այս ընտանիքներէն Արդեօք պէ՞տք է այս ընտանիքներէն 
անջատենքանջատենքանջատենքանջատենք    մանուկներըմանուկներըմանուկներըմանուկները::::    Ընտանիք բացատրութիւնը չի՞ Ընտանիք բացատրութիւնը չի՞ Ընտանիք բացատրութիւնը չի՞ Ընտանիք բացատրութիւնը չի՞ 
ներառներ նաեւ մանուկներըներառներ նաեւ մանուկներըներառներ նաեւ մանուկներըներառներ նաեւ մանուկները::::    Կարելի՞ է ըսել որ հայրերն ու Կարելի՞ է ըսել որ հայրերն ու Կարելի՞ է ըսել որ հայրերն ու Կարելի՞ է ըսել որ հայրերն ու 
մայրերը մկրտուեցան, իսկ մանուկները մնացին առանց մայրերը մկրտուեցան, իսկ մանուկները մնացին առանց մայրերը մկրտուեցան, իսկ մանուկները մնացին առանց մայրերը մկրտուեցան, իսկ մանուկները մնացին առանց 
մկրտութեանմկրտութեանմկրտութեանմկրտութեան::::    

Յետոյ պէտք չէ մոռնանք որ առաքեալները Քրիստոսի Յետոյ պէտք չէ մոռնանք որ առաքեալները Քրիստոսի Յետոյ պէտք չէ մոռնանք որ առաքեալները Քրիստոսի Յետոյ պէտք չէ մոռնանք որ առաքեալները Քրիստոսի 
աւանդածներէն շատ բան չարձանագրեցին (Յհ 21.25). շատ բան աւանդածներէն շատ բան չարձանագրեցին (Յհ 21.25). շատ բան աւանդածներէն շատ բան չարձանագրեցին (Յհ 21.25). շատ բան աւանդածներէն շատ բան չարձանագրեցին (Յհ 21.25). շատ բան 
պպպպահուեցաւ այն աւանդութեան մէջ որ լրացուցիչ բաժինն էր Նոր ահուեցաւ այն աւանդութեան մէջ որ լրացուցիչ բաժինն էր Նոր ահուեցաւ այն աւանդութեան մէջ որ լրացուցիչ բաժինն էր Նոր ահուեցաւ այն աւանդութեան մէջ որ լրացուցիչ բաժինն էր Նոր 
ԿտակարանինԿտակարանինԿտակարանինԿտակարանին::::    Առաջին դարու վերջաւորութեան եւ 2Առաջին դարու վերջաւորութեան եւ 2Առաջին դարու վերջաւորութեան եւ 2Առաջին դարու վերջաւորութեան եւ 2----րդ դարու րդ դարու րդ դարու րդ դարու 
սկիզբը, եկեղեցւոյ հայրապետներու գրականութեան մէջ կը սկիզբը, եկեղեցւոյ հայրապետներու գրականութեան մէջ կը սկիզբը, եկեղեցւոյ հայրապետներու գրականութեան մէջ կը սկիզբը, եկեղեցւոյ հայրապետներու գրականութեան մէջ կը 
տեսնենք յստակ վկայութիւններ, թէ մանուկները պէտք էր տեսնենք յստակ վկայութիւններ, թէ մանուկները պէտք էր տեսնենք յստակ վկայութիւններ, թէ մանուկները պէտք էր տեսնենք յստակ վկայութիւններ, թէ մանուկները պէտք էր 
մկրտել, եւ թէ մանկամկրտութիւնը ծանօթ ընդհանմկրտել, եւ թէ մանկամկրտութիւնը ծանօթ ընդհանմկրտել, եւ թէ մանկամկրտութիւնը ծանօթ ընդհանմկրտել, եւ թէ մանկամկրտութիւնը ծանօթ ընդհանրացած րացած րացած րացած 
սովորութիւն մըն էրսովորութիւն մըն էրսովորութիւն մըն էրսովորութիւն մըն էր::::    Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին եպիսկոպոսը՝ Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին եպիսկոպոսը՝ Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին եպիսկոպոսը՝ Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին եպիսկոպոսը՝ 
Երանոս Հայրապետ, Երանոս Հայրապետ, Երանոս Հայրապետ, Երանոս Հայրապետ, ««««Ընդդէմ ՀերձուածողացԸնդդէմ ՀերձուածողացԸնդդէմ ՀերձուածողացԸնդդէմ Հերձուածողաց» » » » իր գիրքին մէջ կը իր գիրքին մէջ կը իր գիրքին մէջ կը իր գիրքին մէջ կը 
հաստատէ թէ իր ժամանակ մանուկներու մկրտութիւն կարհաստատէ թէ իր ժամանակ մանուկներու մկրտութիւն կարհաստատէ թէ իր ժամանակ մանուկներու մկրտութիւն կարհաստատէ թէ իր ժամանակ մանուկներու մկրտութիւն կար::::    
Որոգինէս Աղեքսանդրացին կը վկայէ որ մանուկները մկրտելու Որոգինէս Աղեքսանդրացին կը վկայէ որ մանուկները մկրտելու Որոգինէս Աղեքսանդրացին կը վկայէ որ մանուկները մկրտելու Որոգինէս Աղեքսանդրացին կը վկայէ որ մանուկները մկրտելու 
աւանդութիւնը առաքեալներէն առնուած էաւանդութիւնը առաքեալներէն առնուած էաւանդութիւնը առաքեալներէն առնուած էաւանդութիւնը առաքեալներէն առնուած է::::    Կիպրիանոս Կիպրիանոս Կիպրիանոս Կիպրիանոս 
Հայրապետ նաեւ նախընտրելի կը գտնէ մկրտութիւնը մանուկ Հայրապետ նաեւ նախընտրելի կը գտնէ մկրտութիւնը մանուկ Հայրապետ նաեւ նախընտրելի կը գտնէ մկրտութիւնը մանուկ Հայրապետ նաեւ նախընտրելի կը գտնէ մկրտութիւնը մանուկ 
տարիքին ըլլայտարիքին ըլլայտարիքին ըլլայտարիքին ըլլայ::::    
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Այս հարցը կը փակեմ ընթերցումով մը որ մեզի կու գայ 4Այս հարցը կը փակեմ ընթերցումով մը որ մեզի կու գայ 4Այս հարցը կը փակեմ ընթերցումով մը որ մեզի կու գայ 4Այս հարցը կը փակեմ ընթերցումով մը որ մեզի կու գայ 4----րդ րդ րդ րդ 
դարէն, եւ որ քաղուած է դարէն, եւ որ քաղուած է դարէն, եւ որ քաղուած է դարէն, եւ որ քաղուած է ««««Առաքելական ԿանոններԱռաքելական ԿանոններԱռաքելական ԿանոններԱռաքելական Կանոններ» » » » կոչուած կոչուած կոչուած կոչուած 
կանոններու գիրքէն.կանոններու գիրքէն.կանոններու գիրքէն.կանոններու գիրքէն.----    

««««Առաքեալները հետեւեալ կարգադրութիւնը ըրին եւ Առաքեալները հետեւեալ կարգադրութիւնը ըրին եւ Առաքեալները հետեւեալ կարգադրութիւնը ըրին եւ Առաքեալները հետեւեալ կարգադրութիւնը ըրին եւ 
հաստհաստհաստհաստատապէս հրահանգեցին ըսելով.ատապէս հրահանգեցին ըսելով.ատապէս հրահանգեցին ըսելով.ատապէս հրահանգեցին ըսելով.----    Աստուած Աբրահամին Աստուած Աբրահամին Աստուած Աբրահամին Աստուած Աբրահամին 
խօսեցաւ եւ ըսաւ.խօսեցաւ եւ ըսաւ.խօսեցաւ եւ ըսաւ.խօսեցաւ եւ ըսաւ.----    Ձեր մանուկները ութօրեայ պիտի թլփատուին Ձեր մանուկները ութօրեայ պիտի թլփատուին Ձեր մանուկները ութօրեայ պիտի թլփատուին Ձեր մանուկները ութօրեայ պիտի թլփատուին 
եւ ատիկա իմ եւ ձեր միջեւ ուխտի յաւիտենական նշան պիտի եւ ատիկա իմ եւ ձեր միջեւ ուխտի յաւիտենական նշան պիտի եւ ատիկա իմ եւ ձեր միջեւ ուխտի յաւիտենական նշան պիտի եւ ատիկա իմ եւ ձեր միջեւ ուխտի յաւիտենական նշան պիտի 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Նոյն ուխտը հաստատուեցաւ նաեւ Մովսէսի հետ, որ Նոյն ուխտը հաստատուեցաւ նաեւ Մովսէսի հետ, որ Նոյն ուխտը հաստատուեցաւ նաեւ Մովսէսի հետ, որ Նոյն ուխտը հաստատուեցաւ նաեւ Մովսէսի հետ, որ 
Արարիչէն հրաման ստացաւ զոպայի փունջով ջուր սրսկեԱրարիչէն հրաման ստացաւ զոպայի փունջով ջուր սրսկեԱրարիչէն հրաման ստացաւ զոպայի փունջով ջուր սրսկեԱրարիչէն հրաման ստացաւ զոպայի փունջով ջուր սրսկելու լու լու լու 
ժողովուրդին վրայ, ինչ որ հեթանոսներու մկրտութիւնը կը ժողովուրդին վրայ, ինչ որ հեթանոսներու մկրտութիւնը կը ժողովուրդին վրայ, ինչ որ հեթանոսներու մկրտութիւնը կը ժողովուրդին վրայ, ինչ որ հեթանոսներու մկրտութիւնը կը 
նախապատկերացնէրնախապատկերացնէրնախապատկերացնէրնախապատկերացնէր::::    Մովսէս Ահարոնով եւս այս մկրտութեան Մովսէս Ահարոնով եւս այս մկրտութեան Մովսէս Ահարոնով եւս այս մկրտութեան Մովսէս Ահարոնով եւս այս մկրտութեան 
օրինակը կու տար, իբրեւ շուք տրուած կարգերուն, ապագայ օրինակը կու տար, իբրեւ շուք տրուած կարգերուն, ապագայ օրինակը կու տար, իբրեւ շուք տրուած կարգերուն, ապագայ օրինակը կու տար, իբրեւ շուք տրուած կարգերուն, ապագայ 
փոփոխութիւնը ցոյց տալով, եւ կը հրամայէր որ արտաքին փոփոխութիւնը ցոյց տալով, եւ կը հրամայէր որ արտաքին փոփոխութիւնը ցոյց տալով, եւ կը հրամայէր որ արտաքին փոփոխութիւնը ցոյց տալով, եւ կը հրամայէր որ արտաքին 
սրահին մէջ լուացուի եւ յետոսրահին մէջ լուացուի եւ յետոսրահին մէջ լուացուի եւ յետոսրահին մէջ լուացուի եւ յետո´́́́յ միայն մօտենայյ միայն մօտենայյ միայն մօտենայյ միայն մօտենայ    
սրբութիւններունսրբութիւններունսրբութիւններունսրբութիւններուն::::    Նաւէի որդի՝ Յեսու եւս, այս մկրտութեան Նաւէի որդի՝ Յեսու եւս, այս մկրտութեան Նաւէի որդի՝ Յեսու եւս, այս մկրտութեան Նաւէի որդի՝ Յեսու եւս, այս մկրտութեան 
օրինակը կու տար Յորդանան գետէն անցնելով եւ ապա մտնելով օրինակը կու տար Յորդանան գետէն անցնելով եւ ապա մտնելով օրինակը կու տար Յորդանան գետէն անցնելով եւ ապա մտնելով օրինակը կու տար Յորդանան գետէն անցնելով եւ ապա մտնելով 
պարգեւներու երկիրը, այսինքն՝ խոստացուած երկիրըպարգեւներու երկիրը, այսինքն՝ խոստացուած երկիրըպարգեւներու երկիրը, այսինքն՝ խոստացուած երկիրըպարգեւներու երկիրը, այսինքն՝ խոստացուած երկիրը::::    
Մարգարէներուն մէջ մեծագոյնը եւ ամենէն նախանձախնդիրը՝ Մարգարէներուն մէջ մեծագոյնը եւ ամենէն նախանձախնդիրը՝ Մարգարէներուն մէջ մեծագոյնը եւ ամենէն նախանձախնդիրը՝ Մարգարէներուն մէջ մեծագոյնը եւ ամենէն նախանձախնդիրը՝ 
Եղիա եւս, այս մկրտութեան օրինակը կու տար, ՅոԵղիա եւս, այս մկրտութեան օրինակը կու տար, ՅոԵղիա եւս, այս մկրտութեան օրինակը կու տար, ՅոԵղիա եւս, այս մկրտութեան օրինակը կու տար, Յորդանան րդանան րդանան րդանան 
գետէն անցնելով եւ ողջգետէն անցնելով եւ ողջգետէն անցնելով եւ ողջգետէն անցնելով եւ ողջ----ողջ երկինք վերանալովողջ երկինք վերանալովողջ երկինք վերանալովողջ երկինք վերանալով::::    Եղիսէ Սափորը Եղիսէ Սափորը Եղիսէ Սափորը Եղիսէ Սափորը 
բերել կու տար իբրեւ նախապատկերացում մկրտութեան, բերել կու տար իբրեւ նախապատկերացում մկրտութեան, բերել կու տար իբրեւ նախապատկերացում մկրտութեան, բերել կու տար իբրեւ նախապատկերացում մկրտութեան, 
((((ասիկա կասիկա կասիկա կասիկա կ’’’’ակնարկէ կուժ մը ջուրով՝ Եղիսէի ձեռքով ակնարկէ կուժ մը ջուրով՝ Եղիսէի ձեռքով ակնարկէ կուժ մը ջուրով՝ Եղիսէի ձեռքով ակնարկէ կուժ մը ջուրով՝ Եղիսէի ձեռքով 
ջրաղբիւրներու բժշկութեան)ջրաղբիւրներու բժշկութեան)ջրաղբիւրներու բժշկութեան)ջրաղբիւրներու բժշկութեան)::::    Կիներէն ծնածներուն մէջ՝ Կիներէն ծնածներուն մէջ՝ Կիներէն ծնածներուն մէջ՝ Կիներէն ծնածներուն մէջ՝ 
կնքահայր Յովհաննէսը, որ արժանի եղաւ անարատ Տէրկնքահայր Յովհաննէսը, որ արժանի եղաւ անարատ Տէրկնքահայր Յովհաննէսը, որ արժանի եղաւ անարատ Տէրկնքահայր Յովհաննէսը, որ արժանի եղաւ անարատ Տէր    Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը 
մկրտելու Յորդանան գետի մէջ, օրինակ կը դառնար Նոր մկրտելու Յորդանան գետի մէջ, օրինակ կը դառնար Նոր մկրտելու Յորդանան գետի մէջ, օրինակ կը դառնար Նոր մկրտելու Յորդանան գետի մէջ, օրինակ կը դառնար Նոր 
Ուխտին եւ եկեղեցւոյ զաւակներունՈւխտին եւ եկեղեցւոյ զաւակներունՈւխտին եւ եկեղեցւոյ զաւակներունՈւխտին եւ եկեղեցւոյ զաւակներուն::::    Իսկ մեր Տէրը վերնատան Իսկ մեր Տէրը վերնատան Իսկ մեր Տէրը վերնատան Իսկ մեր Տէրը վերնատան 
մէջ մեր ոտքերը լուալով՝ մկրտութեան ջուրով մեզ զօրացուց, եւ մէջ մեր ոտքերը լուալով՝ մկրտութեան ջուրով մեզ զօրացուց, եւ մէջ մեր ոտքերը լուալով՝ մկրտութեան ջուրով մեզ զօրացուց, եւ մէջ մեր ոտքերը լուալով՝ մկրտութեան ջուրով մեզ զօրացուց, եւ 
աւազանին պարգեւած մաքրութեամբ անմեղ դարձուց, աւազանին պարգեւած մաքրութեամբ անմեղ դարձուց, աւազանին պարգեւած մաքրութեամբ անմեղ դարձուց, աւազանին պարգեւած մաքրութեամբ անմեղ դարձուց, 
աշխարհին օրինակ տալով թէ քահանայական կաաշխարհին օրինակ տալով թէ քահանայական կաաշխարհին օրինակ տալով թէ քահանայական կաաշխարհին օրինակ տալով թէ քահանայական կարգին միջոցաւ րգին միջոցաւ րգին միջոցաւ րգին միջոցաւ 
ոեւէ մանուկ որ ութօրեայ կը մկրտուի, զՔրիստոս կը հագնի. իսկ ոեւէ մանուկ որ ութօրեայ կը մկրտուի, զՔրիստոս կը հագնի. իսկ ոեւէ մանուկ որ ութօրեայ կը մկրտուի, զՔրիստոս կը հագնի. իսկ ոեւէ մանուկ որ ութօրեայ կը մկրտուի, զՔրիստոս կը հագնի. իսկ 
այն վկաները որոնք մկրտութիւն չունին, իրենց արիւնով կը այն վկաները որոնք մկրտութիւն չունին, իրենց արիւնով կը այն վկաները որոնք մկրտութիւն չունին, իրենց արիւնով կը այն վկաները որոնք մկրտութիւն չունին, իրենց արիւնով կը 
փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի»»»»::::    

Կու գանք ապաշխարութեանԿու գանք ապաշխարութեանԿու գանք ապաշխարութեանԿու գանք ապաշխարութեան::::        Ապաշխարութեան Ապաշխարութեան Ապաշխարութեան Ապաշխարութեան 
բացարձակ անհրաժեշտութիւնը Քրիստոս հաստատեց, երբ բացարձակ անհրաժեշտութիւնը Քրիստոս հաստատեց, երբ բացարձակ անհրաժեշտութիւնը Քրիստոս հաստատեց, երբ բացարձակ անհրաժեշտութիւնը Քրիստոս հաստատեց, երբ 
««««ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն Գալիլեացիներուն ն Գալիլեացիներուն ն Գալիլեացիներուն ն Գալիլեացիներուն 
մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ 
զոհ կը մատուցանէինզոհ կը մատուցանէինզոհ կը մատուցանէինզոհ կը մատուցանէին»»»» ( ( ( (Ղկ 13.1), Յիսուս առիթէն օգտուելով Ղկ 13.1), Յիսուս առիթէն օգտուելով Ղկ 13.1), Յիսուս առիթէն օգտուելով Ղկ 13.1), Յիսուս առիթէն օգտուելով 
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կարեւորութեամբ շեշտեց ապաշխարութիւնը, զայն պայման կարեւորութեամբ շեշտեց ապաշխարութիւնը, զայն պայման կարեւորութեամբ շեշտեց ապաշխարութիւնը, զայն պայման կարեւորութեամբ շեշտեց ապաշխարութիւնը, զայն պայման 
նկատեց փրկութեան եւ ըսաւ. նկատեց փրկութեան եւ ըսաւ. նկատեց փրկութեան եւ ըսաւ. նկատեց փրկութեան եւ ըսաւ. ««««ԿԿԿԿ’’’’ըսեմ ձեզի, որ եթէ ըսեմ ձեզի, որ եթէ ըսեմ ձեզի, որ եթէ ըսեմ ձեզի, որ եթէ 
չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիչապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիչապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիչապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիքտի կորսուիքտի կորսուիքտի կորսուիք»»»» ( ( ( (Ղկ 13.5)Ղկ 13.5)Ղկ 13.5)Ղկ 13.5)::::    

Ի՞նչ է ապաշխարութիւնըԻ՞նչ է ապաշխարութիւնըԻ՞նչ է ապաշխարութիւնըԻ՞նչ է ապաշխարութիւնը::::    Ապաշխարութիւնը Քրիստոսի Ապաշխարութիւնը Քրիստոսի Ապաշխարութիւնը Քրիստոսի Ապաշխարութիւնը Քրիստոսի 
գալուն միակ ճանապարհն էգալուն միակ ճանապարհն էգալուն միակ ճանապարհն էգալուն միակ ճանապարհն է::::    Քրիստոսի գալու ուրիշ կերպ կամ Քրիստոսի գալու ուրիշ կերպ կամ Քրիստոսի գալու ուրիշ կերպ կամ Քրիստոսի գալու ուրիշ կերպ կամ 
ուրիշ ճամբայ չկաուրիշ ճամբայ չկաուրիշ ճամբայ չկաուրիշ ճամբայ չկա´́́́յյյյ::::    Ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէս Մկրտիչ Ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէս Մկրտիչ Ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէս Մկրտիչ Ճիշդ անոր համար ալ, Յովհաննէս Մկրտիչ 
կոչ կկոչ կկոչ կկոչ կ’’’’ուղղէր բոլոր անոնց որոնք կը պատրաստուէին Քրիստոսի ուղղէր բոլոր անոնց որոնք կը պատրաստուէին Քրիստոսի ուղղէր բոլոր անոնց որոնք կը պատրաստուէին Քրիստոսի ուղղէր բոլոր անոնց որոնք կը պատրաստուէին Քրիստոսի 
գալստեան, որ ապաշգալստեան, որ ապաշգալստեան, որ ապաշգալստեան, որ ապաշխարեն եւ մկրտուին (Մր 1.4)խարեն եւ մկրտուին (Մր 1.4)խարեն եւ մկրտուին (Մր 1.4)խարեն եւ մկրտուին (Մր 1.4)::::    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք նք նք նք 
եւս իր առաքելութեան սկսաւ ըսելով. եւս իր առաքելութեան սկսաւ ըսելով. եւս իր առաքելութեան սկսաւ ըսելով. եւս իր առաքելութեան սկսաւ ըսելով. ««««ԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէ´́́́ք, ք, ք, ք, 
որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած էորովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած էորովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած էորովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած է»»»» ( ( ( (Մտ 4.17)Մտ 4.17)Մտ 4.17)Մտ 4.17)::::    

Ապաշխարութեան վերաբերեալ քանի մը հաստատումներ Ապաշխարութեան վերաբերեալ քանի մը հաստատումներ Ապաշխարութեան վերաբերեալ քանի մը հաստատումներ Ապաշխարութեան վերաբերեալ քանի մը հաստատումներ 
պիտի ընեմ.պիտի ընեմ.պիտի ընեմ.պիտի ընեմ.----    

1.1.1.1.----    Առաջին հերթին, ապաշխարութիւն կը նշանակէ Առաջին հերթին, ապաշխարութիւն կը նշանակէ Առաջին հերթին, ապաշխարութիւն կը նշանակէ Առաջին հերթին, ապաշխարութիւն կը նշանակէ 
Աստուծմէ հեռԱստուծմէ հեռԱստուծմէ հեռԱստուծմէ հեռացած կեանքէ մը հրաժարական եւ դարձ դէպի ացած կեանքէ մը հրաժարական եւ դարձ դէպի ացած կեանքէ մը հրաժարական եւ դարձ դէպի ացած կեանքէ մը հրաժարական եւ դարձ դէպի 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    Աստուածաշունչը մնայունօրէն, ուղղակի թէ Աստուածաշունչը մնայունօրէն, ուղղակի թէ Աստուածաշունչը մնայունօրէն, ուղղակի թէ Աստուածաշունչը մնայունօրէն, ուղղակի թէ 
անուղղակի կերպով, կը խօսի երկու ճամբաներու մասին՝ անուղղակի կերպով, կը խօսի երկու ճամբաներու մասին՝ անուղղակի կերպով, կը խօսի երկու ճամբաներու մասին՝ անուղղակի կերպով, կը խօսի երկու ճամբաներու մասին՝ 
կեանքի ճամբային եւ մահուան ճամբային մասին, բարիի կեանքի ճամբային եւ մահուան ճամբային մասին, բարիի կեանքի ճամբային եւ մահուան ճամբային մասին, բարիի կեանքի ճամբային եւ մահուան ճամբային մասին, բարիի 
ճամբային եւ չարի ճամբային մասին, փրկութեան ճամբային եւ ճամբային եւ չարի ճամբային մասին, փրկութեան ճամբային եւ ճամբային եւ չարի ճամբային մասին, փրկութեան ճամբային եւ ճամբային եւ չարի ճամբային մասին, փրկութեան ճամբային եւ 
կորուստի ճամբայկորուստի ճամբայկորուստի ճամբայկորուստի ճամբային մասինին մասինին մասինին մասին::::    Ապաշխարութիւնը, հրաժարիլն է Ապաշխարութիւնը, հրաժարիլն է Ապաշխարութիւնը, հրաժարիլն է Ապաշխարութիւնը, հրաժարիլն է 
մահուան ճամբայէն եւ կեանքի ճամբուն դառնալն է, լքելն է չարի մահուան ճամբայէն եւ կեանքի ճամբուն դառնալն է, լքելն է չարի մահուան ճամբայէն եւ կեանքի ճամբուն դառնալն է, լքելն է չարի մահուան ճամբայէն եւ կեանքի ճամբուն դառնալն է, լքելն է չարի 
ուղին եւ բարիի ուղիին գալն է, հեռանալն է կորուստի ուղին եւ բարիի ուղիին գալն է, հեռանալն է կորուստի ուղին եւ բարիի ուղիին գալն է, հեռանալն է կորուստի ուղին եւ բարիի ուղիին գալն է, հեռանալն է կորուստի 
առաջնորդող գիծէն եւ փրկութեան առաջնորդող գիծին հետեւիլն առաջնորդող գիծէն եւ փրկութեան առաջնորդող գիծին հետեւիլն առաջնորդող գիծէն եւ փրկութեան առաջնորդող գիծին հետեւիլն առաջնորդող գիծէն եւ փրկութեան առաջնորդող գիծին հետեւիլն 
էէէէ::::    

Ապաշխարութիւնը անդրադառնալն է մեր մեղաւոր Ապաշխարութիւնը անդրադառնալն է մեր մեղաւոր Ապաշխարութիւնը անդրադառնալն է մեր մեղաւոր Ապաշխարութիւնը անդրադառնալն է մեր մեղաւոր 
վիճակին վիճակին վիճակին վիճակին եւ դարձի ճամբան բռնելն է, ինչպէս ըրաւ անառակ եւ դարձի ճամբան բռնելն է, ինչպէս ըրաւ անառակ եւ դարձի ճամբան բռնելն է, ինչպէս ըրաւ անառակ եւ դարձի ճամբան բռնելն է, ինչպէս ըրաւ անառակ 
որդին (Ղկ 15.18)որդին (Ղկ 15.18)որդին (Ղկ 15.18)որդին (Ղկ 15.18)::::    Ապաշխարութիւնը ընթացք մըն է. կը սկսի Ապաշխարութիւնը ընթացք մըն է. կը սկսի Ապաշխարութիւնը ընթացք մըն է. կը սկսի Ապաշխարութիւնը ընթացք մըն է. կը սկսի 
որոշ պահու մը ընթացքին բայց այդ պահով չի որոշ պահու մը ընթացքին բայց այդ պահով չի որոշ պահու մը ընթացքին բայց այդ պահով չի որոշ պահու մը ընթացքին բայց այդ պահով չի 
սահմանափակուիր, այդ պահով չսահմանափակուիր, այդ պահով չսահմանափակուիր, այդ պահով չսահմանափակուիր, այդ պահով չ’’’’աւարտիր, այլ կը աւարտիր, այլ կը աւարտիր, այլ կը աւարտիր, այլ կը 
շարունակուի ամբողջ կեանքի ընթացքինշարունակուի ամբողջ կեանքի ընթացքինշարունակուի ամբողջ կեանքի ընթացքինշարունակուի ամբողջ կեանքի ընթացքին::::    

2.2.2.2.----    Ապաշխարութիւնը մեղքերու խոստովաԱպաշխարութիւնը մեղքերու խոստովաԱպաշխարութիւնը մեղքերու խոստովաԱպաշխարութիւնը մեղքերու խոստովանութիւն է, մեր նութիւն է, մեր նութիւն է, մեր նութիւն է, մեր 
հոգիներու Տեսուչին եւ մեր Հովիւին՝ Քրիստոսի դիմացհոգիներու Տեսուչին եւ մեր Հովիւին՝ Քրիստոսի դիմացհոգիներու Տեսուչին եւ մեր Հովիւին՝ Քրիստոսի դիմացհոգիներու Տեսուչին եւ մեր Հովիւին՝ Քրիստոսի դիմաց::::    
Խոստովանութիւնը անհրաժեշտ պայման է մեր խղճմտանքը Խոստովանութիւնը անհրաժեշտ պայման է մեր խղճմտանքը Խոստովանութիւնը անհրաժեշտ պայման է մեր խղճմտանքը Խոստովանութիւնը անհրաժեշտ պայման է մեր խղճմտանքը 
սրբելու, մաքրելու, եւ Աստուծոյ կամեցած ձեւով նոսրբելու, մաքրելու, եւ Աստուծոյ կամեցած ձեւով նոսրբելու, մաքրելու, եւ Աստուծոյ կամեցած ձեւով նոսրբելու, մաքրելու, եւ Աստուծոյ կամեցած ձեւով նո´́́́ր կեանքի մը ր կեանքի մը ր կեանքի մը ր կեանքի մը 
սկսելուսկսելուսկսելուսկսելու::::    ««««Տասներկու Առաքեալներու ՎարդապետութիւնՏասներկու Առաքեալներու ՎարդապետութիւնՏասներկու Առաքեալներու ՎարդապետութիւնՏասներկու Առաքեալներու Վարդապետութիւն» » » » գործին գործին գործին գործին 
մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. ««««ՀաւաքոյթՀաւաքոյթՀաւաքոյթՀաւաքոյթին մէջ (ակնարկութիւնը ին մէջ (ակնարկութիւնը ին մէջ (ակնարկութիւնը ին մէջ (ակնարկութիւնը 
պաշտամունքային հաւաքոյթին է) քու թերացումներդ պաշտամունքային հաւաքոյթին է) քու թերացումներդ պաշտամունքային հաւաքոյթին է) քու թերացումներդ պաշտամունքային հաւաքոյթին է) քու թերացումներդ 
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խոստովանէ եւ աղօթքի միխոստովանէ եւ աղօթքի միխոստովանէ եւ աղօթքի միխոստովանէ եւ աղօթքի մի´́́́    երթար գէշ խղճմտանքովերթար գէշ խղճմտանքովերթար գէշ խղճմտանքովերթար գէշ խղճմտանքով::::    Այս է Այս է Այս է Այս է 
ճշմարիտ քրիստոնեայի ճամբանճշմարիտ քրիստոնեայի ճամբանճշմարիտ քրիստոնեայի ճամբանճշմարիտ քրիստոնեայի ճամբան»»»»::::    

3.3.3.3.----    Ապաշխարութիւն, կը նշանակէ՝ կեանքի կտրուկ Ապաշխարութիւն, կը նշանակէ՝ կեանքի կտրուկ Ապաշխարութիւն, կը նշանակէ՝ կեանքի կտրուկ Ապաշխարութիւն, կը նշանակէ՝ կեանքի կտրուկ 
շրջադարձ, կեանքի կտրուկ փոփոխութիւնշրջադարձ, կեանքի կտրուկ փոփոխութիւնշրջադարձ, կեանքի կտրուկ փոփոխութիւնշրջադարձ, կեանքի կտրուկ փոփոխութիւն::::    Ինչ ժխտական Ինչ ժխտական Ինչ ժխտական Ինչ ժխտական 
երեւոյթով ալ երեւոյթով ալ երեւոյթով ալ երեւոյթով ալ յատկանշուած ըլլայ մեր կեանքը, յատկանշուած ըլլայ մեր կեանքը, յատկանշուած ըլլայ մեր կեանքը, յատկանշուած ըլլայ մեր կեանքը, 
ապաշխարութենէն յետոյ պէտք է տարբեր բանով յատկանշուիապաշխարութենէն յետոյ պէտք է տարբեր բանով յատկանշուիապաշխարութենէն յետոյ պէտք է տարբեր բանով յատկանշուիապաշխարութենէն յետոյ պէտք է տարբեր բանով յատկանշուի::::    
Այդ տարբեր բանը զՔրիստոս հագնիլը պէտք է ըլլայ, այլ խօսքով, Այդ տարբեր բանը զՔրիստոս հագնիլը պէտք է ըլլայ, այլ խօսքով, Այդ տարբեր բանը զՔրիստոս հագնիլը պէտք է ըլլայ, այլ խօսքով, Այդ տարբեր բանը զՔրիստոս հագնիլը պէտք է ըլլայ, այլ խօսքով, 
Քրիստոսի նմանիլ փորձելըՔրիստոսի նմանիլ փորձելըՔրիստոսի նմանիլ փորձելըՔրիստոսի նմանիլ փորձելը::::    Իսկ Քրիստոսի նմանիլը մէկ Իսկ Քրիստոսի նմանիլը մէկ Իսկ Քրիստոսի նմանիլը մէկ Իսկ Քրիստոսի նմանիլը մէկ 
անգամէն չանգամէն չանգամէն չանգամէն չ’’’’ըլլար, այլ որոշ ժամանակ մը կը պահանջէըլլար, այլ որոշ ժամանակ մը կը պահանջէըլլար, այլ որոշ ժամանակ մը կը պահանջէըլլար, այլ որոշ ժամանակ մը կը պահանջէ::::    

Մարդը սովորութիՄարդը սովորութիՄարդը սովորութիՄարդը սովորութիւններու գումար մըն էւններու գումար մըն էւններու գումար մըն էւններու գումար մըն է::::    Մարդուն Մարդուն Մարդուն Մարդուն 
մտածողութիւնը մանուկ տարիքէն աստիճանաբար կը մտածողութիւնը մանուկ տարիքէն աստիճանաբար կը մտածողութիւնը մանուկ տարիքէն աստիճանաբար կը մտածողութիւնը մանուկ տարիքէն աստիճանաբար կը 
կազմաւորուիկազմաւորուիկազմաւորուիկազմաւորուի::::    Երկար ժամանակի ընթացքին կազմաւորուած Երկար ժամանակի ընթացքին կազմաւորուած Երկար ժամանակի ընթացքին կազմաւորուած Երկար ժամանակի ընթացքին կազմաւորուած 
բան մը, երկվայրկեանի մը ընթացքին չբան մը, երկվայրկեանի մը ընթացքին չբան մը, երկվայրկեանի մը ընթացքին չբան մը, երկվայրկեանի մը ընթացքին չ’’’’անյայտանարանյայտանարանյայտանարանյայտանար::::    Դարձը Դարձը Դարձը Դարձը 
կրնայ վայրկեանի մը ընթացքին ըլլալ, բայց դարձին յաջորդող կրնայ վայրկեանի մը ընթացքին ըլլալ, բայց դարձին յաջորդող կրնայ վայրկեանի մը ընթացքին ըլլալ, բայց դարձին յաջորդող կրնայ վայրկեանի մը ընթացքին ըլլալ, բայց դարձին յաջորդող 
ներքին փոփոխութիւնը, ամներքին փոփոխութիւնը, ամներքին փոփոխութիւնը, ամներքին փոփոխութիւնը, ամբողջ կեանք մը կրնայ խլել մեզմէբողջ կեանք մը կրնայ խլել մեզմէբողջ կեանք մը կրնայ խլել մեզմէբողջ կեանք մը կրնայ խլել մեզմէ::::    
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մինչեւ հասնինք Քրիստոսի կատարեալ Մինչեւ հասնինք Քրիստոսի կատարեալ Մինչեւ հասնինք Քրիստոսի կատարեալ Մինչեւ հասնինք Քրիստոսի կատարեալ 
նմանութեաննմանութեաննմանութեաննմանութեան»»»» ( ( ( (Եփ 4.13)Եփ 4.13)Եփ 4.13)Եփ 4.13)::::    Կարեւորը Քրիստոսի նմանութեան Կարեւորը Քրիստոսի նմանութեան Կարեւորը Քրիստոսի նմանութեան Կարեւորը Քրիստոսի նմանութեան 
հասնելու այդ ճիգին մէջ մնալն է տեւաբարհասնելու այդ ճիգին մէջ մնալն է տեւաբարհասնելու այդ ճիգին մէջ մնալն է տեւաբարհասնելու այդ ճիգին մէջ մնալն է տեւաբար::::    Մեզմէ ոՄեզմէ ոՄեզմէ ոՄեզմէ ո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
կատարեալ է, ոկատարեալ է, ոկատարեալ է, ոկատարեալ է, ո´́́́չ ոք կատարելապէս մաքուր է, բայց մեր չ ոք կատարելապէս մաքուր է, բայց մեր չ ոք կատարելապէս մաքուր է, բայց մեր չ ոք կատարելապէս մաքուր է, բայց մեր 
կեանքին նպատակկեանքին նպատակկեանքին նպատակկեանքին նպատակը ուրիշ բան պէտք չէ ըլլայ եթէ ձգտում մը ը ուրիշ բան պէտք չէ ըլլայ եթէ ձգտում մը ը ուրիշ բան պէտք չէ ըլլայ եթէ ձգտում մը ը ուրիշ բան պէտք չէ ըլլայ եթէ ձգտում մը 
դէպի Քրիստոսապահանջ աստուածային այդ կատարելութիւնը դէպի Քրիստոսապահանջ աստուածային այդ կատարելութիւնը դէպի Քրիստոսապահանջ աստուածային այդ կատարելութիւնը դէպի Քրիստոսապահանջ աստուածային այդ կատարելութիւնը 
((((Մտ 5.48)Մտ 5.48)Մտ 5.48)Մտ 5.48)::::    

4.4.4.4.----    Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ անիրաւուածը դարմանել, Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ անիրաւուածը դարմանել, Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ անիրաւուածը դարմանել, Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ անիրաւուածը դարմանել, 
տկարին ու աղքատին օգտակար դառնալտկարին ու աղքատին օգտակար դառնալտկարին ու աղքատին օգտակար դառնալտկարին ու աղքատին օգտակար դառնալ::::    Հին Կտակարանին մէջ Հին Կտակարանին մէջ Հին Կտակարանին մէջ Հին Կտակարանին մէջ 
մարգարէական գրականութիւնն ալ այս մասին կը խօսի. մարգարէական գրականութիւնն ալ այս մասին կը խօսի. մարգարէական գրականութիւնն ալ այս մասին կը խօսի. մարգարէական գրականութիւնն ալ այս մասին կը խօսի. 
օրինօրինօրինօրինակ, երբ կը խօսի ճշմարիտ ծոմապահութեան մասին, Եսայի ակ, երբ կը խօսի ճշմարիտ ծոմապահութեան մասին, Եսայի ակ, երբ կը խօսի ճշմարիտ ծոմապահութեան մասին, Եսայի ակ, երբ կը խօսի ճշմարիտ ծոմապահութեան մասին, Եսայի 
մարգարէն որոշակի կերպով կմարգարէն որոշակի կերպով կմարգարէն որոշակի կերպով կմարգարէն որոշակի կերպով կ’’’’ըսէ, որ Աստուծոյ քով ընդունելի ըսէ, որ Աստուծոյ քով ընդունելի ըսէ, որ Աստուծոյ քով ընդունելի ըսէ, որ Աստուծոյ քով ընդունելի 
ծոմապահութիւնը ծունկի գալը եւ գլուխին վրայ մոխիր ցանելը ծոմապահութիւնը ծունկի գալը եւ գլուխին վրայ մոխիր ցանելը ծոմապահութիւնը ծունկի գալը եւ գլուխին վրայ մոխիր ցանելը ծոմապահութիւնը ծունկի գալը եւ գլուխին վրայ մոխիր ցանելը 
չէ, ոչէ, ոչէ, ոչէ, ո´́́́չ ալ կուրծքը ծեծելը կամ ողբալը, այլ անիրաւուածին, չ ալ կուրծքը ծեծելը կամ ողբալը, այլ անիրաւուածին, չ ալ կուրծքը ծեծելը կամ ողբալը, այլ անիրաւուածին, չ ալ կուրծքը ծեծելը կամ ողբալը, այլ անիրաւուածին, 
հարստահարուածին, աղքատին, որբին, այրհարստահարուածին, աղքատին, որբին, այրհարստահարուածին, աղքատին, որբին, այրհարստահարուածին, աղքատին, որբին, այրիին, կարօտեալին իին, կարօտեալին իին, կարօտեալին իին, կարօտեալին 
օգնելն է, անոնց տէր կենալն էօգնելն է, անոնց տէր կենալն էօգնելն է, անոնց տէր կենալն էօգնելն է, անոնց տէր կենալն է::::    

5.5.5.5.----    Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ որդեգրումը ուղիղ հաւատքի Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ որդեգրումը ուղիղ հաւատքի Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ որդեգրումը ուղիղ հաւատքի Ապաշխարել, կը նշանակէ՝ որդեգրումը ուղիղ հաւատքի 
եւ ուղիղ գործիեւ ուղիղ գործիեւ ուղիղ գործիեւ ուղիղ գործի::::    Կարելի չէ քրիստոնէական մեր կեանքը Կարելի չէ քրիստոնէական մեր կեանքը Կարելի չէ քրիստոնէական մեր կեանքը Կարելի չէ քրիստոնէական մեր կեանքը 
անջատել մեր հաւատքէն կամ մեր հաւատքը՝ քրիստոնէական անջատել մեր հաւատքէն կամ մեր հաւատքը՝ քրիստոնէական անջատել մեր հաւատքէն կամ մեր հաւատքը՝ քրիստոնէական անջատել մեր հաւատքէն կամ մեր հաւատքը՝ քրիստոնէական 
մեր կեանքէնմեր կեանքէնմեր կեանքէնմեր կեանքէն::::    Կեանք ըսելով, այս պարագայիս, կը հասկնամ՝ Կեանք ըսելով, այս պարագայիս, կը հասկնամ՝ Կեանք ըսելով, այս պարագայիս, կը հասկնամ՝ Կեանք ըսելով, այս պարագայիս, կը հասկնամ՝ 
գորգորգորգործծծծ::::    Հաւատքին ուղղափառութիւնը առանց ուղիղ գործերու Հաւատքին ուղղափառութիւնը առանց ուղիղ գործերու Հաւատքին ուղղափառութիւնը առանց ուղիղ գործերու Հաւատքին ուղղափառութիւնը առանց ուղիղ գործերու 
երբեք չի կրնար ուղիղ ըլլալերբեք չի կրնար ուղիղ ըլլալերբեք չի կրնար ուղիղ ըլլալերբեք չի կրնար ուղիղ ըլլալ::::    Ինչպէս հաւատք ըսելով, չենք Ինչպէս հաւատք ըսելով, չենք Ինչպէս հաւատք ըսելով, չենք Ինչպէս հաւատք ըսելով, չենք 
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հասկնար պարզապէս բանի մը հաւատալը, այլ կը հասկնանք հասկնար պարզապէս բանի մը հաւատալը, այլ կը հասկնանք հասկնար պարզապէս բանի մը հաւատալը, այլ կը հասկնանք հասկնար պարզապէս բանի մը հաւատալը, այլ կը հասկնանք 
Աստուծոյ հաւատալը, կառչիլը, կապուիլը, մօտենալը, այնպէս Աստուծոյ հաւատալը, կառչիլը, կապուիլը, մօտենալը, այնպէս Աստուծոյ հաւատալը, կառչիլը, կապուիլը, մօտենալը, այնպէս Աստուծոյ հաւատալը, կառչիլը, կապուիլը, մօտենալը, այնպէս 
ալ, գործ ըսելով, չենք հասկնար ոեւէ գործ, պատահալ, գործ ըսելով, չենք հասկնար ոեւէ գործ, պատահալ, գործ ըսելով, չենք հասկնար ոեւէ գործ, պատահալ, գործ ըսելով, չենք հասկնար ոեւէ գործ, պատահական գործ, ական գործ, ական գործ, ական գործ, 
այլ կը հասկնանք ուղիղ գործ, աստուածահաճոյ գործ, օգտաշատ այլ կը հասկնանք ուղիղ գործ, աստուածահաճոյ գործ, օգտաշատ այլ կը հասկնանք ուղիղ գործ, աստուածահաճոյ գործ, օգտաշատ այլ կը հասկնանք ուղիղ գործ, աստուածահաճոյ գործ, օգտաշատ 
գործգործգործգործ::::    

Եզնիկ Կողբացին կԵզնիկ Կողբացին կԵզնիկ Կողբացին կԵզնիկ Կողբացին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աւելի լաւ է անգործ մեղուն, քան թէ Աւելի լաւ է անգործ մեղուն, քան թէ Աւելի լաւ է անգործ մեղուն, քան թէ Աւելի լաւ է անգործ մեղուն, քան թէ 
ժիր պիծակըժիր պիծակըժիր պիծակըժիր պիծակը»»»»::::        Ժիր, կը նշանակէ՝ բանուկ, աշխատողԺիր, կը նշանակէ՝ բանուկ, աշխատողԺիր, կը նշանակէ՝ բանուկ, աշխատողԺիր, կը նշանակէ՝ բանուկ, աշխատող::::    Պիծակը Պիծակը Պիծակը Պիծակը 
գիտէք, փոխանակ շինելու՝ կը քանդէգիտէք, փոխանակ շինելու՝ կը քանդէգիտէք, փոխանակ շինելու՝ կը քանդէգիտէք, փոխանակ շինելու՝ կը քանդէ::::    Ուրիշին շինածն է որ Ուրիշին շինածն է որ Ուրիշին շինածն է որ Ուրիշին շինածն է որ 
կկկկ’’’’ուտէուտէուտէուտէ::::    Եզնիկին ըԵզնիկին ըԵզնիկին ըԵզնիկին ըսել ուզածը, հետեւաբար, այն է՝, որ աւելի լաւ է սել ուզածը, հետեւաբար, այն է՝, որ աւելի լաւ է սել ուզածը, հետեւաբար, այն է՝, որ աւելի լաւ է սել ուզածը, հետեւաբար, այն է՝, որ աւելի լաւ է 
անգործ նստինք, ոչինչ ընենք, քան թէ գործ մը գործենք եւ անգործ նստինք, ոչինչ ընենք, քան թէ գործ մը գործենք եւ անգործ նստինք, ոչինչ ընենք, քան թէ գործ մը գործենք եւ անգործ նստինք, ոչինչ ընենք, քան թէ գործ մը գործենք եւ 
ուրիշին վնաս հասցնենքուրիշին վնաս հասցնենքուրիշին վնաս հասցնենքուրիշին վնաս հասցնենք::::    Որոգինէս եւս կՈրոգինէս եւս կՈրոգինէս եւս կՈրոգինէս եւս կ’’’’ըսէ, թէ դատաստանի ըսէ, թէ դատաստանի ըսէ, թէ դատաստանի ըսէ, թէ դատաստանի 
օրը Աստուած քննութենէ պիտի անցնէ թէօրը Աստուած քննութենէ պիտի անցնէ թէօրը Աստուած քննութենէ պիտի անցնէ թէօրը Աստուած քննութենէ պիտի անցնէ թէ´́́́    մեր հաւատքը եւ թէմեր հաւատքը եւ թէմեր հաւատքը եւ թէմեր հաւատքը եւ թէ´́́́    
մեր գործըմեր գործըմեր գործըմեր գործը::::    Դատաստանին օրը, հաւատք եւ գործ պիԴատաստանին օրը, հաւատք եւ գործ պիԴատաստանին օրը, հաւատք եւ գործ պիԴատաստանին օրը, հաւատք եւ գործ պիտի դիտուին տի դիտուին տի դիտուին տի դիտուին 
իբրեւ մէիբրեւ մէիբրեւ մէիբրեւ մէ´́́́կ միասնութիւնկ միասնութիւնկ միասնութիւնկ միասնութիւն::::    

Պէտք է գիտնալ նաեւ, որ ապաշխարութիւն բառը եկեղեցւոյ Պէտք է գիտնալ նաեւ, որ ապաշխարութիւն բառը եկեղեցւոյ Պէտք է գիտնալ նաեւ, որ ապաշխարութիւն բառը եկեղեցւոյ Պէտք է գիտնալ նաեւ, որ ապաշխարութիւն բառը եկեղեցւոյ 
կեանքին մէջ ընդհանրապէս չէր գործածուեր սովորաբար պարզ կեանքին մէջ ընդհանրապէս չէր գործածուեր սովորաբար պարզ կեանքին մէջ ընդհանրապէս չէր գործածուեր սովորաբար պարզ կեանքին մէջ ընդհանրապէս չէր գործածուեր սովորաբար պարզ 
մեղքերուն համար, այլ առ հասարակ կապուած էր մահացու մեղքերուն համար, այլ առ հասարակ կապուած էր մահացու մեղքերուն համար, այլ առ հասարակ կապուած էր մահացու մեղքերուն համար, այլ առ հասարակ կապուած էր մահացու 
մեղք հասկացողութեանմեղք հասկացողութեանմեղք հասկացողութեանմեղք հասկացողութեան::::    

Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կՃշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կՃշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կՃշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կ’’’’առաջնորդէ սրբոառաջնորդէ սրբոառաջնորդէ սրբոառաջնորդէ սրբութեան ւթեան ւթեան ւթեան 
ճանապարհէնճանապարհէնճանապարհէնճանապարհէն::::    Սրբութեան այդ ճանապարհը կՍրբութեան այդ ճանապարհը կՍրբութեան այդ ճանապարհը կՍրբութեան այդ ճանապարհը կ’’’’անցնի անցնի անցնի անցնի 
եկեղեցիէնեկեղեցիէնեկեղեցիէնեկեղեցիէն::::    Կարելի չէ ունենալ կամ պատկերացնել ճշմարիտ Կարելի չէ ունենալ կամ պատկերացնել ճշմարիտ Կարելի չէ ունենալ կամ պատկերացնել ճշմարիտ Կարելի չէ ունենալ կամ պատկերացնել ճշմարիտ 
ապաշխարութիւն առանց եկեղեցիինապաշխարութիւն առանց եկեղեցիինապաշխարութիւն առանց եկեղեցիինապաշխարութիւն առանց եկեղեցիին::::    Կը սխալին բոլոր անոնք՝ Կը սխալին բոլոր անոնք՝ Կը սխալին բոլոր անոնք՝ Կը սխալին բոլոր անոնք՝ 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ենթադրեն որ անձնապէս զգացուած որոշ զղջումը կամ ենթադրեն որ անձնապէս զգացուած որոշ զղջումը կամ ենթադրեն որ անձնապէս զգացուած որոշ զղջումը կամ ենթադրեն որ անձնապէս զգացուած որոշ զղջումը կամ 
դարձը, կդարձը, կդարձը, կդարձը, կ’’’’ապահովէ իրենց փրկութիւնըապահովէ իրենց փրկութիւնըապահովէ իրենց փրկութիւնըապահովէ իրենց փրկութիւնը::::    Մեր հաւատՄեր հաւատՄեր հաւատՄեր հաւատքը պէտք է քը պէտք է քը պէտք է քը պէտք է 
դիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակդիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակդիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակդիտել Աստուածաշունչին լոյսին տակ::::    Աստուած մեզ Աստուած մեզ Աստուած մեզ Աստուած մեզ 
անջատաբար իբրեւ մարդիկ չի կանչեր, այլ կը կանչէ իբրեւ անջատաբար իբրեւ մարդիկ չի կանչեր, այլ կը կանչէ իբրեւ անջատաբար իբրեւ մարդիկ չի կանչեր, այլ կը կանչէ իբրեւ անջատաբար իբրեւ մարդիկ չի կանչեր, այլ կը կանչէ իբրեւ 
անդամները ամբողջական մէկ ժողովուրդիանդամները ամբողջական մէկ ժողովուրդիանդամները ամբողջական մէկ ժողովուրդիանդամները ամբողջական մէկ ժողովուրդի::::    

Մէկը չի կրնար ինքզինք զատել եկեղեցիէն՝ Մէկը չի կրնար ինքզինք զատել եկեղեցիէն՝ Մէկը չի կրնար ինքզինք զատել եկեղեցիէն՝ Մէկը չի կրնար ինքզինք զատել եկեղեցիէն՝ 
հաւատացեալներու բանակէնհաւատացեալներու բանակէնհաւատացեալներու բանակէնհաւատացեալներու բանակէն::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իսկ եթէ անոնց ալ Իսկ եթէ անոնց ալ Իսկ եթէ անոնց ալ Իսկ եթէ անոնց ալ 
մտիկ չընէ՝ բոլմտիկ չընէ՝ բոլմտիկ չընէ՝ բոլմտիկ չընէ՝ բոլոր հաւատացեալներուն ներկայութեան ըսէ, եւ որ հաւատացեալներուն ներկայութեան ըսէ, եւ որ հաւատացեալներուն ներկայութեան ըսէ, եւ որ հաւատացեալներուն ներկայութեան ըսէ, եւ 
եթէ անոնց ալ մտիկ չընէ՝ զինք նկատէ հեթանոս մը եւ կամ եթէ անոնց ալ մտիկ չընէ՝ զինք նկատէ հեթանոս մը եւ կամ եթէ անոնց ալ մտիկ չընէ՝ զինք նկատէ հեթանոս մը եւ կամ եթէ անոնց ալ մտիկ չընէ՝ զինք նկատէ հեթանոս մը եւ կամ 
մաքսաւոր մըմաքսաւոր մըմաքսաւոր մըմաքսաւոր մը»»»» ( ( ( (Մտ 18.17)Մտ 18.17)Մտ 18.17)Մտ 18.17)::::    Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, Այս բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան, 
որ առանց հաւատացեալներու բազմութեան, այլ խօսքով՝ որ առանց հաւատացեալներու բազմութեան, այլ խօսքով՝ որ առանց հաւատացեալներու բազմութեան, այլ խօսքով՝ որ առանց հաւատացեալներու բազմութեան, այլ խօսքով՝ 
եկեղեցիին գալու կամ դիմելու, եւ առանց վերջնական եկեղեցիին գալու կամ դիմելու, եւ առանց վերջնական եկեղեցիին գալու կամ դիմելու, եւ առանց վերջնական եկեղեցիին գալու կամ դիմելու, եւ առանց վերջնական 
խոստոխոստոխոստոխոստովանութիւնը անոնց ներկայութեան կատարելու, կարելի վանութիւնը անոնց ներկայութեան կատարելու, կարելի վանութիւնը անոնց ներկայութեան կատարելու, կարելի վանութիւնը անոնց ներկայութեան կատարելու, կարելի 
չէ պատկերացնել ճշմարիտ ապաշխարութիւնչէ պատկերացնել ճշմարիտ ապաշխարութիւնչէ պատկերացնել ճշմարիտ ապաշխարութիւնչէ պատկերացնել ճշմարիտ ապաշխարութիւն::::    
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Խօսեցանք մկրտութեան անկրկնելիութեան մասին, իսկ Խօսեցանք մկրտութեան անկրկնելիութեան մասին, իսկ Խօսեցանք մկրտութեան անկրկնելիութեան մասին, իսկ Խօսեցանք մկրտութեան անկրկնելիութեան մասին, իսկ 
հիմա հարց կու տամ՝ կարելի՞ է ապաշխարութիւնը կրկնելհիմա հարց կու տամ՝ կարելի՞ է ապաշխարութիւնը կրկնելհիմա հարց կու տամ՝ կարելի՞ է ապաշխարութիւնը կրկնելհիմա հարց կու տամ՝ կարելի՞ է ապաշխարութիւնը կրկնել::::    
Կարելի է եւ կարելի չէԿարելի է եւ կարելի չէԿարելի է եւ կարելի չէԿարելի է եւ կարելի չէ::::    Եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը Եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը Եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը Եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը 
հասկնանք պարզապէս սհասկնանք պարզապէս սհասկնանք պարզապէս սհասկնանք պարզապէս սովորական մեղքերու թողութիւնը, ովորական մեղքերու թողութիւնը, ովորական մեղքերու թողութիւնը, ովորական մեղքերու թողութիւնը, 
այսինքն՝ մեղք մը գործելէ ետք զայն զղջալը եւ խոստովանիլը, այսինքն՝ մեղք մը գործելէ ետք զայն զղջալը եւ խոստովանիլը, այսինքն՝ մեղք մը գործելէ ետք զայն զղջալը եւ խոստովանիլը, այսինքն՝ մեղք մը գործելէ ետք զայն զղջալը եւ խոստովանիլը, 
ատիկա կարելի է կրկնելատիկա կարելի է կրկնելատիկա կարելի է կրկնելատիկա կարելի է կրկնել::::    Իսկ եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը Իսկ եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը Իսկ եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը Իսկ եթէ ապաշխարութիւն ըսելով, կը 
հասկնանք հաւատքը ուրանալէ ետք, դարձի գալ եւ թողութիւն հասկնանք հաւատքը ուրանալէ ետք, դարձի գալ եւ թողութիւն հասկնանք հաւատքը ուրանալէ ետք, դարձի գալ եւ թողութիւն հասկնանք հաւատքը ուրանալէ ետք, դարձի գալ եւ թողութիւն 
հայցել, այդպիսի բան կարելի չէ պատկերացնելհայցել, այդպիսի բան կարելի չէ պատկերացնելհայցել, այդպիսի բան կարելի չէ պատկերացնելհայցել, այդպիսի բան կարելի չէ պատկերացնել::::    Հաւատքը Հաւատքը Հաւատքը Հաւատքը 
ուրացողիուրացողիուրացողիուրացողին համար ապաշխարութիւն չկան համար ապաշխարութիւն չկան համար ապաշխարութիւն չկան համար ապաշխարութիւն չկա´́́́յյյյ::::    

Պօղոս առաքեալ նոյն այս ճշմարտութիւնն է որ կը Պօղոս առաքեալ նոյն այս ճշմարտութիւնն է որ կը Պօղոս առաքեալ նոյն այս ճշմարտութիւնն է որ կը Պօղոս առաքեալ նոյն այս ճշմարտութիւնն է որ կը 
հաստատէ երբ կհաստատէ երբ կհաստատէ երբ կհաստատէ երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով 
մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ Հոգիին 
հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ 
հանդերձեալ աշխարհի սքանհանդերձեալ աշխարհի սքանհանդերձեալ աշխարհի սքանհանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակը առնելէ չելիքներուն նախաճաշակը առնելէ չելիքներուն նախաճաշակը առնելէ չելիքներուն նախաճաշակը առնելէ 
ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ 
անգամ ապաշխարութեան բերելանգամ ապաշխարութեան բերելանգամ ապաշխարութեան բերելանգամ ապաշխարութեան բերել»»»» ( ( ( (Եբր 6.4Եբր 6.4Եբր 6.4Եբր 6.4----6)6)6)6)::::    Նոյն նամակին 10Նոյն նամակին 10Նոյն նամակին 10Նոյն նամակին 10----
րդ գլուխին մէջ կը կարդանք. րդ գլուխին մէջ կը կարդանք. րդ գլուխին մէջ կը կարդանք. րդ գլուխին մէջ կը կարդանք. ««««Որովհետեւ ճշմարտութիւնը Որովհետեւ ճշմարտութիւնը Որովհետեւ ճշմարտութիւնը Որովհետեւ ճշմարտութիւնը 
ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ գիտակցաբար շարունակենք ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ գիտակցաբար շարունակենք ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ գիտակցաբար շարունակենք ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ գիտակցաբար շարունակենք 
յանցանյանցանյանցանյանցանք գործել, այնուհետեւ աք գործել, այնուհետեւ աք գործել, այնուհետեւ աք գործել, այնուհետեւ ա´́́́լ չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր լ չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր լ չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր լ չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր 
մեղքերը քաւէմեղքերը քաւէմեղքերը քաւէմեղքերը քաւէ»»»» ( ( ( (Եբր 10.26)Եբր 10.26)Եբր 10.26)Եբր 10.26)::::    

Հարցին մօտենանք տարբեր ձեւով մըՀարցին մօտենանք տարբեր ձեւով մըՀարցին մօտենանք տարբեր ձեւով մըՀարցին մօտենանք տարբեր ձեւով մը::::    Օրինակ, երբ 3Օրինակ, երբ 3Օրինակ, երբ 3Օրինակ, երբ 3----րդ րդ րդ րդ 
դարուն կամ ուրիշ դարերուն, հալածանքներ շղթայազերծուեցան դարուն կամ ուրիշ դարերուն, հալածանքներ շղթայազերծուեցան դարուն կամ ուրիշ դարերուն, հալածանքներ շղթայազերծուեցան դարուն կամ ուրիշ դարերուն, հալածանքներ շղթայազերծուեցան 
քրիստոնեաներու դէմ եւ անոնց պարտադրուեցաւ խոնարհիլ քրիստոնեաներու դէմ եւ անոնց պարտադրուեցաւ խոնարհիլ քրիստոնեաներու դէմ եւ անոնց պարտադրուեցաւ խոնարհիլ քրիստոնեաներու դէմ եւ անոնց պարտադրուեցաւ խոնարհիլ 
կուռքերուն դիմաց, ոմանքկուռքերուն դիմաց, ոմանքկուռքերուն դիմաց, ոմանքկուռքերուն դիմաց, ոմանք    ուրացան Քրիստոսը եւ իսկապէս ուրացան Քրիստոսը եւ իսկապէս ուրացան Քրիստոսը եւ իսկապէս ուրացան Քրիստոսը եւ իսկապէս 
խոնարհեցան, ոմանք ալ՝ առերես խոնարհեցանխոնարհեցան, ոմանք ալ՝ առերես խոնարհեցանխոնարհեցան, ոմանք ալ՝ առերես խոնարհեցանխոնարհեցան, ոմանք ալ՝ առերես խոնարհեցան::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
հալածանքներու դադարումէն ետք, հարց ծագեցաւ թէ հալածանքներու դադարումէն ետք, հարց ծագեցաւ թէ հալածանքներու դադարումէն ետք, հարց ծագեցաւ թէ հալածանքներու դադարումէն ետք, հարց ծագեցաւ թէ 
այսպիսիները  ներում ունի՞ն թէ ոչայսպիսիները  ներում ունի՞ն թէ ոչայսպիսիները  ներում ունի՞ն թէ ոչայսպիսիները  ներում ունի՞ն թէ ոչ::::    Զանոնք պէ՞տք է վերստին Զանոնք պէ՞տք է վերստին Զանոնք պէ՞տք է վերստին Զանոնք պէ՞տք է վերստին 
եկեղեցի ընդունիլ թէ ոչեկեղեցի ընդունիլ թէ ոչեկեղեցի ընդունիլ թէ ոչեկեղեցի ընդունիլ թէ ոչ::::    Հաւատքը լքողի մը համար դարձի առիթ Հաւատքը լքողի մը համար դարձի առիթ Հաւատքը լքողի մը համար դարձի առիթ Հաւատքը լքողի մը համար դարձի առիթ 
պէ՞տք էր ընծայել թէ պէ՞տք էր ընծայել թէ պէ՞տք էր ընծայել թէ պէ՞տք էր ընծայել թէ ոչոչոչոչ::::    

Եկեղեցին միշտ ալ յայտարարած է թէ հաւատքը ուրանալը Եկեղեցին միշտ ալ յայտարարած է թէ հաւատքը ուրանալը Եկեղեցին միշտ ալ յայտարարած է թէ հաւատքը ուրանալը Եկեղեցին միշտ ալ յայտարարած է թէ հաւատքը ուրանալը 
մահացու մեղք էմահացու մեղք էմահացու մեղք էմահացու մեղք է::::    Ուստի այդ մահացու մեղքին մէջ ինկողներուն, Ուստի այդ մահացու մեղքին մէջ ինկողներուն, Ուստի այդ մահացու մեղքին մէջ ինկողներուն, Ուստի այդ մահացու մեղքին մէջ ինկողներուն, 
եկեղեցին մերժած է եւ կը մերժէ թողութիւն շնորհելեկեղեցին մերժած է եւ կը մերժէ թողութիւն շնորհելեկեղեցին մերժած է եւ կը մերժէ թողութիւն շնորհելեկեղեցին մերժած է եւ կը մերժէ թողութիւն շնորհել::::    Յիշենք որ Յիշենք որ Յիշենք որ Յիշենք որ 
Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս կը խօսի մահացու եւ ոչ մահացու Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս կը խօսի մահացու եւ ոչ մահացու Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս կը խօսի մահացու եւ ոչ մահացու Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս կը խօսի մահացու եւ ոչ մահացու 
մեղքերու մասին (Ա.Յհ 5.16մեղքերու մասին (Ա.Յհ 5.16մեղքերու մասին (Ա.Յհ 5.16մեղքերու մասին (Ա.Յհ 5.16----17)17)17)17)::::    Չմոռնանք նաեւ, որ Յիսուս Չմոռնանք նաեւ, որ Յիսուս Չմոռնանք նաեւ, որ Յիսուս Չմոռնանք նաեւ, որ Յիսուս 
Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյութիւն գործելը աններելի հռչակեց (Մտ Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյութիւն գործելը աններելի հռչակեց (Մտ Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյութիւն գործելը աններելի հռչակեց (Մտ Սուրբ Հոգիին դէմ հայհոյութիւն գործելը աններելի հռչակեց (Մտ 
12.31)12.31)12.31)12.31)::::    Սուրբ Հոգիին հայհոյելը՝ անոր գործը ուրանալ է, իսկ Սուրբ Հոգիին հայհոյելը՝ անոր գործը ուրանալ է, իսկ Սուրբ Հոգիին հայհոյելը՝ անոր գործը ուրանալ է, իսկ Սուրբ Հոգիին հայհոյելը՝ անոր գործը ուրանալ է, իսկ 
անոր գործը ուրանալ, կը նշանակէ՝ զայն ուրանալանոր գործը ուրանալ, կը նշանակէ՝ զայն ուրանալանոր գործը ուրանալ, կը նշանակէ՝ զայն ուրանալանոր գործը ուրանալ, կը նշանակէ՝ զայն ուրանալ::::    
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Արդեօք միայն իր հաւատքը ուրացողի՞ն համար Արդեօք միայն իր հաւատքը ուրացողի՞ն համար Արդեօք միայն իր հաւատքը ուրացողի՞ն համար Արդեօք միայն իր հաւատքը ուրացողի՞ն համար 
ապաշխարութիւնը անկրկնելի ապաշխարութիւնը անկրկնելի ապաշխարութիւնը անկրկնելի ապաշխարութիւնը անկրկնելի է, նման մեղք գործողի՞ն համար է, նման մեղք գործողի՞ն համար է, նման մեղք գործողի՞ն համար է, նման մեղք գործողի՞ն համար 
միայն ներում չկայմիայն ներում չկայմիայն ներում չկայմիայն ներում չկայ::::    Պօղոս առաքեալ կը խօսի ապաննութեան, Պօղոս առաքեալ կը խօսի ապաննութեան, Պօղոս առաքեալ կը խօսի ապաննութեան, Պօղոս առաքեալ կը խօսի ապաննութեան, 
ագահութեան, շնութեան, պոռնկութեան եւ այլ տեսակի ագահութեան, շնութեան, պոռնկութեան եւ այլ տեսակի ագահութեան, շնութեան, պոռնկութեան եւ այլ տեսակի ագահութեան, շնութեան, պոռնկութեան եւ այլ տեսակի 
մեղքերու մասին, եւ կմեղքերու մասին, եւ կմեղքերու մասին, եւ կմեղքերու մասին, եւ կ’’’’ըսէ, թէ այսպիսի մեղքեր գործողները ըսէ, թէ այսպիսի մեղքեր գործողները ըսէ, թէ այսպիսի մեղքեր գործողները ըսէ, թէ այսպիսի մեղքեր գործողները 
պիտի չժառանգեն երկինքի արքայութիւնը (Եփ 5.5, Ա.Կր 6.9պիտի չժառանգեն երկինքի արքայութիւնը (Եփ 5.5, Ա.Կր 6.9պիտի չժառանգեն երկինքի արքայութիւնը (Եփ 5.5, Ա.Կր 6.9պիտի չժառանգեն երկինքի արքայութիւնը (Եփ 5.5, Ա.Կր 6.9----10)10)10)10)::::    
ԿռապաշտութեԿռապաշտութեԿռապաշտութեԿռապաշտութեան պէս ասոնք ալ տեսակ մը պաշտամունք չե՞ն ան պէս ասոնք ալ տեսակ մը պաշտամունք չե՞ն ան պէս ասոնք ալ տեսակ մը պաշտամունք չե՞ն ան պէս ասոնք ալ տեսակ մը պաշտամունք չե՞ն 
արդեօքարդեօքարդեօքարդեօք::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ««««սպաննութիւնսպաննութիւնսպաննութիւնսպաննութիւն» » » » կկկկ’’’’ըսենք, արդեօթ բռնութեան կամ ըսենք, արդեօթ բռնութեան կամ ըսենք, արդեօթ բռնութեան կամ ըսենք, արդեօթ բռնութեան կամ 
վայրագութեան նուիրագործումը չի՞ հասկցուիր անովվայրագութեան նուիրագործումը չի՞ հասկցուիր անովվայրագութեան նուիրագործումը չի՞ հասկցուիր անովվայրագութեան նուիրագործումը չի՞ հասկցուիր անով::::    Կամ երբ Կամ երբ Կամ երբ Կամ երբ 
««««պոռնկութիւնպոռնկութիւնպոռնկութիւնպոռնկութիւն» » » » կկկկ’’’’ըսենք, անով չե՞նք հասկնար մարմնական ըսենք, անով չե՞նք հասկնար մարմնական ըսենք, անով չե՞նք հասկնար մարմնական ըսենք, անով չե՞նք հասկնար մարմնական 
կիրքերու նուիրագործումըկիրքերու նուիրագործումըկիրքերու նուիրագործումըկիրքերու նուիրագործումը::::    Կամ երբ Կամ երբ Կամ երբ Կամ երբ ««««ագահութիւնագահութիւնագահութիւնագահութիւն» » » » կկկկ’’’’ըսեըսեըսեըսենք, նք, նք, նք, 
արդեօք նիւթը Աստուծոյ տեղ դնելու փորձութիւնը չէ՞ ատիկաարդեօք նիւթը Աստուծոյ տեղ դնելու փորձութիւնը չէ՞ ատիկաարդեօք նիւթը Աստուծոյ տեղ դնելու փորձութիւնը չէ՞ ատիկաարդեօք նիւթը Աստուծոյ տեղ դնելու փորձութիւնը չէ՞ ատիկա::::    

Հին եկեղեցին յատկապէս չորս մեղքեր՝ սպաննութիւն, Հին եկեղեցին յատկապէս չորս մեղքեր՝ սպաննութիւն, Հին եկեղեցին յատկապէս չորս մեղքեր՝ սպաննութիւն, Հին եկեղեցին յատկապէս չորս մեղքեր՝ սպաննութիւն, 
շնութիւն, պոռնկութիւն եւ ագահութիւն, մահացու մեղքեր կը շնութիւն, պոռնկութիւն եւ ագահութիւն, մահացու մեղքեր կը շնութիւն, պոռնկութիւն եւ ագահութիւն, մահացու մեղքեր կը շնութիւն, պոռնկութիւն եւ ագահութիւն, մահացու մեղքեր կը 
նկատէր եւ ներում չէր տարնկատէր եւ ներում չէր տարնկատէր եւ ներում չէր տարնկատէր եւ ներում չէր տար::::    Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք աւելի Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք աւելի Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք աւելի Եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք աւելի 
մեղմ կեցուածք որդեգրած են այսպիսի մեմեղմ կեցուածք որդեգրած են այսպիսի մեմեղմ կեցուածք որդեգրած են այսպիսի մեմեղմ կեցուածք որդեգրած են այսպիսի մեղքերու նկատմամբ, ղքերու նկատմամբ, ղքերու նկատմամբ, ղքերու նկատմամբ, 
իսկ ուրիշներ խիստ գտնուած են, սակայն պատմութեան իսկ ուրիշներ խիստ գտնուած են, սակայն պատմութեան իսկ ուրիշներ խիստ գտնուած են, սակայն պատմութեան իսկ ուրիշներ խիստ գտնուած են, սակայն պատմութեան 
ընթացքին, աստիճանաբար սկզբնական խստութիւնը նահանջեց, ընթացքին, աստիճանաբար սկզբնական խստութիւնը նահանջեց, ընթացքին, աստիճանաբար սկզբնական խստութիւնը նահանջեց, ընթացքին, աստիճանաբար սկզբնական խստութիւնը նահանջեց, 
եւ մահու մեղքերէն գէթ ոմանք, դադրեցան մահացու ըլլալէեւ մահու մեղքերէն գէթ ոմանք, դադրեցան մահացու ըլլալէեւ մահու մեղքերէն գէթ ոմանք, դադրեցան մահացու ըլլալէեւ մահու մեղքերէն գէթ ոմանք, դադրեցան մահացու ըլլալէ::::    

Ըստ Տերտուղիանոս Հայրապետին, եօթը մահացու մեղքերն Ըստ Տերտուղիանոս Հայրապետին, եօթը մահացու մեղքերն Ըստ Տերտուղիանոս Հայրապետին, եօթը մահացու մեղքերն Ըստ Տերտուղիանոս Հայրապետին, եօթը մահացու մեղքերն 
են՝ կռապաշտութիւն, հայհոյութիւն, սեն՝ կռապաշտութիւն, հայհոյութիւն, սեն՝ կռապաշտութիւն, հայհոյութիւն, սեն՝ կռապաշտութիւն, հայհոյութիւն, սպաննութիւն, շնութիւն, պաննութիւն, շնութիւն, պաննութիւն, շնութիւն, պաննութիւն, շնութիւն, 
պոռնկութիւն, սուտ վկայութիւն եւ նենգութիւնպոռնկութիւն, սուտ վկայութիւն եւ նենգութիւնպոռնկութիւն, սուտ վկայութիւն եւ նենգութիւնպոռնկութիւն, սուտ վկայութիւն եւ նենգութիւն::::    Իսկ ըստ մեր Հայ Իսկ ըստ մեր Հայ Իսկ ըստ մեր Հայ Իսկ ըստ մեր Հայ 
Եկեղեցւոյ հայրերուն, եօթը մահացու մեղքերն են՝ Եկեղեցւոյ հայրերուն, եօթը մահացու մեղքերն են՝ Եկեղեցւոյ հայրերուն, եօթը մահացու մեղքերն են՝ Եկեղեցւոյ հայրերուն, եօթը մահացու մեղքերն են՝ 
հպարտութիւն, նախանձ, բարկութիւն, ծուլութիւն, ագահութիւն, հպարտութիւն, նախանձ, բարկութիւն, ծուլութիւն, ագահութիւն, հպարտութիւն, նախանձ, բարկութիւն, ծուլութիւն, ագահութիւն, հպարտութիւն, նախանձ, բարկութիւն, ծուլութիւն, ագահութիւն, 
որկրամոլութիւն բղջախոհութիւնորկրամոլութիւն բղջախոհութիւնորկրամոլութիւն բղջախոհութիւնորկրամոլութիւն բղջախոհութիւն::::    Տերտուղիանոսի Տերտուղիանոսի Տերտուղիանոսի Տերտուղիանոսի 
ներկայացուցած մահացու մեղքեներկայացուցած մահացու մեղքեներկայացուցած մահացու մեղքեներկայացուցած մահացու մեղքերու ցանկը ամբողջութեամբ րու ցանկը ամբողջութեամբ րու ցանկը ամբողջութեամբ րու ցանկը ամբողջութեամբ 
տարբեր է մեր եկեղեցւոյ ներկայացուցած մահացու մեղքերու տարբեր է մեր եկեղեցւոյ ներկայացուցած մահացու մեղքերու տարբեր է մեր եկեղեցւոյ ներկայացուցած մահացու մեղքերու տարբեր է մեր եկեղեցւոյ ներկայացուցած մահացու մեղքերու 
ցանկէն, բացի վերջինէն՝ բղջախոհութենէն, որ մտովին գործուած ցանկէն, բացի վերջինէն՝ բղջախոհութենէն, որ մտովին գործուած ցանկէն, բացի վերջինէն՝ բղջախոհութենէն, որ մտովին գործուած ցանկէն, բացի վերջինէն՝ բղջախոհութենէն, որ մտովին գործուած 
պոռնկութեան եւ շնութեան միացումն էպոռնկութեան եւ շնութեան միացումն էպոռնկութեան եւ շնութեան միացումն էպոռնկութեան եւ շնութեան միացումն է::::    

Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, որ ինչ որ եկեղեցւոյ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, որ ինչ որ եկեղեցւոյ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, որ ինչ որ եկեղեցւոյ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, որ ինչ որ եկեղեցւոյ 
հայրերէն մէկուն համար մահացու մեղքհայրերէն մէկուն համար մահացու մեղքհայրերէն մէկուն համար մահացու մեղքհայրերէն մէկուն համար մահացու մեղք    կրնայ նկատուիլ, ուրիշ կրնայ նկատուիլ, ուրիշ կրնայ նկատուիլ, ուրիշ կրնայ նկատուիլ, ուրիշ 
եկեղեցիի մը հայրեր, կրնան զայն մահացու մեղք նկատելեկեղեցիի մը հայրեր, կրնան զայն մահացու մեղք նկատելեկեղեցիի մը հայրեր, կրնան զայն մահացու մեղք նկատելեկեղեցիի մը հայրեր, կրնան զայն մահացու մեղք նկատել::::    
Եզրակացութիւնը կԵզրակացութիւնը կԵզրակացութիւնը կԵզրակացութիւնը կ’’’’ըլլայ այն՝ որ մահացու եւ բացարձակապէս ըլլայ այն՝ որ մահացու եւ բացարձակապէս ըլլայ այն՝ որ մահացու եւ բացարձակապէս ըլլայ այն՝ որ մահացու եւ բացարձակապէս 
աններելի մեղք չկաաններելի մեղք չկաաններելի մեղք չկաաններելի մեղք չկա´́́́յ, բայց ուրացումէն, որ զարմանալիօրէն չէ յ, բայց ուրացումէն, որ զարմանալիօրէն չէ յ, բայց ուրացումէն, որ զարմանալիօրէն չէ յ, բայց ուրացումէն, որ զարմանալիօրէն չէ 
յիշուած մահացու մեղքերու ցանկին մէջյիշուած մահացու մեղքերու ցանկին մէջյիշուած մահացու մեղքերու ցանկին մէջյիշուած մահացու մեղքերու ցանկին մէջ::::    

Մահացու մեղքերու ցուցակին կազմոՄահացու մեղքերու ցուցակին կազմոՄահացու մեղքերու ցուցակին կազմոՄահացու մեղքերու ցուցակին կազմուիլը ինքնին ցոյց կու ւիլը ինքնին ցոյց կու ւիլը ինքնին ցոյց կու ւիլը ինքնին ցոյց կու 
տայ, որ Հայ Եկեղեցւոյ համար, ինչպէս նաեւ Ընդհանուր տայ, որ Հայ Եկեղեցւոյ համար, ինչպէս նաեւ Ընդհանուր տայ, որ Հայ Եկեղեցւոյ համար, ինչպէս նաեւ Ընդհանուր տայ, որ Հայ Եկեղեցւոյ համար, ինչպէս նաեւ Ընդհանուր 
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Եկեղեցւոյ համար, աններելի մեղք չկաԵկեղեցւոյ համար, աններելի մեղք չկաԵկեղեցւոյ համար, աններելի մեղք չկաԵկեղեցւոյ համար, աններելի մեղք չկա´́́́յյյյ::::    Եթէ անոնք աններելի Եթէ անոնք աններելի Եթէ անոնք աններելի Եթէ անոնք աններելի 
ըլլային, Կիրակի օրերը հաւաքական խոստովանանքի ժամանակ ըլլային, Կիրակի օրերը հաւաքական խոստովանանքի ժամանակ ըլլային, Կիրակի օրերը հաւաքական խոստովանանքի ժամանակ ըլլային, Կիրակի օրերը հաւաքական խոստովանանքի ժամանակ 
պիտի չկարդացուէին եւ քահանան ալ արձակում պիտի պիտի չկարդացուէին եւ քահանան ալ արձակում պիտի պիտի չկարդացուէին եւ քահանան ալ արձակում պիտի պիտի չկարդացուէին եւ քահանան ալ արձակում պիտի 
չշնորհէրչշնորհէրչշնորհէրչշնորհէր::::    Մահացու մեղքերը միՄահացու մեղքերը միՄահացու մեղքերը միՄահացու մեղքերը միւս մեղքերու ցանկին մէջ յիշելը, ւս մեղքերու ցանկին մէջ յիշելը, ւս մեղքերու ցանկին մէջ յիշելը, ւս մեղքերու ցանկին մէջ յիշելը, 
կը պարզէ որ ապաշխարանքի այն խիստ կեցուածքը որ կը պարզէ որ ապաշխարանքի այն խիստ կեցուածքը որ կը պարզէ որ ապաշխարանքի այն խիստ կեցուածքը որ կը պարզէ որ ապաշխարանքի այն խիստ կեցուածքը որ 
սկզբնապէս կար, աստիճանաբար մեղմացաւսկզբնապէս կար, աստիճանաբար մեղմացաւսկզբնապէս կար, աստիճանաբար մեղմացաւսկզբնապէս կար, աստիճանաբար մեղմացաւ::::    

Կու գանք ուրիշ կարեւոր հարցի մը որ ուրիշներ հարցի Կու գանք ուրիշ կարեւոր հարցի մը որ ուրիշներ հարցի Կու գանք ուրիշ կարեւոր հարցի մը որ ուրիշներ հարցի Կու գանք ուրիշ կարեւոր հարցի մը որ ուրիշներ հարցի 
վերածած ենվերածած ենվերածած ենվերածած են::::    Ո՞վ ունի մեղքերը ներելու իշխանութիւնՈ՞վ ունի մեղքերը ներելու իշխանութիւնՈ՞վ ունի մեղքերը ներելու իշխանութիւնՈ՞վ ունի մեղքերը ներելու իշխանութիւն::::    
Աստուածաշունչը բացորոշապէս կը հաստատէ թէ մԱստուածաշունչը բացորոշապէս կը հաստատէ թէ մԱստուածաշունչը բացորոշապէս կը հաստատէ թէ մԱստուածաշունչը բացորոշապէս կը հաստատէ թէ միայն իայն իայն իայն 
Աստուած կրնայ մեղքերը ներել (Մր 2.7)Աստուած կրնայ մեղքերը ներել (Մր 2.7)Աստուած կրնայ մեղքերը ներել (Մր 2.7)Աստուած կրնայ մեղքերը ներել (Մր 2.7)::::    Քրիստոս Աստուած Քրիստոս Աստուած Քրիստոս Աստուած Քրիստոս Աստուած 
ըլլալով՝ իըլլալով՝ իըլլալով՝ իըլլալով՝ ի´́́́նքն ալ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելունքն ալ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելունքն ալ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելունքն ալ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու::::    Ինքն իսկ Ինքն իսկ Ինքն իսկ Ինքն իսկ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը 
ներելուներելուներելուներելու»»»» ( ( ( (Մր 2.10)Մր 2.10)Մր 2.10)Մր 2.10)::::    

Քրիստոս մեղքերը ներելու նոյն այդ իշխանութիւնը Քրիստոս մեղքերը ներելու նոյն այդ իշխանութիւնը Քրիստոս մեղքերը ներելու նոյն այդ իշխանութիւնը Քրիստոս մեղքերը ներելու նոյն այդ իշխանութիւնը 
փոխանցեց եկեղեփոխանցեց եկեղեփոխանցեց եկեղեփոխանցեց եկեղեցիին նաեւցիին նաեւցիին նաեւցիին նաեւ::::    Յիշեցէք որ երբ Պետրոս առաքեալ Յիշեցէք որ երբ Պետրոս առաքեալ Յիշեցէք որ երբ Պետրոս առաքեալ Յիշեցէք որ երբ Պետրոս առաքեալ 
յայտարարեց թէ Քրիստոս իյայտարարեց թէ Քրիստոս իյայտարարեց թէ Քրիստոս իյայտարարեց թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է կենդանի Աստուծոյ Որդին, նքն է կենդանի Աստուծոյ Որդին, նքն է կենդանի Աստուծոյ Որդին, նքն է կենդանի Աստուծոյ Որդին, 
Քրիստոս երանի տալէ ետք իրեն որ դարձած էր խօսնակը Հօր Քրիստոս երանի տալէ ետք իրեն որ դարձած էր խօսնակը Հօր Քրիստոս երանի տալէ ետք իրեն որ դարձած էր խօսնակը Հօր Քրիստոս երանի տալէ ետք իրեն որ դարձած էր խօսնակը Հօր 
Աստուծոյ, եւ խոստանալէ ետք թէ իր եկեղեցին պիտի հիմնէր Աստուծոյ, եւ խոստանալէ ետք թէ իր եկեղեցին պիտի հիմնէր Աստուծոյ, եւ խոստանալէ ետք թէ իր եկեղեցին պիտի հիմնէր Աստուծոյ, եւ խոստանալէ ետք թէ իր եկեղեցին պիտի հիմնէր 
խոստովանուած հաւատքին՝ իր իսկ աստուածութեան վրայ, խոստովանուած հաւատքին՝ իր իսկ աստուածութեան վրայ, խոստովանուած հաւատքին՝ իր իսկ աստուածութեան վրայ, խոստովանուած հաւատքին՝ իր իսկ աստուածութեան վրայ, 
ՊետրՊետրՊետրՊետրոսի ըսաւ. ոսի ըսաւ. ոսի ըսաւ. ոսի ըսաւ. ««««Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան 
բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած պիտի բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած պիտի բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած պիտի բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած պիտի 
ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած 
պիտի ըլլայ երկինքի մէջպիտի ըլլայ երկինքի մէջպիտի ըլլայ երկինքի մէջպիտի ըլլայ երկինքի մէջ»»»» ( ( ( (Մտ 16.19)Մտ 16.19)Մտ 16.19)Մտ 16.19)::::    Նոյն այս խոստումը նոյն Նոյն այս խոստումը նոյն Նոյն այս խոստումը նոյն Նոյն այս խոստումը նոյն 
բառերով Քրիստոս կրկնեց այս անգամ իր բոլոբառերով Քրիստոս կրկնեց այս անգամ իր բոլոբառերով Քրիստոս կրկնեց այս անգամ իր բոլոբառերով Քրիստոս կրկնեց այս անգամ իր բոլոր ր ր ր 
աշակերտներուն համար (Մտ 18.18)աշակերտներուն համար (Մտ 18.18)աշակերտներուն համար (Մտ 18.18)աշակերտներուն համար (Մտ 18.18)::::    

Առաքեալներուն տրուած այս իշխանութիւնը տակաւին Առաքեալներուն տրուած այս իշխանութիւնը տակաւին Առաքեալներուն տրուած այս իշխանութիւնը տակաւին Առաքեալներուն տրուած այս իշխանութիւնը տակաւին 
ընդհանուր եզրերով է, որովհետեւ կընդհանուր եզրերով է, որովհետեւ կընդհանուր եզրերով է, որովհետեւ կընդհանուր եզրերով է, որովհետեւ կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ««««ինչ որ կապեսինչ որ կապեսինչ որ կապեսինչ որ կապես», «», «», «», «ինչ որ ինչ որ ինչ որ ինչ որ 
արձակեսարձակեսարձակեսարձակես»»»»:::: « « « «Ինչ որԻնչ որԻնչ որԻնչ որ»»»»ը չէզոք է, կրնայ ոեւէ բանի վերաբերիլը չէզոք է, կրնայ ոեւէ բանի վերաբերիլը չէզոք է, կրնայ ոեւէ բանի վերաբերիլը չէզոք է, կրնայ ոեւէ բանի վերաբերիլ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
երբ նայինք Յովհաննու Աւետարանին, հոն կը տեսնենք, որ երբ նայինք Յովհաննու Աւետարանին, հոն կը տեսնենք, որ երբ նայինք Յովհաննու Աւետարանին, հոն կը տեսնենք, որ երբ նայինք Յովհաննու Աւետարանին, հոն կը տեսնենք, որ 
ՔՔՔՔրիստոս իր յարութենէն ետք, այս իշխանութիւնը որոշակի րիստոս իր յարութենէն ետք, այս իշխանութիւնը որոշակի րիստոս իր յարութենէն ետք, այս իշխանութիւնը որոշակի րիստոս իր յարութենէն ետք, այս իշխանութիւնը որոշակի 
կերպով տուաւ իր առաքեալներուն երբ անոնց վրայ փչելով կերպով տուաւ իր առաքեալներուն երբ անոնց վրայ փչելով կերպով տուաւ իր առաքեալներուն երբ անոնց վրայ փչելով կերպով տուաւ իր առաքեալներուն երբ անոնց վրայ փչելով 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Եթէ մէկուն ներէք իր մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ Եթէ մէկուն ներէք իր մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ Եթէ մէկուն ներէք իր մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ Եթէ մէկուն ներէք իր մեղքերը՝ թող ներուած ըլլան եւ եթէ 
չներէք մէկուն մեղքերը՝ թող ներուած չըլլանչներէք մէկուն մեղքերը՝ թող ներուած չըլլանչներէք մէկուն մեղքերը՝ թող ներուած չըլլանչներէք մէկուն մեղքերը՝ թող ներուած չըլլան»»»» ( ( ( (Յհ 20.23)Յհ 20.23)Յհ 20.23)Յհ 20.23)::::    Հոս Հոս Հոս Հոս 
բառերը աւելի յստակ եւ աւելի որոշաբառերը աւելի յստակ եւ աւելի որոշաբառերը աւելի յստակ եւ աւելի որոշաբառերը աւելի յստակ եւ աւելի որոշակի ենկի ենկի ենկի են:::: « « « «Ինչ որԻնչ որԻնչ որԻնչ որ» » » » 
բացատրութեան փոխարէն հոս ունինք բացատրութեան փոխարէն հոս ունինք բացատրութեան փոխարէն հոս ունինք բացատրութեան փոխարէն հոս ունինք ««««մէկունմէկունմէկունմէկուն» » » » 
բացատրութիւնը, որ կը պարզէ թէ խօսքը մարդ արարածի մասին բացատրութիւնը, որ կը պարզէ թէ խօսքը մարդ արարածի մասին բացատրութիւնը, որ կը պարզէ թէ խօսքը մարդ արարածի մասին բացատրութիւնը, որ կը պարզէ թէ խօսքը մարդ արարածի մասին 
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էէէէ::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««արձակելարձակելարձակելարձակել» » » » եւ եւ եւ եւ ««««կապելկապելկապելկապել» » » » բառերը փոխարինուած են բառերը փոխարինուած են բառերը փոխարինուած են բառերը փոխարինուած են ««««ներելներելներելներել» » » » 
եւ եւ եւ եւ ««««չներելչներելչներելչներել» » » » բառերովբառերովբառերովբառերով::::    

Ճիշդ է որ սկզբնապէս քահանայական կարգ ունեցողները Ճիշդ է որ սկզբնապէս քահանայական կարգ ունեցողները Ճիշդ է որ սկզբնապէս քահանայական կարգ ունեցողները Ճիշդ է որ սկզբնապէս քահանայական կարգ ունեցողները 
միայն իրենք մեղքմիայն իրենք մեղքմիայն իրենք մեղքմիայն իրենք մեղքերը կերը կերը կերը կ’’’’արձակէին, բայց առաջին երկուարձակէին, բայց առաջին երկուարձակէին, բայց առաջին երկուարձակէին, բայց առաջին երկու----երեք երեք երեք երեք 
դարերուն, ուրիշ երեւոյթ մը հանդէս եկաւ որուն վերաբերեալ դարերուն, ուրիշ երեւոյթ մը հանդէս եկաւ որուն վերաբերեալ դարերուն, ուրիշ երեւոյթ մը հանդէս եկաւ որուն վերաբերեալ դարերուն, ուրիշ երեւոյթ մը հանդէս եկաւ որուն վերաբերեալ 
կկկկ’’’’արժէ երկու խօսք ըսելարժէ երկու խօսք ըսելարժէ երկու խօսք ըսելարժէ երկու խօսք ըսել::::    Մեր եկեղեցին, ինչպէս բոլոր Մեր եկեղեցին, ինչպէս բոլոր Մեր եկեղեցին, ինչպէս բոլոր Մեր եկեղեցին, ինչպէս բոլոր 
եկեղեցիները, եկեղեցիները, եկեղեցիները, եկեղեցիները, ««««խոստովանող վկայխոստովանող վկայխոստովանող վկայխոստովանող վկայ» » » » կը կոչեն այն անձերը կը կոչեն այն անձերը կը կոչեն այն անձերը կը կոչեն այն անձերը 
((((ինչպէս Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը), որոնք ենթարկուած են ինչպէս Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը), որոնք ենթարկուած են ինչպէս Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը), որոնք ենթարկուած են ինչպէս Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը), որոնք ենթարկուած են 
բանտբանտբանտբանտարկութեան եւ ծանր աստիճան չարչարանքներու, արկութեան եւ ծանր աստիճան չարչարանքներու, արկութեան եւ ծանր աստիճան չարչարանքներու, արկութեան եւ ծանր աստիճան չարչարանքներու, 
նեղութիւններու, հալածանքներու բայց նահատակութեամբ չէ նեղութիւններու, հալածանքներու բայց նահատակութեամբ չէ նեղութիւններու, հալածանքներու բայց նահատակութեամբ չէ նեղութիւններու, հալածանքներու բայց նահատակութեամբ չէ 
աւարտած իրենց կեանքըաւարտած իրենց կեանքըաւարտած իրենց կեանքըաւարտած իրենց կեանքը::::    

Արդ, այս խոսովանողները, հալածանքներու դադարէն ետք, Արդ, այս խոսովանողները, հալածանքներու դադարէն ետք, Արդ, այս խոսովանողները, հալածանքներու դադարէն ետք, Արդ, այս խոսովանողները, հալածանքներու դադարէն ետք, 
երբեմն ալ նոյն տարիներուն, արձակուելէ ետք, ժողովուրդին երբեմն ալ նոյն տարիներուն, արձակուելէ ետք, ժողովուրդին երբեմն ալ նոյն տարիներուն, արձակուելէ ետք, ժողովուրդին երբեմն ալ նոյն տարիներուն, արձակուելէ ետք, ժողովուրդին 
կողմէ յարգանքի արժանացան. ժողովուկողմէ յարգանքի արժանացան. ժողովուկողմէ յարգանքի արժանացան. ժողովուկողմէ յարգանքի արժանացան. ժողովուրդը սկսաւ դիմել րդը սկսաւ դիմել րդը սկսաւ դիմել րդը սկսաւ դիմել 
այսպիսիներուն, իր մեղքերը խոստովանելու եւ յանցանքներու այսպիսիներուն, իր մեղքերը խոստովանելու եւ յանցանքներու այսպիսիներուն, իր մեղքերը խոստովանելու եւ յանցանքներու այսպիսիներուն, իր մեղքերը խոստովանելու եւ յանցանքներու 
ներում ստանալու համարներում ստանալու համարներում ստանալու համարներում ստանալու համար::::    Ժողովուրդը այսպիսիները կը Ժողովուրդը այսպիսիները կը Ժողովուրդը այսպիսիները կը Ժողովուրդը այսպիսիները կը 
նկատէր Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող նկատէր Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող նկատէր Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող նկատէր Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող 
մարդիկ, եւ ուստի, անպատեհութիւն չէր գտներ անոնց քով մարդիկ, եւ ուստի, անպատեհութիւն չէր գտներ անոնց քով մարդիկ, եւ ուստի, անպատեհութիւն չէր գտներ անոնց քով մարդիկ, եւ ուստի, անպատեհութիւն չէր գտներ անոնց քով 
երթալու, խոստովանելու, աղօթերթալու, խոստովանելու, աղօթերթալու, խոստովանելու, աղօթերթալու, խոստովանելու, աղօթք ու ներում խնդրելու, խորհուրդ ք ու ներում խնդրելու, խորհուրդ ք ու ներում խնդրելու, խորհուրդ ք ու ներում խնդրելու, խորհուրդ 
ու խրատ աղաչելուու խրատ աղաչելուու խրատ աղաչելուու խրատ աղաչելու::::    Այս երեւոյթը սկիզբը որոշ հարցեր ստեղծեց Այս երեւոյթը սկիզբը որոշ հարցեր ստեղծեց Այս երեւոյթը սկիզբը որոշ հարցեր ստեղծեց Այս երեւոյթը սկիզբը որոշ հարցեր ստեղծեց 
եկեղեցւոյ մէջ, բայց հալածանքներու դադարէն վերջ, որովհետեւ եկեղեցւոյ մէջ, բայց հալածանքներու դադարէն վերջ, որովհետեւ եկեղեցւոյ մէջ, բայց հալածանքներու դադարէն վերջ, որովհետեւ եկեղեցւոյ մէջ, բայց հալածանքներու դադարէն վերջ, որովհետեւ 
ալ խոստովանողները եւս մէկ սերունդ մնացին, յաջորդ ալ խոստովանողները եւս մէկ սերունդ մնացին, յաջորդ ալ խոստովանողները եւս մէկ սերունդ մնացին, յաջորդ ալ խոստովանողները եւս մէկ սերունդ մնացին, յաջորդ 
սերունդին չկային, ինքնաբերաբար հարցը դադրեցաւսերունդին չկային, ինքնաբերաբար հարցը դադրեցաւսերունդին չկային, ինքնաբերաբար հարցը դադրեցաւսերունդին չկային, ինքնաբերաբար հարցը դադրեցաւ::::    

Ներելու իշխանՆերելու իշխանՆերելու իշխանՆերելու իշխանութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը ութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը ութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը ութեան մասին ամենէն լուրջ հարցը 
ստեղծուեցաւ մահացու մեղքերու կապակցութեամբստեղծուեցաւ մահացու մեղքերու կապակցութեամբստեղծուեցաւ մահացու մեղքերու կապակցութեամբստեղծուեցաւ մահացու մեղքերու կապակցութեամբ::::    Ամենէն Ամենէն Ամենէն Ամենէն 
փշոտը հաւատքը ուրանալու պարագան էրփշոտը հաւատքը ուրանալու պարագան էրփշոտը հաւատքը ուրանալու պարագան էրփշոտը հաւատքը ուրանալու պարագան էր::::    Յատկապէս 3Յատկապէս 3Յատկապէս 3Յատկապէս 3----րդ րդ րդ րդ 
դարուն, անոնք որոնք հալածանքներու ժամանակ ուրացած էին դարուն, անոնք որոնք հալածանքներու ժամանակ ուրացած էին դարուն, անոնք որոնք հալածանքներու ժամանակ ուրացած էին դարուն, անոնք որոնք հալածանքներու ժամանակ ուրացած էին 
Քրիստոսը, հալածանքներու դադարէն ետք երբ դարձի եկան ու Քրիստոսը, հալածանքներու դադարէն ետք երբ դարձի եկան ու Քրիստոսը, հալածանքներու դադարէն ետք երբ դարձի եկան ու Քրիստոսը, հալածանքներու դադարէն ետք երբ դարձի եկան ու 
զղջացին, պէ՞տք զղջացին, պէ՞տք զղջացին, պէ՞տք զղջացին, պէ՞տք էր անոնց ներել թէ ոչէր անոնց ներել թէ ոչէր անոնց ներել թէ ոչէր անոնց ներել թէ ոչ::::    Արեւմուտքի եկեղեցին Արեւմուտքի եկեղեցին Արեւմուտքի եկեղեցին Արեւմուտքի եկեղեցին 
երկու ժողովներ գումարեց այս հարցը քննարկելու համարերկու ժողովներ գումարեց այս հարցը քննարկելու համարերկու ժողովներ գումարեց այս հարցը քննարկելու համարերկու ժողովներ գումարեց այս հարցը քննարկելու համար::::    
Ժողովը հաստատեց թէ եկեղեցին պէտք է ներողամիտ կեցուածք Ժողովը հաստատեց թէ եկեղեցին պէտք է ներողամիտ կեցուածք Ժողովը հաստատեց թէ եկեղեցին պէտք է ներողամիտ կեցուածք Ժողովը հաստատեց թէ եկեղեցին պէտք է ներողամիտ կեցուածք 
ցուցաբերէ այդպիսիներուն հանդէպ, քանի որ ուրացումը ցուցաբերէ այդպիսիներուն հանդէպ, քանի որ ուրացումը ցուցաբերէ այդպիսիներուն հանդէպ, քանի որ ուրացումը ցուցաբերէ այդպիսիներուն հանդէպ, քանի որ ուրացումը 
հարկադրական ուրացում էր, ակամայ ուրացում էր եւ ոհարկադրական ուրացում էր, ակամայ ուրացում էր եւ ոհարկադրական ուրացում էր, ակամայ ուրացում էր եւ ոհարկադրական ուրացում էր, ակամայ ուրացում էր եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
կամակամակամակամայյյյ::::    

Մեզ հետաքրքրողը Նիկիոյ ժողովին որոշումն էՄեզ հետաքրքրողը Նիկիոյ ժողովին որոշումն էՄեզ հետաքրքրողը Նիկիոյ ժողովին որոշումն էՄեզ հետաքրքրողը Նիկիոյ ժողովին որոշումն է::::    Նիկիոյ Նիկիոյ Նիկիոյ Նիկիոյ 
ժողովը միայն հաւատքի ուղղափառ դաւանութեամբ չզբաղեցաւ, ժողովը միայն հաւատքի ուղղափառ դաւանութեամբ չզբաղեցաւ, ժողովը միայն հաւատքի ուղղափառ դաւանութեամբ չզբաղեցաւ, ժողովը միայն հաւատքի ուղղափառ դաւանութեամբ չզբաղեցաւ, 
այլ նաեւ որոշ կանոններ ճշդեց, եւ կանոններու մէկ այլ նաեւ որոշ կանոններ ճշդեց, եւ կանոններու մէկ այլ նաեւ որոշ կանոններ ճշդեց, եւ կանոններու մէկ այլ նաեւ որոշ կանոններ ճշդեց, եւ կանոններու մէկ 
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տրամադրութիւնը կը վերաբերէր այս հարցինտրամադրութիւնը կը վերաբերէր այս հարցինտրամադրութիւնը կը վերաբերէր այս հարցինտրամադրութիւնը կը վերաբերէր այս հարցին::::    Ժողովը ըսաւ որ Ժողովը ըսաւ որ Ժողովը ըսաւ որ Ժողովը ըսաւ որ 
եկեղեցին պատրաստ է բոլորին ներում շնորհելու, մեկեղեցին պատրաստ է բոլորին ներում շնորհելու, մեկեղեցին պատրաստ է բոլորին ներում շնորհելու, մեկեղեցին պատրաստ է բոլորին ներում շնորհելու, միայն թէ այդ իայն թէ այդ իայն թէ այդ իայն թէ այդ 
տեսակի մեղքի մէջ ինկողը պէտք է երկար տարիներու տեսակի մեղքի մէջ ինկողը պէտք է երկար տարիներու տեսակի մեղքի մէջ ինկողը պէտք է երկար տարիներու տեսակի մեղքի մէջ ինկողը պէտք է երկար տարիներու 
ապաշխարանքէ մը անցնի եւ գործքով ցոյց տայ որ իր ցաւն ու ապաշխարանքէ մը անցնի եւ գործքով ցոյց տայ որ իր ցաւն ու ապաշխարանքէ մը անցնի եւ գործքով ցոյց տայ որ իր ցաւն ու ապաշխարանքէ մը անցնի եւ գործքով ցոյց տայ որ իր ցաւն ու 
ապաշխարութիւնը իրական է, անկեղծ էապաշխարութիւնը իրական է, անկեղծ էապաշխարութիւնը իրական է, անկեղծ էապաշխարութիւնը իրական է, անկեղծ է::::    

Ի՞նչ հանգրուաններէ կամ ի՞նչ աստիճաններէ պէտք է Ի՞նչ հանգրուաններէ կամ ի՞նչ աստիճաններէ պէտք է Ի՞նչ հանգրուաններէ կամ ի՞նչ աստիճաններէ պէտք է Ի՞նչ հանգրուաններէ կամ ի՞նչ աստիճաններէ պէտք է 
անցնէին իրենց հաւատքը ուրացած եւ դարձեալ հաւատքի եկած անցնէին իրենց հաւատքը ուրացած եւ դարձեալ հաւատքի եկած անցնէին իրենց հաւատքը ուրացած եւ դարձեալ հաւատքի եկած անցնէին իրենց հաւատքը ուրացած եւ դարձեալ հաւատքի եկած 
անձերըանձերըանձերըանձերը::::    Երեք աստիճաններէԵրեք աստիճաններէԵրեք աստիճաններէԵրեք աստիճաններէ::::    Առաջին աստիճանը կը կոչուէր Առաջին աստիճանը կը կոչուէր Առաջին աստիճանը կը կոչուէր Առաջին աստիճանը կը կոչուէր 
««««ունկնդիրներու աստիճանունկնդիրներու աստիճանունկնդիրներու աստիճանունկնդիրներու աստիճան»»»»::::    Առաջին այս հանգրուանին, անոնք Առաջին այս հանգրուանին, անոնք Առաջին այս հանգրուանին, անոնք Առաջին այս հանգրուանին, անոնք 
չէին կրնար պաշտամունքի մասնակցիլ, այլ պարզապէս չէին կրնար պաշտամունքի մասնակցիլ, այլ պարզապէս չէին կրնար պաշտամունքի մասնակցիլ, այլ պարզապէս չէին կրնար պաշտամունքի մասնակցիլ, այլ պարզապէս 
ունկնդիր կունկնդիր կունկնդիր կունկնդիր կ’’’’ըլլային դուրսէնըլլային դուրսէնըլլային դուրսէնըլլային դուրսէն::::    

Մենք այսօր ունինք մեր Պատարագին մէջ տող մը՝ Մենք այսօր ունինք մեր Պատարագին մէջ տող մը՝ Մենք այսօր ունինք մեր Պատարագին մէջ տող մը՝ Մենք այսօր ունինք մեր Պատարագին մէջ տող մը՝ ««««առ առ առ առ 
դռունս ելէք եւ աղօթեցէքդռունս ելէք եւ աղօթեցէքդռունս ելէք եւ աղօթեցէքդռունս ելէք եւ աղօթեցէք»»»»    որ սակոր սակոր սակոր սակայն իր գործնական այն իր գործնական այն իր գործնական այն իր գործնական 
նշանակութիւնը կորսնցուցած էնշանակութիւնը կորսնցուցած էնշանակութիւնը կորսնցուցած էնշանակութիւնը կորսնցուցած է::::    Անցեալին, ապաշխարանքի Անցեալին, ապաշխարանքի Անցեալին, ապաշխարանքի Անցեալին, ապաշխարանքի 
վիճակի մէջ եղողները այս տողը ըսուած ատեն, եկեղեցիէն դուրս վիճակի մէջ եղողները այս տողը ըսուած ատեն, եկեղեցիէն դուրս վիճակի մէջ եղողները այս տողը ըսուած ատեն, եկեղեցիէն դուրս վիճակի մէջ եղողները այս տողը ըսուած ատեն, եկեղեցիէն դուրս 
կկկկ ’’’’ելլէին եւ դուռին քով կը սպասէին, բայց այսօր մէկը չելլէին եւ դուռին քով կը սպասէին, բայց այսօր մէկը չելլէին եւ դուռին քով կը սպասէին, բայց այսօր մէկը չելլէին եւ դուռին քով կը սպասէին, բայց այսօր մէկը չ’’’’ելլեր, ելլեր, ելլեր, ելլեր, 
որովհետեւ ապաշխարանքի հասկացողութիւնն ալ փոխուած էորովհետեւ ապաշխարանքի հասկացողութիւնն ալ փոխուած էորովհետեւ ապաշխարանքի հասկացողութիւնն ալ փոխուած էորովհետեւ ապաշխարանքի հասկացողութիւնն ալ փոխուած է::::    
Անցեալին, որոշ մեԱնցեալին, որոշ մեԱնցեալին, որոշ մեԱնցեալին, որոշ մեղքերու համար ապաշխարութեան որոշ ղքերու համար ապաշխարութեան որոշ ղքերու համար ապաշխարութեան որոշ ղքերու համար ապաշխարութեան որոշ 
ժամանակամիջոցներ կը ճշդուէին եկեղեցւոյ կողմէժամանակամիջոցներ կը ճշդուէին եկեղեցւոյ կողմէժամանակամիջոցներ կը ճշդուէին եկեղեցւոյ կողմէժամանակամիջոցներ կը ճշդուէին եկեղեցւոյ կողմէ::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք ապաշխարանքի այս ժամանակամիջոցին մէջ կորոնք ապաշխարանքի այս ժամանակամիջոցին մէջ կորոնք ապաշխարանքի այս ժամանակամիջոցին մէջ կորոնք ապաշխարանքի այս ժամանակամիջոցին մէջ կ’’’’ըլլային՝ ըլլային՝ ըլլային՝ ըլլային՝ 
««««առ դռնուս ելէք եւ աղօթեցէքառ դռնուս ելէք եւ աղօթեցէքառ դռնուս ելէք եւ աղօթեցէքառ դռնուս ելէք եւ աղօթեցէք»»»»    ըսուած ատեն, դուրս կըսուած ատեն, դուրս կըսուած ատեն, դուրս կըսուած ատեն, դուրս կ’’’’ելլէին եւ ելլէին եւ ելլէին եւ ելլէին եւ 
կկկկ’’’’աղօթէինաղօթէինաղօթէինաղօթէին::::    

Ժամանակ մը ետք, երբ տեսնուէր որ իրենց զղջումին մԺամանակ մը ետք, երբ տեսնուէր որ իրենց զղջումին մԺամանակ մը ետք, երբ տեսնուէր որ իրենց զղջումին մԺամանակ մը ետք, երբ տեսնուէր որ իրենց զղջումին մէջ էջ էջ էջ 
անկեղծ էին անոնք, կանկեղծ էին անոնք, կանկեղծ էին անոնք, կանկեղծ էին անոնք, կ’’’’անցնէին երկրորդ խումբի մը մէջ, որ կը անցնէին երկրորդ խումբի մը մէջ, որ կը անցնէին երկրորդ խումբի մը մէջ, որ կը անցնէին երկրորդ խումբի մը մէջ, որ կը 
կոչուէր՝ կոչուէր՝ կոչուէր՝ կոչուէր՝ ««««աղօթողներըաղօթողներըաղօթողներըաղօթողները». ». ». ». եւ այս աղօթողները որոշ աղօթքներու եւ այս աղօթողները որոշ աղօթքներու եւ այս աղօթողները որոշ աղօթքներու եւ այս աղօթողները որոշ աղօթքներու 
իրենք եւս կը մասնակցէին բայց տակաւին եկեղեցւոյ իրենք եւս կը մասնակցէին բայց տակաւին եկեղեցւոյ իրենք եւս կը մասնակցէին բայց տակաւին եկեղեցւոյ իրենք եւս կը մասնակցէին բայց տակաւին եկեղեցւոյ 
հաղորդութեան չէին կրնար գալհաղորդութեան չէին կրնար գալհաղորդութեան չէին կրնար գալհաղորդութեան չէին կրնար գալ::::    

ԵրկուԵրկուԵրկուԵրկու----երեք տարի եւս պէտք էր անցնէր, մինչեւ որ իրենց երեք տարի եւս պէտք էր անցնէր, մինչեւ որ իրենց երեք տարի եւս պէտք էր անցնէր, մինչեւ որ իրենց երեք տարի եւս պէտք էր անցնէր, մինչեւ որ իրենց 
ապաշխարութեապաշխարութեապաշխարութեապաշխարութեան վաւերականութիւնը հաստատուէրան վաւերականութիւնը հաստատուէրան վաւերականութիւնը հաստատուէրան վաւերականութիւնը հաստատուէր::::    Ասկէ Ասկէ Ասկէ Ասկէ 
ետք, կու գային մաս կազմելու երրորդ խումբին որ կը կոչուէր՝ ետք, կու գային մաս կազմելու երրորդ խումբին որ կը կոչուէր՝ ետք, կու գային մաս կազմելու երրորդ խումբին որ կը կոչուէր՝ ետք, կու գային մաս կազմելու երրորդ խումբին որ կը կոչուէր՝ 
««««ծնրադրողներծնրադրողներծնրադրողներծնրադրողներ»»»»::::    Այդպէս կը կոչուէին երրորդ այդ խումբին մաս Այդպէս կը կոչուէին երրորդ այդ խումբին մաս Այդպէս կը կոչուէին երրորդ այդ խումբին մաս Այդպէս կը կոչուէին երրորդ այդ խումբին մաս 
կազմողները, որովհետեւ որոշ ժամանակի մը համար ծունկի կու կազմողները, որովհետեւ որոշ ժամանակի մը համար ծունկի կու կազմողները, որովհետեւ որոշ ժամանակի մը համար ծունկի կու կազմողները, որովհետեւ որոշ ժամանակի մը համար ծունկի կու 
գային եւ իրենց մարմինը որոշ նեղութեան ենթարկելովգային եւ իրենց մարմինը որոշ նեղութեան ենթարկելովգային եւ իրենց մարմինը որոշ նեղութեան ենթարկելովգային եւ իրենց մարմինը որոշ նեղութեան ենթարկելով՝ ՝ ՝ ՝ 
կկկկ’’’’արտայայտէին իրենց ապաշխարութեան տրամադրութիւնըարտայայտէին իրենց ապաշխարութեան տրամադրութիւնըարտայայտէին իրենց ապաշխարութեան տրամադրութիւնըարտայայտէին իրենց ապաշխարութեան տրամադրութիւնը::::    

Այս բոլոր աստիճաններէն անցնելէ եԱյս բոլոր աստիճաններէն անցնելէ եԱյս բոլոր աստիճաններէն անցնելէ եԱյս բոլոր աստիճաններէն անցնելէ ե´́́́տք միայն անոնք տք միայն անոնք տք միայն անոնք տք միայն անոնք 
կրնային եկեղեցի վերադառնալկրնային եկեղեցի վերադառնալկրնային եկեղեցի վերադառնալկրնային եկեղեցի վերադառնալ::::    Սահմանուած տարի կամ Սահմանուած տարի կամ Սահմանուած տարի կամ Սահմանուած տարի կամ 
ժամանակ չկար սակայն. իւրաքանչիւրին պարագային եկեղեցւոյ ժամանակ չկար սակայն. իւրաքանչիւրին պարագային եկեղեցւոյ ժամանակ չկար սակայն. իւրաքանչիւրին պարագային եկեղեցւոյ ժամանակ չկար սակայն. իւրաքանչիւրին պարագային եկեղեցւոյ 
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իշխանութիւնը իիշխանութիւնը իիշխանութիւնը իիշխանութիւնը ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’որոշէր թէ յանցանքի ծանրութեան որոշէր թէ յանցանքի ծանրութեան որոշէր թէ յանցանքի ծանրութեան որոշէր թէ յանցանքի ծանրութեան 
համհամհամհամապատասխան ոապատասխան ոապատասխան ոապատասխան ո´́́́րքան ժամանակ պէտք էր այդ րքան ժամանակ պէտք էր այդ րքան ժամանակ պէտք էր այդ րքան ժամանակ պէտք էր այդ 
ապաշխարութիւնը կատարէրապաշխարութիւնը կատարէրապաշխարութիւնը կատարէրապաշխարութիւնը կատարէր::::    

Աւարտելու համար, երկու տողով մը ըսեմ թէ ինչոԱւարտելու համար, երկու տողով մը ըսեմ թէ ինչոԱւարտելու համար, երկու տողով մը ըսեմ թէ ինչոԱւարտելու համար, երկու տողով մը ըսեմ թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
Հաւատամքը խորհուրդներէն կը խօսի միայն մկրտութեան եւ Հաւատամքը խորհուրդներէն կը խօսի միայն մկրտութեան եւ Հաւատամքը խորհուրդներէն կը խօսի միայն մկրտութեան եւ Հաւատամքը խորհուրդներէն կը խօսի միայն մկրտութեան եւ 
ապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասին::::    Միայն այս երկուքին մասին կը խօսի, Միայն այս երկուքին մասին կը խօսի, Միայն այս երկուքին մասին կը խօսի, Միայն այս երկուքին մասին կը խօսի, 
որովհետեւ այս երկուքը այն խորհուրդներն ենորովհետեւ այս երկուքը այն խորհուրդներն ենորովհետեւ այս երկուքը այն խորհուրդներն ենորովհետեւ այս երկուքը այն խորհուրդներն են, , , , որոնք որոնք որոնք որոնք 
քրիստոնէական մեր կեանքին սկիզբը կը նշենքրիստոնէական մեր կեանքին սկիզբը կը նշենքրիստոնէական մեր կեանքին սկիզբը կը նշենքրիստոնէական մեր կեանքին սկիզբը կը նշեն::::    ԱնոնցմոԱնոնցմոԱնոնցմոԱնոնցմո´́́́վ է որ վ է որ վ է որ վ է որ 
մենք մուտք կը գործենք եկեղեցիմենք մուտք կը գործենք եկեղեցիմենք մուտք կը գործենք եկեղեցիմենք մուտք կը գործենք եկեղեցի::::    ԱնոնցմոԱնոնցմոԱնոնցմոԱնոնցմո´́́́վ է որ Քրիստոսի կը վ է որ Քրիստոսի կը վ է որ Քրիստոսի կը վ է որ Քրիստոսի կը 
պատկանինքպատկանինքպատկանինքպատկանինք::::    Առանց այս երկուքին Քրիստոսի Առանց այս երկուքին Քրիստոսի Առանց այս երկուքին Քրիստոսի Առանց այս երկուքին Քրիստոսի 
պատկանելիութեան հարց չկայպատկանելիութեան հարց չկայպատկանելիութեան հարց չկայպատկանելիութեան հարց չկայ::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Ի յարութիւն մեռելոցԻ յարութիւն մեռելոցԻ յարութիւն մեռելոցԻ յարութիւն մեռելոց::::    Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ Ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ 
մարմարմարմարմնոցմնոցմնոցմնոց»»»»::::    Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ «(«(«(«(Կը հաւատանք) մեռելներու Կը հաւատանք) մեռելներու Կը հաւատանք) մեռելներու Կը հաւատանք) մեռելներու 
յարութեան, հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական յարութեան, հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական յարութեան, հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական յարութեան, հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական 
դատաստանինդատաստանինդատաստանինդատաստանին»»»»::::    

    
Այս յայտարարութիւնը կը խօսի ընդհանուր յարութեան Այս յայտարարութիւնը կը խօսի ընդհանուր յարութեան Այս յայտարարութիւնը կը խօսի ընդհանուր յարութեան Այս յայտարարութիւնը կը խօսի ընդհանուր յարութեան 

մասինմասինմասինմասին::::    Դանիէլ մարգարէն կԴանիէլ մարգարէն կԴանիէլ մարգարէն կԴանիէլ մարգարէն կ’’’’ըսէ թէ ժամանակ պիտի գայ երբ ըսէ թէ ժամանակ պիտի գայ երբ ըսէ թէ ժամանակ պիտի գայ երբ ըսէ թէ ժամանակ պիտի գայ երբ 
հողին մէջ գնացողները պիտի արթննան, եւ ոմանք հողին մէջ գնացողները պիտի արթննան, եւ ոմանք հողին մէջ գնացողները պիտի արթննան, եւ ոմանք հողին մէջ գնացողները պիտի արթննան, եւ ոմանք 
յաւյաւյաւյաւիտենական կեանքը պիտի ժառանգեն եւ ոմանք ալ՝ իտենական կեանքը պիտի ժառանգեն եւ ոմանք ալ՝ իտենական կեանքը պիտի ժառանգեն եւ ոմանք ալ՝ իտենական կեանքը պիտի ժառանգեն եւ ոմանք ալ՝ 
յաւիտենական նախատինքը, կորուստը (Դն 12.2)յաւիտենական նախատինքը, կորուստը (Դն 12.2)յաւիտենական նախատինքը, կորուստը (Դն 12.2)յաւիտենական նախատինքը, կորուստը (Դն 12.2)::::    Գրեթէ նոյնը Գրեթէ նոյնը Գրեթէ նոյնը Գրեթէ նոյնը 
կկկկ’’’’ըսէ Յիսուս (Յհ 5.28ըսէ Յիսուս (Յհ 5.28ըսէ Յիսուս (Յհ 5.28ըսէ Յիսուս (Յհ 5.28----29)29)29)29)::::    Մեռելներու յարութեան վերաբերեալ Մեռելներու յարութեան վերաբերեալ Մեռելներու յարութեան վերաբերեալ Մեռելներու յարութեան վերաբերեալ 
այս հաւատալիքը որ Հին Կտակարանէն կու գար, ամրօրէն այս հաւատալիքը որ Հին Կտակարանէն կու գար, ամրօրէն այս հաւատալիքը որ Հին Կտակարանէն կու գար, ամրօրէն այս հաւատալիքը որ Հին Կտակարանէն կու գար, ամրօրէն 
հաստատուած էր Հրեայ ժողովուրդին կեանքին մէջ, եթէ հաստատուած էր Հրեայ ժողովուրդին կեանքին մէջ, եթէ հաստատուած էր Հրեայ ժողովուրդին կեանքին մէջ, եթէ հաստատուած էր Հրեայ ժողովուրդին կեանքին մէջ, եթէ 
բացառութիւն սեպենք Սադուկեցիներուն պարագանբացառութիւն սեպենք Սադուկեցիներուն պարագանբացառութիւն սեպենք Սադուկեցիներուն պարագանբացառութիւն սեպենք Սադուկեցիներուն պարագան::::    Ասոր Ասոր Ասոր Ասոր 
գեղեցկագոյն վկայութիւնը ունինք Յոհաննէսի Աւետարանին մէջգեղեցկագոյն վկայութիւնը ունինք Յոհաննէսի Աւետարանին մէջգեղեցկագոյն վկայութիւնը ունինք Յոհաննէսի Աւետարանին մէջգեղեցկագոյն վկայութիւնը ունինք Յոհաննէսի Աւետարանին մէջ::::    
Ղազարոսի մեռնելէն չորս օր ետք Յիսուս Բեթանիա եկաւՂազարոսի մեռնելէն չորս օր ետք Յիսուս Բեթանիա եկաւՂազարոսի մեռնելէն չորս օր ետք Յիսուս Բեթանիա եկաւՂազարոսի մեռնելէն չորս օր ետք Յիսուս Բեթանիա եկաւ::::    
Մարթա անոր ըսաւ. Մարթա անոր ըսաւ. Մարթա անոր ըսաւ. Մարթա անոր ըսաւ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր ր, եթէ հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր ր, եթէ հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր ր, եթէ հոս ըլլայիր՝ եղբայրս չէր 
մեռներմեռներմեռներմեռներ»»»»::::    Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. ««««Եղբայրդ յարութիւնԵղբայրդ յարութիւնԵղբայրդ յարութիւնԵղբայրդ յարութիւն    պիտի պիտի պիտի պիտի 
առնէառնէառնէառնէ»»»»::::    Մարթա ըսաւ. Մարթա ըսաւ. Մարթա ըսաւ. Մարթա ըսաւ. ««««Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին 
օրըօրըօրըօրը»»»» ( ( ( (Յհ 11.21Յհ 11.21Յհ 11.21Յհ 11.21----24)24)24)24)::::    Մարթայի այս բառերը ցոյց կու տան, որ Մարթայի այս բառերը ցոյց կու տան, որ Մարթայի այս բառերը ցոյց կու տան, որ Մարթայի այս բառերը ցոյց կու տան, որ 
Հրեաներու մտքին մէջ, ընդհանուր յարութեան գաղափարը Հրեաներու մտքին մէջ, ընդհանուր յարութեան գաղափարը Հրեաներու մտքին մէջ, ընդհանուր յարութեան գաղափարը Հրեաներու մտքին մէջ, ընդհանուր յարութեան գաղափարը 
համոզում ու հաւատալիք դարձած էրհամոզում ու հաւատալիք դարձած էրհամոզում ու հաւատալիք դարձած էրհամոզում ու հաւատալիք դարձած էր::::    

Խօսինք երկու տարբեր բաներու մասին՝ հոգիներու Խօսինք երկու տարբեր բաներու մասին՝ հոգիներու Խօսինք երկու տարբեր բաներու մասին՝ հոգիներու Խօսինք երկու տարբեր բաներու մասին՝ հոգիներու 
անմահութեաանմահութեաանմահութեաանմահութեան եւ մարմիններու յարութեանն եւ մարմիններու յարութեանն եւ մարմիններու յարութեանն եւ մարմիններու յարութեան::::    Հոգին իր Հոգին իր Հոգին իր Հոգին իր 
ստեղծումով արդէն իսկ անմահ էստեղծումով արդէն իսկ անմահ էստեղծումով արդէն իսկ անմահ էստեղծումով արդէն իսկ անմահ է::::    Մինչդեռ մարմինը այդպէս չէՄինչդեռ մարմինը այդպէս չէՄինչդեռ մարմինը այդպէս չէՄինչդեռ մարմինը այդպէս չէ::::    
Մարմինը Աստուծոյ կողմէ իբրեւ մահկանացու գոյութիւն մը Մարմինը Աստուծոյ կողմէ իբրեւ մահկանացու գոյութիւն մը Մարմինը Աստուծոյ կողմէ իբրեւ մահկանացու գոյութիւն մը Մարմինը Աստուծոյ կողմէ իբրեւ մահկանացու գոյութիւն մը 
ստեղծուած էստեղծուած էստեղծուած էստեղծուած է::::    Բայց ժամանակ պիտի գայ երբ իԲայց ժամանակ պիտի գայ երբ իԲայց ժամանակ պիտի գայ երբ իԲայց ժամանակ պիտի գայ երբ ի´́́́նքն ալ պիտի նքն ալ պիտի նքն ալ պիտի նքն ալ պիտի 
դառնայ անմահ ճիշդ հոգիին նման, եւ ատիկա պիտի ըլլալ դառնայ անմահ ճիշդ հոգիին նման, եւ ատիկա պիտի ըլլալ դառնայ անմահ ճիշդ հոգիին նման, եւ ատիկա պիտի ըլլալ դառնայ անմահ ճիշդ հոգիին նման, եւ ատիկա պիտի ըլլալ 
յարույարույարույարութենէն ետքթենէն ետքթենէն ետքթենէն ետք::::    

Ոմանք ոՈմանք ոՈմանք ոՈմանք ո´́́́չ հոգիի գոյութեան կը հաւատան եւ ոչ հոգիի գոյութեան կը հաւատան եւ ոչ հոգիի գոյութեան կը հաւատան եւ ոչ հոգիի գոյութեան կը հաւատան եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
մեռելներու յարութեան մասին կմեռելներու յարութեան մասին կմեռելներու յարութեան մասին կմեռելներու յարութեան մասին կ’’’’ուզեն խօսիլ կամ լսելուզեն խօսիլ կամ լսելուզեն խօսիլ կամ լսելուզեն խօսիլ կամ լսել::::    Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ 
ակնարկեցի Սադուկեցիներունակնարկեցի Սադուկեցիներունակնարկեցի Սադուկեցիներունակնարկեցի Սադուկեցիներուն::::    Անոնք հոգիի գոյութեան եւ Անոնք հոգիի գոյութեան եւ Անոնք հոգիի գոյութեան եւ Անոնք հոգիի գոյութեան եւ 
մարմնաւոր յարութեան չէին հաւատար (Մտ 22.23)մարմնաւոր յարութեան չէին հաւատար (Մտ 22.23)մարմնաւոր յարութեան չէին հաւատար (Մտ 22.23)մարմնաւոր յարութեան չէին հաւատար (Մտ 22.23)::::    
Աստուածաշունչէն դուրս նաեւ ունինք որոշ հոԱստուածաշունչէն դուրս նաեւ ունինք որոշ հոԱստուածաշունչէն դուրս նաեւ ունինք որոշ հոԱստուածաշունչէն դուրս նաեւ ունինք որոշ հոսանքներ որոնք սանքներ որոնք սանքներ որոնք սանքներ որոնք 
կը մերժեն յարութեան գաղափարըկը մերժեն յարութեան գաղափարըկը մերժեն յարութեան գաղափարըկը մերժեն յարութեան գաղափարը::::    Յոյն իմաստասէր աշխարհին Յոյն իմաստասէր աշխարհին Յոյն իմաստասէր աշխարհին Յոյն իմաստասէր աշխարհին 
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մէջ կային եւ կան երկու տեսութիւններմէջ կային եւ կան երկու տեսութիւններմէջ կային եւ կան երկու տեսութիւններմէջ կային եւ կան երկու տեսութիւններ::::    Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ընդունէին ընդունէին ընդունէին ընդունէին 
հոգիին անմահութիւնը իսկ ուրիշներ կը մերժէին, ըսելով, թէ հոգիին անմահութիւնը իսկ ուրիշներ կը մերժէին, ըսելով, թէ հոգիին անմահութիւնը իսկ ուրիշներ կը մերժէին, ըսելով, թէ հոգիին անմահութիւնը իսկ ուրիշներ կը մերժէին, ըսելով, թէ 
մարդը ոչինչէն ստեղծուած է եւ մահէն ետք նոյն այդ ոչինչին կը մարդը ոչինչէն ստեղծուած է եւ մահէն ետք նոյն այդ ոչինչին կը մարդը ոչինչէն ստեղծուած է եւ մահէն ետք նոյն այդ ոչինչին կը մարդը ոչինչէն ստեղծուած է եւ մահէն ետք նոյն այդ ոչինչին կը 
դառնայդառնայդառնայդառնայ::::    

Տակաւին, կՏակաւին, կՏակաւին, կՏակաւին, կային ուրիշներ որոնք թէպէտ կային ուրիշներ որոնք թէպէտ կային ուրիշներ որոնք թէպէտ կային ուրիշներ որոնք թէպէտ կ’’’’ընդունէին ընդունէին ընդունէին ընդունէին 
հոգիներու անմահութիւնը բայց այս անգամ մարմիններու հոգիներու անմահութիւնը բայց այս անգամ մարմիններու հոգիներու անմահութիւնը բայց այս անգամ մարմիններու հոգիներու անմահութիւնը բայց այս անգամ մարմիններու 
յարութիւնը կը մերժէինյարութիւնը կը մերժէինյարութիւնը կը մերժէինյարութիւնը կը մերժէին:::: 2 2 2 2----րդ դարուն ապրած՝ Մարկիոն րդ դարուն ապրած՝ Մարկիոն րդ դարուն ապրած՝ Մարկիոն րդ դարուն ապրած՝ Մարկիոն 
անունով աղանդաւոր մը, ինչպէս նաեւ 3անունով աղանդաւոր մը, ինչպէս նաեւ 3անունով աղանդաւոր մը, ինչպէս նաեւ 3անունով աղանդաւոր մը, ինչպէս նաեւ 3----րդ դարուն ապրած՝ րդ դարուն ապրած՝ րդ դարուն ապրած՝ րդ դարուն ապրած՝ 
Մանի անունով աղանդաւոր մը որուն հետեւորդները կը Մանի անունով աղանդաւոր մը որուն հետեւորդները կը Մանի անունով աղանդաւոր մը որուն հետեւորդները կը Մանի անունով աղանդաւոր մը որուն հետեւորդները կը 
կոչուէին՝ Մանիքէակոչուէին՝ Մանիքէակոչուէին՝ Մանիքէակոչուէին՝ Մանիքէական աղանդաւորներ, կը մերժէին կան աղանդաւորներ, կը մերժէին կան աղանդաւորներ, կը մերժէին կան աղանդաւորներ, կը մերժէին 
մարմնաւոր յարութիւնը, որովհետեւ, անոնք մարմինը չամարմնաւոր յարութիւնը, որովհետեւ, անոնք մարմինը չամարմնաւոր յարութիւնը, որովհետեւ, անոնք մարմինը չամարմնաւոր յարութիւնը, որովհետեւ, անոնք մարմինը չա´́́́ր կը ր կը ր կը ր կը 
նկատէին եւ ուստի, կը տրամաբանէին որ Աստուած չի կրնար նկատէին եւ ուստի, կը տրամաբանէին որ Աստուած չի կրնար նկատէին եւ ուստի, կը տրամաբանէին որ Աստուած չի կրնար նկատէին եւ ուստի, կը տրամաբանէին որ Աստուած չի կրնար 
չար բանի մը յարութիւն տալչար բանի մը յարութիւն տալչար բանի մը յարութիւն տալչար բանի մը յարութիւն տալ::::    

Մեր Հաւատամքի աւարտին նզովքի բաժին մը ունինք, որ իր Մեր Հաւատամքի աւարտին նզովքի բաժին մը ունինք, որ իր Մեր Հաւատամքի աւարտին նզովքի բաժին մը ունինք, որ իր Մեր Հաւատամքի աւարտին նզովքի բաժին մը ունինք, որ իր 
մէջ չունի մեռելներու յարութեան վերաբերողմէջ չունի մեռելներու յարութեան վերաբերողմէջ չունի մեռելներու յարութեան վերաբերողմէջ չունի մեռելներու յարութեան վերաբերող    բաժին, բայց երբ բաժին, բայց երբ բաժին, բայց երբ բաժին, բայց երբ 
նայինք սկզբնական Յունարէն բնագիրին, բաւական բաներ նայինք սկզբնական Յունարէն բնագիրին, բաւական բաներ նայինք սկզբնական Յունարէն բնագիրին, բաւական բաներ նայինք սկզբնական Յունարէն բնագիրին, բաւական բաներ 
նոզովելէ ետք, Եպիփան Կիպրացին կնոզովելէ ետք, Եպիփան Կիպրացին կնոզովելէ ետք, Եպիփան Կիպրացին կնոզովելէ ետք, Եպիփան Կիպրացին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եւ կը նզովենք այն Եւ կը նզովենք այն Եւ կը նզովենք այն Եւ կը նզովենք այն 
բոլորը որոնք չեն խոստովանիր մարմինի յարութիւնըբոլորը որոնք չեն խոստովանիր մարմինի յարութիւնըբոլորը որոնք չեն խոստովանիր մարմինի յարութիւնըբոլորը որոնք չեն խոստովանիր մարմինի յարութիւնը»»»»::::    

Հարկաւ մեռելներու յարութիւնը ուրացողները միայն Հարկաւ մեռելներու յարութիւնը ուրացողները միայն Հարկաւ մեռելներու յարութիւնը ուրացողները միայն Հարկաւ մեռելներու յարութիւնը ուրացողները միայն 
վերոյիշեալ երկու աղանդաւորները չէինվերոյիշեալ երկու աղանդաւորները չէինվերոյիշեալ երկու աղանդաւորները չէինվերոյիշեալ երկու աղանդաւորները չէին::::    Կային նաեւ ուրիշներԿային նաեւ ուրիշներԿային նաեւ ուրիշներԿային նաեւ ուրիշներ::::    
Ս. Յովհան Որոտնեցի կՍ. Յովհան Որոտնեցի կՍ. Յովհան Որոտնեցի կՍ. Յովհան Որոտնեցի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Առաջին մոլորութիւնը՝ Առաջին մոլորութիւնը՝ Առաջին մոլորութիւնը՝ Առաջին մոլորութիւնը՝ 
Վաղետիանոսինն է, Սադուկեցիներուն սերմը ունէր եւ Վաղետիանոսինն է, Սադուկեցիներուն սերմը ունէր եւ Վաղետիանոսինն է, Սադուկեցիներուն սերմը ունէր եւ Վաղետիանոսինն է, Սադուկեցիներուն սերմը ունէր եւ 
ամբողջութեամբ ուրացաւ մարմիններու յարութիւնըամբողջութեամբ ուրացաւ մարմիններու յարութիւնըամբողջութեամբ ուրացաւ մարմիններու յարութիւնըամբողջութեամբ ուրացաւ մարմիններու յարութիւնը::::    Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ 
մոլորութիւնը՝ Հիմենէոսինը եւ Ֆիլետոսինն է, որոնք մոլորութիւնը՝ Հիմենէոսինը եւ Ֆիլետոսինն է, որոնք մոլորութիւնը՝ Հիմենէոսինը եւ Ֆիլետոսինն է, որոնք մոլորութիւնը՝ Հիմենէոսինը եւ Ֆիլետոսինն է, որոնք 
ճշմարտութենէն մոլորեցան յայտարարելովճշմարտութենէն մոլորեցան յայտարարելովճշմարտութենէն մոլորեցան յայտարարելովճշմարտութենէն մոլորեցան յայտարարելով    թէ յարութիւնը թէ յարութիւնը թէ յարութիւնը թէ յարութիւնը 
արդէն իսկ եղած է, կամ չհաւատացին մարմնաւոր յարութեան, արդէն իսկ եղած է, կամ չհաւատացին մարմնաւոր յարութեան, արդէն իսկ եղած է, կամ չհաւատացին մարմնաւոր յարութեան, արդէն իսկ եղած է, կամ չհաւատացին մարմնաւոր յարութեան, 
այլ միայն հոգեւոր յարութեան. կամ՝ չէին ընդուներ թէ ուրիշ այլ միայն հոգեւոր յարութեան. կամ՝ չէին ընդուներ թէ ուրիշ այլ միայն հոգեւոր յարութեան. կամ՝ չէին ընդուներ թէ ուրիշ այլ միայն հոգեւոր յարութեան. կամ՝ չէին ընդուներ թէ ուրիշ 
մէկը յարութիւն առաւ, բացի անոնցմէ՝ որոնք Քրիստոսի հետ մէկը յարութիւն առաւ, բացի անոնցմէ՝ որոնք Քրիստոսի հետ մէկը յարութիւն առաւ, բացի անոնցմէ՝ որոնք Քրիստոսի հետ մէկը յարութիւն առաւ, բացի անոնցմէ՝ որոնք Քրիստոսի հետ 
յարութիւն առինյարութիւն առինյարութիւն առինյարութիւն առին::::    Երրորդ մոլորութիւնը անոնց է՝ որոնք Երրորդ մոլորութիւնը անոնց է՝ որոնք Երրորդ մոլորութիւնը անոնց է՝ որոնք Երրորդ մոլորութիւնը անոնց է՝ որոնք 
կկկկ’’’’ընդունին թէ ապագային յաընդունին թէ ապագային յաընդունին թէ ապագային յաընդունին թէ ապագային յարութիւն պիտի ըլլայ, բայց որութիւն պիտի ըլլայ, բայց որութիւն պիտի ըլլայ, բայց որութիւն պիտի ըլլայ, բայց ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
նոյն մարմինները յարութիւն պիտի առնեն, այլ հոգիները նոյն մարմինները յարութիւն պիտի առնեն, այլ հոգիները նոյն մարմինները յարութիւն պիտի առնեն, այլ հոգիները նոյն մարմինները յարութիւն պիտի առնեն, այլ հոգիները 
երկնային մարմին պիտի առնեներկնային մարմին պիտի առնեներկնային մարմին պիտի առնեներկնային մարմին պիտի առնեն::::    Չորրորդ մոլորութիւնը՝ Չորրորդ մոլորութիւնը՝ Չորրորդ մոլորութիւնը՝ Չորրորդ մոլորութիւնը՝ 
Կոստանդնուպոլիսի Եւտիքոս Պատրիարքինն է, որ ըսաւ, թէ՝ Կոստանդնուպոլիսի Եւտիքոս Պատրիարքինն է, որ ըսաւ, թէ՝ Կոստանդնուպոլիսի Եւտիքոս Պատրիարքինն է, որ ըսաւ, թէ՝ Կոստանդնուպոլիսի Եւտիքոս Պատրիարքինն է, որ ըսաւ, թէ՝ 
յարութեան ատեն մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի յարութեան ատեն մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի յարութեան ատեն մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի յարութեան ատեն մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի 
ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    Հինգերորդ մՀինգերորդ մՀինգերորդ մՀինգերորդ մոլորութիւնը՝ Կերինդոսինն է, որ առասպել կը ոլորութիւնը՝ Կերինդոսինն է, որ առասպել կը ոլորութիւնը՝ Կերինդոսինն է, որ առասպել կը ոլորութիւնը՝ Կերինդոսինն է, որ առասպել կը 
պատմէ, ըսելով, թէ՝ յարութենէն ետք երկրի վրայ հազար տարի պատմէ, ըսելով, թէ՝ յարութենէն ետք երկրի վրայ հազար տարի պատմէ, ըսելով, թէ՝ յարութենէն ետք երկրի վրայ հազար տարի պատմէ, ըսելով, թէ՝ յարութենէն ետք երկրի վրայ հազար տարի 
արքայութիւն պիտի ըլլայարքայութիւն պիտի ըլլայարքայութիւն պիտի ըլլայարքայութիւն պիտի ըլլայ»»»»::::    
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Կան նաեւ ուրիշներ որոնք կը մերժեն ընդհանրական Կան նաեւ ուրիշներ որոնք կը մերժեն ընդհանրական Կան նաեւ ուրիշներ որոնք կը մերժեն ընդհանրական Կան նաեւ ուրիշներ որոնք կը մերժեն ընդհանրական 
յարութիւնը եւ կը յայտարարեն թէ մեղաւորները յարութիւն յարութիւնը եւ կը յայտարարեն թէ մեղաւորները յարութիւն յարութիւնը եւ կը յայտարարեն թէ մեղաւորները յարութիւն յարութիւնը եւ կը յայտարարեն թէ մեղաւորները յարութիւն 
պիտի չառնեն, այլ միայն արդարներըպիտի չառնեն, այլ միայն արդարներըպիտի չառնեն, այլ միայն արդարներըպիտի չառնեն, այլ միայն արդարները::::    Ներկայիս, նոյնը կՆերկայիս, նոյնը կՆերկայիս, նոյնը կՆերկայիս, նոյնը կ’’’’ըսեն ըսեն ըսեն ըսեն 
Եհովայի ՎկաներըԵհովայի ՎկաներըԵհովայի ՎկաներըԵհովայի Վկաները::::    Թէ յարութիւնը ընդհանրական է՝ ամենայն Թէ յարութիւնը ընդհանրական է՝ ամենայն Թէ յարութիւնը ընդհանրական է՝ ամենայն Թէ յարութիւնը ընդհանրական է՝ ամենայն 
յստակութեամբ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջյստակութեամբ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջյստակութեամբ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջյստակութեամբ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ::::    
Օրինակ, Պօղոս առաքեալ կՕրինակ, Պօղոս առաքեալ կՕրինակ, Պօղոս առաքեալ կՕրինակ, Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուծմով այն յոյսը ունիմ՝ Աստուծմով այն յոյսը ունիմ՝ Աստուծմով այն յոյսը ունիմ՝ Աստուծմով այն յոյսը ունիմ՝ 
ինչպէս ասոնք (Փարիսեցիները) իրենք ալ կինչպէս ասոնք (Փարիսեցիները) իրենք ալ կինչպէս ասոնք (Փարիսեցիները) իրենք ալ կինչպէս ասոնք (Փարիսեցիները) իրենք ալ կ’’’’ընդունին՝ թէ բոլոր ընդունին՝ թէ բոլոր ընդունին՝ թէ բոլոր ընդունին՝ թէ բոլոր 
մեռելները, թէմեռելները, թէմեռելները, թէմեռելները, թէ´́́́    արդարներ եւ թէարդարներ եւ թէարդարներ եւ թէարդարներ եւ թէ´́́́    մեղաւորներ, յարութիւն պիտի մեղաւորներ, յարութիւն պիտի մեղաւորներ, յարութիւն պիտի մեղաւորներ, յարութիւն պիտի 
առնենառնենառնենառնեն»»»» ( ( ( (Գրծ 24.15)Գրծ 24.15)Գրծ 24.15)Գրծ 24.15)::::    

Մարմիններու յարութեան անհերքելի ապացոյց մըն է Յոբին Մարմիններու յարութեան անհերքելի ապացոյց մըն է Յոբին Մարմիններու յարութեան անհերքելի ապացոյց մըն է Յոբին Մարմիններու յարութեան անհերքելի ապացոյց մըն է Յոբին 
ըսածը. ըսածը. ըսածը. ըսածը. ««««Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի 
երկրի վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի, բայց դարձեալ երկրի վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի, բայց դարձեալ երկրի վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի, բայց դարձեալ երկրի վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի, բայց դարձեալ 
այս մարմինովս զԱստուած պայս մարմինովս զԱստուած պայս մարմինովս զԱստուած պայս մարմինովս զԱստուած պիտի տեսնեմիտի տեսնեմիտի տեսնեմիտի տեսնեմ::::    Ես ինքս պիտի Ես ինքս պիտի Ես ինքս պիտի Ես ինքս պիտի 
տեսնեմ զայն, իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերովտեսնեմ զայն, իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերովտեսնեմ զայն, իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերովտեսնեմ զայն, իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»»»»    
((((Յոբ 19.25Յոբ 19.25Յոբ 19.25Յոբ 19.25----27)27)27)27)::::    Այստեղ Յոբ երկու բանի մասին կը խօսի, նախ կը Այստեղ Յոբ երկու բանի մասին կը խօսի, նախ կը Այստեղ Յոբ երկու բանի մասին կը խօսի, նախ կը Այստեղ Յոբ երկու բանի մասին կը խօսի, նախ կը 
խօսի մարմնաւոր յարութեան մասին, եւ երկրորդ, կը շեշտէ թէ խօսի մարմնաւոր յարութեան մասին, եւ երկրորդ, կը շեշտէ թէ խօսի մարմնաւոր յարութեան մասին, եւ երկրորդ, կը շեշտէ թէ խօսի մարմնաւոր յարութեան մասին, եւ երկրորդ, կը շեշտէ թէ 
նոյն մեր մարմիններն են որ յարութիւն պիտի առնեն, հարկաւ նոյն մեր մարմիններն են որ յարութիւն պիտի առնեն, հարկաւ նոյն մեր մարմիններն են որ յարութիւն պիտի առնեն, հարկաւ նոյն մեր մարմիններն են որ յարութիւն պիտի առնեն, հարկաւ 
հհհհրաշակերպուած ձեւովրաշակերպուած ձեւովրաշակերպուած ձեւովրաշակերպուած ձեւով::::    

Մարմիններու յարութեան վստահութիւնը մեր Տէրը Յիսուս Մարմիններու յարութեան վստահութիւնը մեր Տէրը Յիսուս Մարմիններու յարութեան վստահութիւնը մեր Տէրը Յիսուս Մարմիններու յարութեան վստահութիւնը մեր Տէրը Յիսուս 
Քրիստոս ինք եւս մեզի տուաւ, երբ ըսաւ. Քրիստոս ինք եւս մեզի տուաւ, երբ ըսաւ. Քրիստոս ինք եւս մեզի տուաւ, երբ ըսաւ. Քրիստոս ինք եւս մեզի տուաւ, երբ ըսաւ. ««««Ինչպէս որ Հայրը Ինչպէս որ Հայրը Ինչպէս որ Հայրը Ինչպէս որ Հայրը 
մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ 
Որդին կեանք կու տայ իր ուզածներունՈրդին կեանք կու տայ իր ուզածներունՈրդին կեանք կու տայ իր ուզածներունՈրդին կեանք կու տայ իր ուզածներուն::::    Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի 
դատեր, այլ դատդատեր, այլ դատդատեր, այլ դատդատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է ելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է ելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է ելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է 
Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը 
կը պատուենկը պատուենկը պատուենկը պատուեն::::    Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ 
զայն ղրկած էզայն ղրկած էզայն ղրկած էզայն ղրկած է::::    Լաւ գիտցէք, ով որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը Լաւ գիտցէք, ով որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը Լաւ գիտցէք, ով որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը Լաւ գիտցէք, ով որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը 
հաւատայ անոր՝ որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանքհաւատայ անոր՝ որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանքհաւատայ անոր՝ որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանքհաւատայ անոր՝ որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանք    ունի եւ ունի եւ ունի եւ ունի եւ 
պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի 
անցած էանցած էանցած էանցած է::::    ՀաստաՀաստաՀաստաՀաստա´́́́տ գիտցէք, ժամանակ կու գայ եւ արդէն իսկ տ գիտցէք, ժամանակ կու գայ եւ արդէն իսկ տ գիտցէք, ժամանակ կու գայ եւ արդէն իսկ տ գիտցէք, ժամանակ կու գայ եւ արդէն իսկ 
եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ 
լսողները պիտի ապրինլսողները պիտի ապրինլսողները պիտի ապրինլսողները պիտի ապրին::::    Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք 
պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է 
նաեւ Որդիիննաեւ Որդիիննաեւ Որդիիննաեւ Որդիին::::    Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ 
Որդիին, որովհետեւ անիկա Մարդու Որդին էՈրդիին, որովհետեւ անիկա Մարդու Որդին էՈրդիին, որովհետեւ անիկա Մարդու Որդին էՈրդիին, որովհետեւ անիկա Մարդու Որդին է::::    Ուրեմն, միՈւրեմն, միՈւրեմն, միՈւրեմն, մի´́́́    
զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր 
անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ 
դուրս գան. անոնդուրս գան. անոնդուրս գան. անոնդուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն ք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն ք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն ք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն 
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եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի 
առնեն եւ դատապարտուինառնեն եւ դատապարտուինառնեն եւ դատապարտուինառնեն եւ դատապարտուին» » » » ((((Յհ 5.21Յհ 5.21Յհ 5.21Յհ 5.21----29)29)29)29)::::    

Ուրիշ առիթով մը երբ ինքզինք կը ներկայացնէր իբրեւ Ուրիշ առիթով մը երբ ինքզինք կը ներկայացնէր իբրեւ Ուրիշ առիթով մը երբ ինքզինք կը ներկայացնէր իբրեւ Ուրիշ առիթով մը երբ ինքզինք կը ներկայացնէր իբրեւ 
երկինքէն իջած Հացը՝ ըսաւ. երկինքէն իջած Հացը՝ ըսաւ. երկինքէն իջած Հացը՝ ըսաւ. երկինքէն իջած Հացը՝ ըսաւ. ««««Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ Զիս ղրկող Հօրս կամքն է, որ 
չկորսնցնեմ ոչկորսնցնեմ ոչկորսնցնեմ ոչկորսնցնեմ ո´́́́չ իսկչ իսկչ իսկչ իսկ    մէկը բոլոր անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ մէկը բոլոր անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ մէկը բոլոր անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ մէկը բոլոր անոնցմէ՝ որ ինծի տուաւ, այլ 
յարուցանեմ զայն վերջին օրըյարուցանեմ զայն վերջին օրըյարուցանեմ զայն վերջին օրըյարուցանեմ զայն վերջին օրը::::    Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.----    Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի 
ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը» » » » ((((Յհ 6.39Յհ 6.39Յհ 6.39Յհ 6.39----40, 40, 40, 40, 
տետետետե´́́́ս նաեւ 53ս նաեւ 53ս նաեւ 53ս նաեւ 53----54 54 54 54 համարները)համարները)համարները)համարները)::::    

Քրիստոսի մարմնաւՔրիստոսի մարմնաւՔրիստոսի մարմնաւՔրիստոսի մարմնաւոր յարութիւնը գրաւական եւ ապացոյց որ յարութիւնը գրաւական եւ ապացոյց որ յարութիւնը գրաւական եւ ապացոյց որ յարութիւնը գրաւական եւ ապացոյց 
է որ մենք եւս մարմնապէս յարութիւն պիտի առնենքէ որ մենք եւս մարմնապէս յարութիւն պիտի առնենքէ որ մենք եւս մարմնապէս յարութիւն պիտի առնենքէ որ մենք եւս մարմնապէս յարութիւն պիտի առնենք::::    Այս Այս Այս Այս 
ուղղութեամբ Պետրոս առաքեալ կուղղութեամբ Պետրոս առաքեալ կուղղութեամբ Պետրոս առաքեալ կուղղութեամբ Պետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Օրհնեալ է Աստուած, Օրհնեալ է Աստուած, Օրհնեալ է Աստուած, Օրհնեալ է Աստուած, 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմութեամբ 
մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն մեզ վերստին ծնաւ, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի մեռելներէն 
յարութիյարութիյարութիյարութիւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի ւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի ւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի ւն առնելովը ունենանք այն կենդանի յոյսը՝ թէ պիտի 
ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ երկինքի ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ երկինքի ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ երկինքի ժառանգենք անեղծ, անարատ եւ անթառամ կեանքը, որ երկինքի 
մէջ պահուած է ձեզի համարմէջ պահուած է ձեզի համարմէջ պահուած է ձեզի համարմէջ պահուած է ձեզի համար»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 1.3Ա.Պտ 1.3Ա.Պտ 1.3Ա.Պտ 1.3----4)4)4)4)::::    

Իսկ Պօղոս առաքեալ կԻսկ Պօղոս առաքեալ կԻսկ Պօղոս առաքեալ կԻսկ Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք, սակայն, երկինքի Մենք, սակայն, երկինքի Մենք, սակայն, երկինքի Մենք, սակայն, երկինքի 
քաղաքացիներ ենք եւ հոնկէքաղաքացիներ ենք եւ հոնկէքաղաքացիներ ենք եւ հոնկէքաղաքացիներ ենք եւ հոնկէ´́́́    կը սպասենք որ գայ մեր Փրկիչը՝ կը սպասենք որ գայ մեր Փրկիչը՝ կը սպասենք որ գայ մեր Փրկիչը՝ կը սպասենք որ գայ մեր Փրկիչը՝ 
Տէր ՅիսուսՏէր ՅիսուսՏէր ՅիսուսՏէր Յիսուս    Քրիստոս, որ մեր մահկանացու մարմինները պիտի Քրիստոս, որ մեր մահկանացու մարմինները պիտի Քրիստոս, որ մեր մահկանացու մարմինները պիտի Քրիստոս, որ մեր մահկանացու մարմինները պիտի 
կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր 
զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ իր իշխանութեան զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ իր իշխանութեան զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ իր իշխանութեան զօրութեամբը, որով կրնայ ամէն ինչ իր իշխանութեան 
ենթարկելենթարկելենթարկելենթարկել»»»» ( ( ( (Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20Փլպ 3.20----21)21)21)21)::::    

Երբ խօսեցանք Քրիստոսի մարմինին մասին, ըսինք, որ Երբ խօսեցանք Քրիստոսի մարմինին մասին, ըսինք, որ Երբ խօսեցանք Քրիստոսի մարմինին մասին, ըսինք, որ Երբ խօսեցանք Քրիստոսի մարմինին մասին, ըսինք, որ 
ատիկա զուտ հոգեւոր մարմին մը չէրատիկա զուտ հոգեւոր մարմին մը չէրատիկա զուտ հոգեւոր մարմին մը չէրատիկա զուտ հոգեւոր մարմին մը չէր::::    Այս պաԱյս պաԱյս պաԱյս պարագայիս, րագայիս, րագայիս, րագայիս, 
««««հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր» » » » ըսելով կը հասկնամ՝ երեւութականըսելով կը հասկնամ՝ երեւութականըսելով կը հասկնամ՝ երեւութականըսելով կը հասկնամ՝ երեւութական::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, այլ իրակամարմինը երեւութական մարմին մը չէր, այլ իրակամարմինը երեւութական մարմին մը չէր, այլ իրակամարմինը երեւութական մարմին մը չէր, այլ իրակա´́́́ն մարմին, ն մարմին, ն մարմին, ն մարմին, 
շօշափելիշօշափելիշօշափելիշօշափելի´́́́    մարմինմարմինմարմինմարմին::::    Եւ ասիկա ինքն իսկ ցոյց տուաւ երբ իր Եւ ասիկա ինքն իսկ ցոյց տուաւ երբ իր Եւ ասիկա ինքն իսկ ցոյց տուաւ երբ իր Եւ ասիկա ինքն իսկ ցոյց տուաւ երբ իր 
տասնըմէկ աշակերտներուն ըսաւ. տասնըմէկ աշակերտներուն ըսաւ. տասնըմէկ աշակերտներուն ըսաւ. տասնըմէկ աշակերտներուն ըսաւ. ««««ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք ձեռքերուս եւ ք ձեռքերուս եւ ք ձեռքերուս եւ ք ձեռքերուս եւ 
ոտքերուս. նոյնինքն եոտքերուս. նոյնինքն եոտքերուս. նոյնինքն եոտքերուս. նոյնինքն ե´́́́ս եմս եմս եմս եմ::::    ՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէ´́́́ք զիս եւ պիտի տեսնէք ք զիս եւ պիտի տեսնէք ք զիս եւ պիտի տեսնէք ք զիս եւ պիտի տեսնէք 
որ միս ու ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոր միս ու ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոր միս ու ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չոր միս ու ոսկոր ունիմ, բան մը՝ որ ոգին չ’’’’ունենարունենարունենարունենար»»»» ( ( ( (Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)Ղկ 24.39)::::    

Յարութիւն բառը ինքնին բաւարար է մարմնաւոր Յարութիւն բառը ինքնին բաւարար է մարմնաւոր Յարութիւն բառը ինքնին բաւարար է մարմնաւոր Յարութիւն բառը ինքնին բաւարար է մարմնաւոր 
յարութեան իրական ըլլալը փաստելու, որովհետեւ երբ կը յարութեան իրական ըլլալը փաստելու, որովհետեւ երբ կը յարութեան իրական ըլլալը փաստելու, որովհետեւ երբ կը յարութեան իրական ըլլալը փաստելու, որովհետեւ երբ կը 
գործածենք գործածենք գործածենք գործածենք ««««յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն» » » » բառը, հոգիներու յարութեան մասին չէ բառը, հոգիներու յարութեան մասին չէ բառը, հոգիներու յարութեան մասին չէ բառը, հոգիներու յարութեան մասին չէ 
որ կը խօսինք, այլ՝ մարոր կը խօսինք, այլ՝ մարոր կը խօսինք, այլ՝ մարոր կը խօսինք, այլ՝ մարմիններու յարութեան մասինմիններու յարութեան մասինմիններու յարութեան մասինմիններու յարութեան մասին::::    Հոգին Հոգին Հոգին Հոգին 
յարութիւն չյարութիւն չյարութիւն չյարութիւն չ’’’’առներ, քանի որ չի մեռնիրառներ, քանի որ չի մեռնիրառներ, քանի որ չի մեռնիրառներ, քանի որ չի մեռնիր::::    Հոգին անմահ էՀոգին անմահ էՀոգին անմահ էՀոգին անմահ է::::    Անմահ Անմահ Անմահ Անմահ 
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եղող բանի մը յարութեան մասին խօսիլը եղող բանի մը յարութեան մասին խօսիլը եղող բանի մը յարութեան մասին խօսիլը եղող բանի մը յարութեան մասին խօսիլը 
հակատրամաբանական էհակատրամաբանական էհակատրամաբանական էհակատրամաբանական է::::    

Ինչպիսի՞ մարմինով յարութիւն պիտի առնեն մեռելներըԻնչպիսի՞ մարմինով յարութիւն պիտի առնեն մեռելներըԻնչպիսի՞ մարմինով յարութիւն պիտի առնեն մեռելներըԻնչպիսի՞ մարմինով յարութիւն պիտի առնեն մեռելները::::    
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ սերմնահատիկ մը ցանես՝ հատիկը Երբ սերմնահատիկ մը ցանես՝ հատիկը Երբ սերմնահատիկ մը ցանես՝ հատիկը Երբ սերմնահատիկ մը ցանես՝ հատիկը 
չի բչի բչի բչի բուսնիր մինչեւ չմեռնիուսնիր մինչեւ չմեռնիուսնիր մինչեւ չմեռնիուսնիր մինչեւ չմեռնի::::    Եւ յետոյ, սերմանածդ պարզ հատիկ Եւ յետոյ, սերմանածդ պարզ հատիկ Եւ յետոյ, սերմանածդ պարզ հատիկ Եւ յետոյ, սերմանածդ պարզ հատիկ 
մըն է, ցորենի կամ ուրիշ սերմերու, եւ ոմըն է, ցորենի կամ ուրիշ սերմերու, եւ ոմըն է, ցորենի կամ ուրիշ սերմերու, եւ ոմըն է, ցորենի կամ ուրիշ սերմերու, եւ ո´́́́չ թէ այն հասկը որ չ թէ այն հասկը որ չ թէ այն հասկը որ չ թէ այն հասկը որ 
պիտի ծլիպիտի ծլիպիտի ծլիպիտի ծլի»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.36Ա.Կր 15.36Ա.Կր 15.36Ա.Կր 15.36----37)37)37)37)::::    Առաքեալը մեր մեռած մարմինը կը Առաքեալը մեր մեռած մարմինը կը Առաքեալը մեր մեռած մարմինը կը Առաքեալը մեր մեռած մարմինը կը 
նմանցնէ սերմնահատիկիննմանցնէ սերմնահատիկիննմանցնէ սերմնահատիկիննմանցնէ սերմնահատիկին::::    Ինչպէս ցորենի հատիկը հողին մէջ Ինչպէս ցորենի հատիկը հողին մէջ Ինչպէս ցորենի հատիկը հողին մէջ Ինչպէս ցորենի հատիկը հողին մէջ 
կը նետենք, այնպէս ալ մարմինը մահուըկը նետենք, այնպէս ալ մարմինը մահուըկը նետենք, այնպէս ալ մարմինը մահուըկը նետենք, այնպէս ալ մարմինը մահուընէն ետք հող կը դրուինէն ետք հող կը դրուինէն ետք հող կը դրուինէն ետք հող կը դրուի::::    
Դարձեալ, ինչպէս որ երբ ժամանակը գայ, ցորենահատիկը կը Դարձեալ, ինչպէս որ երբ ժամանակը գայ, ցորենահատիկը կը Դարձեալ, ինչպէս որ երբ ժամանակը գայ, ցորենահատիկը կը Դարձեալ, ինչպէս որ երբ ժամանակը գայ, ցորենահատիկը կը 
ծլի, ե յետոյ հասկ կը կազմէ, այնպէս ալ, երբ որ ժամանակը գայ, ծլի, ե յետոյ հասկ կը կազմէ, այնպէս ալ, երբ որ ժամանակը գայ, ծլի, ե յետոյ հասկ կը կազմէ, այնպէս ալ, երբ որ ժամանակը գայ, ծլի, ե յետոյ հասկ կը կազմէ, այնպէս ալ, երբ որ ժամանակը գայ, 
մեր մարմինը հողէն դուրս պիտի գայ, նոր ծիլի մը պէսմեր մարմինը հողէն դուրս պիտի գայ, նոր ծիլի մը պէսմեր մարմինը հողէն դուրս պիտի գայ, նոր ծիլի մը պէսմեր մարմինը հողէն դուրս պիտի գայ, նոր ծիլի մը պէս::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
դարձեալ, ինչպէս որ սերմանուած հատիկը եւ նոր հասկին մէջ դարձեալ, ինչպէս որ սերմանուած հատիկը եւ նոր հասկին մէջ դարձեալ, ինչպէս որ սերմանուած հատիկը եւ նոր հասկին մէջ դարձեալ, ինչպէս որ սերմանուած հատիկը եւ նոր հասկին մէջ 
կազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուած    հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյն հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյն հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյն հատիկները տարբեր մարմիններ չեն, այլ նոյն 
մարմինն են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն, այլ մարմինն են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն, այլ մարմինն են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն, այլ մարմինն են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն, այլ 
նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են, այնպէս ալ մեր նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են, այնպէս ալ մեր նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են, այնպէս ալ մեր նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են, այնպէս ալ մեր 
յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի 
չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան, անոր շարունակութիւնը չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան, անոր շարունակութիւնը չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան, անոր շարունակութիւնը չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան, անոր շարունակութիւնը 
ձեւով ձեւով ձեւով ձեւով մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան, նորոգուած, մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան, նորոգուած, մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան, նորոգուած, մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան, նորոգուած, 
փոխակերպուած, նոփոխակերպուած, նոփոխակերպուած, նոփոխակերպուած, նո´́́́ր կեանք եւ նոր կեանք եւ նոր կեանք եւ նոր կեանք եւ նո´́́́ր գեղեցկութիւն ստացած, ր գեղեցկութիւն ստացած, ր գեղեցկութիւն ստացած, ր գեղեցկութիւն ստացած, 
նոնոնոնո´́́́ր փառք եւ նոր փառք եւ նոր փառք եւ նոր փառք եւ նո´́́́ր զօրութիւն զգեցած, ինչպէս առաքեալը կը ր զօրութիւն զգեցած, ինչպէս առաքեալը կը ր զօրութիւն զգեցած, ինչպէս առաքեալը կը ր զօրութիւն զգեցած, ինչպէս առաքեալը կը 
հաստատէ, թէ մարմինը հող կը դրուի եղծանելի, անարգ, տկար հաստատէ, թէ մարմինը հող կը դրուի եղծանելի, անարգ, տկար հաստատէ, թէ մարմինը հող կը դրուի եղծանելի, անարգ, տկար հաստատէ, թէ մարմինը հող կը դրուի եղծանելի, անարգ, տկար 
եւ շնչաւոր մարմին իբրեւ, եւ յարութիւն կեւ շնչաւոր մարմին իբրեւ, եւ յարութիւն կեւ շնչաւոր մարմին իբրեւ, եւ յարութիւն կեւ շնչաւոր մարմին իբրեւ, եւ յարութիւն կ’’’’առառառառնէ անեղծ, նէ անեղծ, նէ անեղծ, նէ անեղծ, 
փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին իբրեւ (Ա.Կր 15.42փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին իբրեւ (Ա.Կր 15.42փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին իբրեւ (Ա.Կր 15.42փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին իբրեւ (Ա.Կր 15.42----44)44)44)44)::::    
Հոգեւոր մարմին ըսելով կը հասկնանք Աստուծայ փառքով Հոգեւոր մարմին ըսելով կը հասկնանք Աստուծայ փառքով Հոգեւոր մարմին ըսելով կը հասկնանք Աստուծայ փառքով Հոգեւոր մարմին ըսելով կը հասկնանք Աստուծայ փառքով 
լեցուած, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ յատկանշուած մարմին լեցուած, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ յատկանշուած մարմին լեցուած, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ յատկանշուած մարմին լեցուած, զօրութեամբ եւ անեղծութեամբ յատկանշուած մարմին 
մըմըմըմը::::    

Յարութեան օրը մարմինները պիտի ներկայանան Յարութեան օրը մարմինները պիտի ներկայանան Յարութեան օրը մարմինները պիտի ներկայանան Յարութեան օրը մարմինները պիտի ներկայանան 
որակական եւ քանակական որոշակի փոփոխութորակական եւ քանակական որոշակի փոփոխութորակական եւ քանակական որոշակի փոփոխութորակական եւ քանակական որոշակի փոփոխութեամբ մը, այլ եամբ մը, այլ եամբ մը, այլ եամբ մը, այլ 
խօսքով՝ որոշակի կատարելութեամբխօսքով՝ որոշակի կատարելութեամբխօսքով՝ որոշակի կատարելութեամբխօսքով՝ որոշակի կատարելութեամբ::::    Ներկայիս մեր Ներկայիս մեր Ներկայիս մեր Ներկայիս մեր 
մարմինները կրնան մաշած կամ վնասուած ըլլալ, կրնանք մարմինները կրնան մաշած կամ վնասուած ըլլալ, կրնանք մարմինները կրնան մաշած կամ վնասուած ըլլալ, կրնանք մարմինները կրնան մաշած կամ վնասուած ըլլալ, կրնանք 
հիւանդկախ կամ խեղանդամ ըլլալ, կրնանք տարիքով փոքր կամ հիւանդկախ կամ խեղանդամ ըլլալ, կրնանք տարիքով փոքր կամ հիւանդկախ կամ խեղանդամ ըլլալ, կրնանք տարիքով փոքր կամ հիւանդկախ կամ խեղանդամ ըլլալ, կրնանք տարիքով փոքր կամ 
մեծ ըլլալ, կրնանք դէմքով գեղեցիկ կամ նուազ գեղեցիկ ըլլալ, մեծ ըլլալ, կրնանք դէմքով գեղեցիկ կամ նուազ գեղեցիկ ըլլալ, մեծ ըլլալ, կրնանք դէմքով գեղեցիկ կամ նուազ գեղեցիկ ըլլալ, մեծ ըլլալ, կրնանք դէմքով գեղեցիկ կամ նուազ գեղեցիկ ըլլալ, 
կրնանք միտքով տկար կամ փայլուն ըլլալկրնանք միտքով տկար կամ փայլուն ըլլալկրնանք միտքով տկար կամ փայլուն ըլլալկրնանք միտքով տկար կամ փայլուն ըլլալ, , , , կրնանք շնորհքներով կրնանք շնորհքներով կրնանք շնորհքներով կրնանք շնորհքներով 
եւ կարողութիւններով օժտուած կամ անոնցմէ զրկուած ըլլալեւ կարողութիւններով օժտուած կամ անոնցմէ զրկուած ըլլալեւ կարողութիւններով օժտուած կամ անոնցմէ զրկուած ըլլալեւ կարողութիւններով օժտուած կամ անոնցմէ զրկուած ըլլալ::::    
Յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք եւ մեր Յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք եւ մեր Յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք եւ մեր Յարութեան օրը բոլորս ալ պիտի փոխակերպուինք եւ մեր 
մարմինները պիտի վերագտնեն իրենց սկզբնական կատարեալ, մարմինները պիտի վերագտնեն իրենց սկզբնական կատարեալ, մարմինները պիտի վերագտնեն իրենց սկզբնական կատարեալ, մարմինները պիտի վերագտնեն իրենց սկզբնական կատարեալ, 



 

www.hygradaran.weebly.com 394

փառաւոր ու գեղեցիկ վիճակը, երբ տակաւին մեղքը չէր տիրած փառաւոր ու գեղեցիկ վիճակը, երբ տակաւին մեղքը չէր տիրած փառաւոր ու գեղեցիկ վիճակը, երբ տակաւին մեղքը չէր տիրած փառաւոր ու գեղեցիկ վիճակը, երբ տակաւին մեղքը չէր տիրած 
մարդունմարդունմարդունմարդուն::::    Բոլոր մարդիկը Բոլոր մարդիկը Բոլոր մարդիկը Բոլոր մարդիկը պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ պիտի յայտնուին առաջին մարդուն՝ 
Ադամին վիճակով եւ տարիքով, երեսուն տարեկան, ինչպէս Ադամին վիճակով եւ տարիքով, երեսուն տարեկան, ինչպէս Ադամին վիճակով եւ տարիքով, երեսուն տարեկան, ինչպէս Ադամին վիճակով եւ տարիքով, երեսուն տարեկան, ինչպէս 
բոլոր եկեղեցիներուն աստուածաբանութիւնը կբոլոր եկեղեցիներուն աստուածաբանութիւնը կբոլոր եկեղեցիներուն աստուածաբանութիւնը կբոլոր եկեղեցիներուն աստուածաբանութիւնը կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ::::    Յարուցեալ Յարուցեալ Յարուցեալ Յարուցեալ 
մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին նման մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին նման մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին նման մարմինները պիտի ըլլան Քրիստոսի մարմինին նման 
թափանցիկ, այսինքն՝ պիտի ըլլան այնպիսի մարմիններ, որ թափանցիկ, այսինքն՝ պիտի ըլլան այնպիսի մարմիններ, որ թափանցիկ, այսինքն՝ պիտի ըլլան այնպիսի մարմիններ, որ թափանցիկ, այսինքն՝ պիտի ըլլան այնպիսի մարմիններ, որ 
կրնան ոեւէ տեղէ թափանկրնան ոեւէ տեղէ թափանկրնան ոեւէ տեղէ թափանկրնան ոեւէ տեղէ թափանցել, անցնիլ, իր թանձրութիւնը ցել, անցնիլ, իր թանձրութիւնը ցել, անցնիլ, իր թանձրութիւնը ցել, անցնիլ, իր թանձրութիւնը 
թօթափած նուրբ եւ թեթեւ, լուսափայլ, արեգակիթօթափած նուրբ եւ թեթեւ, լուսափայլ, արեգակիթօթափած նուրբ եւ թեթեւ, լուսափայլ, արեգակիթօթափած նուրբ եւ թեթեւ, լուսափայլ, արեգակի´́́́    պէս պայծառ, պէս պայծառ, պէս պայծառ, պէս պայծառ, 
փայլակիփայլակիփայլակիփայլակի´́́́    պէս արագաշարժպէս արագաշարժպէս արագաշարժպէս արագաշարժ::::    Հարկաւ ասիկա կը վերաբերի Հարկաւ ասիկա կը վերաբերի Հարկաւ ասիկա կը վերաբերի Հարկաւ ասիկա կը վերաբերի 
արդար մարդոց միայնարդար մարդոց միայնարդար մարդոց միայնարդար մարդոց միայն::::    

Իսկ կորուստի դատապարտուածները, թէպէտ իրեԻսկ կորուստի դատապարտուածները, թէպէտ իրեԻսկ կորուստի դատապարտուածները, թէպէտ իրեԻսկ կորուստի դատապարտուածները, թէպէտ իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
նոյն տարիքին եւ մարմնաւոր կատարելութեան մէջ պիտի նոյն տարիքին եւ մարմնաւոր կատարելութեան մէջ պիտի նոյն տարիքին եւ մարմնաւոր կատարելութեան մէջ պիտի նոյն տարիքին եւ մարմնաւոր կատարելութեան մէջ պիտի 
գտնուգտնուգտնուգտնուին, իրենց ամբողջ գիտակցութեամբ եւ զօրութեամբ պիտի ին, իրենց ամբողջ գիտակցութեամբ եւ զօրութեամբ պիտի ին, իրենց ամբողջ գիտակցութեամբ եւ զօրութեամբ պիտի ին, իրենց ամբողջ գիտակցութեամբ եւ զօրութեամբ պիտի 
ըլլան, բայց անոնք պիտի չունենան արդարներուն ըլլան, բայց անոնք պիտի չունենան արդարներուն ըլլան, բայց անոնք պիտի չունենան արդարներուն ըլլան, բայց անոնք պիտի չունենան արդարներուն 
մարմիններուն գեղեցկութիւնն ու թափանցիկութիւնը, մարմիններուն գեղեցկութիւնն ու թափանցիկութիւնը, մարմիններուն գեղեցկութիւնն ու թափանցիկութիւնը, մարմիններուն գեղեցկութիւնն ու թափանցիկութիւնը, 
նրբութիւնն ու թեթեւութիւնը, թեթեւընթաց շարժումն ու նրբութիւնն ու թեթեւութիւնը, թեթեւընթաց շարժումն ու նրբութիւնն ու թեթեւութիւնը, թեթեւընթաց շարժումն ու նրբութիւնն ու թեթեւութիւնը, թեթեւընթաց շարժումն ու 
պայծառութիւնը, այլ պիտի մնան թանձր ու ծանր իրենց պայծառութիւնը, այլ պիտի մնան թանձր ու ծանր իրենց պայծառութիւնը, այլ պիտի մնան թանձր ու ծանր իրենց պայծառութիւնը, այլ պիտի մնան թանձր ու ծանր իրենց 
մեղքերուն պէս, մեղքերուն պէս, մեղքերուն պէս, մեղքերուն պէս, եւ պիտի ըլլան տգեղ ու խաւարին իրենց եւ պիտի ըլլան տգեղ ու խաւարին իրենց եւ պիտի ըլլան տգեղ ու խաւարին իրենց եւ պիտի ըլլան տգեղ ու խաւարին իրենց 
հոգեկան աշխարհին մէջհոգեկան աշխարհին մէջհոգեկան աշխարհին մէջհոգեկան աշխարհին մէջ::::    

Երկու երեսներով պիտի ներկայացնեմ դատաստանը.Երկու երեսներով պիտի ներկայացնեմ դատաստանը.Երկու երեսներով պիտի ներկայացնեմ դատաստանը.Երկու երեսներով պիտի ներկայացնեմ դատաստանը.----    
1) 1) 1) 1) ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ է դատաւորը եւ այդ դատաւորը Քրիստոս ինքն էկ է դատաւորը եւ այդ դատաւորը Քրիստոս ինքն էկ է դատաւորը եւ այդ դատաւորը Քրիստոս ինքն էկ է դատաւորը եւ այդ դատաւորը Քրիստոս ինքն է::::    

Հարկաւ ընդունելով հանդերձ որ Քրիստոս իՀարկաւ ընդունելով հանդերձ որ Քրիստոս իՀարկաւ ընդունելով հանդերձ որ Քրիստոս իՀարկաւ ընդունելով հանդերձ որ Քրիստոս ի´́́́նքն է կամ ինքն է կամ ինքն է կամ ինքն է կամ ի´́́́նք նք նք նք 
պիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, միաժամանակ պէտքպիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, միաժամանակ պէտքպիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, միաժամանակ պէտքպիտի ըլլայ դատաւորը մարդկութեան, միաժամանակ պէտք    է է է է 
ըսել որ Հայրը եւ Հոգին իրենք եւս դատաւոր ենըսել որ Հայրը եւ Հոգին իրենք եւս դատաւոր ենըսել որ Հայրը եւ Հոգին իրենք եւս դատաւոր ենըսել որ Հայրը եւ Հոգին իրենք եւս դատաւոր են::::    Երբ Յիսուս կը Երբ Յիսուս կը Երբ Յիսուս կը Երբ Յիսուս կը 
հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ ««««Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու 
իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիինիշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիինիշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիինիշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին» » » » ((((Յհ 5.22), Յհ 5.22), Յհ 5.22), Յհ 5.22), 
արդէն ցոյց կու տայ որ Հայրը իարդէն ցոյց կու տայ որ Հայրը իարդէն ցոյց կու տայ որ Հայրը իարդէն ցոյց կու տայ որ Հայրը ի´́́́նքն ալ դատաւոր է, եւ ուստի, նքն ալ դատաւոր է, եւ ուստի, նքն ալ դատաւոր է, եւ ուստի, նքն ալ դատաւոր է, եւ ուստի, 
Հայրը իՀայրը իՀայրը իՀայրը ի´́́́նքն ալ կը դատէ, բայց դնքն ալ կը դատէ, բայց դնքն ալ կը դատէ, բայց դնքն ալ կը դատէ, բայց դատաստանի օրը դատելու այդ ատաստանի օրը դատելու այդ ատաստանի օրը դատելու այդ ատաստանի օրը դատելու այդ 
իշխանութիւնը ամբողջութեամբ Որդիին պիտի ձգէիշխանութիւնը ամբողջութեամբ Որդիին պիտի ձգէիշխանութիւնը ամբողջութեամբ Որդիին պիտի ձգէիշխանութիւնը ամբողջութեամբ Որդիին պիտի ձգէ::::    Եթէ Հայրը Եթէ Հայրը Եթէ Հայրը Եթէ Հայրը 
կը դատէ, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ Հոգին իկը դատէ, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ Հոգին իկը դատէ, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ Հոգին իկը դատէ, բնականօրէն անկէ բղխող Սուրբ Հոգին ի´́́́նք եւս կը նք եւս կը նք եւս կը նք եւս կը 
դատէդատէդատէդատէ::::    Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք տարբեր թագաւորներ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք տարբեր թագաւորներ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք տարբեր թագաւորներ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք տարբեր թագաւորներ 
կամ դատաւորներ չեն, այլ՝ մէկամ դատաւորներ չեն, այլ՝ մէկամ դատաւորներ չեն, այլ՝ մէկամ դատաւորներ չեն, այլ՝ մէ´́́́կ թագաւոր եւ մէկ թագաւոր եւ մէկ թագաւոր եւ մէկ թագաւոր եւ մէ´́́́կ դատաւորկ դատաւորկ դատաւորկ դատաւոր::::    
Աբրահամ զԱԱբրահամ զԱԱբրահամ զԱԱբրահամ զԱստուած ստուած ստուած ստուած ««««երկրին դատաւորըերկրին դատաւորըերկրին դատաւորըերկրին դատաւորը» » » » կը կոչէ (Ծն 18.25), կը կոչէ (Ծն 18.25), կը կոչէ (Ծն 18.25), կը կոչէ (Ծն 18.25), 
իսկ Աստուած ըսելով, մենք միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ իսկ Աստուած ըսելով, մենք միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ իսկ Աստուած ըսելով, մենք միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ իսկ Աստուած ըսելով, մենք միայն Հայրը չենք հասկնար, այլ 
նաեւ Որդին եւ Սուրբ Հոգիննաեւ Որդին եւ Սուրբ Հոգիննաեւ Որդին եւ Սուրբ Հոգիննաեւ Որդին եւ Սուրբ Հոգին::::    

Տարբեր օրինակ մըՏարբեր օրինակ մըՏարբեր օրինակ մըՏարբեր օրինակ մը::::    Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք. 
««««Աստուածներուն Աստուածը, Տէրը խօսեցաւ, եւ երկիրը կանչեց Աստուածներուն Աստուածը, Տէրը խօսեցաւ, եւ երկիրը կանչեց Աստուածներուն Աստուածը, Տէրը խօսեցաւ, եւ երկիրը կանչեց Աստուածներուն Աստուածը, Տէրը խօսեցաւ, եւ երկիրը կանչեց 
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արեւելքէն մինչեւ արեւմոարեւելքէն մինչեւ արեւմոարեւելքէն մինչեւ արեւմոարեւելքէն մինչեւ արեւմուտք, Սիոնէն՝ գեղեցկութեան ւտք, Սիոնէն՝ գեղեցկութեան ւտք, Սիոնէն՝ գեղեցկութեան ւտք, Սիոնէն՝ գեղեցկութեան 
կատարելութենէն Աստուած փայլեցաւկատարելութենէն Աստուած փայլեցաւկատարելութենէն Աստուած փայլեցաւկատարելութենէն Աստուած փայլեցաւ::::    Մեր Աստուածը պիտի Մեր Աստուածը պիտի Մեր Աստուածը պիտի Մեր Աստուածը պիտի 
գայ եւ լուռ պիտի չմնայգայ եւ լուռ պիտի չմնայգայ եւ լուռ պիտի չմնայգայ եւ լուռ պիտի չմնայ::::    Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը Անոր առջեւ լափող կրակ եւ շուրջը 
սաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայսաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայսաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայսաստիկ փոթորիկ պիտի ըլլայ::::    Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի Երկինքն ու երկիրը վկայ պիտի 
կանչէ, իր ժողովուրդը դատելու համարկանչէ, իր ժողովուրդը դատելու համարկանչէ, իր ժողովուրդը դատելու համարկանչէ, իր ժողովուրդը դատելու համար::::    Ինծի ժողվեցէք իմ Ինծի ժողվեցէք իմ Ինծի ժողվեցէք իմ Ինծի ժողվեցէք իմ 
հաւատարիմներս, հաւատարիմներս, հաւատարիմներս, հաւատարիմներս, ինծի հետ զոհով ուխտ ընողներըինծի հետ զոհով ուխտ ընողներըինծի հետ զոհով ուխտ ընողներըինծի հետ զոհով ուխտ ընողները::::    Երկինքները Երկինքները Երկինքները Երկինքները 
անոր արդարութիւնը պիտի պատմեն, որովհետեւ Աստուած անոր արդարութիւնը պիտի պատմեն, որովհետեւ Աստուած անոր արդարութիւնը պիտի պատմեն, որովհետեւ Աստուած անոր արդարութիւնը պիտի պատմեն, որովհետեւ Աստուած 
իիիի´́́́նք դատաւոր էնք դատաւոր էնք դատաւոր էնք դատաւոր է»»»» ( ( ( (Սղ 50.3Սղ 50.3Սղ 50.3Սղ 50.3----6)6)6)6)::::    Որո՞ւ մասին կը խօսուի երբ Որո՞ւ մասին կը խօսուի երբ Որո՞ւ մասին կը խօսուի երբ Որո՞ւ մասին կը խօսուի երբ 
կկկկ’’’’ըսուի ըսուի ըսուի ըսուի ««««Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք դատաւոր էնք դատաւոր էնք դատաւոր էնք դատաւոր է», », », », Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ Հօ՞րը, Որդիի՞ն, թէ՝ 
ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին::::    Յստակ է որ յայտարարութիւնը ընդհանուր էՅստակ է որ յայտարարութիւնը ընդհանուր էՅստակ է որ յայտարարութիւնը ընդհանուր էՅստակ է որ յայտարարութիւնը ընդհանուր է::::    

Դանիէլ մաԴանիէլ մաԴանիէլ մաԴանիէլ մարգարէն եւս կը խօսի Հինաւուրցին (Հօրը համար րգարէն եւս կը խօսի Հինաւուրցին (Հօրը համար րգարէն եւս կը խօսի Հինաւուրցին (Հօրը համար րգարէն եւս կը խօսի Հինաւուրցին (Հօրը համար 
գործածուած տիտղոս մը) մասին, եւ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ գործածուած տիտղոս մը) մասին, եւ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ գործածուած տիտղոս մը) մասին, եւ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ գործածուած տիտղոս մը) մասին, եւ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ 
մէկը որ ատեան նստած է դատաւորութիւն ընելու համար, եւ մէկը որ ատեան նստած է դատաւորութիւն ընելու համար, եւ մէկը որ ատեան նստած է դատաւորութիւն ընելու համար, եւ մէկը որ ատեան նստած է դատաւորութիւն ընելու համար, եւ 
յանկած Մարդու Որդին ալ կու գայ եւ կը ստանայ նոյն յանկած Մարդու Որդին ալ կու գայ եւ կը ստանայ նոյն յանկած Մարդու Որդին ալ կու գայ եւ կը ստանայ նոյն յանկած Մարդու Որդին ալ կու գայ եւ կը ստանայ նոյն 
իշխանութիւնն ու թագաւորութիւնը (Դն 7.9իշխանութիւնն ու թագաւորութիւնը (Դն 7.9իշխանութիւնն ու թագաւորութիւնը (Դն 7.9իշխանութիւնն ու թագաւորութիւնը (Դն 7.9----14)14)14)14)::::    

Դատաւորը ԱԴատաւորը ԱԴատաւորը ԱԴատաւորը Ամենասուրբ Երրորդութիւնն է ըսի, բայց մենասուրբ Երրորդութիւնն է ըսի, բայց մենասուրբ Երրորդութիւնն է ըսի, բայց մենասուրբ Երրորդութիւնն է ըսի, բայց 
դարձեալ կը կրկնեմ որ դատելու գործողութիւնը Որդին իդարձեալ կը կրկնեմ որ դատելու գործողութիւնը Որդին իդարձեալ կը կրկնեմ որ դատելու գործողութիւնը Որդին իդարձեալ կը կրկնեմ որ դատելու գործողութիւնը Որդին ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ պիտի կատարէոր պիտի կատարէոր պիտի կատարէոր պիտի կատարէ::::    Յիսուս որոշ առակներու ընդմէջէն նաեւ Յիսուս որոշ առակներու ընդմէջէն նաեւ Յիսուս որոշ առակներու ընդմէջէն նաեւ Յիսուս որոշ առակներու ընդմէջէն նաեւ 
բացայայտեց այս ճշմարտութիւնըբացայայտեց այս ճշմարտութիւնըբացայայտեց այս ճշմարտութիւնըբացայայտեց այս ճշմարտութիւնը::::    Ան երբ որոմի առակին Ան երբ որոմի առակին Ան երբ որոմի առակին Ան երբ որոմի առակին 
մեկնութիւնը կը կատարէր՝ ըսաւ. մեկնութիւնը կը կատարէր՝ ըսաւ. մեկնութիւնը կը կատարէր՝ ըսաւ. մեկնութիւնը կը կատարէր՝ ըսաւ. ««««Մարդու Որդին իր Մարդու Որդին իր Մարդու Որդին իր Մարդու Որդին իր 
հրեշտակները պիհրեշտակները պիհրեշտակները պիհրեշտակները պիտի ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի տի ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի տի ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի տի ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի 
հաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան պատճառ կհաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան պատճառ կհաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան պատճառ կհաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան պատճառ կ’’’’ըլլան եւ ըլլան եւ ըլլան եւ ըլլան եւ 
չարիք կը գործենչարիք կը գործենչարիք կը գործենչարիք կը գործեն»»»» ( ( ( (Մտ 13.41)Մտ 13.41)Մտ 13.41)Մտ 13.41)::::    

Վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն Յիսուս կՎերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն Յիսուս կՎերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն Յիսուս կՎերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Երբ Մարդու Որդին իր փառքով գայ՝ բոլոր հրեշտակներուն Երբ Մարդու Որդին իր փառքով գայ՝ բոլոր հրեշտակներուն Երբ Մարդու Որդին իր փառքով գայ՝ բոլոր հրեշտակներուն Երբ Մարդու Որդին իր փառքով գայ՝ բոլոր հրեշտակներուն 
հետ, պիտի նստի իր թագաւորական գահիհետ, պիտի նստի իր թագաւորական գահիհետ, պիտի նստի իր թագաւորական գահիհետ, պիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայն վրայն վրայն վրայ::::    Բոլոր ազգերը Բոլոր ազգերը Բոլոր ազգերը Բոլոր ազգերը 
պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի 
զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէզատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէզատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէզատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
25.3125.3125.3125.31----33)33)33)33)::::    Ուշադրութիւն պէտք է դարձնել, որ հոս Յիսուս կՈւշադրութիւն պէտք է դարձնել, որ հոս Յիսուս կՈւշադրութիւն պէտք է դարձնել, որ հոս Յիսուս կՈւշադրութիւն պէտք է դարձնել, որ հոս Յիսուս կ’’’’ըսէ, ըսէ, ըսէ, ըսէ, 
թէ՝ թէ՝ թէ՝ թէ՝ ««««պիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայպիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայպիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայպիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայ»,»,»,»,    եւ թէ՝ ազգերը եւ թէ՝ ազգերը եւ թէ՝ ազգերը եւ թէ՝ ազգերը 
իիիի´́́́ր դիմաց պիր դիմաց պիր դիմաց պիր դիմաց պիտի հաւաքուին, եւ թէ՝ իտի հաւաքուին, եւ թէ՝ իտի հաւաքուին, եւ թէ՝ իտի հաւաքուին, եւ թէ՝ ի´́́́նք մարդիկը իրարմէ նք մարդիկը իրարմէ նք մարդիկը իրարմէ նք մարդիկը իրարմէ 
պիտի զատէպիտի զատէպիտի զատէպիտի զատէ::::    Զատելու գործողութիւնը ինքնին դատաստան Զատելու գործողութիւնը ինքնին դատաստան Զատելու գործողութիւնը ինքնին դատաստան Զատելու գործողութիւնը ինքնին դատաստան 
ընելու պատկերն է որ կը ներկայացնէընելու պատկերն է որ կը ներկայացնէընելու պատկերն է որ կը ներկայացնէընելու պատկերն է որ կը ներկայացնէ::::    

Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու վերաբերեալ, սքանչելի Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու վերաբերեալ, սքանչելի Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու վերաբերեալ, սքանչելի Քրիստոսի դատաւոր ըլլալու վերաբերեալ, սքանչելի 
վկայութիւն մըն է Պետրոս առաքեալին խօսքը ուղղուած վկայութիւն մըն է Պետրոս առաքեալին խօսքը ուղղուած վկայութիւն մըն է Պետրոս առաքեալին խօսքը ուղղուած վկայութիւն մըն է Պետրոս առաքեալին խօսքը ուղղուած 
Կոռնելիոս հարիւրապետին. Կոռնելիոս հարիւրապետին. Կոռնելիոս հարիւրապետին. Կոռնելիոս հարիւրապետին. ««««Յիսուս մեզիՅիսուս մեզիՅիսուս մեզիՅիսուս մեզի    պատուիրեց՝ պատուիրեց՝ պատուիրեց՝ պատուիրեց՝ 
ժողովուրդին քարոզել եւ վկայութիւն տալ, թէ ինքն է Աստուծմէ ժողովուրդին քարոզել եւ վկայութիւն տալ, թէ ինքն է Աստուծմէ ժողովուրդին քարոզել եւ վկայութիւն տալ, թէ ինքն է Աստուծմէ ժողովուրդին քարոզել եւ վկայութիւն տալ, թէ ինքն է Աստուծմէ 
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սահմանուած Դատաւորը, որ պիտի դատէ ողջերն ու մեռելներըսահմանուած Դատաւորը, որ պիտի դատէ ողջերն ու մեռելներըսահմանուած Դատաւորը, որ պիտի դատէ ողջերն ու մեռելներըսահմանուած Դատաւորը, որ պիտի դատէ ողջերն ու մեռելները»»»»    
((((Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)Գրծ 10.42)::::    

Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ոեւէ մէկը միՈեւէ մէկը միՈեւէ մէկը միՈեւէ մէկը մի´́́́    դատէք ժամանակէն դատէք ժամանակէն դատէք ժամանակէն դատէք ժամանակէն 
առաջ, մինչեւ գայ Տէրը, որ մարդոց մութ գաղտնիքները լոյսին առաջ, մինչեւ գայ Տէրը, որ մարդոց մութ գաղտնիքները լոյսին առաջ, մինչեւ գայ Տէրը, որ մարդոց մութ գաղտնիքները լոյսին առաջ, մինչեւ գայ Տէրը, որ մարդոց մութ գաղտնիքները լոյսին 
պիտի բերէպիտի բերէպիտի բերէպիտի բերէ    եւ երեւան պիտի հանէ միտքերուն մէջ ծածկուած եւ երեւան պիտի հանէ միտքերուն մէջ ծածկուած եւ երեւան պիտի հանէ միտքերուն մէջ ծածկուած եւ երեւան պիտի հանէ միտքերուն մէջ ծածկուած 
խորհուրդներըխորհուրդներըխորհուրդներըխորհուրդները»»»» ( ( ( (Ա.Կր 4.5)Ա.Կր 4.5)Ա.Կր 4.5)Ա.Կր 4.5)::::    Իսկ Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ Իսկ Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ Իսկ Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ Իսկ Հռոմայեցիներուն նամակին մէջ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենդանցաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենդանցաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենդանցաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենդանցաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ 
բոլորին, թէբոլորին, թէբոլորին, թէբոլորին, թէ´́́́    ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´́́́    մեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէս::::    
Ինչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինԻնչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինԻնչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինԻնչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինչո՞ւ զայն չո՞ւ զայն չո՞ւ զայն չո՞ւ զայն 
կկկկ’’’’արհամարհեսարհամարհեսարհամարհեսարհամարհես::::    Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի 
կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.----    Ես Ես Ես Ես 
ինձմով կինձմով կինձմով կինձմով կ’’’’երդնում,երդնում,երդնում,երդնում,----    կկկկ’’’’ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,----    որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի 
առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածըառջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածըառջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածըառջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածը»»»»    
((((Հռ 14.9Հռ 14.9Հռ 14.9Հռ 14.9----10)10)10)10)::::    Դատաստանի պահըԴատաստանի պահըԴատաստանի պահըԴատաստանի պահը    ոոոո´́́́չ միայն գործերու դատումին չ միայն գործերու դատումին չ միայն գործերու դատումին չ միայն գործերու դատումին 
պահը պիտի ըլլայ, այլ միաժամանակ այն պահը՝ երբ բոլորը պահը պիտի ըլլայ, այլ միաժամանակ այն պահը՝ երբ բոլորը պահը պիտի ըլլայ, այլ միաժամանակ այն պահը՝ երբ բոլորը պահը պիտի ըլլայ, այլ միաժամանակ այն պահը՝ երբ բոլորը 
պիտի ճանչնան Քրիստոսի Աստուած ըլլալըպիտի ճանչնան Քրիստոսի Աստուած ըլլալըպիտի ճանչնան Քրիստոսի Աստուած ըլլալըպիտի ճանչնան Քրիստոսի Աստուած ըլլալը::::    Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը 
երկրորդ Տիմոթէոսի նամակին մէջ կը հաստատէ թէ Քրիստոս երկրորդ Տիմոթէոսի նամակին մէջ կը հաստատէ թէ Քրիստոս երկրորդ Տիմոթէոսի նամակին մէջ կը հաստատէ թէ Քրիստոս երկրորդ Տիմոթէոսի նամակին մէջ կը հաստատէ թէ Քրիստոս 
««««ողջերն ու մեռածները պիտի դատէ իր յայտնութեան օրը, երբ իր ողջերն ու մեռածները պիտի դատէ իր յայտնութեան օրը, երբ իր ողջերն ու մեռածները պիտի դատէ իր յայտնութեան օրը, երբ իր ողջերն ու մեռածները պիտի դատէ իր յայտնութեան օրը, երբ իր 
թագաւորութեամբը գթագաւորութեամբը գթագաւորութեամբը գթագաւորութեամբը գայայայայ»»»» ( ( ( (Բ.Տմ 4.1)Բ.Տմ 4.1)Բ.Տմ 4.1)Բ.Տմ 4.1)::::    Նոյն նամակին 4.8Նոյն նամակին 4.8Նոյն նամակին 4.8Նոյն նամակին 4.8----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
նաեւ առաքեալը զՔրիստոս Դատաւոր կը կոչէնաեւ առաքեալը զՔրիստոս Դատաւոր կը կոչէնաեւ առաքեալը զՔրիստոս Դատաւոր կը կոչէնաեւ առաքեալը զՔրիստոս Դատաւոր կը կոչէ::::    

2) 2) 2) 2) Դատաստանին միակ եւ ընդհանրական ըլլալըԴատաստանին միակ եւ ընդհանրական ըլլալըԴատաստանին միակ եւ ընդհանրական ըլլալըԴատաստանին միակ եւ ընդհանրական ըլլալը::::    
Դատաւորը մէկ է, բայց նաեւ մէկ է դատաստանըԴատաւորը մէկ է, բայց նաեւ մէկ է դատաստանըԴատաւորը մէկ է, բայց նաեւ մէկ է դատաստանըԴատաւորը մէկ է, բայց նաեւ մէկ է դատաստանը::::    Ասիկա յատուկ Ասիկա յատուկ Ասիկա յատուկ Ասիկա յատուկ 
կերպով կը շեշտեմ, որովհետեւ Հաւատամքին մէջ այս կէտը կերպով կը շեշտեմ, որովհետեւ Հաւատամքին մէջ այս կէտը կերպով կը շեշտեմ, որովհետեւ Հաւատամքին մէջ այս կէտը կերպով կը շեշտեմ, որովհետեւ Հաւատամքին մէջ այս կէտը 
այնքան ալ յստակ չէ կարծէքայնքան ալ յստակ չէ կարծէքայնքան ալ յստակ չէ կարծէքայնքան ալ յստակ չէ կարծէք::::    Հաւատամքը Հաւատամքը Հաւատամքը Հաւատամքը ««««յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական 
դատաստանդատաստանդատաստանդատաստան» » » » բացատրութիւնը կը գործածէ, բայց ես կը բացատրութիւնը կը գործածէ, բայց ես կը բացատրութիւնը կը գործածէ, բայց ես կը բացատրութիւնը կը գործածէ, բայց ես կը 
նախընտրեմ նախընտրեմ նախընտրեմ նախընտրեմ ««««ընդհանրական դատաստանընդհանրական դատաստանընդհանրական դատաստանընդհանրական դատաստան» » » » բացատրութիւնը բացատրութիւնը բացատրութիւնը բացատրութիւնը 
գործածելգործածելգործածելգործածել::::    Եկեղեցին ինք եւս Եկեղեցին ինք եւս Եկեղեցին ինք եւս Եկեղեցին ինք եւս ««««ընդհանրական դատաստանընդհանրական դատաստանընդհանրական դատաստանընդհանրական դատաստան» » » » 
բացատրութիւնն է որ սովորաբար կը գործածէբացատրութիւնն է որ սովորաբար կը գործածէբացատրութիւնն է որ սովորաբար կը գործածէբացատրութիւնն է որ սովորաբար կը գործածէ::::    

Հաւատամքին գործածած Հաւատամքին գործածած Հաւատամքին գործածած Հաւատամքին գործածած ««««յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական» » » » բառը ի՞նչ բառը ի՞նչ բառը ի՞նչ բառը ի՞նչ 
ժամժամժամժամանակի կը վերաբերիանակի կը վերաբերիանակի կը վերաբերիանակի կը վերաբերի::::    Յաւիտենական է այն՝ ինչ որ այս Յաւիտենական է այն՝ ինչ որ այս Յաւիտենական է այն՝ ինչ որ այս Յաւիտենական է այն՝ ինչ որ այս 
կեանքէն ետք կու գայ, եւ հետեւաբար, յատուկ չէ ժամանակինկեանքէն ետք կու գայ, եւ հետեւաբար, յատուկ չէ ժամանակինկեանքէն ետք կու գայ, եւ հետեւաբար, յատուկ չէ ժամանակինկեանքէն ետք կու գայ, եւ հետեւաբար, յատուկ չէ ժամանակին::::    
Ուստի ի՞նչ ձեւով կրնանք հասկնալ Ուստի ի՞նչ ձեւով կրնանք հասկնալ Ուստի ի՞նչ ձեւով կրնանք հասկնալ Ուստի ի՞նչ ձեւով կրնանք հասկնալ ««««յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական 
դատաստանդատաստանդատաստանդատաստան» » » » բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը::::    Կրնանք հասկնալ դատաստան Կրնանք հասկնալ դատաստան Կրնանք հասկնալ դատաստան Կրնանք հասկնալ դատաստան 
մը որ մեր ներկայ կեանքէն ետք կու գայ, ինչպէս առաքեալը մը որ մեր ներկայ կեանքէն ետք կու գայ, ինչպէս առաքեալը մը որ մեր ներկայ կեանքէն ետք կու գայ, ինչպէս առաքեալը մը որ մեր ներկայ կեանքէն ետք կու գայ, ինչպէս առաքեալը 
պիտպիտպիտպիտի ըսէր՝ ի ըսէր՝ ի ըսէր՝ ի ըսէր՝ ««««Մարդիկ մէկ անգամ կը մեռնին եւ անկէ ետք Մարդիկ մէկ անգամ կը մեռնին եւ անկէ ետք Մարդիկ մէկ անգամ կը մեռնին եւ անկէ ետք Մարդիկ մէկ անգամ կը մեռնին եւ անկէ ետք 
Աստուծոյ դատաստանին կը յանձնուինԱստուծոյ դատաստանին կը յանձնուինԱստուծոյ դատաստանին կը յանձնուինԱստուծոյ դատաստանին կը յանձնուին»»»» ( ( ( (Եբր 11.27)Եբր 11.27)Եբր 11.27)Եբր 11.27)::::    Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը 
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սակայն չսակայն չսակայն չսակայն չ’’’’ըսեր թէ այդ դատաստանը ե՞րբ է. մեր այս կեանքէն ըսեր թէ այդ դատաստանը ե՞րբ է. մեր այս կեանքէն ըսեր թէ այդ դատաստանը ե՞րբ է. մեր այս կեանքէն ըսեր թէ այդ դատաստանը ե՞րբ է. մեր այս կեանքէն 
ելլելէն անմիջապէս ե՞տք, թէ՝ ապագայինելլելէն անմիջապէս ե՞տք, թէ՝ ապագայինելլելէն անմիջապէս ե՞տք, թէ՝ ապագայինելլելէն անմիջապէս ե՞տք, թէ՝ ապագային::::    

Ճիշդ հոս է որ պէտք է ճշդում մը կատարենքՃիշդ հոս է որ պէտք է ճշդում մը կատարենքՃիշդ հոս է որ պէտք է ճշդում մը կատարենքՃիշդ հոս է որ պէտք է ճշդում մը կատարենք::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուածաշունչըաշունչըաշունչըաշունչը::::    Դատաստանը մահէն անմիջապէս ե՞տք է որ Դատաստանը մահէն անմիջապէս ե՞տք է որ Դատաստանը մահէն անմիջապէս ե՞տք է որ Դատաստանը մահէն անմիջապէս ե՞տք է որ 
պիտի կատարուի, թէ ապագային՝ Քրիստոսի երկրորդ պիտի կատարուի, թէ ապագային՝ Քրիստոսի երկրորդ պիտի կատարուի, թէ ապագային՝ Քրիստոսի երկրորդ պիտի կատարուի, թէ ապագային՝ Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստին ըլլալիք իրողութիւն մըն էգալուստին ըլլալիք իրողութիւն մըն էգալուստին ըլլալիք իրողութիւն մըն էգալուստին ըլլալիք իրողութիւն մըն է::::    Աստուածաշունչը քանի՞ Աստուածաշունչը քանի՞ Աստուածաշունչը քանի՞ Աստուածաշունչը քանի՞ 
դատաստաններու մասին կը խօսիդատաստաններու մասին կը խօսիդատաստաններու մասին կը խօսիդատաստաններու մասին կը խօսի::::    Աստուածաշունչը կը խօսի Աստուածաշունչը կը խօսի Աստուածաշունչը կը խօսի Աստուածաշունչը կը խօսի 
միայն մէկ դատաստանի մասինմիայն մէկ դատաստանի մասինմիայն մէկ դատաստանի մասինմիայն մէկ դատաստանի մասին::::    Ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ այս Ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ այս Ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ այս Ե՞րբ տեղի պիտի ունենայ այս 
մէկմէկմէկմէկ    ու միակ դատաստանը. մարդուն մահուընէն անմիջապէս ու միակ դատաստանը. մարդուն մահուընէն անմիջապէս ու միակ դատաստանը. մարդուն մահուընէն անմիջապէս ու միակ դատաստանը. մարդուն մահուընէն անմիջապէս 
ե՞տք, թէ՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստինե՞տք, թէ՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստինե՞տք, թէ՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստինե՞տք, թէ՝ Քրիստոսի երկրորդ գալուստին::::    

Դատաստան բառին կողքին գործածուած Դատաստան բառին կողքին գործածուած Դատաստան բառին կողքին գործածուած Դատաստան բառին կողքին գործածուած ««««յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական» » » » 
բառը ինքնին ցոյց կու տայ, որ դատաստանը Քրիստոսի երկրորդ բառը ինքնին ցոյց կու տայ, որ դատաստանը Քրիստոսի երկրորդ բառը ինքնին ցոյց կու տայ, որ դատաստանը Քրիստոսի երկրորդ բառը ինքնին ցոյց կու տայ, որ դատաստանը Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստին տեղի պիտի ունենայ, որովհետեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի ունենայ, որովհետեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի ունենայ, որովհետեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի ունենայ, որովհետեւ Տիրոջ երկրորդ 
գալուստով է որգալուստով է որգալուստով է որգալուստով է որ    մարդուս դիմաց պիտի բացուի մարդուս դիմաց պիտի բացուի մարդուս դիմաց պիտի բացուի մարդուս դիմաց պիտի բացուի 
յաւիտենականութիւնը, եւ չմոռնանք որ Հաւատամքին մէջ մեր յաւիտենականութիւնը, եւ չմոռնանք որ Հաւատամքին մէջ մեր յաւիտենականութիւնը, եւ չմոռնանք որ Հաւատամքին մէջ մեր յաւիտենականութիւնը, եւ չմոռնանք որ Հաւատամքին մէջ մեր 
ուսումնասիրած տողին յաջորդ եւ վերջին տողը մեզի կը խօսի ուսումնասիրած տողին յաջորդ եւ վերջին տողը մեզի կը խօսի ուսումնասիրած տողին յաջորդ եւ վերջին տողը մեզի կը խօսի ուսումնասիրած տողին յաջորդ եւ վերջին տողը մեզի կը խօսի 
արքայութեան եւ յաւիտենական կեանքին մասինարքայութեան եւ յաւիտենական կեանքին մասինարքայութեան եւ յաւիտենական կեանքին մասինարքայութեան եւ յաւիտենական կեանքին մասին::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
հասկնանք հասկնանք հասկնանք հասկնանք ««««յաւիտենական կեանքյաւիտենական կեանքյաւիտենական կեանքյաւիտենական կեանք» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    Յաւիտենական Յաւիտենական Յաւիտենական Յաւիտենական 
կեանքը մեր մահէն անմիկեանքը մեր մահէն անմիկեանքը մեր մահէն անմիկեանքը մեր մահէն անմիջապէս ե՞տք կու գայ, կամ անմիջապէս ջապէս ե՞տք կու գայ, կամ անմիջապէս ջապէս ե՞տք կու գայ, կամ անմիջապէս ջապէս ե՞տք կու գայ, կամ անմիջապէս 
ե՞տք կը սկսիե՞տք կը սկսիե՞տք կը սկսիե՞տք կը սկսի::::    Յստակ է որ ոչՅստակ է որ ոչՅստակ է որ ոչՅստակ է որ ոչ::::    Յաւիտենական կեանքը կը սկսի Յաւիտենական կեանքը կը սկսի Յաւիտենական կեանքը կը սկսի Յաւիտենական կեանքը կը սկսի 
Տիրոջ երկրորդ գալուստէն եւ դատաստանէն ետք միայնՏիրոջ երկրորդ գալուստէն եւ դատաստանէն ետք միայնՏիրոջ երկրորդ գալուստէն եւ դատաստանէն ետք միայնՏիրոջ երկրորդ գալուստէն եւ դատաստանէն ետք միայն::::    

Կան եկեղեցիներ եւ անհատական տեսակէտներ որոնք կը Կան եկեղեցիներ եւ անհատական տեսակէտներ որոնք կը Կան եկեղեցիներ եւ անհատական տեսակէտներ որոնք կը Կան եկեղեցիներ եւ անհատական տեսակէտներ որոնք կը 
հաւատան հաւատան հաւատան հաւատան ««««առանձնական դատաստանառանձնական դատաստանառանձնական դատաստանառանձնական դատաստան»»»»ի, եւ կի, եւ կի, եւ կի, եւ կ’’’’ընդունին որ ընդունին որ ընդունին որ ընդունին որ 
մարդը այս կեանքէն ելմարդը այս կեանքէն ելմարդը այս կեանքէն ելմարդը այս կեանքէն ելլելէն անմիջապէս ետք դատաստանի լելէն անմիջապէս ետք դատաստանի լելէն անմիջապէս ետք դատաստանի լելէն անմիջապէս ետք դատաստանի 
կկկկ’’’’ենթարկուի եւ իր հատուցումը կը ստանայ, քանի որ արդէն իր ենթարկուի եւ իր հատուցումը կը ստանայ, քանի որ արդէն իր ենթարկուի եւ իր հատուցումը կը ստանայ, քանի որ արդէն իր ենթարկուի եւ իր հատուցումը կը ստանայ, քանի որ արդէն իր 
գործերը աւարտած էգործերը աւարտած էգործերը աւարտած էգործերը աւարտած է::::    Այդ հատուցումը իրենց Այդ հատուցումը իրենց Այդ հատուցումը իրենց Այդ հատուցումը իրենց 
հասկացողութեամբ արդէն յաւիտենական հատուցումն էհասկացողութեամբ արդէն յաւիտենական հատուցումն էհասկացողութեամբ արդէն յաւիտենական հատուցումն էհասկացողութեամբ արդէն յաւիտենական հատուցումն է::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
սակայն կը մերժենք սակայն կը մերժենք սակայն կը մերժենք սակայն կը մերժենք ««««առանձնական դատաստանառանձնական դատաստանառանձնական դատաստանառանձնական դատաստան» » » » 
հասկացողութիւնը եւ կհասկացողութիւնը եւ կհասկացողութիւնը եւ կհասկացողութիւնը եւ կ’’’’ընդունինք ընդունինք ընդունինք ընդունինք ««««ընդհընդհընդհընդհանրական անրական անրական անրական 
դատաստանդատաստանդատաստանդատաստան»»»»ըըըը::::    

Դատաստանի համար յատուկ օր մը ճշդուած է բայց ոչ ոք Դատաստանի համար յատուկ օր մը ճշդուած է բայց ոչ ոք Դատաստանի համար յատուկ օր մը ճշդուած է բայց ոչ ոք Դատաստանի համար յատուկ օր մը ճշդուած է բայց ոչ ոք 
գիտէ այդ օրըգիտէ այդ օրըգիտէ այդ օրըգիտէ այդ օրը::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ թէ Աստուած ըսէ թէ Աստուած ըսէ թէ Աստուած ըսէ թէ Աստուած ««««օր մը օր մը օր մը օր մը 
սահմանեց, երբ արդարութեամբ պիտի դատէ ամբողջ աշխարհը սահմանեց, երբ արդարութեամբ պիտի դատէ ամբողջ աշխարհը սահմանեց, երբ արդարութեամբ պիտի դատէ ամբողջ աշխարհը սահմանեց, երբ արդարութեամբ պիտի դատէ ամբողջ աշխարհը 
միակ Մարդու մը ձեռքով, որուն միջոցաւ ուզեց հաւատք միակ Մարդու մը ձեռքով, որուն միջոցաւ ուզեց հաւատք միակ Մարդու մը ձեռքով, որուն միջոցաւ ուզեց հաւատք միակ Մարդու մը ձեռքով, որուն միջոցաւ ուզեց հաւատք 
ներշնչել բոլորին՝ զայն մեռելներէներշնչել բոլորին՝ զայն մեռելներէներշնչել բոլորին՝ զայն մեռելներէներշնչել բոլորին՝ զայն մեռելներէն յարուցանելովն յարուցանելովն յարուցանելովն յարուցանելով»»»» ( ( ( (Գրծ 17.31)Գրծ 17.31)Գրծ 17.31)Գրծ 17.31)::::    
««««Օր մը սահմանեցՕր մը սահմանեցՕր մը սահմանեցՕր մը սահմանեց» » » » բառերը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու բառերը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու բառերը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու բառերը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու 
տան, որ մէկ ու միակ օրուան մը մասին է խօսքըտան, որ մէկ ու միակ օրուան մը մասին է խօսքըտան, որ մէկ ու միակ օրուան մը մասին է խօսքըտան, որ մէկ ու միակ օրուան մը մասին է խօսքը::::    
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Առաքեալը այդ Առաքեալը այդ Առաքեալը այդ Առաքեալը այդ ««««օրըօրըօրըօրը» » » » կը կոչէ բարկութեան օր (Հռ 2.5)կը կոչէ բարկութեան օր (Հռ 2.5)կը կոչէ բարկութեան օր (Հռ 2.5)կը կոչէ բարկութեան օր (Հռ 2.5)::::    
Ոմանք չեն ուզեր լսել այդ օրուան մասին, որքան ալ բացատրուի Ոմանք չեն ուզեր լսել այդ օրուան մասին, որքան ալ բացատրուի Ոմանք չեն ուզեր լսել այդ օրուան մասին, որքան ալ բացատրուի Ոմանք չեն ուզեր լսել այդ օրուան մասին, որքան ալ բացատրուի 
իրենց որ այդ օրը մեիրենց որ այդ օրը մեիրենց որ այդ օրը մեիրենց որ այդ օրը մեր քաղցր Տիրոջ յաւերժապէս միանալու օրն ր քաղցր Տիրոջ յաւերժապէս միանալու օրն ր քաղցր Տիրոջ յաւերժապէս միանալու օրն ր քաղցր Տիրոջ յաւերժապէս միանալու օրն 
էէէէ::::    Սակայն ոեւէ մէկը որ կՍակայն ոեւէ մէկը որ կՍակայն ոեւէ մէկը որ կՍակայն ոեւէ մէկը որ կ’’’’ապրի հաւատքի կեանք եւ կը գործէ ապրի հաւատքի կեանք եւ կը գործէ ապրի հաւատքի կեանք եւ կը գործէ ապրի հաւատքի կեանք եւ կը գործէ 
հաւատքի գործեր, ոհաւատքի գործեր, ոհաւատքի գործեր, ոհաւատքի գործեր, ո´́́́չ միայն չի մերժեր այդ օրը, այլեւ սիրով կը չ միայն չի մերժեր այդ օրը, այլեւ սիրով կը չ միայն չի մերժեր այդ օրը, այլեւ սիրով կը չ միայն չի մերժեր այդ օրը, այլեւ սիրով կը 
սպասէ այդ օրուանսպասէ այդ օրուանսպասէ այդ օրուանսպասէ այդ օրուան::::    

Անոնք որոնք դատաստանը կը մերժեն, կը մերժեն Անոնք որոնք դատաստանը կը մերժեն, կը մերժեն Անոնք որոնք դատաստանը կը մերժեն, կը մերժեն Անոնք որոնք դատաստանը կը մերժեն, կը մերժեն 
որովհետեւ դատաստանին տեսութիւնը ամբողջութորովհետեւ դատաստանին տեսութիւնը ամբողջութորովհետեւ դատաստանին տեսութիւնը ամբողջութորովհետեւ դատաստանին տեսութիւնը ամբողջութեամբ եամբ եամբ եամբ 
անհաշտելի կը գտնեն Աստուծոյ արդարութեան, անհաշտելի կը գտնեն Աստուծոյ արդարութեան, անհաշտելի կը գտնեն Աստուծոյ արդարութեան, անհաշտելի կը գտնեն Աստուծոյ արդարութեան, 
մասնաւորաբար սիրոյն, գութին եւ ողորմութեան հետմասնաւորաբար սիրոյն, գութին եւ ողորմութեան հետմասնաւորաբար սիրոյն, գութին եւ ողորմութեան հետմասնաւորաբար սիրոյն, գութին եւ ողորմութեան հետ::::    Կարելի՞ է Կարելի՞ է Կարելի՞ է Կարելի՞ է 
այսպիսի ըմբռնում մը կամ պատկերացում մը արդար կոչելայսպիսի ըմբռնում մը կամ պատկերացում մը արդար կոչելայսպիսի ըմբռնում մը կամ պատկերացում մը արդար կոչելայսպիսի ըմբռնում մը կամ պատկերացում մը արդար կոչել::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    
Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    Որովհետեւ արդարութիւնը ինքնին կը պահանջէ Որովհետեւ արդարութիւնը ինքնին կը պահանջէ Որովհետեւ արդարութիւնը ինքնին կը պահանջէ Որովհետեւ արդարութիւնը ինքնին կը պահանջէ 
արարքի հատուցումարարքի հատուցումարարքի հատուցումարարքի հատուցում::::    

Այս աշխարհի մէջ ամէն արարԱյս աշխարհի մէջ ամէն արարԱյս աշխարհի մէջ ամէն արարԱյս աշխարհի մէջ ամէն արարք իր բնական հետեւանքը կամ ք իր բնական հետեւանքը կամ ք իր բնական հետեւանքը կամ ք իր բնական հետեւանքը կամ 
հատուցումը չունի՞հատուցումը չունի՞հատուցումը չունի՞հատուցումը չունի՞::::    Եթէ մարդկային մեր մտածողութեան մէջ Եթէ մարդկային մեր մտածողութեան մէջ Եթէ մարդկային մեր մտածողութեան մէջ Եթէ մարդկային մեր մտածողութեան մէջ 
կայ արդարութեան հասկացողութիւնը, ատիկա ինքնաբերաբար կայ արդարութեան հասկացողութիւնը, ատիկա ինքնաբերաբար կայ արդարութեան հասկացողութիւնը, ատիկա ինքնաբերաբար կայ արդարութեան հասկացողութիւնը, ատիկա ինքնաբերաբար 
կու գայ Աստուծմէկու գայ Աստուծմէկու գայ Աստուծմէկու գայ Աստուծմէ::::    Ատիկա Աստուծոյ արդարութեան կնիքն է Ատիկա Աստուծոյ արդարութեան կնիքն է Ատիկա Աստուծոյ արդարութեան կնիքն է Ատիկա Աստուծոյ արդարութեան կնիքն է 
դրուած մեր մէջդրուած մեր մէջդրուած մեր մէջդրուած մեր մէջ::::    Մարդը արդարութեան զգայարանքը ունի իր Մարդը արդարութեան զգայարանքը ունի իր Մարդը արդարութեան զգայարանքը ունի իր Մարդը արդարութեան զգայարանքը ունի իր 
մէջմէջմէջմէջ::::    Նոյնիսկ այն աՆոյնիսկ այն աՆոյնիսկ այն աՆոյնիսկ այն անձը որ արդարութիւն պահանջելու յատուկ նձը որ արդարութիւն պահանջելու յատուկ նձը որ արդարութիւն պահանջելու յատուկ նձը որ արդարութիւն պահանջելու յատուկ 
դաստիարակութիւնը չունի, բայց բնականօրէն իր մէջ ունի դաստիարակութիւնը չունի, բայց բնականօրէն իր մէջ ունի դաստիարակութիւնը չունի, բայց բնականօրէն իր մէջ ունի դաստիարակութիւնը չունի, բայց բնականօրէն իր մէջ ունի 
զգայարանք մը որ չի կրնար ընդունիլ կամ տանիլ զգայարանք մը որ չի կրնար ընդունիլ կամ տանիլ զգայարանք մը որ չի կրնար ընդունիլ կամ տանիլ զգայարանք մը որ չի կրնար ընդունիլ կամ տանիլ 
անիրաւութիւնը, անարդարութիւնը, զրկանքը, վայրագութիւնը, անիրաւութիւնը, անարդարութիւնը, զրկանքը, վայրագութիւնը, անիրաւութիւնը, անարդարութիւնը, զրկանքը, վայրագութիւնը, անիրաւութիւնը, անարդարութիւնը, զրկանքը, վայրագութիւնը, 
անբարոյութիւնը եւ նման բոլոր տեսակի երեւոյթներանբարոյութիւնը եւ նման բոլոր տեսակի երեւոյթներանբարոյութիւնը եւ նման բոլոր տեսակի երեւոյթներանբարոյութիւնը եւ նման բոլոր տեսակի երեւոյթներ::::    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
արդեօք մարդկաարդեօք մարդկաարդեօք մարդկաարդեօք մարդկային մեր միտքը չի կրնար այդ բոլորին հետ յին մեր միտքը չի կրնար այդ բոլորին հետ յին մեր միտքը չի կրնար այդ բոլորին հետ յին մեր միտքը չի կրնար այդ բոլորին հետ 
հաշտուիլհաշտուիլհաշտուիլհաշտուիլ::::    Ինչո՞ւ արդեօք երբ ոճիրներ տեսնենք բնական Ինչո՞ւ արդեօք երբ ոճիրներ տեսնենք բնական Ինչո՞ւ արդեօք երբ ոճիրներ տեսնենք բնական Ինչո՞ւ արդեօք երբ ոճիրներ տեսնենք բնական 
կերպով մեր մէջ կը զգանք ոկերպով մեր մէջ կը զգանք ոկերպով մեր մէջ կը զգանք ոկերպով մեր մէջ կը զգանք ո´́́́չ միայն զզուանքը արարքին, այլ չ միայն զզուանքը արարքին, այլ չ միայն զզուանքը արարքին, այլ չ միայն զզուանքը արարքին, այլ 
նաեւ զայրոյթնաեւ զայրոյթնաեւ զայրոյթնաեւ զայրոյթ::::    Ի՞նչ բանն է մեր մէջ այդ զայրոյթի զգացումը Ի՞նչ բանն է մեր մէջ այդ զայրոյթի զգացումը Ի՞նչ բանն է մեր մէջ այդ զայրոյթի զգացումը Ի՞նչ բանն է մեր մէջ այդ զայրոյթի զգացումը 
արթնցնողըարթնցնողըարթնցնողըարթնցնողը::::    Եւ յիշեցէք որ այս պարագային, մեր զայրոյթը Եւ յիշեցէք որ այս պարագային, մեր զայրոյթը Եւ յիշեցէք որ այս պարագային, մեր զայրոյթը Եւ յիշեցէք որ այս պարագային, մեր զայրոյթը 
ննննմանողութիւնն է աստուածային զայրոյթին կամ աստուածային մանողութիւնն է աստուածային զայրոյթին կամ աստուածային մանողութիւնն է աստուածային զայրոյթին կամ աստուածային մանողութիւնն է աստուածային զայրոյթին կամ աստուածային 
բարկութեան անարդարութեան դիմաց, անիրաւութեան դիմաց, բարկութեան անարդարութեան դիմաց, անիրաւութեան դիմաց, բարկութեան անարդարութեան դիմաց, անիրաւութեան դիմաց, բարկութեան անարդարութեան դիմաց, անիրաւութեան դիմաց, 
չարիքին դիմաց. զայրոյթ մը, որ անպայմանօրէն չարիքին դիմաց. զայրոյթ մը, որ անպայմանօրէն չարիքին դիմաց. զայրոյթ մը, որ անպայմանօրէն չարիքին դիմաց. զայրոյթ մը, որ անպայմանօրէն 
փոխադարձաբար սպաննելու ոգին կամ տրամադրութիւնը չէ. փոխադարձաբար սպաննելու ոգին կամ տրամադրութիւնը չէ. փոխադարձաբար սպաննելու ոգին կամ տրամադրութիւնը չէ. փոխադարձաբար սպաննելու ոգին կամ տրամադրութիւնը չէ. 
պարզապէս անարդարութեան դէմ ելլելու տրամադրութիւնն է, պարզապէս անարդարութեան դէմ ելլելու տրամադրութիւնն է, պարզապէս անարդարութեան դէմ ելլելու տրամադրութիւնն է, պարզապէս անարդարութեան դէմ ելլելու տրամադրութիւնն է, 
որովորովորովորովհետեւ չենք հանդուրժեր այդպիսի արարքհետեւ չենք հանդուրժեր այդպիսի արարքհետեւ չենք հանդուրժեր այդպիսի արարքհետեւ չենք հանդուրժեր այդպիսի արարք::::    

Եթէ մարդկային չափանիշով չարիքը եւ անիրաւութիւնը Եթէ մարդկային չափանիշով չարիքը եւ անիրաւութիւնը Եթէ մարդկային չափանիշով չարիքը եւ անիրաւութիւնը Եթէ մարդկային չափանիշով չարիքը եւ անիրաւութիւնը 
մեզի համար անընդունելի են, Աստուած որ կատարեալ բարին է, մեզի համար անընդունելի են, Աստուած որ կատարեալ բարին է, մեզի համար անընդունելի են, Աստուած որ կատարեալ բարին է, մեզի համար անընդունելի են, Աստուած որ կատարեալ բարին է, 
կատարեալ արդարութիւնն ու իրաւունքը, կրնա՞յ արդեօք կատարեալ արդարութիւնն ու իրաւունքը, կրնա՞յ արդեօք կատարեալ արդարութիւնն ու իրաւունքը, կրնա՞յ արդեօք կատարեալ արդարութիւնն ու իրաւունքը, կրնա՞յ արդեօք 
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ընդունիլ նման անիրաւութիւններընդունիլ նման անիրաւութիւններընդունիլ նման անիրաւութիւններընդունիլ նման անիրաւութիւններ::::    Աստուած երբեք չի կրնար Աստուած երբեք չի կրնար Աստուած երբեք չի կրնար Աստուած երբեք չի կրնար 
ընդունիլ այընդունիլ այընդունիլ այընդունիլ այն ինչ որ անիրաւ ու անարդար էն ինչ որ անիրաւ ու անարդար էն ինչ որ անիրաւ ու անարդար էն ինչ որ անիրաւ ու անարդար է::::    Ասիկա բնաւ Ասիկա բնաւ Ասիկա բնաւ Ասիկա բնաւ 
ստուեր չի բերեր Աստուծոյ սիրոյն եւ ողորմութեան վրայ, ստուեր չի բերեր Աստուծոյ սիրոյն եւ ողորմութեան վրայ, ստուեր չի բերեր Աստուծոյ սիրոյն եւ ողորմութեան վրայ, ստուեր չի բերեր Աստուծոյ սիրոյն եւ ողորմութեան վրայ, 
Աստուծոյ բարութեան եւ կատարելութեան վրայԱստուծոյ բարութեան եւ կատարելութեան վրայԱստուծոյ բարութեան եւ կատարելութեան վրայԱստուծոյ բարութեան եւ կատարելութեան վրայ::::    Աստուած բոլոր Աստուած բոլոր Աստուած բոլոր Աստուած բոլոր 
ժամանակներուն տարբերժամանակներուն տարբերժամանակներուն տարբերժամանակներուն տարբեր----տարբեր կերպերով, մարդկութեան տարբեր կերպերով, մարդկութեան տարբեր կերպերով, մարդկութեան տարբեր կերպերով, մարդկութեան 
ցոյց տուաւ այն ինչ որ իր արդարութիւնն ու սէրը կցոյց տուաւ այն ինչ որ իր արդարութիւնն ու սէրը կցոյց տուաւ այն ինչ որ իր արդարութիւնն ու սէրը կցոյց տուաւ այն ինչ որ իր արդարութիւնն ու սէրը կ’’’’ուսուցանուսուցանուսուցանուսուցանէ, եւ է, եւ է, եւ է, եւ 
ատիկա այն է՝ որ մարդ արարածը ճանչնայ իր սխալները եւ ատիկա այն է՝ որ մարդ արարածը ճանչնայ իր սխալները եւ ատիկա այն է՝ որ մարդ արարածը ճանչնայ իր սխալները եւ ատիկա այն է՝ որ մարդ արարածը ճանչնայ իր սխալները եւ 
դառնայ իր չար ճամբայէնդառնայ իր չար ճամբայէնդառնայ իր չար ճամբայէնդառնայ իր չար ճամբայէն::::    

Եւ Աստուած կը համբերէ եւ կը սպասէ որ մարդը դառնայ իր Եւ Աստուած կը համբերէ եւ կը սպասէ որ մարդը դառնայ իր Եւ Աստուած կը համբերէ եւ կը սպասէ որ մարդը դառնայ իր Եւ Աստուած կը համբերէ եւ կը սպասէ որ մարդը դառնայ իր 
չար ճամբայէնչար ճամբայէնչար ճամբայէնչար ճամբայէն::::    Աստուածաշունչ մատեանին մէջ եւ մարդկային Աստուածաշունչ մատեանին մէջ եւ մարդկային Աստուածաշունչ մատեանին մէջ եւ մարդկային Աստուածաշունչ մատեանին մէջ եւ մարդկային 
մեր կեանքին մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ անսահման մեր կեանքին մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ անսահման մեր կեանքին մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ անսահման մեր կեանքին մէջ մենք կը տեսնենք Աստուծոյ անսահման 
համբերութիւնը. հահամբերութիւնը. հահամբերութիւնը. հահամբերութիւնը. համբերութիւն մը՝ որ երբեմն կը զարմացնէ մեզ, մբերութիւն մը՝ որ երբեմն կը զարմացնէ մեզ, մբերութիւն մը՝ որ երբեմն կը զարմացնէ մեզ, մբերութիւն մը՝ որ երբեմն կը զարմացնէ մեզ, 
եւ մենք հարց կու տանք, թէ ե՞րբ Աստուած պիտի միջամտէ, եւ մենք հարց կու տանք, թէ ե՞րբ Աստուած պիտի միջամտէ, եւ մենք հարց կու տանք, թէ ե՞րբ Աստուած պիտի միջամտէ, եւ մենք հարց կու տանք, թէ ե՞րբ Աստուած պիտի միջամտէ, 
մինչեւ ե՞րբ պիտի համբերէ, ինչո՞ւ անմիջականօրէն չի պատժեր, մինչեւ ե՞րբ պիտի համբերէ, ինչո՞ւ անմիջականօրէն չի պատժեր, մինչեւ ե՞րբ պիտի համբերէ, ինչո՞ւ անմիջականօրէն չի պատժեր, մինչեւ ե՞րբ պիտի համբերէ, ինչո՞ւ անմիջականօրէն չի պատժեր, 
ինչո՞ւ չարիքը մէջտեղէն չի վերցներինչո՞ւ չարիքը մէջտեղէն չի վերցներինչո՞ւ չարիքը մէջտեղէն չի վերցներինչո՞ւ չարիքը մէջտեղէն չի վերցներ::::    Չարիք ըլլալուն պէս Չարիք ըլլալուն պէս Չարիք ըլլալուն պէս Չարիք ըլլալուն պէս 
Աստուած չԱստուած չԱստուած չԱստուած չ’’’’աճապարեր այդ չարիքը մէջտեղէն վերցնելու,աճապարեր այդ չարիքը մէջտեղէն վերցնելու,աճապարեր այդ չարիքը մէջտեղէն վերցնելու,աճապարեր այդ չարիքը մէջտեղէն վերցնելու,    այլ կը այլ կը այլ կը այլ կը 
համբերէ եւ այդ համբերութիւնը մարդուն փրկութեան սպասումն համբերէ եւ այդ համբերութիւնը մարդուն փրկութեան սպասումն համբերէ եւ այդ համբերութիւնը մարդուն փրկութեան սպասումն համբերէ եւ այդ համբերութիւնը մարդուն փրկութեան սպասումն 
էէէէ::::    

Աստուած լայնօրէն կը համբերէ եւ լայնօրէն մարդուն առիթ Աստուած լայնօրէն կը համբերէ եւ լայնօրէն մարդուն առիթ Աստուած լայնօրէն կը համբերէ եւ լայնօրէն մարդուն առիթ Աստուած լայնօրէն կը համբերէ եւ լայնօրէն մարդուն առիթ 
կու տայ, բայց դատաստանը անխուսափելի էկու տայ, բայց դատաստանը անխուսափելի էկու տայ, բայց դատաստանը անխուսափելի էկու տայ, բայց դատաստանը անխուսափելի է::::    Համբերութիւն Համբերութիւն Համբերութիւն Համբերութիւն 
բառն իսկ ցոյց կու տայ որ անոր (համբերութեան) աւարտին բառն իսկ ցոյց կու տայ որ անոր (համբերութեան) աւարտին բառն իսկ ցոյց կու տայ որ անոր (համբերութեան) աւարտին բառն իսկ ցոյց կու տայ որ անոր (համբերութեան) աւարտին 
դատաստան կայդատաստան կայդատաստան կայդատաստան կայ::::    Եւ Հին Կտակարանը Եւ Հին Կտակարանը Եւ Հին Կտակարանը Եւ Հին Կտակարանը կը յիշէ Աստուծոյ ըրած կը յիշէ Աստուծոյ ըրած կը յիշէ Աստուծոյ ըրած կը յիշէ Աստուծոյ ըրած 
դատաստաններէն ոմանք, որպէսզի ցոյց տայ մեզի որ աշխարհը դատաստաններէն ոմանք, որպէսզի ցոյց տայ մեզի որ աշխարհը դատաստաններէն ոմանք, որպէսզի ցոյց տայ մեզի որ աշխարհը դատաստաններէն ոմանք, որպէսզի ցոյց տայ մեզի որ աշխարհը 
առանց դատաստանի պիտի չմնայառանց դատաստանի պիտի չմնայառանց դատաստանի պիտի չմնայառանց դատաստանի պիտի չմնայ::::    Յիշեցէք օրինակ, մեղանչած Յիշեցէք օրինակ, մեղանչած Յիշեցէք օրինակ, մեղանչած Յիշեցէք օրինակ, մեղանչած 
հրեշտակներուն տարտարոս նետուիլը, ջրհեղեղին հրեշտակներուն տարտարոս նետուիլը, ջրհեղեղին հրեշտակներուն տարտարոս նետուիլը, ջրհեղեղին հրեշտակներուն տարտարոս նետուիլը, ջրհեղեղին 
պատկերացումը, Սոդոմի եւ գոմորի կործանումը, եւ այլ դէպքեր, պատկերացումը, Սոդոմի եւ գոմորի կործանումը, եւ այլ դէպքեր, պատկերացումը, Սոդոմի եւ գոմորի կործանումը, եւ այլ դէպքեր, պատկերացումը, Սոդոմի եւ գոմորի կործանումը, եւ այլ դէպքեր, 
որոնցմէ մարդ արարածը դաս քորոնցմէ մարդ արարածը դաս քորոնցմէ մարդ արարածը դաս քորոնցմէ մարդ արարածը դաս քաղելով պէտք է զգուշանայ մեղքի աղելով պէտք է զգուշանայ մեղքի աղելով պէտք է զգուշանայ մեղքի աղելով պէտք է զգուշանայ մեղքի 
կեանքէնկեանքէնկեանքէնկեանքէն::::    Ասոնք աստուածային ազդարարութիւններ են, որոնց Ասոնք աստուածային ազդարարութիւններ են, որոնց Ասոնք աստուածային ազդարարութիւններ են, որոնց Ասոնք աստուածային ազդարարութիւններ են, որոնց 
պէտք է լսէ մարդը ու դարձի գայպէտք է լսէ մարդը ու դարձի գայպէտք է լսէ մարդը ու դարձի գայպէտք է լսէ մարդը ու դարձի գայ::::    Եթէ մարդը կը մերժէ լսել Եթէ մարդը կը մերժէ լսել Եթէ մարդը կը մերժէ լսել Եթէ մարդը կը մերժէ լսել 
Աստուծոյ ազդարարութիւններուն եւ իր սիրտը մնայուն կերպով Աստուծոյ ազդարարութիւններուն եւ իր սիրտը մնայուն կերպով Աստուծոյ ազդարարութիւններուն եւ իր սիրտը մնայուն կերպով Աստուծոյ ազդարարութիւններուն եւ իր սիրտը մնայուն կերպով 
կը փակէ անոր սիրոյ ու դարձի կոչերուն դիմաց, կը փակէ անոր սիրոյ ու դարձի կոչերուն դիմաց, կը փակէ անոր սիրոյ ու դարձի կոչերուն դիմաց, կը փակէ անոր սիրոյ ու դարձի կոչերուն դիմաց, 
անխուսափելիօրէն պանխուսափելիօրէն պանխուսափելիօրէն պանխուսափելիօրէն պիտի կանգնի Աստուծոյ ատեանին դիմաց իտի կանգնի Աստուծոյ ատեանին դիմաց իտի կանգնի Աստուծոյ ատեանին դիմաց իտի կանգնի Աստուծոյ ատեանին դիմաց 
հաշիւ տալու համար իր ընթացքին եւ գործերունհաշիւ տալու համար իր ընթացքին եւ գործերունհաշիւ տալու համար իր ընթացքին եւ գործերունհաշիւ տալու համար իր ընթացքին եւ գործերուն::::    

Եւ կարելի է ըսել որ Աստուած ինք չէ որ մեզ պիտի դատէ, Եւ կարելի է ըսել որ Աստուած ինք չէ որ մեզ պիտի դատէ, Եւ կարելի է ըսել որ Աստուած ինք չէ որ մեզ պիտի դատէ, Եւ կարելի է ըսել որ Աստուած ինք չէ որ մեզ պիտի դատէ, 
այլ մեր գործերը իրեայլ մեր գործերը իրեայլ մեր գործերը իրեայլ մեր գործերը իրե´́́́նք են որ մեզ պիտի դատեն, մեր նք են որ մեզ պիտի դատեն, մեր նք են որ մեզ պիտի դատեն, մեր նք են որ մեզ պիտի դատեն, մեր 
խղճմտանքը ինքն է որ մեզ պիտի դատէխղճմտանքը ինքն է որ մեզ պիտի դատէխղճմտանքը ինքն է որ մեզ պիտի դատէխղճմտանքը ինքն է որ մեզ պիտի դատէ::::    Իւրաքանչիւր մարդ իր Իւրաքանչիւր մարդ իր Իւրաքանչիւր մարդ իր Իւրաքանչիւր մարդ իր 
սխալներուն եւ յանցանքսխալներուն եւ յանցանքսխալներուն եւ յանցանքսխալներուն եւ յանցանքներուն գիտակցութիւնը կատարելապէս ներուն գիտակցութիւնը կատարելապէս ներուն գիտակցութիւնը կատարելապէս ներուն գիտակցութիւնը կատարելապէս 
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ունի. նոյնիսկ եթէ ներկայ ժամանակին, մեր մարմնաւոր ունի. նոյնիսկ եթէ ներկայ ժամանակին, մեր մարմնաւոր ունի. նոյնիսկ եթէ ներկայ ժամանակին, մեր մարմնաւոր ունի. նոյնիսկ եթէ ներկայ ժամանակին, մեր մարմնաւոր 
գոյութիւնը երբեմն կը մոռցնէ մեր կատարածները մեզի, բայց գոյութիւնը երբեմն կը մոռցնէ մեր կատարածները մեզի, բայց գոյութիւնը երբեմն կը մոռցնէ մեր կատարածները մեզի, բայց գոյութիւնը երբեմն կը մոռցնէ մեր կատարածները մեզի, բայց 
մարմինէն ելլելէ ետք, երբ հոգին կը գտնէ նաեւ իր որոշակի մարմինէն ելլելէ ետք, երբ հոգին կը գտնէ նաեւ իր որոշակի մարմինէն ելլելէ ետք, երբ հոգին կը գտնէ նաեւ իր որոշակի մարմինէն ելլելէ ետք, երբ հոգին կը գտնէ նաեւ իր որոշակի 
պայծառութիւնը, այն ատեն մարդը ամբողջական եւ կատարեալ պայծառութիւնը, այն ատեն մարդը ամբողջական եւ կատարեալ պայծառութիւնը, այն ատեն մարդը ամբողջական եւ կատարեալ պայծառութիւնը, այն ատեն մարդը ամբողջական եւ կատարեալ 
գիտակցութիգիտակցութիգիտակցութիգիտակցութիւնը կւնը կւնը կւնը կ’’’’ունենայ իր կատարած գործերունունենայ իր կատարած գործերունունենայ իր կատարած գործերունունենայ իր կատարած գործերուն::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
գործերուն թէգործերուն թէգործերուն թէգործերուն թէ´́́́    գիտակցութիւնը եւ թէգիտակցութիւնը եւ թէգիտակցութիւնը եւ թէգիտակցութիւնը եւ թէ´́́́    անոնց համար իր զգացած անոնց համար իր զգացած անոնց համար իր զգացած անոնց համար իր զգացած 
խայթը բնական կերպով զինք կը տանջեն եւ անոնք կը դառնան խայթը բնական կերպով զինք կը տանջեն եւ անոնք կը դառնան խայթը բնական կերպով զինք կը տանջեն եւ անոնք կը դառնան խայթը բնական կերպով զինք կը տանջեն եւ անոնք կը դառնան 
իր դատապարտութեան վճիռըիր դատապարտութեան վճիռըիր դատապարտութեան վճիռըիր դատապարտութեան վճիռը::::    

Առանց դատաստանի եւ առանց Չարին ու չարագործներուն Առանց դատաստանի եւ առանց Չարին ու չարագործներուն Առանց դատաստանի եւ առանց Չարին ու չարագործներուն Առանց դատաստանի եւ առանց Չարին ու չարագործներուն 
դատապարտութեան, Աստուծոյ արդարոդատապարտութեան, Աստուծոյ արդարոդատապարտութեան, Աստուծոյ արդարոդատապարտութեան, Աստուծոյ արդարութիւնը պիտի ւթիւնը պիտի ւթիւնը պիտի ւթիւնը պիտի 
չիրագործուիչիրագործուիչիրագործուիչիրագործուի::::    Յիշեցէք առաքեալին խօսքը. Յիշեցէք առաքեալին խօսքը. Յիշեցէք առաքեալին խօսքը. Յիշեցէք առաքեալին խօսքը. ««««Աստուծոյ համար Աստուծոյ համար Աստուծոյ համար Աստուծոյ համար 
արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով 
պատժել, իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ հանգիստ պարգեւել մեզի պատժել, իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ հանգիստ պարգեւել մեզի պատժել, իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ հանգիստ պարգեւել մեզի պատժել, իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ հանգիստ պարգեւել մեզի 
հետ միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս իր բանակով երկինքէն հետ միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս իր բանակով երկինքէն հետ միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս իր բանակով երկինքէն հետ միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս իր բանակով երկինքէն 
յայտնուիյայտնուիյայտնուիյայտնուի»»»» ( ( ( (Բ.Թս 1.6Բ.Թս 1.6Բ.Թս 1.6Բ.Թս 1.6----7)7)7)7)::::    

Տիրոջ յայՏիրոջ յայՏիրոջ յայՏիրոջ յայտնութեան օրը միայն դատաստանի օր պիտի տնութեան օրը միայն դատաստանի օր պիտի տնութեան օրը միայն դատաստանի օր պիտի տնութեան օրը միայն դատաստանի օր պիտի 
չըլլայ բնականօրէն, այլեւ՝ հատուցման օր, որուն մասին չըլլայ բնականօրէն, այլեւ՝ հատուցման օր, որուն մասին չըլլայ բնականօրէն, այլեւ՝ հատուցման օր, որուն մասին չըլլայ բնականօրէն, այլեւ՝ հատուցման օր, որուն մասին 
հպանցիկ կերպով անդրադարձանքհպանցիկ կերպով անդրադարձանքհպանցիկ կերպով անդրադարձանքհպանցիկ կերպով անդրադարձանք::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ««««հատուցումհատուցումհատուցումհատուցում» » » » կկկկ’’’’ըսենք, ըսենք, ըսենք, ըսենք, 
միայն հոգիներու հատուցում չէ որ կը հասկնանք, այ նաեւ միայն հոգիներու հատուցում չէ որ կը հասկնանք, այ նաեւ միայն հոգիներու հատուցում չէ որ կը հասկնանք, այ նաեւ միայն հոգիներու հատուցում չէ որ կը հասկնանք, այ նաեւ 
մարմիններու հատուցումմարմիններու հատուցումմարմիններու հատուցումմարմիններու հատուցում::::    Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ. Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ. Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ. Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ. 
««««Բոլորս ալ Բոլորս ալ Բոլորս ալ Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, 
որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի հատուցումը 
երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուներկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուներկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուներկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար գործերուն»»»» ( ( ( (Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)::::    
Ինչպէս որ ներկայ ժամանակին մէջ, մարդ արարածը թէԻնչպէս որ ներկայ ժամանակին մէջ, մարդ արարածը թէԻնչպէս որ ներկայ ժամանակին մէջ, մարդ արարածը թէԻնչպէս որ ներկայ ժամանակին մէջ, մարդ արարածը թէ´́́́    իր իր իր իր 
մարմինով կը գործէ եւ թէմարմինով կը գործէ եւ թէմարմինով կը գործէ եւ թէմարմինով կը գործէ եւ թէ´́́́    իր հոգիով, այնպէս ալ դատաստանիիր հոգիով, այնպէս ալ դատաստանիիր հոգիով, այնպէս ալ դատաստանիիր հոգիով, այնպէս ալ դատաստանի    
օր, ան թէօր, ան թէօր, ան թէօր, ան թէ´́́́    իր մարմինով եւ թէիր մարմինով եւ թէիր մարմինով եւ թէիր մարմինով եւ թէ´́́́    իր հոգիով հատուցում պիտի իր հոգիով հատուցում պիտի իր հոգիով հատուցում պիտի իր հոգիով հատուցում պիտի 
ստանայստանայստանայստանայ::::    

Այս գլուխին սկիզբը, յիշեցի որ 3Այս գլուխին սկիզբը, յիշեցի որ 3Այս գլուխին սկիզբը, յիշեցի որ 3Այս գլուխին սկիզբը, յիշեցի որ 3----րդ դարուն Մանի անունով րդ դարուն Մանի անունով րդ դարուն Մանի անունով րդ դարուն Մանի անունով 
անձ մը, որուն հետեւորդները Մանիքէականներ կը կոչուին ըսի, անձ մը, որուն հետեւորդները Մանիքէականներ կը կոչուին ըսի, անձ մը, որուն հետեւորդները Մանիքէականներ կը կոչուին ըսի, անձ մը, որուն հետեւորդները Մանիքէականներ կը կոչուին ըսի, 
ընդունելով հադերձ հոգիներու փրկութիւնը, կը մերժէր ընդունելով հադերձ հոգիներու փրկութիւնը, կը մերժէր ընդունելով հադերձ հոգիներու փրկութիւնը, կը մերժէր ընդունելով հադերձ հոգիներու փրկութիւնը, կը մերժէր 
մարմիններու փրկութիւնը, այն տրմարմիններու փրկութիւնը, այն տրմարմիններու փրկութիւնը, այն տրմարմիններու փրկութիւնը, այն տրամաբանութեամբ որ ամաբանութեամբ որ ամաբանութեամբ որ ամաբանութեամբ որ 
մարմինը չար է, ուստի չի կրնար յարութիւն առնել եւ մարմինը չար է, ուստի չի կրնար յարութիւն առնել եւ մարմինը չար է, ուստի չի կրնար յարութիւն առնել եւ մարմինը չար է, ուստի չի կրնար յարութիւն առնել եւ 
յաւերժապէս ապրիլյաւերժապէս ապրիլյաւերժապէս ապրիլյաւերժապէս ապրիլ::::    Նման հաստատում կամ տեսութիւն Նման հաստատում կամ տեսութիւն Նման հաստատում կամ տեսութիւն Նման հաստատում կամ տեսութիւն 
հակառակ է Աստուածաշունչի ուսուցումինհակառակ է Աստուածաշունչի ուսուցումինհակառակ է Աստուածաշունչի ուսուցումինհակառակ է Աստուածաշունչի ուսուցումին::::    

Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան անբաժանելի Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան անբաժանելի Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան անբաժանելի Մարմինը Աստուծոյ ստեղծագործութեան անբաժանելի 
մասն է եւ բարի մէկ մասըմասն է եւ բարի մէկ մասըմասն է եւ բարի մէկ մասըմասն է եւ բարի մէկ մասը::::    Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը կը Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը կը Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը կը Ծննդոց գիրքին առաջին գլուխը կը 
խօսիխօսիխօսիխօսի    ստեղծագործութեան մասինստեղծագործութեան մասինստեղծագործութեան մասինստեղծագործութեան մասին::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
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ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր հանգրուանին (վեց անգամ) ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր հանգրուանին (վեց անգամ) ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր հանգրուանին (վեց անգամ) ստեղծագործութեան իւրաքանչիւր հանգրուանին (վեց անգամ) 
հաստատելէ ետք որ ստեղծագործութիւնը բարի է, հաստատելէ ետք որ ստեղծագործութիւնը բարի է, հաստատելէ ետք որ ստեղծագործութիւնը բարի է, հաստատելէ ետք որ ստեղծագործութիւնը բարի է, 
ստեղծագործութեան աւարտին եօթներորդ անգամ ըլլալով բայց ստեղծագործութեան աւարտին եօթներորդ անգամ ըլլալով բայց ստեղծագործութեան աւարտին եօթներորդ անգամ ըլլալով բայց ստեղծագործութեան աւարտին եօթներորդ անգամ ըլլալով բայց 
անգամ ընդհանուր ստեղծագործութեան համար, կը հաստատէ անգամ ընդհանուր ստեղծագործութեան համար, կը հաստատէ անգամ ընդհանուր ստեղծագործութեան համար, կը հաստատէ անգամ ընդհանուր ստեղծագործութեան համար, կը հաստատէ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Աստուած իր բոԱստուած իր բոԱստուած իր բոԱստուած իր բոլոր ըրածը տեսաւլոր ըրածը տեսաւլոր ըրածը տեսաւլոր ըրածը տեսաւ::::    Ահա շատ բարի էրԱհա շատ բարի էրԱհա շատ բարի էրԱհա շատ բարի էր»»»»    
((((Ծն 1.31)Ծն 1.31)Ծն 1.31)Ծն 1.31)::::    Պէտք չէ մոռնանք որ նիւթական ստեղծագործութեան Պէտք չէ մոռնանք որ նիւթական ստեղծագործութեան Պէտք չէ մոռնանք որ նիւթական ստեղծագործութեան Պէտք չէ մոռնանք որ նիւթական ստեղծագործութեան 
համար է որ Աստուած կը հաստատէ թէ բարի էհամար է որ Աստուած կը հաստատէ թէ բարի էհամար է որ Աստուած կը հաստատէ թէ բարի էհամար է որ Աստուած կը հաստատէ թէ բարի է::::    

Գանք Նոր ԿտակարանինԳանք Նոր ԿտակարանինԳանք Նոր ԿտակարանինԳանք Նոր Կտակարանին::::    Քրիստոս միայն մարդոց Քրիստոս միայն մարդոց Քրիստոս միայն մարդոց Քրիստոս միայն մարդոց 
հոգիներուն հոգ չտարաւ, այլ նաեւ հոգ տարաւ անոնց հոգիներուն հոգ չտարաւ, այլ նաեւ հոգ տարաւ անոնց հոգիներուն հոգ չտարաւ, այլ նաեւ հոգ տարաւ անոնց հոգիներուն հոգ չտարաւ, այլ նաեւ հոգ տարաւ անոնց 
մարմիններունմարմիններունմարմիններունմարմիններուն::::    Ինչո՞ւ համար Քրիստոս Ինչո՞ւ համար Քրիստոս Ինչո՞ւ համար Քրիստոս Ինչո՞ւ համար Քրիստոս ամենօրեայ իր ամենօրեայ իր ամենօրեայ իր ամենօրեայ իր 
քարոզութիւններուն կողքին, նաեւ բժշկութիւններ կատարեցքարոզութիւններուն կողքին, նաեւ բժշկութիւններ կատարեցքարոզութիւններուն կողքին, նաեւ բժշկութիւններ կատարեցքարոզութիւններուն կողքին, նաեւ բժշկութիւններ կատարեց::::    
Երկու բան միաժամանակ ցոյց տալու համար.Երկու բան միաժամանակ ցոյց տալու համար.Երկու բան միաժամանակ ցոյց տալու համար.Երկու բան միաժամանակ ցոյց տալու համար.----    

1) 1) 1) 1) Յիսուս բժշկութիւններ կատարեց երկինքի արքայութեան Յիսուս բժշկութիւններ կատարեց երկինքի արքայութեան Յիսուս բժշկութիւններ կատարեց երկինքի արքայութեան Յիսուս բժշկութիւններ կատարեց երկինքի արքայութեան 
պատկերացումը ցոյց տալու համարպատկերացումը ցոյց տալու համարպատկերացումը ցոյց տալու համարպատկերացումը ցոյց տալու համար::::    Տիրոջ գալստեան օրը եւ Տիրոջ գալստեան օրը եւ Տիրոջ գալստեան օրը եւ Տիրոջ գալստեան օրը եւ 
այդ գալուստով մեր դիմաց բացուելիք արքայութեաայդ գալուստով մեր դիմաց բացուելիք արքայութեաայդ գալուստով մեր դիմաց բացուելիք արքայութեաայդ գալուստով մեր դիմաց բացուելիք արքայութեան մէջ, ն մէջ, ն մէջ, ն մէջ, 
մարմնական թերութիւնները, տկարութիւնները, ցաւը, մարմնական թերութիւնները, տկարութիւնները, ցաւը, մարմնական թերութիւնները, տկարութիւնները, ցաւը, մարմնական թերութիւնները, տկարութիւնները, ցաւը, 
հիւանդութիւնը եւ ամէն տեսակի ժխտական երեւոյթ պիտի հիւանդութիւնը եւ ամէն տեսակի ժխտական երեւոյթ պիտի հիւանդութիւնը եւ ամէն տեսակի ժխտական երեւոյթ պիտի հիւանդութիւնը եւ ամէն տեսակի ժխտական երեւոյթ պիտի 
բնանջուին (Յյտ 21.4, Ես 25.8)բնանջուին (Յյտ 21.4, Ես 25.8)բնանջուին (Յյտ 21.4, Ես 25.8)բնանջուին (Յյտ 21.4, Ես 25.8)::::    

2) 2) 2) 2) Եթէ երբեք արքայութեան պատկերը այդպիսին պիտի Եթէ երբեք արքայութեան պատկերը այդպիսին պիտի Եթէ երբեք արքայութեան պատկերը այդպիսին պիտի Եթէ երբեք արքայութեան պատկերը այդպիսին պիտի 
ըլլայ, այդպիսի պիտի ըլլայ մեր մարմիններու ներկայութեամբըլլայ, այդպիսի պիտի ըլլայ մեր մարմիններու ներկայութեամբըլլայ, այդպիսի պիտի ըլլայ մեր մարմիններու ներկայութեամբըլլայ, այդպիսի պիտի ըլլայ մեր մարմիններու ներկայութեամբ::::    

Մարմինը մարդուն տՄարմինը մարդուն տՄարմինը մարդուն տՄարմինը մարդուն տրուեցաւ իբրեւ գործիք մը, անով րուեցաւ իբրեւ գործիք մը, անով րուեցաւ իբրեւ գործիք մը, անով րուեցաւ իբրեւ գործիք մը, անով 
ինքզինք իարգործելու համարինքզինք իարգործելու համարինքզինք իարգործելու համարինքզինք իարգործելու համար::::    Մարմինը կոչուած է հոգիին հետ Մարմինը կոչուած է հոգիին հետ Մարմինը կոչուած է հոգիին հետ Մարմինը կոչուած է հոգիին հետ 
մէկ ամբողջութիւն դառնալու եւ այդ ձեւով Աստուծոյ կամքն ու մէկ ամբողջութիւն դառնալու եւ այդ ձեւով Աստուծոյ կամքն ու մէկ ամբողջութիւն դառնալու եւ այդ ձեւով Աստուծոյ կամքն ու մէկ ամբողջութիւն դառնալու եւ այդ ձեւով Աստուծոյ կամքն ու 
արդարութիւնը կատարելուարդարութիւնը կատարելուարդարութիւնը կատարելուարդարութիւնը կատարելու::::    Ուստի, Աստուած երբեք Ուստի, Աստուած երբեք Ուստի, Աստուած երբեք Ուստի, Աստուած երբեք 
չչչչ’’’’արհամարհեր մարմինըարհամարհեր մարմինըարհամարհեր մարմինըարհամարհեր մարմինը::::    Պօղոս առաքեալ բացորոշապէս կը Պօղոս առաքեալ բացորոշապէս կը Պօղոս առաքեալ բացորոշապէս կը Պօղոս առաքեալ բացորոշապէս կը 
խօսի մարդկային մեխօսի մարդկային մեխօսի մարդկային մեխօսի մարդկային մեր մարմիններուն ինչպէս նաեւ ամբողջ ր մարմիններուն ինչպէս նաեւ ամբողջ ր մարմիններուն ինչպէս նաեւ ամբողջ ր մարմիններուն ինչպէս նաեւ ամբողջ 
ստեղծագործութեան փրկութեան մասին (Հռ 8.19ստեղծագործութեան փրկութեան մասին (Հռ 8.19ստեղծագործութեան փրկութեան մասին (Հռ 8.19ստեղծագործութեան փրկութեան մասին (Հռ 8.19----23)23)23)23)::::    

Առաքեալը մարմինին կարեւութեան եւ մարմինը Առաքեալը մարմինին կարեւութեան եւ մարմինը Առաքեալը մարմինին կարեւութեան եւ մարմինը Առաքեալը մարմինին կարեւութեան եւ մարմինը 
արդարութեան գործիք դարձնելու անհրաժեշտութեան մասին արդարութեան գործիք դարձնելու անհրաժեշտութեան մասին արդարութեան գործիք դարձնելու անհրաժեշտութեան մասին արդարութեան գործիք դարձնելու անհրաժեշտութեան մասին 
խօսելով՝ կխօսելով՝ կխօսելով՝ կխօսելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր 
մահկանացու մարմիններուն մէջ, զամահկանացու մարմիններուն մէջ, զամահկանացու մարմիններուն մէջ, զամահկանացու մարմիններուն մէջ, զանոնք իր ցանկութեանց նոնք իր ցանկութեանց նոնք իր ցանկութեանց նոնք իր ցանկութեանց 
հնազանդեցնելովհնազանդեցնելովհնազանդեցնելովհնազանդեցնելով::::    Մեղքին անձնատուր միՄեղքին անձնատուր միՄեղքին անձնատուր միՄեղքին անձնատուր մի´́́́    ըլլաք, ձեր ըլլաք, ձեր ըլլաք, ձեր ըլլաք, ձեր 
անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս 
մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ՝ դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ՝ դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ՝ դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ՝ դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք 
եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք 
դարձուցէքդարձուցէքդարձուցէքդարձուցէք::::    Մեղքը ձեր վՄեղքը ձեր վՄեղքը ձեր վՄեղքը ձեր վրայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին րայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին րայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին րայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին 
ենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքինենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքինենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքինենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքին»»»» ( ( ( (Հռ 6.12Հռ 6.12Հռ 6.12Հռ 6.12----14)14)14)14)::::    
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Կու գանք հիմա խօսելու հատուցումի մասինԿու գանք հիմա խօսելու հատուցումի մասինԿու գանք հիմա խօսելու հատուցումի մասինԿու գանք հիմա խօսելու հատուցումի մասին::::    Շեշտուած Շեշտուած Շեշտուած Շեշտուած 
իրաղութիւն մըն է ասիկա ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ, որ իրաղութիւն մըն է ասիկա ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ, որ իրաղութիւն մըն է ասիկա ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ, որ իրաղութիւն մըն է ասիկա ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ, որ 
մնայուն կերպով մեզի ցոյց կու տայ, որ կշիռք մը կայ մնայուն կերպով մեզի ցոյց կու տայ, որ կշիռք մը կայ մնայուն կերպով մեզի ցոյց կու տայ, որ կշիռք մը կայ մնայուն կերպով մեզի ցոյց կու տայ, որ կշիռք մը կայ 
հաւասարակշռութեան, որուն հաւասարակշռութեան, որուն հաւասարակշռութեան, որուն հաւասարակշռութեան, որուն մէկ կողմը եթէ երբեք մեր գործերն մէկ կողմը եթէ երբեք մեր գործերն մէկ կողմը եթէ երբեք մեր գործերն մէկ կողմը եթէ երբեք մեր գործերն 
են, միւս կողմը սակայն, անոր համապատասխան Աստուծոյ են, միւս կողմը սակայն, անոր համապատասխան Աստուծոյ են, միւս կողմը սակայն, անոր համապատասխան Աստուծոյ են, միւս կողմը սակայն, անոր համապատասխան Աստուծոյ 
տալիք հատուցումն է կամ վարձատրութիւնն էտալիք հատուցումն է կամ վարձատրութիւնն էտալիք հատուցումն է կամ վարձատրութիւնն էտալիք հատուցումն է կամ վարձատրութիւնն է::::    

Յովհաննէս առաքեալ խօսելով ընդհանուր դատաստանի Յովհաննէս առաքեալ խօսելով ընդհանուր դատաստանի Յովհաննէս առաքեալ խօսելով ընդհանուր դատաստանի Յովհաննէս առաքեալ խօսելով ընդհանուր դատաստանի 
օրուան մասին եւ այդ օրուան ընթացքին իւրաքանչիւր անձի իր օրուան մասին եւ այդ օրուան ընթացքին իւրաքանչիւր անձի իր օրուան մասին եւ այդ օրուան ընթացքին իւրաքանչիւր անձի իր օրուան մասին եւ այդ օրուան ընթացքին իւրաքանչիւր անձի իր 
գործերուն համաձայն տրուելիք հատգործերուն համաձայն տրուելիք հատգործերուն համաձայն տրուելիք հատգործերուն համաձայն տրուելիք հատուցումին մասին՝ կուցումին մասին՝ կուցումին մասին՝ կուցումին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, Յետոյ տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, 
որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք որուն ներկայութենէն փախան երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք 
մը ձգելումը ձգելումը ձգելումը ձգելու::::    Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին 
դիմաց կանգնած էինդիմաց կանգնած էինդիմաց կանգնած էինդիմաց կանգնած էին::::    Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ 
ուրիշ գիրքուրիշ գիրքուրիշ գիրքուրիշ գիրք    մը՝ Կեանքի գիրքըմը՝ Կեանքի գիրքըմը՝ Կեանքի գիրքըմը՝ Կեանքի գիրքը::::    Մեռելները դատուեցան իրենց Մեռելները դատուեցան իրենց Մեռելները դատուեցան իրենց Մեռելները դատուեցան իրենց 
գործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղգործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղգործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղգործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղ::::    Ապա Ապա Ապա Ապա 
ծովը յանձնեց իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու ծովը յանձնեց իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու ծովը յանձնեց իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու ծովը յանձնեց իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու 
դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն 
համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն::::    Յետոյ մահն ու դժոխքը կրակի լիճը ձգոՅետոյ մահն ու դժոխքը կրակի լիճը ձգոՅետոյ մահն ու դժոխքը կրակի լիճը ձգոՅետոյ մահն ու դժոխքը կրակի լիճը ձգուեցանւեցանւեցանւեցան::::    Այս է Այս է Այս է Այս է 
երկրորդ մահը, որ կրակի լիճն էերկրորդ մահը, որ կրակի լիճն էերկրորդ մահը, որ կրակի լիճն էերկրորդ մահը, որ կրակի լիճն է::::    Եւ ան՝ որուն անունը չկար Եւ ան՝ որուն անունը չկար Եւ ան՝ որուն անունը չկար Եւ ան՝ որուն անունը չկար 
Կեանքի գիրքին մէջ՝ կրակի լիճին մէջ ձգուեցաւԿեանքի գիրքին մէջ՝ կրակի լիճին մէջ ձգուեցաւԿեանքի գիրքին մէջ՝ կրակի լիճին մէջ ձգուեցաւԿեանքի գիրքին մէջ՝ կրակի լիճին մէջ ձգուեցաւ»»»» ( ( ( (Յյտ 20.11Յյտ 20.11Յյտ 20.11Յյտ 20.11----15)15)15)15)::::    

Արդարներուն ընծայուելիք հատուցումը կամ Արդարներուն ընծայուելիք հատուցումը կամ Արդարներուն ընծայուելիք հատուցումը կամ Արդարներուն ընծայուելիք հատուցումը կամ 
վարձատրութիւնը նոյնինքն Աստուծոյ երանական տեսութիւնն էվարձատրութիւնը նոյնինքն Աստուծոյ երանական տեսութիւնն էվարձատրութիւնը նոյնինքն Աստուծոյ երանական տեսութիւնն էվարձատրութիւնը նոյնինքն Աստուծոյ երանական տեսութիւնն է::::    
Յովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՍիրելՍիրելՍիրելՍիրելինեինեինեինե´́́́ր, այժմ Աստուծոյ ր, այժմ Աստուծոյ ր, այժմ Աստուծոյ ր, այժմ Աստուծոյ 
որդիներ ենքորդիներ ենքորդիներ ենքորդիներ ենք::::    Թէ իԹէ իԹէ իԹէ ի´́́́նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք 
գիտերգիտերգիտերգիտեր::::    Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման 
պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան 
մէջմէջմէջմէջ»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)::::    Հետեւաբար, Յիսուսը տեսնելը հաւատացեալ Հետեւաբար, Յիսուսը տեսնելը հաւատացեալ Հետեւաբար, Յիսուսը տեսնելը հաւատացեալ Հետեւաբար, Յիսուսը տեսնելը հաւատացեալ 
մարդուն հատուցոմարդուն հատուցոմարդուն հատուցոմարդուն հատուցումն է, բայց կարելի է ըսել որ ատիկա առաջին ւմն է, բայց կարելի է ըսել որ ատիկա առաջին ւմն է, բայց կարելի է ըսել որ ատիկա առաջին ւմն է, բայց կարելի է ըսել որ ատիկա առաջին 
հատուցումն է, անկէ ետք պիտի կայ պսակումը որ Աստուած հատուցումն է, անկէ ետք պիտի կայ պսակումը որ Աստուած հատուցումն է, անկէ ետք պիտի կայ պսակումը որ Աստուած հատուցումն է, անկէ ետք պիտի կայ պսակումը որ Աստուած 
պիտի տայ իւրաքանչիւրին գործերուն համաձայնպիտի տայ իւրաքանչիւրին գործերուն համաձայնպիտի տայ իւրաքանչիւրին գործերուն համաձայնպիտի տայ իւրաքանչիւրին գործերուն համաձայն::::    

Ս. Գրիգոր Տաթեւացի կՍ. Գրիգոր Տաթեւացի կՍ. Գրիգոր Տաթեւացի կՍ. Գրիգոր Տաթեւացի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́    առաքեալին եւ թող քեզի առաքեալին եւ թող քեզի առաքեալին եւ թող քեզի առաքեալին եւ թող քեզի 
սորվեցնէ, թէ ինչպէս ցանկալի է այս կեանքէն ելլել եւ Տիրոջ հետ սորվեցնէ, թէ ինչպէս ցանկալի է այս կեանքէն ելլել եւ Տիրոջ հետ սորվեցնէ, թէ ինչպէս ցանկալի է այս կեանքէն ելլել եւ Տիրոջ հետ սորվեցնէ, թէ ինչպէս ցանկալի է այս կեանքէն ելլել եւ Տիրոջ հետ 
ըլլաըլլաըլլաըլլալ (Փլպ 1.23). ասիկա Աստուծոյ տեսութիւնը եւ հանգիստն էլ (Փլպ 1.23). ասիկա Աստուծոյ տեսութիւնը եւ հանգիստն էլ (Փլպ 1.23). ասիկա Աստուծոյ տեսութիւնը եւ հանգիստն էլ (Փլպ 1.23). ասիկա Աստուծոյ տեսութիւնը եւ հանգիստն է::::    
Առաքեալը նաեւ կԱռաքեալը նաեւ կԱռաքեալը նաեւ կԱռաքեալը նաեւ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինծի կը մնայ միայն սպասել Ինծի կը մնայ միայն սպասել Ինծի կը մնայ միայն սպասել Ինծի կը մնայ միայն սպասել 
արդարութեան պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ արդարութեան պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ արդարութեան պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ արդարութեան պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ 
հատուցում՝ ինծի պիտի տայ դատաստանի օրըհատուցում՝ ինծի պիտի տայ դատաստանի օրըհատուցում՝ ինծի պիտի տայ դատաստանի օրըհատուցում՝ ինծի պիտի տայ դատաստանի օրը» » » » (Բ.Տմ 4.7(Բ.Տմ 4.7(Բ.Տմ 4.7(Բ.Տմ 4.7----8). 8). 8). 8). 
ասիկա սուրբերուն վերապահուած փառքը եւ պսակն էասիկա սուրբերուն վերապահուած փառքը եւ պսակն էասիկա սուրբերուն վերապահուած փառքը եւ պսակն էասիկա սուրբերուն վերապահուած փառքը եւ պսակն է::::    ԻԻԻԻսկ թէ սկ թէ սկ թէ սկ թէ 
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տարբե՞ր է այս մէկը եւ տարբե՞ր է միւսը, յայտնի է երկուքէն ալ, տարբե՞ր է այս մէկը եւ տարբե՞ր է միւսը, յայտնի է երկուքէն ալ, տարբե՞ր է այս մէկը եւ տարբե՞ր է միւսը, յայտնի է երկուքէն ալ, տարբե՞ր է այս մէկը եւ տարբե՞ր է միւսը, յայտնի է երկուքէն ալ, 
նախ որովհետեւ առաքեալը կը զանազանէ մահուընէն ետք նախ որովհետեւ առաքեալը կը զանազանէ մահուընէն ետք նախ որովհետեւ առաքեալը կը զանազանէ մահուընէն ետք նախ որովհետեւ առաքեալը կը զանազանէ մահուընէն ետք 
տեսնելը, եւ յարութեան ատեն՝ պսակումըտեսնելը, եւ յարութեան ատեն՝ պսակումըտեսնելը, եւ յարութեան ատեն՝ պսակումըտեսնելը, եւ յարութեան ատեն՝ պսակումը::::    Երկրորդ, որովհետեւ Երկրորդ, որովհետեւ Երկրորդ, որովհետեւ Երկրորդ, որովհետեւ 
տեսութիւնը հաւատքին վարձատրութիւնն է, որ հոգին ստացաւ, տեսութիւնը հաւատքին վարձատրութիւնն է, որ հոգին ստացաւ, տեսութիւնը հաւատքին վարձատրութիւնն է, որ հոգին ստացաւ, տեսութիւնը հաւատքին վարձատրութիւնն է, որ հոգին ստացաւ, 
իսկ պսակը՝ գործին վարձատրութիսկ պսակը՝ գործին վարձատրութիսկ պսակը՝ գործին վարձատրութիսկ պսակը՝ գործին վարձատրութիւնն է, որ մարմինով պիտի իւնն է, որ մարմինով պիտի իւնն է, որ մարմինով պիտի իւնն է, որ մարմինով պիտի 
առնէ. ասիկա յատուկ է կատարելութեան հասածներուն, որոնք առնէ. ասիկա յատուկ է կատարելութեան հասածներուն, որոնք առնէ. ասիկա յատուկ է կատարելութեան հասածներուն, որոնք առնէ. ասիկա յատուկ է կատարելութեան հասածներուն, որոնք 
երկինքի մէջ են. իսկ միջակ արդարները, որոնք հոգիներու երկինքի մէջ են. իսկ միջակ արդարները, որոնք հոգիներու երկինքի մէջ են. իսկ միջակ արդարները, որոնք հոգիներու երկինքի մէջ են. իսկ միջակ արդարները, որոնք հոգիներու 
կայաններու մէջ են, անոնք յարութեան ատեն պիտի ստանան կայաններու մէջ են, անոնք յարութեան ատեն պիտի ստանան կայաններու մէջ են, անոնք յարութեան ատեն պիտի ստանան կայաններու մէջ են, անոնք յարութեան ատեն պիտի ստանան 
նաեւ պայծառապէս դէմ առ դէմ տեսնելը, այնպէս ինչպէս որ է նաեւ պայծառապէս դէմ առ դէմ տեսնելը, այնպէս ինչպէս որ է նաեւ պայծառապէս դէմ առ դէմ տեսնելը, այնպէս ինչպէս որ է նաեւ պայծառապէս դէմ առ դէմ տեսնելը, այնպէս ինչպէս որ է 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած»»»»::::    

Գալով մԳալով մԳալով մԳալով մեղաւորներուն կամ կորուստի եղաւորներուն կամ կորուստի եղաւորներուն կամ կորուստի եղաւորներուն կամ կորուստի 
դատապարտուածներուն, անոնց ալ գերագոյն դատապարտուածներուն, անոնց ալ գերագոյն դատապարտուածներուն, անոնց ալ գերագոյն դատապարտուածներուն, անոնց ալ գերագոյն 
դատապարտութիւնը Աստուծոյ այդ տեսութենէն ընդմիշտ դատապարտութիւնը Աստուծոյ այդ տեսութենէն ընդմիշտ դատապարտութիւնը Աստուծոյ այդ տեսութենէն ընդմիշտ դատապարտութիւնը Աստուծոյ այդ տեսութենէն ընդմիշտ 
զրկուիլը պիտի ըլլայզրկուիլը պիտի ըլլայզրկուիլը պիտի ըլլայզրկուիլը պիտի ըլլայ::::    ԹէԹէԹէԹէ´́́́    արդարներուն վերապահուած փառքը արդարներուն վերապահուած փառքը արդարներուն վերապահուած փառքը արդարներուն վերապահուած փառքը 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը, մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը, մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը, մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը, 
երկուքն ալ յաւիտենական եներկուքն ալ յաւիտենական եներկուքն ալ յաւիտենական եներկուքն ալ յաւիտենական են::::    

    
ՀարցումնՀարցումնՀարցումնՀարցումներու բաժիներու բաժիներու բաժիներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Յարութեան ժամանակ ի՞նչ պիտի ըլլայ վիճակը այն Յարութեան ժամանակ ի՞նչ պիտի ըլլայ վիճակը այն Յարութեան ժամանակ ի՞նչ պիտի ըլլայ վիճակը այն Յարութեան ժամանակ ի՞նչ պիտի ըլլայ վիճակը այն 

մարդոց որոնք կորսնցուցած են իրենց մարմինի անդամներէն մարդոց որոնք կորսնցուցած են իրենց մարմինի անդամներէն մարդոց որոնք կորսնցուցած են իրենց մարմինի անդամներէն մարդոց որոնք կորսնցուցած են իրենց մարմինի անդամներէն 
մէկըմէկըմէկըմէկը::::    

    
Աստուած որ ոչինչէն ստեղծեց մարդը, իրեն համար կարելի Աստուած որ ոչինչէն ստեղծեց մարդը, իրեն համար կարելի Աստուած որ ոչինչէն ստեղծեց մարդը, իրեն համար կարելի Աստուած որ ոչինչէն ստեղծեց մարդը, իրեն համար կարելի 

եւ անհունօրէն դիւրին է, մարդուն պարգեւել այն անդամները որ եւ անհունօրէն դիւրին է, մարդուն պարգեւել այն անդամները որ եւ անհունօրէն դիւրին է, մարդուն պարգեւել այն անդամները որ եւ անհունօրէն դիւրին է, մարդուն պարգեւել այն անդամները որ 
կորսնցուցած էկորսնցուցած էկորսնցուցած էկորսնցուցած է::::    Մէկը կրնաՄէկը կրնաՄէկը կրնաՄէկը կրնայ իր անդամներէն միայն մէկը յ իր անդամներէն միայն մէկը յ իր անդամներէն միայն մէկը յ իր անդամներէն միայն մէկը 
կորսնցուցած ըլլալ, բայց անդին, մտածեցէք անոնց մասին՝ որոնք կորսնցուցած ըլլալ, բայց անդին, մտածեցէք անոնց մասին՝ որոնք կորսնցուցած ըլլալ, բայց անդին, մտածեցէք անոնց մասին՝ որոնք կորսնցուցած ըլլալ, բայց անդին, մտածեցէք անոնց մասին՝ որոնք 
ապրած են հազարաւոր տարիներ առաջ եւ որոնք արդէն իսկ ապրած են հազարաւոր տարիներ առաջ եւ որոնք արդէն իսկ ապրած են հազարաւոր տարիներ առաջ եւ որոնք արդէն իսկ ապրած են հազարաւոր տարիներ առաջ եւ որոնք արդէն իսկ 
հողի վերածուած են իրենց բոլոր անդամներըհողի վերածուած են իրենց բոլոր անդամներըհողի վերածուած են իրենց բոլոր անդամներըհողի վերածուած են իրենց բոլոր անդամները::::    Նոյն Հարցումը Նոյն Հարցումը Նոյն Հարցումը Նոյն Հարցումը 
կարելի է հարցնել անոնց վերաբերեալկարելի է հարցնել անոնց վերաբերեալկարելի է հարցնել անոնց վերաբերեալկարելի է հարցնել անոնց վերաբերեալ::::    Գործին փոքր կամ մեծ, Գործին փոքր կամ մեծ, Գործին փոքր կամ մեծ, Գործին փոքր կամ մեծ, 
դժուար կդժուար կդժուար կդժուար կամ դիւրին ըլլալուն պէտք չէ նայինք, այլ պէտք է ամ դիւրին ըլլալուն պէտք չէ նայինք, այլ պէտք է ամ դիւրին ըլլալուն պէտք չէ նայինք, այլ պէտք է ամ դիւրին ըլլալուն պէտք չէ նայինք, այլ պէտք է 
նայինք թէ ոնայինք թէ ոնայինք թէ ոնայինք թէ ո´́́́վ է այդ գործը կատարողըվ է այդ գործը կատարողըվ է այդ գործը կատարողըվ է այդ գործը կատարողը::::    Եթէ այդ գործը Եթէ այդ գործը Եթէ այդ գործը Եթէ այդ գործը 
կատարողը ամենակարող Աստուած էկատարողը ամենակարող Աստուած էկատարողը ամենակարող Աստուած էկատարողը ամենակարող Աստուած է::::    Ամէն հարց լուծուած Ամէն հարց լուծուած Ամէն հարց լուծուած Ամէն հարց լուծուած 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    
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2.2.2.2.----    Հաստատեցիք որ յարութիւն առնողները 30 տարեկան Հաստատեցիք որ յարութիւն առնողները 30 տարեկան Հաստատեցիք որ յարութիւն առնողները 30 տարեկան Հաստատեցիք որ յարութիւն առնողները 30 տարեկան 
պիտի ըլլանպիտի ըլլանպիտի ըլլանպիտի ըլլան::::    Մեր մատենագրութեան մէջ այս ուղղութեամբ Մեր մատենագրութեան մէջ այս ուղղութեամբ Մեր մատենագրութեան մէջ այս ուղղութեամբ Մեր մատենագրութեան մէջ այս ուղղութեամբ 
վկայութիւններ կա՞նվկայութիւններ կա՞նվկայութիւններ կա՞նվկայութիւններ կա՞ն::::    

    
Գրիգոր Տաթեւացի իր Գրիգոր Տաթեւացի իր Գրիգոր Տաթեւացի իր Գրիգոր Տաթեւացի իր ««««Գիրք ՀարցմանցԳիրք ՀարցմանցԳիրք ՀարցմանցԳիրք Հարցմանց» » » » գործին մէջ կը գործին մէջ կը գործին մէջ կը գործին մէջ կը 

խօսի այս մասինխօսի այս մասինխօսի այս մասինխօսի այս մասին::::    Հարկաւ ուրիշ հայրեր եւս, հայ թէ օտար, կը Հարկաւ ուրիշ հայրեր եւս, հայ թէ օտար, կը Հարկաւ ուրիշ հայրեր եւս, հայ թէ օտար, կը Հարկաւ ուրիշ հայրեր եւս, հայ թէ օտար, կը 
խօսին այս մասին եւ կը հաստատեն թէ մարդը 30 տարեկան խօսին այս մասին եւ կը հաստատեն թէ մարդը 30 տարեկան խօսին այս մասին եւ կը հաստատեն թէ մարդը 30 տարեկան խօսին այս մասին եւ կը հաստատեն թէ մարդը 30 տարեկան 
յարութիւն պիտի առնէյարութիւն պիտի առնէյարութիւն պիտի առնէյարութիւն պիտի առնէ::::    Պահ մը սակայն մեր հայեացքները Պահ մը սակայն մեր հայեացքները Պահ մը սակայն մեր հայեացքները Պահ մը սակայն մեր հայեացքները 
դարձնենք Աստուածաշունչինդարձնենք Աստուածաշունչինդարձնենք Աստուածաշունչինդարձնենք Աստուածաշունչին::::    ԻԻԻԻ՞նչ տարիքով ստեղծուեցաւ ՞նչ տարիքով ստեղծուեցաւ ՞նչ տարիքով ստեղծուեցաւ ՞նչ տարիքով ստեղծուեցաւ 
ԱդամԱդամԱդամԱդամ::::    Աստուածաշունչը տարիք չի տար, բայց կարելի՞ է Աստուածաշունչը տարիք չի տար, բայց կարելի՞ է Աստուածաշունչը տարիք չի տար, բայց կարելի՞ է Աստուածաշունչը տարիք չի տար, բայց կարելի՞ է 
երեւակայել որ Աստուած զայն ստեղծած ըլլայ մանուկ մը իբրեւ, երեւակայել որ Աստուած զայն ստեղծած ըլլայ մանուկ մը իբրեւ, երեւակայել որ Աստուած զայն ստեղծած ըլլայ մանուկ մը իբրեւ, երեւակայել որ Աստուած զայն ստեղծած ըլլայ մանուկ մը իբրեւ, 
կամ պատանի մը իբրեւ, կամ տարիքով յառաջացած մէկը իբրեւկամ պատանի մը իբրեւ, կամ տարիքով յառաջացած մէկը իբրեւկամ պատանի մը իբրեւ, կամ տարիքով յառաջացած մէկը իբրեւկամ պատանի մը իբրեւ, կամ տարիքով յառաջացած մէկը իբրեւ::::    
Ո՞ր տարիքն է զօրութեան եւ կատարելութեան խորհրդանիշ Ո՞ր տարիքն է զօրութեան եւ կատարելութեան խորհրդանիշ Ո՞ր տարիքն է զօրութեան եւ կատարելութեան խորհրդանիշ Ո՞ր տարիքն է զօրութեան եւ կատարելութեան խորհրդանիշ 
եղող տարիքըեղող տարիքըեղող տարիքըեղող տարիքը:::: 30  30  30  30 տատատատարիքը չէ՞րիքը չէ՞րիքը չէ՞րիքը չէ՞::::    Աստուած Ադամը ստեղծեց հզօր Աստուած Ադամը ստեղծեց հզօր Աստուած Ադամը ստեղծեց հզօր Աստուած Ադամը ստեղծեց հզօր 
անձ մը իբրեւ. անձ մը՝ որ ինքզինք ղեկավարելու եւ որոշումներ անձ մը իբրեւ. անձ մը՝ որ ինքզինք ղեկավարելու եւ որոշումներ անձ մը իբրեւ. անձ մը՝ որ ինքզինք ղեկավարելու եւ որոշումներ անձ մը իբրեւ. անձ մը՝ որ ինքզինք ղեկավարելու եւ որոշումներ 
առնելու կարողութիւնը ունէրառնելու կարողութիւնը ունէրառնելու կարողութիւնը ունէրառնելու կարողութիւնը ունէր::::    Տրուած ըլլալով որ 30 տարիքը Տրուած ըլլալով որ 30 տարիքը Տրուած ըլլալով որ 30 տարիքը Տրուած ըլլալով որ 30 տարիքը 
զօրութեան տարիքն է, յարութիւն առնողները այդ տարիքով զօրութեան տարիքն է, յարութիւն առնողները այդ տարիքով զօրութեան տարիքն է, յարութիւն առնողները այդ տարիքով զօրութեան տարիքն է, յարութիւն առնողները այդ տարիքով 
յարութիւն պիտի առնեն, ամբողջապէս կարող կատարելու յարութիւն պիտի առնեն, ամբողջապէս կարող կատարելու յարութիւն պիտի առնեն, ամբողջապէս կարող կատարելու յարութիւն պիտի առնեն, ամբողջապէս կարող կատարելու 
ԱստԱստԱստԱստուծոյ կամքը յաւիտենականութեան ընթացքինուծոյ կամքը յաւիտենականութեան ընթացքինուծոյ կամքը յաւիտենականութեան ընթացքինուծոյ կամքը յաւիտենականութեան ընթացքին::::    

Քիչ առաջ ըսի որ 30 տարիքը կատարելութեան տարիքն էՔիչ առաջ ըսի որ 30 տարիքը կատարելութեան տարիքն էՔիչ առաջ ըսի որ 30 տարիքը կատարելութեան տարիքն էՔիչ առաջ ըսի որ 30 տարիքը կատարելութեան տարիքն է::::    
Այդ տարիքին հասնելէ ետք միայն Հրեայ մը կրնար որոշ Այդ տարիքին հասնելէ ետք միայն Հրեայ մը կրնար որոշ Այդ տարիքին հասնելէ ետք միայն Հրեայ մը կրնար որոշ Այդ տարիքին հասնելէ ետք միայն Հրեայ մը կրնար որոշ 
պարտականութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ յանձն պարտականութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ յանձն պարտականութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ յանձն պարտականութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ յանձն 
առնելառնելառնելառնել::::    Ասիկա Հրէութեան մէջ ընդունուած ճշմարտութիւն մըն Ասիկա Հրէութեան մէջ ընդունուած ճշմարտութիւն մըն Ասիկա Հրէութեան մէջ ընդունուած ճշմարտութիւն մըն Ասիկա Հրէութեան մէջ ընդունուած ճշմարտութիւն մըն 
էր, որ կու գէր, որ կու գէր, որ կու գէր, որ կու գար Մովսէսի օրէնքէնար Մովսէսի օրէնքէնար Մովսէսի օրէնքէնար Մովսէսի օրէնքէն::::    Յիշենք օրինակ, Յիշենք օրինակ, Յիշենք օրինակ, Յիշենք օրինակ, 
քահանայութեան եկողը պէտք էր 30 տարիքը լրացուցած կամ քահանայութեան եկողը պէտք էր 30 տարիքը լրացուցած կամ քահանայութեան եկողը պէտք էր 30 տարիքը լրացուցած կամ քահանայութեան եկողը պէտք էր 30 տարիքը լրացուցած կամ 
թեւակոխած ըլլար (Թւ 4.3)թեւակոխած ըլլար (Թւ 4.3)թեւակոխած ըլլար (Թւ 4.3)թեւակոխած ըլլար (Թւ 4.3)::::    Չմոռնանք որ Յովհաննէս Մկրտիչ Չմոռնանք որ Յովհաննէս Մկրտիչ Չմոռնանք որ Յովհաննէս Մկրտիչ Չմոռնանք որ Յովհաննէս Մկրտիչ 
ինք եւս 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեանինք եւս 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեանինք եւս 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեանինք եւս 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեան::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
նաեւ շուրջ 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեաննաեւ շուրջ 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեաննաեւ շուրջ 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեաննաեւ շուրջ 30 տարեկանին սկսաւ իր առաքելութեան::::    

    
3.3.3.3.----    Ղուկասու ԱՂուկասու ԱՂուկասու ԱՂուկասու Աւետարանին մէջ կը տեսնենք Յիսուսը 12 ւետարանին մէջ կը տեսնենք Յիսուսը 12 ւետարանին մէջ կը տեսնենք Յիսուսը 12 ւետարանին մէջ կը տեսնենք Յիսուսը 12 

տարեկանին տաճարի մէջ. անկէ ետք կտարեկանին տաճարի մէջ. անկէ ետք կտարեկանին տաճարի մէջ. անկէ ետք կտարեկանին տաճարի մէջ. անկէ ետք կ’’’’անյայտանայ եւ միայն 30 անյայտանայ եւ միայն 30 անյայտանայ եւ միայն 30 անյայտանայ եւ միայն 30 
տարեկանին հանդէս կու գայտարեկանին հանդէս կու գայտարեկանին հանդէս կու գայտարեկանին հանդէս կու գայ::::    Ո՞ւր էր Յիսուս 12Ո՞ւր էր Յիսուս 12Ո՞ւր էր Յիսուս 12Ո՞ւր էր Յիսուս 12----էն մինչեւ 30 էն մինչեւ 30 էն մինչեւ 30 էն մինչեւ 30 
տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան::::    

    
Եթէ Յիսուս իր գիւղին մէջ եւ իր ժողովուրդին հետ եղած Եթէ Յիսուս իր գիւղին մէջ եւ իր ժողովուրդին հետ եղած Եթէ Յիսուս իր գիւղին մէջ եւ իր ժողովուրդին հետ եղած Եթէ Յիսուս իր գիւղին մէջ եւ իր ժողովուրդին հետ եղած 

չըլլար 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան, Աւետարչըլլար 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան, Աւետարչըլլար 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան, Աւետարչըլլար 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան, Աւետարաններուն աններուն աններուն աններուն 
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մէջ կամ արտաքին գրականութեան մէջ տեղ մը պիտի չյիշուէ՞ր մէջ կամ արտաքին գրականութեան մէջ տեղ մը պիտի չյիշուէ՞ր մէջ կամ արտաքին գրականութեան մէջ տեղ մը պիտի չյիշուէ՞ր մէջ կամ արտաքին գրականութեան մէջ տեղ մը պիտի չյիշուէ՞ր 
ասիկաասիկաասիկաասիկա::::    

Երբ կը դիտենք Քրիստոսի գործունէութիւնը Երբ կը դիտենք Քրիստոսի գործունէութիւնը Երբ կը դիտենք Քրիստոսի գործունէութիւնը Երբ կը դիտենք Քրիստոսի գործունէութիւնը 
Աւետարաններուն մէջ, բնական իր շրջագիծին մէջ, ճիշդ է որ Աւետարաններուն մէջ, բնական իր շրջագիծին մէջ, ճիշդ է որ Աւետարաններուն մէջ, բնական իր շրջագիծին մէջ, ճիշդ է որ Աւետարաններուն մէջ, բնական իր շրջագիծին մէջ, ճիշդ է որ 
մեզի չմեզի չմեզի չմեզի չ’’’’ըսուիր թէ 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան իր հայրենի ըսուիր թէ 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան իր հայրենի ըսուիր թէ 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան իր հայրենի ըսուիր թէ 12 տարեկանէն մինչեւ 30 տարեկան իր հայրենի 
քաղաքին մէջն էր, բայց ուշադիր ընքաղաքին մէջն էր, բայց ուշադիր ընքաղաքին մէջն էր, բայց ուշադիր ընքաղաքին մէջն էր, բայց ուշադիր ընթերցում մը թերցում մը թերցում մը թերցում մը 
Աւետարաններուն, կու գայ ցոյց տալու մեզի որ Քրիստոս Աւետարաններուն, կու գայ ցոյց տալու մեզի որ Քրիստոս Աւետարաններուն, կու գայ ցոյց տալու մեզի որ Քրիստոս Աւետարաններուն, կու գայ ցոյց տալու մեզի որ Քրիստոս 
ճանչցուած էր իր բնակած քաղաքին՝ Նազարէթի բնակիչներուն ճանչցուած էր իր բնակած քաղաքին՝ Նազարէթի բնակիչներուն ճանչցուած էր իր բնակած քաղաքին՝ Նազարէթի բնակիչներուն ճանչցուած էր իր բնակած քաղաքին՝ Նազարէթի բնակիչներուն 
կողմէկողմէկողմէկողմէ::::    Օրինակ, երբ Յիսուս Գալիլեայէն Նազարէթ եկաւ, իր Օրինակ, երբ Յիսուս Գալիլեայէն Նազարէթ եկաւ, իր Օրինակ, երբ Յիսուս Գալիլեայէն Նազարէթ եկաւ, իր Օրինակ, երբ Յիսուս Գալիլեայէն Նազարէթ եկաւ, իր 
քաղաքացիները խնդրեցին իրմէ որ որոշ հրաշքներ ընէ քաղաքացիները խնդրեցին իրմէ որ որոշ հրաշքներ ընէ քաղաքացիները խնդրեցին իրմէ որ որոշ հրաշքներ ընէ քաղաքացիները խնդրեցին իրմէ որ որոշ հրաշքներ ընէ 
Նազարէթի մէջ ինչպէս որ ըրած էր ԿափառնաՆազարէթի մէջ ինչպէս որ ըրած էր ԿափառնաՆազարէթի մէջ ինչպէս որ ըրած էր ԿափառնաՆազարէթի մէջ ինչպէս որ ըրած էր Կափառնաումի մէջ (Ղկ 4.23)ումի մէջ (Ղկ 4.23)ումի մէջ (Ղկ 4.23)ումի մէջ (Ղկ 4.23)::::    
Բայց Յիսուս իր քաղաքացիներուն անհաւատութեան Բայց Յիսուս իր քաղաքացիներուն անհաւատութեան Բայց Յիսուս իր քաղաքացիներուն անհաւատութեան Բայց Յիսուս իր քաղաքացիներուն անհաւատութեան 
պատճառով պատճառով պատճառով պատճառով ««««չկրցաւ ոեւէ հրաշք գործել հոնչկրցաւ ոեւէ հրաշք գործել հոնչկրցաւ ոեւէ հրաշք գործել հոնչկրցաւ ոեւէ հրաշք գործել հոն»»»» ( ( ( (Մր 6.5)Մր 6.5)Մր 6.5)Մր 6.5)::::    

Առիթով մը երբ Յիսուս կԱռիթով մը երբ Յիսուս կԱռիթով մը երբ Յիսուս կԱռիթով մը երբ Յիսուս կ’’’’ուսուցանէր Նազարէթի մէջ, ուսուցանէր Նազարէթի մէջ, ուսուցանէր Նազարէթի մէջ, ուսուցանէր Նազարէթի մէջ, 
ժողովուրդէն ոմանք ըսին. ժողովուրդէն ոմանք ըսին. ժողովուրդէն ոմանք ըսին. ժողովուրդէն ոմանք ըսին. ««««Ասիկա ուրկէ՞ այսչափ բան գիտէԱսիկա ուրկէ՞ այսչափ բան գիտէԱսիկա ուրկէ՞ այսչափ բան գիտէԱսիկա ուրկէ՞ այսչափ բան գիտէ::::    
Այս ի՞նչ իմաստութիւն է որ տրուած է իրենԱյս ի՞նչ իմաստութիւն է որ տրուած է իրենԱյս ի՞նչ իմաստութիւն է որ տրուած է իրենԱյս ի՞նչ իմաստութիւն է որ տրուած է իրեն::::    Ի՞նչպէս այսպիսի Ի՞նչպէս այսպիսի Ի՞նչպէս այսպիսի Ի՞նչպէս այսպիսի 
հրաշքներ կը կատարէհրաշքներ կը կատարէհրաշքներ կը կատարէհրաշքներ կը կատարէ::::    Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի 
զաւակը չէ՞, Յակոբի, Յովսէփի, Յուդայի եւ Սիմոնի եղբայրըզաւակը չէ՞, Յակոբի, Յովսէփի, Յուդայի եւ Սիմոնի եղբայրըզաւակը չէ՞, Յակոբի, Յովսէփի, Յուդայի եւ Սիմոնի եղբայրըզաւակը չէ՞, Յակոբի, Յովսէփի, Յուդայի եւ Սիմոնի եղբայրը::::    Իր Իր Իր Իր 
քոյրերը հոս մեր մօտ չե՞ն բնակիրքոյրերը հոս մեր մօտ չե՞ն բնակիրքոյրերը հոս մեր մօտ չե՞ն բնակիրքոյրերը հոս մեր մօտ չե՞ն բնակիր»»»» ( ( ( (Մր 6.2Մր 6.2Մր 6.2Մր 6.2----3) 3) 3) 3) Նազարէթի Նազարէթի Նազարէթի Նազարէթի 
բնակիչներուն այս խօսքը կամ այս հարցականները, ցոյց կու բնակիչներուն այս խօսքը կամ այս հարցականները, ցոյց կու բնակիչներուն այս խօսքը կամ այս հարցականները, ցոյց կու բնակիչներուն այս խօսքը կամ այս հարցականները, ցոյց կու 
տան որ Յիսուս մնայուն տան որ Յիսուս մնայուն տան որ Յիսուս մնայուն տան որ Յիսուս մնայուն կերպով ապրեցաւ ու գործեց Նազարէթի կերպով ապրեցաւ ու գործեց Նազարէթի կերպով ապրեցաւ ու գործեց Նազարէթի կերպով ապրեցաւ ու գործեց Նազարէթի 
մէջ, աշխատեցաւ ու իբրեւ ատաղձագործի որդի ճանչցուեցաւ մէջ, աշխատեցաւ ու իբրեւ ատաղձագործի որդի ճանչցուեցաւ մէջ, աշխատեցաւ ու իբրեւ ատաղձագործի որդի ճանչցուեցաւ մէջ, աշխատեցաւ ու իբրեւ ատաղձագործի որդի ճանչցուեցաւ 
նոյն քաղաքին մէջնոյն քաղաքին մէջնոյն քաղաքին մէջնոյն քաղաքին մէջ::::    Ղուկաս ամենայն յստակութեամբ կՂուկաս ամենայն յստակութեամբ կՂուկաս ամենայն յստակութեամբ կՂուկաս ամենայն յստակութեամբ կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««Նազարէթ քաղաքը մեծցած էրՆազարէթ քաղաքը մեծցած էրՆազարէթ քաղաքը մեծցած էրՆազարէթ քաղաքը մեծցած էր»»»» ( ( ( (Ղկ 4.16)Ղկ 4.16)Ղկ 4.16)Ղկ 4.16)::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
Յովհաննէս կը յիշէ Հրեայ ղեկավարներուն խօսքը Յիսուսի Յովհաննէս կը յիշէ Հրեայ ղեկավարներուն խօսքը Յիսուսի Յովհաննէս կը յիշէ Հրեայ ղեկավարներուն խօսքը Յիսուսի Յովհաննէս կը յիշէ Հրեայ ղեկավարներուն խօսքը Յիսուսի 
վերաբերեալ. վերաբերեալ. վերաբերեալ. վերաբերեալ. ««««Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ Գիրքերը գիտէ, երբ Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ Գիրքերը գիտէ, երբ Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ Գիրքերը գիտէ, երբ Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ Գիրքերը գիտէ, երբ 
բնաւ չէ ուսած զանոնքբնաւ չէ ուսած զանոնքբնաւ չէ ուսած զանոնքբնաւ չէ ուսած զանոնք» » » » ((((Յհ 7.15)Յհ 7.15)Յհ 7.15)Յհ 7.15):::: « « « «Բնաւ չէ ուսածԲնաւ չէ ուսածԲնաւ չէ ուսածԲնաւ չէ ուսած»»»»    բառերը ցոյց բառերը ցոյց բառերը ցոյց բառերը ցոյց 
չե՞ն տար որ Յիսուս տեղ մը չէր գացած ուսում ստանալու չե՞ն տար որ Յիսուս տեղ մը չէր գացած ուսում ստանալու չե՞ն տար որ Յիսուս տեղ մը չէր գացած ուսում ստանալու չե՞ն տար որ Յիսուս տեղ մը չէր գացած ուսում ստանալու 
համարհամարհամարհամար::::    
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ՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔՀԱՒԱՏԱՄՔ    
    

««««Յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականսՅարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականսՅարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականսՅարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս»»»»::::    
Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ Թարգմանաբար՝ «(«(«(«(Կը հաւատանք) երկինԿը հաւատանք) երկինԿը հաւատանք) երկինԿը հաւատանք) երկինքի արքայութեան քի արքայութեան քի արքայութեան քի արքայութեան 
((((հաստատումին) եւ յաւիտենական կեանքինհաստատումին) եւ յաւիտենական կեանքինհաստատումին) եւ յաւիտենական կեանքինհաստատումին) եւ յաւիտենական կեանքին»»»»::::    

    
Երկինքի արքայութիւնը կը տեսնենք վերջաւորութեան Երկինքի արքայութիւնը կը տեսնենք վերջաւորութեան Երկինքի արքայութիւնը կը տեսնենք վերջաւորութեան Երկինքի արքայութիւնը կը տեսնենք վերջաւորութեան 

դրուած իր դիրքով, ցոյց տալու համար մեզի թէ անիկա դրուած իր դիրքով, ցոյց տալու համար մեզի թէ անիկա դրուած իր դիրքով, ցոյց տալու համար մեզի թէ անիկա դրուած իր դիրքով, ցոյց տալու համար մեզի թէ անիկա 
Աստուածաշունչին բոլոր խոստումներուն լրումն է, Աստուածաշունչին բոլոր խոստումներուն լրումն է, Աստուածաշունչին բոլոր խոստումներուն լրումն է, Աստուածաշունչին բոլոր խոստումներուն լրումն է, 
ամբողջացումն է, կատարումն էամբողջացումն է, կատարումն էամբողջացումն է, կատարումն էամբողջացումն է, կատարումն է::::    

Ասկէ առաջ խօսեցանք թագաւորութեԱսկէ առաջ խօսեցանք թագաւորութեԱսկէ առաջ խօսեցանք թագաւորութեԱսկէ առաջ խօսեցանք թագաւորութեան մասինան մասինան մասինան մասին::::    
Թագաւորութիւն մը կամ իշխանութիւն մը նախ կայ իր գլուխով, Թագաւորութիւն մը կամ իշխանութիւն մը նախ կայ իր գլուխով, Թագաւորութիւն մը կամ իշխանութիւն մը նախ կայ իր գլուխով, Թագաւորութիւն մը կամ իշխանութիւն մը նախ կայ իր գլուխով, 
իր թագաւորով, իր իշխանովիր թագաւորով, իր իշխանովիր թագաւորով, իր իշխանովիր թագաւորով, իր իշխանով::::    Երկրորդ, անիկա կայ այն Երկրորդ, անիկա կայ այն Երկրորդ, անիկա կայ այն Երկրորդ, անիկա կայ այն 
պայմաններով, այն օրէնքներով, այն վիճակով որ այդ պայմաններով, այն օրէնքներով, այն վիճակով որ այդ պայմաններով, այն օրէնքներով, այն վիճակով որ այդ պայմաններով, այն օրէնքներով, այն վիճակով որ այդ 
արքայութիւնը կը պատկերացնէ, կը բնութագրէարքայութիւնը կը պատկերացնէ, կը բնութագրէարքայութիւնը կը պատկերացնէ, կը բնութագրէարքայութիւնը կը պատկերացնէ, կը բնութագրէ::::    Երրորդ, անիկա Երրորդ, անիկա Երրորդ, անիկա Երրորդ, անիկա 
կայ անոնցմով՝ որոնք կը կոչենք իշխանուկայ անոնցմով՝ որոնք կը կոչենք իշխանուկայ անոնցմով՝ որոնք կը կոչենք իշխանուկայ անոնցմով՝ որոնք կը կոչենք իշխանութեան մը կամ թեան մը կամ թեան մը կամ թեան մը կամ 
թագաւորութեան մը հպատակները, եւ որոնք, այդ թագաւորութեան մը հպատակները, եւ որոնք, այդ թագաւորութեան մը հպատակները, եւ որոնք, այդ թագաւորութեան մը հպատակները, եւ որոնք, այդ 
թագաւորութեան օրէնքները յանձն առնող եւ իրենք զիրենք թագաւորութեան օրէնքները յանձն առնող եւ իրենք զիրենք թագաւորութեան օրէնքները յանձն առնող եւ իրենք զիրենք թագաւորութեան օրէնքները յանձն առնող եւ իրենք զիրենք 
թագաւորին ենթարկած անձերն ենթագաւորին ենթարկած անձերն ենթագաւորին ենթարկած անձերն ենթագաւորին ենթարկած անձերն են::::    

Ճիշդ նոյնն է պարագան երկինքի թագաւորութեանՃիշդ նոյնն է պարագան երկինքի թագաւորութեանՃիշդ նոյնն է պարագան երկինքի թագաւորութեանՃիշդ նոյնն է պարագան երկինքի թագաւորութեան::::    
Թագաւորը Քրիստոս ինքն էԹագաւորը Քրիստոս ինքն էԹագաւորը Քրիստոս ինքն էԹագաւորը Քրիստոս ինքն է::::    Երկրի վրայ ալ ունինք Երկրի վրայ ալ ունինք Երկրի վրայ ալ ունինք Երկրի վրայ ալ ունինք 
թագաւորութիւններ որոնց գլուխըթագաւորութիւններ որոնց գլուխըթագաւորութիւններ որոնց գլուխըթագաւորութիւններ որոնց գլուխը    կը կանգնին հողեղէն կը կանգնին հողեղէն կը կանգնին հողեղէն կը կանգնին հողեղէն 
արարածներ, որոնք հարկաւ սխալական են եւ ատիկա ցոյց կու արարածներ, որոնք հարկաւ սխալական են եւ ատիկա ցոյց կու արարածներ, որոնք հարկաւ սխալական են եւ ատիկա ցոյց կու արարածներ, որոնք հարկաւ սխալական են եւ ատիկա ցոյց կու 
տայ երկրաւոր թագաւորութեան նկարագիրըտայ երկրաւոր թագաւորութեան նկարագիրըտայ երկրաւոր թագաւորութեան նկարագիրըտայ երկրաւոր թագաւորութեան նկարագիրը::::    Երկինքի Երկինքի Երկինքի Երկինքի 
արքայութիւնը, ի տարբերութիւն այս թագաւորութիւններէն, արքայութիւնը, ի տարբերութիւն այս թագաւորութիւններէն, արքայութիւնը, ի տարբերութիւն այս թագաւորութիւններէն, արքայութիւնը, ի տարբերութիւն այս թագաւորութիւններէն, 
իրեն որպէս գլուխ ունի զՔրիստոս, անսխալական ու բացարձակ իրեն որպէս գլուխ ունի զՔրիստոս, անսխալական ու բացարձակ իրեն որպէս գլուխ ունի զՔրիստոս, անսխալական ու բացարձակ իրեն որպէս գլուխ ունի զՔրիստոս, անսխալական ու բացարձակ 
ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը::::    

Ներկայիս Աստուած իՆերկայիս Աստուած իՆերկայիս Աստուած իՆերկայիս Աստուած իր թագաւորական իշխանութիւնը կը ր թագաւորական իշխանութիւնը կը ր թագաւորական իշխանութիւնը կը ր թագաւորական իշխանութիւնը կը 
տարածէ թերեւս սահմանափակ իմաստով, անոր համար որ այդ տարածէ թերեւս սահմանափակ իմաստով, անոր համար որ այդ տարածէ թերեւս սահմանափակ իմաստով, անոր համար որ այդ տարածէ թերեւս սահմանափակ իմաստով, անոր համար որ այդ 
թագաւորութիւնը եկեղեցիէն ներս կայ միայնթագաւորութիւնը եկեղեցիէն ներս կայ միայնթագաւորութիւնը եկեղեցիէն ներս կայ միայնթագաւորութիւնը եկեղեցիէն ներս կայ միայն::::    Եկեղեցի Եկեղեցի Եկեղեցի Եկեղեցի 
հասկացողութիւնը վայր հասկացողութեան հետ կապ չունիհասկացողութիւնը վայր հասկացողութեան հետ կապ չունիհասկացողութիւնը վայր հասկացողութեան հետ կապ չունիհասկացողութիւնը վայր հասկացողութեան հետ կապ չունի::::    Հոն Հոն Հոն Հոն 
ուր Քրիստոսի հաւատացողներ կան՝ հոուր Քրիստոսի հաւատացողներ կան՝ հոուր Քրիստոսի հաւատացողներ կան՝ հոուր Քրիստոսի հաւատացողներ կան՝ հո´́́́ն է եկեղեցինն է եկեղեցինն է եկեղեցինն է եկեղեցին::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
մարդիկ կան որոմարդիկ կան որոմարդիկ կան որոմարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք ենթակայ դարձուցած են նք իրենք զիրենք ենթակայ դարձուցած են նք իրենք զիրենք ենթակայ դարձուցած են նք իրենք զիրենք ենթակայ դարձուցած են 
Քրիստոսի կամքին՝ հոՔրիստոսի կամքին՝ հոՔրիստոսի կամքին՝ հոՔրիստոսի կամքին՝ հո´́́́ն է Աստուծոյ թագաւորութիւնըն է Աստուծոյ թագաւորութիւնըն է Աստուծոյ թագաւորութիւնըն է Աստուծոյ թագաւորութիւնը::::    

Բայց գալիք թագաւորութիւնը վախճանական իր պատկերին Բայց գալիք թագաւորութիւնը վախճանական իր պատկերին Բայց գալիք թագաւորութիւնը վախճանական իր պատկերին Բայց գալիք թագաւորութիւնը վախճանական իր պատկերին 
մէջ պիտի ըլլմէջ պիտի ըլլմէջ պիտի ըլլմէջ պիտի ըլլայ աայ աայ աայ ա´́́́յն թագաւորութիւնը, որ իրեն պիտի ենթարկէ յն թագաւորութիւնը, որ իրեն պիտի ենթարկէ յն թագաւորութիւնը, որ իրեն պիտի ենթարկէ յն թագաւորութիւնը, որ իրեն պիտի ենթարկէ 
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երկրաւոր բոլոր իշխանութիւնները, թագաւորութիւնները, երկրաւոր բոլոր իշխանութիւնները, թագաւորութիւնները, երկրաւոր բոլոր իշխանութիւնները, թագաւորութիւնները, երկրաւոր բոլոր իշխանութիւնները, թագաւորութիւնները, 
ինչպէս Պօղոս ինչպէս Պօղոս ինչպէս Պօղոս ինչպէս Պօղոս առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ (Ա.Կր 15.27)ըսէ (Ա.Կր 15.27)ըսէ (Ա.Կր 15.27)ըսէ (Ա.Կր 15.27)::::    

Աստուծոյ արքայութիւնը տարբեր է երկրաւոր Աստուծոյ արքայութիւնը տարբեր է երկրաւոր Աստուծոյ արքայութիւնը տարբեր է երկրաւոր Աստուծոյ արքայութիւնը տարբեր է երկրաւոր 
թագաւորութիւններէնթագաւորութիւններէնթագաւորութիւններէնթագաւորութիւններէն::::    Ոեւէ երկրաւոր թագաւորութիւն Ոեւէ երկրաւոր թագաւորութիւն Ոեւէ երկրաւոր թագաւորութիւն Ոեւէ երկրաւոր թագաւորութիւն 
անկատար է, որովհետեւ տակաւին աշխարհային պայմաններու անկատար է, որովհետեւ տակաւին աշխարհային պայմաններու անկատար է, որովհետեւ տակաւին աշխարհային պայմաններու անկատար է, որովհետեւ տակաւին աշխարհային պայմաններու 
մէջ էմէջ էմէջ էմէջ է::::    Անկատար է թէԱնկատար է թէԱնկատար է թէԱնկատար է թէ´́́́    իր գլուխով եւ թէիր գլուխով եւ թէիր գլուխով եւ թէիր գլուխով եւ թէ´́́́    այն օրէնքներով, որոնք այն օրէնքներով, որոնք այն օրէնքներով, որոնք այն օրէնքներով, որոնք 
յատուկ են ներկայ աշխարհին. յատուկ են ներկայ աշխարհին. յատուկ են ներկայ աշխարհին. յատուկ են ներկայ աշխարհին. այս աշխարհի վրայ կարելի չէ այս աշխարհի վրայ կարելի չէ այս աշխարհի վրայ կարելի չէ այս աշխարհի վրայ կարելի չէ 
պատկերացնել ոեւէ օրէնք, օրէնսդրութիւն, սահմանադրութիւն պատկերացնել ոեւէ օրէնք, օրէնսդրութիւն, սահմանադրութիւն պատկերացնել ոեւէ օրէնք, օրէնսդրութիւն, սահմանադրութիւն պատկերացնել ոեւէ օրէնք, օրէնսդրութիւն, սահմանադրութիւն 
որ կատարեալ ըլլայոր կատարեալ ըլլայոր կատարեալ ըլլայոր կատարեալ ըլլայ::::    Եւ եթէ թագաւորութիւնը անկատար է, Եւ եթէ թագաւորութիւնը անկատար է, Եւ եթէ թագաւորութիւնը անկատար է, Եւ եթէ թագաւորութիւնը անկատար է, 
բնականօրէն այդ թագաւոութեան հպատակ եղող մարդիկը բնականօրէն այդ թագաւոութեան հպատակ եղող մարդիկը բնականօրէն այդ թագաւոութեան հպատակ եղող մարդիկը բնականօրէն այդ թագաւոութեան հպատակ եղող մարդիկը 
իրենք եւս անկատար կիրենք եւս անկատար կիրենք եւս անկատար կիրենք եւս անկատար կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    

Ինչ կը վերաբերի երկինքի թագաւորութեան՝ ԹագաւորըԻնչ կը վերաբերի երկինքի թագաւորութեան՝ ԹագաւորըԻնչ կը վերաբերի երկինքի թագաւորութեան՝ ԹագաւորըԻնչ կը վերաբերի երկինքի թագաւորութեան՝ Թագաւորը    
կատարեալ է, կատարեալ է նաեւ օրէնքըկատարեալ է, կատարեալ է նաեւ օրէնքըկատարեալ է, կատարեալ է նաեւ օրէնքըկատարեալ է, կատարեալ է նաեւ օրէնքը::::    Բայց եթէ երբեք Բայց եթէ երբեք Բայց եթէ երբեք Բայց եթէ երբեք 
Աստուծոյ թագաւորութեան, այլ խօսքով՝ եկեղեցիին մէջ, մենք Աստուծոյ թագաւորութեան, այլ խօսքով՝ եկեղեցիին մէջ, մենք Աստուծոյ թագաւորութեան, այլ խօսքով՝ եկեղեցիին մէջ, մենք Աստուծոյ թագաւորութեան, այլ խօսքով՝ եկեղեցիին մէջ, մենք 
անկատարութեան կը հանդիպինք, կը հանդիպինք ոանկատարութեան կը հանդիպինք, կը հանդիպինք ոանկատարութեան կը հանդիպինք, կը հանդիպինք ոանկատարութեան կը հանդիպինք, կը հանդիպինք ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ այդ թագաւորութեան օրէնքը անկատար է, այլ որովհետեւ այդ թագաւորութեան օրէնքը անկատար է, այլ որովհետեւ այդ թագաւորութեան օրէնքը անկատար է, այլ որովհետեւ այդ թագաւորութեան օրէնքը անկատար է, այլ 
որովհետեւ այդ թագաւորութեան անդամները իրենք անկատաորովհետեւ այդ թագաւորութեան անդամները իրենք անկատաորովհետեւ այդ թագաւորութեան անդամները իրենք անկատաորովհետեւ այդ թագաւորութեան անդամները իրենք անկատար ր ր ր 
ենենենեն::::    Բայց Քրիստոսի երկրորդ գալուստով երբ արքայութեան Բայց Քրիստոսի երկրորդ գալուստով երբ արքայութեան Բայց Քրիստոսի երկրորդ գալուստով երբ արքայութեան Բայց Քրիստոսի երկրորդ գալուստով երբ արքայութեան 
ամբողջացումը տեղի ունենայ, հպատակները իրեամբողջացումը տեղի ունենայ, հպատակները իրեամբողջացումը տեղի ունենայ, հպատակները իրեամբողջացումը տեղի ունենայ, հպատակները իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
իրենցմէ պիտի թօթափեն ամէն տեսակի մեղք եւ իրենցմէ պիտի թօթափեն ամէն տեսակի մեղք եւ իրենցմէ պիտի թօթափեն ամէն տեսակի մեղք եւ իրենցմէ պիտի թօթափեն ամէն տեսակի մեղք եւ 
անկատարութիւն, եւ կարող պիտի ըլլան կատարելու Աստուծոյ անկատարութիւն, եւ կարող պիտի ըլլան կատարելու Աստուծոյ անկատարութիւն, եւ կարող պիտի ըլլան կատարելու Աստուծոյ անկատարութիւն, եւ կարող պիտի ըլլան կատարելու Աստուծոյ 
կամքը առանց թերութեանկամքը առանց թերութեանկամքը առանց թերութեանկամքը առանց թերութեան:    

Վերջին դատաստանին օրը հրապարակաւ պիՎերջին դատաստանին օրը հրապարակաւ պիՎերջին դատաստանին օրը հրապարակաւ պիՎերջին դատաստանին օրը հրապարակաւ պիտի յայտնուի տի յայտնուի տի յայտնուի տի յայտնուի 
թէ որոթէ որոթէ որոթէ որո´նք են արքայութեան քաղաքացիները եւ որոնք են արքայութեան քաղաքացիները եւ որոնք են արքայութեան քաղաքացիները եւ որոնք են արքայութեան քաղաքացիները եւ որո´́́́նք են նք են նք են նք են 
արտաքսուելիքները: Քրիստոս այս ճշմարտութիւնը բազմաթիւ արտաքսուելիքները: Քրիստոս այս ճշմարտութիւնը բազմաթիւ արտաքսուելիքները: Քրիստոս այս ճշմարտութիւնը բազմաթիւ արտաքսուելիքները: Քրիստոս այս ճշմարտութիւնը բազմաթիւ 
կերպերով յիշեց: Մտաբերեցէք պարզապէս որոմին առակը: կերպերով յիշեց: Մտաբերեցէք պարզապէս որոմին առակը: կերպերով յիշեց: Մտաբերեցէք պարզապէս որոմին առակը: կերպերով յիշեց: Մտաբերեցէք պարզապէս որոմին առակը: 
Առակին մեկնութիւնը ըրած ատեն Յիսուս կԱռակին մեկնութիւնը ըրած ատեն Յիսուս կԱռակին մեկնութիւնը ըրած ատեն Յիսուս կԱռակին մեկնութիւնը ըրած ատեն Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աշխարհի Աշխարհի Աշխարհի Աշխարհի 
վախճանին Մարդու Որդին իր հրեշտակները պվախճանին Մարդու Որդին իր հրեշտակները պվախճանին Մարդու Որդին իր հրեշտակները պվախճանին Մարդու Որդին իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որոնք իտի ղրկէ, որոնք իտի ղրկէ, որոնք իտի ղրկէ, որոնք 
իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ 
գայթակղութեան պատճառ կգայթակղութեան պատճառ կգայթակղութեան պատճառ կգայթակղութեան պատճառ կ’’’’ըլլան եւ չարիք կը գործեն, ու ըլլան եւ չարիք կը գործեն, ու ըլլան եւ չարիք կը գործեն, ու ըլլան եւ չարիք կը գործեն, ու 
զանոնք պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, ուր պիտի լան եւ զանոնք պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, ուր պիտի լան եւ զանոնք պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, ուր պիտի լան եւ զանոնք պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, ուր պիտի լան եւ 
կրճտեն իրենց ակռաները: Այն ատեն արդարները արեւու պէս կրճտեն իրենց ակռաները: Այն ատեն արդարները արեւու պէս կրճտեն իրենց ակռաները: Այն ատեն արդարները արեւու պէս կրճտեն իրենց ակռաները: Այն ատեն արդարները արեւու պէս 
պիտի փայլին երկինքի արքայութեան մէջպիտի փայլին երկինքի արքայութեան մէջպիտի փայլին երկինքի արքայութեան մէջպիտի փայլին երկինքի արքայութեան մէջ» » » » ((((Մտ 13.40Մտ 13.40Մտ 13.40Մտ 13.40----43): 1243): 1243): 1243): 12----րդ րդ րդ րդ 
դարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի կդարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի կդարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի կդարու մեր հայրերէն՝ Իգնատիոս Շնորհալի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ երկինքէն Երբ երկինքէն Երբ երկինքէն Երբ երկինքէն 
Քրիստոսի արքայութիւնը յայտնուի, ոմանք փառքի մէջ պիտի Քրիստոսի արքայութիւնը յայտնուի, ոմանք փառքի մէջ պիտի Քրիստոսի արքայութիւնը յայտնուի, ոմանք փառքի մէջ պիտի Քրիստոսի արքայութիւնը յայտնուի, ոմանք փառքի մէջ պիտի 
ըլլան, իսկ ոմանք՝ յաւիտենական ամօթ եւ նախատինք պիտի ըլլան, իսկ ոմանք՝ յաւիտենական ամօթ եւ նախատինք պիտի ըլլան, իսկ ոմանք՝ յաւիտենական ամօթ եւ նախատինք պիտի ըլլան, իսկ ոմանք՝ յաւիտենական ամօթ եւ նախատինք պիտի 
կրենկրենկրենկրեն»:»:»:»:    
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Տարբեր առիթով մը մենք խօսեցանք հատուցումի կամ Տարբեր առիթով մը մենք խօսեցանք հատուցումի կամ Տարբեր առիթով մը մենք խօսեցանք հատուցումի կամ Տարբեր առիթով մը մենք խօսեցանք հատուցումի կամ 
վարձատրութեան մասիվարձատրութեան մասիվարձատրութեան մասիվարձատրութեան մասին, դարձեալ մասնակիօրէն պիտի յիշեմ ն, դարձեալ մասնակիօրէն պիտի յիշեմ ն, դարձեալ մասնակիօրէն պիտի յիշեմ ն, դարձեալ մասնակիօրէն պիտի յիշեմ 
այստեղ, նախ անդրադառնալով մեղաւորներու վերապահուած այստեղ, նախ անդրադառնալով մեղաւորներու վերապահուած այստեղ, նախ անդրադառնալով մեղաւորներու վերապահուած այստեղ, նախ անդրադառնալով մեղաւորներու վերապահուած 
ելքին, եւ ապա մատնանշելով բաժինը անոնց՝ որոնք ելքին, եւ ապա մատնանշելով բաժինը անոնց՝ որոնք ելքին, եւ ապա մատնանշելով բաժինը անոնց՝ որոնք ելքին, եւ ապա մատնանշելով բաժինը անոնց՝ որոնք 
արդարութեան պսակին արժանի եղողներն ենարդարութեան պսակին արժանի եղողներն ենարդարութեան պսակին արժանի եղողներն ենարդարութեան պսակին արժանի եղողներն են::::    

Նախ խօսինք մեղաւորներու յաւիտենական կորուստին, այլ Նախ խօսինք մեղաւորներու յաւիտենական կորուստին, այլ Նախ խօսինք մեղաւորներու յաւիտենական կորուստին, այլ Նախ խօսինք մեղաւորներու յաւիտենական կորուստին, այլ 
խօսքով՝ անոնց թշուառութեան մասինխօսքով՝ անոնց թշուառութեան մասինխօսքով՝ անոնց թշուառութեան մասինխօսքով՝ անոնց թշուառութեան մասին::::    ՄՄՄՄեղաւորներուն եղաւորներուն եղաւորներուն եղաւորներուն 
վերապահուած ելքը Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք տարբերվերապահուած ելքը Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք տարբերվերապահուած ելքը Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք տարբերվերապահուած ելքը Աստուածաշունչին մէջ կը գտնենք տարբեր----
տարբեր բացատրութիւններով ներկայացուած, օրինակի համար՝ տարբեր բացատրութիւններով ներկայացուած, օրինակի համար՝ տարբեր բացատրութիւններով ներկայացուած, օրինակի համար՝ տարբեր բացատրութիւններով ներկայացուած, օրինակի համար՝ 
բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ կրակ, բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ կրակ, բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ կրակ, բարկութիւն, զայրոյթ, նեղութիւն, տառապանք, բոցավառ կրակ, 
կորուստ, խաւար, երկրորդ մահ, յաւիտենական մահ, եւայլնկորուստ, խաւար, երկրորդ մահ, յաւիտենական մահ, եւայլնկորուստ, խաւար, երկրորդ մահ, յաւիտենական մահ, եւայլնկորուստ, խաւար, երկրորդ մահ, յաւիտենական մահ, եւայլն::::    

Այսպէս, օրինակ, ՀռոմայեցիԱյսպէս, օրինակ, ՀռոմայեցիԱյսպէս, օրինակ, ՀռոմայեցիԱյսպէս, օրինակ, Հռոմայեցիներուն գրած նամակին մէջ ներուն գրած նամակին մէջ ներուն գրած նամակին մէջ ներուն գրած նամակին մէջ 
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քու կարծրութեամբդ եւ չզղջացող Քու կարծրութեամբդ եւ չզղջացող Քու կարծրութեամբդ եւ չզղջացող Քու կարծրութեամբդ եւ չզղջացող 
սրտովդ միայն բարկութիւն է որ կը դիզես քեզի համար, երբ սրտովդ միայն բարկութիւն է որ կը դիզես քեզի համար, երբ սրտովդ միայն բարկութիւն է որ կը դիզես քեզի համար, երբ սրտովդ միայն բարկութիւն է որ կը դիզես քեզի համար, երբ 
բարկութեան օրը գայ եւ Աստուծոյ արդար դատաստանը բարկութեան օրը գայ եւ Աստուծոյ արդար դատաստանը բարկութեան օրը գայ եւ Աստուծոյ արդար դատաստանը բարկութեան օրը գայ եւ Աստուծոյ արդար դատաստանը 
յայտնուիյայտնուիյայտնուիյայտնուի::::    Որովհետեւ Աստուած իւրաքանչիւրին պիտի Որովհետեւ Աստուած իւրաքանչիւրին պիտի Որովհետեւ Աստուած իւրաքանչիւրին պիտի Որովհետեւ Աստուած իւրաքանչիւրին պիտի 
հատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձահատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձահատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձահատուցանէ՝ անոր գործերուն համաձայնյնյնյն::::    Յաւիտենական կեանք Յաւիտենական կեանք Յաւիտենական կեանք Յաւիտենական կեանք 
պիտի տայ անոնց՝ որոնք բարի գործերու մէջ յարատեւելով պիտի տայ անոնց՝ որոնք բարի գործերու մէջ յարատեւելով պիտի տայ անոնց՝ որոնք բարի գործերու մէջ յարատեւելով պիտի տայ անոնց՝ որոնք բարի գործերու մէջ յարատեւելով 
փառք ու պատիւ եւ անմահութիւն կը փնտռեն. իսկ բարկութիւն փառք ու պատիւ եւ անմահութիւն կը փնտռեն. իսկ բարկութիւն փառք ու պատիւ եւ անմահութիւն կը փնտռեն. իսկ բարկութիւն փառք ու պատիւ եւ անմահութիւն կը փնտռեն. իսկ բարկութիւն 
եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ անոնց՝ որոնք հակառակութենէ եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ անոնց՝ որոնք հակառակութենէ եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ անոնց՝ որոնք հակառակութենէ եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ անոնց՝ որոնք հակառակութենէ 
տարուած՝ չեն հաւանիր ճշմարտութեան, այլ անիրաւութեան մէջ տարուած՝ չեն հաւանիր ճշմարտութեան, այլ անիրաւութեան մէջ տարուած՝ չեն հաւանիր ճշմարտութեան, այլ անիրաւութեան մէջ տարուած՝ չեն հաւանիր ճշմարտութեան, այլ անիրաւութեան մէջ 
կը մնանկը մնանկը մնանկը մնան::::    Նեղութիւն Նեղութիւն Նեղութիւն Նեղութիւն ու տառապանք կը սպասէ բոլոր անոնց՝ ու տառապանք կը սպասէ բոլոր անոնց՝ ու տառապանք կը սպասէ բոլոր անոնց՝ ու տառապանք կը սպասէ բոլոր անոնց՝ 
որոնք չարիք կը գործեն, նախ Հրեային եւ ոչորոնք չարիք կը գործեն, նախ Հրեային եւ ոչորոնք չարիք կը գործեն, նախ Հրեային եւ ոչորոնք չարիք կը գործեն, նախ Հրեային եւ ոչ----ՀրեայինՀրեայինՀրեայինՀրեային»»»» ( ( ( (Հռ 2.5Հռ 2.5Հռ 2.5Հռ 2.5----8)8)8)8)::::    

Իսկ Թեսաղոնիկեցիներուն գրած երկրորդ նամակին մէջ, Իսկ Թեսաղոնիկեցիներուն գրած երկրորդ նամակին մէջ, Իսկ Թեսաղոնիկեցիներուն գրած երկրորդ նամակին մէջ, Իսկ Թեսաղոնիկեցիներուն գրած երկրորդ նամակին մէջ, 
հետեւեալ ձեւով կհետեւեալ ձեւով կհետեւեալ ձեւով կհետեւեալ ձեւով կ’’’’արտայայտուի. արտայայտուի. արտայայտուի. արտայայտուի. ««««Երբ մեր Տէրը Յիսուս Երբ մեր Տէրը Յիսուս Երբ մեր Տէրը Յիսուս Երբ մեր Տէրը Յիսուս 
հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն յայտնուի, բոցավառ հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն յայտնուի, բոցավառ հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն յայտնուի, բոցավառ հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն յայտնուի, բոցավառ 
կրակով պիկրակով պիկրակով պիկրակով պիտի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զԱստուած տի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զԱստուած տի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զԱստուած տի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զԱստուած 
ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
ԱւետարանինԱւետարանինԱւետարանինԱւետարանին::::    Այն օրը այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ Այն օրը այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ Այն օրը այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ Այն օրը այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ 
պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր 
փառաւոր զօրութենէնփառաւոր զօրութենէնփառաւոր զօրութենէնփառաւոր զօրութենէն»»»» ( ( ( (Բ.Թս 1.7Բ.Թս 1.7Բ.Թս 1.7Բ.Թս 1.7----9)9)9)9)::::    

Քրիստոս ինք եւս պատկերացում Քրիստոս ինք եւս պատկերացում Քրիստոս ինք եւս պատկերացում Քրիստոս ինք եւս պատկերացում մը տուաւ վերջին մը տուաւ վերջին մը տուաւ վերջին մը տուաւ վերջին 
դատաստանին եւ մեղաւորներուն սպասող հատուցումին դատաստանին եւ մեղաւորներուն սպասող հատուցումին դատաստանին եւ մեղաւորներուն սպասող հատուցումին դատաստանին եւ մեղաւորներուն սպասող հատուցումին 
մասինմասինմասինմասին::::    Օրինակ, Մատթէոսի Աւետարանին մէջ, կՕրինակ, Մատթէոսի Աւետարանին մէջ, կՕրինակ, Մատթէոսի Աւետարանին մէջ, կՕրինակ, Մատթէոսի Աւետարանին մէջ, կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ապա իր Ապա իր Ապա իր Ապա իր 
ձախ կողմը կեցողներուն պիտի ըսէ.ձախ կողմը կեցողներուն պիտի ըսէ.ձախ կողմը կեցողներուն պիտի ըսէ.ձախ կողմը կեցողներուն պիտի ըսէ.----    ԱնիծեալնեԱնիծեալնեԱնիծեալնեԱնիծեալնե´́́́ր, հեռացէր, հեռացէր, հեռացէր, հեռացէ´́́́ք ք ք ք 
ինձմէ, գացէինձմէ, գացէինձմէ, գացէինձմէ, գացէ´́́́ք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային եւ ք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային եւ ք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային եւ ք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային եւ 
անոր հրեշտակներուն համար պատրանոր հրեշտակներուն համար պատրանոր հրեշտակներուն համար պատրանոր հրեշտակներուն համար պատրաստուած էաստուած էաստուած էաստուած է»»»» ( ( ( (Մտ 25.41)Մտ 25.41)Մտ 25.41)Մտ 25.41)::::    
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Քիչ մը անդին, Տէրը իր խօսքը կՔիչ մը անդին, Տէրը իր խօսքը կՔիչ մը անդին, Տէրը իր խօսքը կՔիչ մը անդին, Տէրը իր խօսքը կ’’’’աւարտէ ըսելով. աւարտէ ըսելով. աւարտէ ըսելով. աւարտէ ըսելով. ««««Այսպէս, անոնք Այսպէս, անոնք Այսպէս, անոնք Այսպէս, անոնք 
պիտի երթան յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ պիտի երթան յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ պիտի երթան յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ պիտի երթան յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ 
յաւիտենական կեանքիյաւիտենական կեանքիյաւիտենական կեանքիյաւիտենական կեանքի» » » » ((((Մտ 25.46)Մտ 25.46)Մտ 25.46)Մտ 25.46)::::    Յստակ է որ թէՅստակ է որ թէՅստակ է որ թէՅստակ է որ թէ´́́́    պատիժը պատիժը պատիժը պատիժը 
յաւիտենական է եւ թէյաւիտենական է եւ թէյաւիտենական է եւ թէյաւիտենական է եւ թէ´́́́    կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը::::    

Իսկ Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք. Իսկ Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք. Իսկ Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք. Իսկ Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք. ««««ԲանսԲանսԲանսԲանսարկուն, արկուն, արկուն, արկուն, 
որ զանոնք մոլորեցուց, կրակի եւ ծծումբի լիճը ձգուեցաւ, ուր որ զանոնք մոլորեցուց, կրակի եւ ծծումբի լիճը ձգուեցաւ, ուր որ զանոնք մոլորեցուց, կրակի եւ ծծումբի լիճը ձգուեցաւ, ուր որ զանոնք մոլորեցուց, կրակի եւ ծծումբի լիճը ձգուեցաւ, ուր 
գազանը եւ սուտ մարգարէն արդէն ձգուած էին. այնտեղ պիտի գազանը եւ սուտ մարգարէն արդէն ձգուած էին. այնտեղ պիտի գազանը եւ սուտ մարգարէն արդէն ձգուած էին. այնտեղ պիտի գազանը եւ սուտ մարգարէն արդէն ձգուած էին. այնտեղ պիտի 
չարչարուին գիշեր ու ցերեկ, յաւիտեանս յաւիտենիցչարչարուին գիշեր ու ցերեկ, յաւիտեանս յաւիտենիցչարչարուին գիշեր ու ցերեկ, յաւիտեանս յաւիտենիցչարչարուին գիշեր ու ցերեկ, յաւիտեանս յաւիտենից::::    Յետոյ Յետոյ Յետոյ Յետոյ 
տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, որուն տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, որուն տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, որուն տեսայ ճերմակ մեծ գահ մը եւ անոր վրայ բազմած մէկը, որուն 
ներկայութենէն փախան երկինքներկայութենէն փախան երկինքներկայութենէն փախան երկինքներկայութենէն փախան երկինքն ու երկիրը՝ առանց հետք մը ն ու երկիրը՝ առանց հետք մը ն ու երկիրը՝ առանց հետք մը ն ու երկիրը՝ առանց հետք մը 
ձգելուձգելուձգելուձգելու::::    Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին դիմաց Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին դիմաց Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին դիմաց Եւ տեսայ մեռելները՝ մեծ ու փոքր, որոնք գահին դիմաց 
կանգնած էինկանգնած էինկանգնած էինկանգնած էին::::    Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ Գիրքերը բացուեցան եւ ապա բացուեցաւ ուրիշ 
գիրք մը՝ Կեանքի գիրքըգիրք մը՝ Կեանքի գիրքըգիրք մը՝ Կեանքի գիրքըգիրք մը՝ Կեանքի գիրքը::::    Մեռելները դատուեցան իրենց Մեռելները դատուեցան իրենց Մեռելները դատուեցան իրենց Մեռելները դատուեցան իրենց 
գործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղգործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղգործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղգործերուն համաձայն, որոնք արձանագրուած էին այնտեղ::::    Ապա Ապա Ապա Ապա 
ծովը յանձնեցծովը յանձնեցծովը յանձնեցծովը յանձնեց    իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու իր մէջ գտնուող մեռելները. նոյնը ըրին մահն ու 
դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն դժոխքը, եւ իւրաքանչիւր մեռեալ դատուեցաւ իր գործերուն 
համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն»»»» ( ( ( (Յյտ 21.10Յյտ 21.10Յյտ 21.10Յյտ 21.10----15)15)15)15)::::    

Այս յաւիտենական կրակը որ քանի մը տեղեր, քանի մը Այս յաւիտենական կրակը որ քանի մը տեղեր, քանի մը Այս յաւիտենական կրակը որ քանի մը տեղեր, քանի մը Այս յաւիտենական կրակը որ քանի մը տեղեր, քանի մը 
անգամ, քանի մը տարբեր ձեւերով բնութագրուած է իբրեւ անգամ, քանի մը տարբեր ձեւերով բնութագրուած է իբրեւ անգամ, քանի մը տարբեր ձեւերով բնութագրուած է իբրեւ անգամ, քանի մը տարբեր ձեւերով բնութագրուած է իբրեւ 
բոցավառ հնոց, կամ՝ բոցավառ կրակ,բոցավառ հնոց, կամ՝ բոցավառ կրակ,բոցավառ հնոց, կամ՝ բոցավառ կրակ,բոցավառ հնոց, կամ՝ բոցավառ կրակ,    կամ՝ կրակի եւ ծծումբի կամ՝ կրակի եւ ծծումբի կամ՝ կրակի եւ ծծումբի կամ՝ կրակի եւ ծծումբի 
լիճ, Քրիստոս քանի մը անգամներ զայն կոչեց գեհեն, գեհենի լիճ, Քրիստոս քանի մը անգամներ զայն կոչեց գեհեն, գեհենի լիճ, Քրիստոս քանի մը անգամներ զայն կոչեց գեհեն, գեհենի լիճ, Քրիստոս քանի մը անգամներ զայն կոչեց գեհեն, գեհենի 
կրակ, գեհենի անշէջ կրակ, կամ տակաւին՝ գեհենի կրակ, գեհենի անշէջ կրակ, կամ տակաւին՝ գեհենի կրակ, գեհենի անշէջ կրակ, կամ տակաւին՝ գեհենի կրակ, գեհենի անշէջ կրակ, կամ տակաւին՝ գեհենի 
դատապարտութիւնդատապարտութիւնդատապարտութիւնդատապարտութիւն::::    Մենք ժողովրդական լեզուին մէջ առ Մենք ժողովրդական լեզուին մէջ առ Մենք ժողովրդական լեզուին մէջ առ Մենք ժողովրդական լեզուին մէջ առ 
հասարակ, երբեմն աստուածաբանական գրականութեան մէջ հասարակ, երբեմն աստուածաբանական գրականութեան մէջ հասարակ, երբեմն աստուածաբանական գրականութեան մէջ հասարակ, երբեմն աստուածաբանական գրականութեան մէջ 
յաճախ, կը գործածենք դժոխք բառը, ճիշդյաճախ, կը գործածենք դժոխք բառը, ճիշդյաճախ, կը գործածենք դժոխք բառը, ճիշդյաճախ, կը գործածենք դժոխք բառը, ճիշդ    այս նոյն իմաստով, այս նոյն իմաստով, այս նոյն իմաստով, այս նոյն իմաստով, 
գեհենի կամ գեհենի դատապարտութեան առումովգեհենի կամ գեհենի դատապարտութեան առումովգեհենի կամ գեհենի դատապարտութեան առումովգեհենի կամ գեհենի դատապարտութեան առումով::::    Թէպէտ ասկէ Թէպէտ ասկէ Թէպէտ ասկէ Թէպէտ ասկէ 
առաջ բացատրած ենք որ դժոխք բառը Աստուածաշունչին մէջ, առաջ բացատրած ենք որ դժոխք բառը Աստուածաշունչին մէջ, առաջ բացատրած ենք որ դժոխք բառը Աստուածաշունչին մէջ, առաջ բացատրած ենք որ դժոխք բառը Աստուածաշունչին մէջ, 
առ հասարակ կը ներկայացնէ մեռեալ հոգիներուն յատուկ առ հասարակ կը ներկայացնէ մեռեալ հոգիներուն յատուկ առ հասարակ կը ներկայացնէ մեռեալ հոգիներուն յատուկ առ հասարակ կը ներկայացնէ մեռեալ հոգիներուն յատուկ 
աշխարհը, որ ստորերկրեայ, այսինքն՝ այս աշխարհէն վար աշխարհը, որ ստորերկրեայ, այսինքն՝ այս աշխարհէն վար աշխարհը, որ ստորերկրեայ, այսինքն՝ այս աշխարհէն վար աշխարհը, որ ստորերկրեայ, այսինքն՝ այս աշխարհէն վար 
պատկերացուած է, եւ անոր համար պատկերացուած է, եւ անոր համար պատկերացուած է, եւ անոր համար պատկերացուած է, եւ անոր համար ալ, երբեմն զայն կը կոչենք՝ ալ, երբեմն զայն կը կոչենք՝ ալ, երբեմն զայն կը կոչենք՝ ալ, երբեմն զայն կը կոչենք՝ 
անդրաշխարհ, այսինքն՝ այս աշխարհէն անդին գտնուող վայր մը անդրաշխարհ, այսինքն՝ այս աշխարհէն անդին գտնուող վայր մը անդրաշխարհ, այսինքն՝ այս աշխարհէն անդին գտնուող վայր մը անդրաշխարհ, այսինքն՝ այս աշխարհէն անդին գտնուող վայր մը 
կարծէքկարծէքկարծէքկարծէք::::    

Ո՞ւր է գեհենի կրակը, կամ կրակի լիճը, կամ դժոխքը, Ո՞ւր է գեհենի կրակը, կամ կրակի լիճը, կամ դժոխքը, Ո՞ւր է գեհենի կրակը, կամ կրակի լիճը, կամ դժոխքը, Ո՞ւր է գեհենի կրակը, կամ կրակի լիճը, կամ դժոխքը, 
երկինքի՞ մէջ, թէ՝ երկրի վրայերկինքի՞ մէջ, թէ՝ երկրի վրայերկինքի՞ մէջ, թէ՝ երկրի վրայերկինքի՞ մէջ, թէ՝ երկրի վրայ::::    Առաջին հերթին, ըսենք, թէ անիկա Առաջին հերթին, ըսենք, թէ անիկա Առաջին հերթին, ըսենք, թէ անիկա Առաջին հերթին, ըսենք, թէ անիկա 
նիւթական վայր մը կամ նիւթական տեղ մը չէնիւթական վայր մը կամ նիւթական տեղ մը չէնիւթական վայր մը կամ նիւթական տեղ մը չէնիւթական վայր մը կամ նիւթական տեղ մը չէ::::    Խոսրով Խոսրով Խոսրով Խոսրով 
ԱնձեւացԱնձեւացԱնձեւացԱնձեւացի կի կի կի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Գեհենը ոԳեհենը ոԳեհենը ոԳեհենը ո´́́́չ միայն երկինքէն դուրս է, այլ նաեւ չ միայն երկինքէն դուրս է, այլ նաեւ չ միայն երկինքէն դուրս է, այլ նաեւ չ միայն երկինքէն դուրս է, այլ նաեւ 
դուրս է մարդաբնակ այս աշխարհէնդուրս է մարդաբնակ այս աշխարհէնդուրս է մարդաբնակ այս աշխարհէնդուրս է մարդաբնակ այս աշխարհէն»»»»::::    Արդե՞օք ըսել կԱրդե՞օք ըսել կԱրդե՞օք ըսել կԱրդե՞օք ըսել կ’’’’ուզէ թէ ուզէ թէ ուզէ թէ ուզէ թէ 
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գեհենը այս աշխարհէն դուրս տեղ մըն է, թէ առ հասարակ տեղի գեհենը այս աշխարհէն դուրս տեղ մըն է, թէ առ հասարակ տեղի գեհենը այս աշխարհէն դուրս տեղ մըն է, թէ առ հասարակ տեղի գեհենը այս աշխարհէն դուրս տեղ մըն է, թէ առ հասարակ տեղի 
գաղափարն է որ կգաղափարն է որ կգաղափարն է որ կգաղափարն է որ կ’’’’ուզէ փարատել մեր միտքերէնուզէ փարատել մեր միտքերէնուզէ փարատել մեր միտքերէնուզէ փարատել մեր միտքերէն::::    

Ոմանք յաւիտենական դատապարտութիւնը եւ Ոմանք յաւիտենական դատապարտութիւնը եւ Ոմանք յաւիտենական դատապարտութիւնը եւ Ոմանք յաւիտենական դատապարտութիւնը եւ 
տանջանքներտանջանքներտանջանքներտանջանքները երկու ձեւով կը հասկնանը երկու ձեւով կը հասկնանը երկու ձեւով կը հասկնանը երկու ձեւով կը հասկնան::::    Առաջինը կոչելով՝ Առաջինը կոչելով՝ Առաջինը կոչելով՝ Առաջինը կոչելով՝ 
յանցանքի պատիժ, իսկ երկրորդը՝ զգայարանական պատիժյանցանքի պատիժ, իսկ երկրորդը՝ զգայարանական պատիժյանցանքի պատիժ, իսկ երկրորդը՝ զգայարանական պատիժյանցանքի պատիժ, իսկ երկրորդը՝ զգայարանական պատիժ::::    
Օրինակ, Գրիգոր Դպիր Փեշտիմալճեան կՕրինակ, Գրիգոր Դպիր Փեշտիմալճեան կՕրինակ, Գրիգոր Դպիր Փեշտիմալճեան կՕրինակ, Գրիգոր Դպիր Փեշտիմալճեան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քանի որ Քանի որ Քանի որ Քանի որ 
դատապարտեալներն ալ Աստուծոյ դէմ մեղանչեցին, թէդատապարտեալներն ալ Աստուծոյ դէմ մեղանչեցին, թէդատապարտեալներն ալ Աստուծոյ դէմ մեղանչեցին, թէդատապարտեալներն ալ Աստուծոյ դէմ մեղանչեցին, թէ´́́́    հոգիով հոգիով հոգիով հոգիով 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    մարմինով, ուստի կրկնակի են մեղաւորներուն համար մարմինով, ուստի կրկնակի են մեղաւորներուն համար մարմինով, ուստի կրկնակի են մեղաւորներուն համար մարմինով, ուստի կրկնակի են մեղաւորներուն համար 
դժոխքդժոխքդժոխքդժոխքին տանջանքները, այսինքն՝ յանցանքին պատիժը եւ ին տանջանքները, այսինքն՝ յանցանքին պատիժը եւ ին տանջանքները, այսինքն՝ յանցանքին պատիժը եւ ին տանջանքները, այսինքն՝ յանցանքին պատիժը եւ 
զգայարանական պատիժըզգայարանական պատիժըզգայարանական պատիժըզգայարանական պատիժը::::    Յանցանքին պատիժը որ Յանցանքին պատիժը որ Յանցանքին պատիժը որ Յանցանքին պատիժը որ 
տանջանքներուն մէջ մեծագոյնն է, հոգիին յաւիտենական տանջանքներուն մէջ մեծագոյնն է, հոգիին յաւիտենական տանջանքներուն մէջ մեծագոյնն է, հոգիին յաւիտենական տանջանքներուն մէջ մեծագոյնն է, հոգիին յաւիտենական 
զրկումն է Աստուծոյ տեսութենէն. իսկ զգայարանական զրկումն է Աստուծոյ տեսութենէն. իսկ զգայարանական զրկումն է Աստուծոյ տեսութենէն. իսկ զգայարանական զրկումն է Աստուծոյ տեսութենէն. իսկ զգայարանական 
պատիժը՝ մարմինին յաւիտենական տանջանքն է, տարրերու պատիժը՝ մարմինին յաւիտենական տանջանքն է, տարրերու պատիժը՝ մարմինին յաւիտենական տանջանքն է, տարրերու պատիժը՝ մարմինին յաւիտենական տանջանքն է, տարրերու 
դառնութենէնդառնութենէնդառնութենէնդառնութենէն»»»»::::    ԱկնարկուԱկնարկուԱկնարկուԱկնարկութիւնը կրակի եւ միւս նիւթեղէն թիւնը կրակի եւ միւս նիւթեղէն թիւնը կրակի եւ միւս նիւթեղէն թիւնը կրակի եւ միւս նիւթեղէն 
տարրերուն էտարրերուն էտարրերուն էտարրերուն է::::    

Մարմնաւոր այրումի գաղափարը կրնայ մեզի հաւանական Մարմնաւոր այրումի գաղափարը կրնայ մեզի հաւանական Մարմնաւոր այրումի գաղափարը կրնայ մեզի հաւանական Մարմնաւոր այրումի գաղափարը կրնայ մեզի հաւանական 
չթուիլ եթէ փորձենք զուտ մարդկային մեր տրամաբանութեամբ չթուիլ եթէ փորձենք զուտ մարդկային մեր տրամաբանութեամբ չթուիլ եթէ փորձենք զուտ մարդկային մեր տրամաբանութեամբ չթուիլ եթէ փորձենք զուտ մարդկային մեր տրամաբանութեամբ 
հասկնալ խնդիրըհասկնալ խնդիրըհասկնալ խնդիրըհասկնալ խնդիրը::::    Կրնանք մտածել որ կրակը կամ այրելու Կրնանք մտածել որ կրակը կամ այրելու Կրնանք մտածել որ կրակը կամ այրելու Կրնանք մտածել որ կրակը կամ այրելու 
գործողութիւնը բաներ են որոնք յատուկ են նիւթին, Ֆիզիքական գործողութիւնը բաներ են որոնք յատուկ են նիւթին, Ֆիզիքական գործողութիւնը բաներ են որոնք յատուկ են նիւթին, Ֆիզիքական գործողութիւնը բաներ են որոնք յատուկ են նիւթին, Ֆիզիքական 
մարմմարմմարմմարմիններունիններունիններունիններուն::::    Բայց միւս կողմէն, ո՞րքան տրամաբանական է Բայց միւս կողմէն, ո՞րքան տրամաբանական է Բայց միւս կողմէն, ո՞րքան տրամաբանական է Բայց միւս կողմէն, ո՞րքան տրամաբանական է 
որ Աստուածաշունչը մեզի խօսի պատկերացումներով որոնք որ Աստուածաշունչը մեզի խօսի պատկերացումներով որոնք որ Աստուածաշունչը մեզի խօսի պատկերացումներով որոնք որ Աստուածաշունչը մեզի խօսի պատկերացումներով որոնք 
զուտ փոխաբերական ըլլան, առանց ոեւէ մարմնաւոր զուտ փոխաբերական ըլլան, առանց ոեւէ մարմնաւոր զուտ փոխաբերական ըլլան, առանց ոեւէ մարմնաւոր զուտ փոխաբերական ըլլան, առանց ոեւէ մարմնաւոր 
արտայայտութեանարտայայտութեանարտայայտութեանարտայայտութեան::::    

Եթէ ըսենք կամ եթէ տրամաբանենք թէ յարուցեալ Եթէ ըսենք կամ եթէ տրամաբանենք թէ յարուցեալ Եթէ ըսենք կամ եթէ տրամաբանենք թէ յարուցեալ Եթէ ըսենք կամ եթէ տրամաբանենք թէ յարուցեալ 
մարմինները, այլեւս հոգեղինացած եւ անմահ մարմիններ եմարմինները, այլեւս հոգեղինացած եւ անմահ մարմիններ եմարմինները, այլեւս հոգեղինացած եւ անմահ մարմիններ եմարմինները, այլեւս հոգեղինացած եւ անմահ մարմիններ են, ն, ն, ն, 
որոնք նիւթական կրակով չեն կրնար այրիլ եւ սպառիլ, բայց միւս որոնք նիւթական կրակով չեն կրնար այրիլ եւ սպառիլ, բայց միւս որոնք նիւթական կրակով չեն կրնար այրիլ եւ սպառիլ, բայց միւս որոնք նիւթական կրակով չեն կրնար այրիլ եւ սպառիլ, բայց միւս 
կողմէն գիտենք որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ. եւ կողմէն գիտենք որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ. եւ կողմէն գիտենք որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ. եւ կողմէն գիտենք որ Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ. եւ 
ինչպէս Սինայի անապատին մէջ Մովսէսի ցոյց տուաւ նիւթեղէն ինչպէս Սինայի անապատին մէջ Մովսէսի ցոյց տուաւ նիւթեղէն ինչպէս Սինայի անապատին մէջ Մովսէսի ցոյց տուաւ նիւթեղէն ինչպէս Սինայի անապատին մէջ Մովսէսի ցոյց տուաւ նիւթեղէն 
մորենին, որ կրակով կմորենին, որ կրակով կմորենին, որ կրակով կմորենին, որ կրակով կ’’’’այրէր առանց երբեք սպառելու, արդե՞օք այրէր առանց երբեք սպառելու, արդե՞օք այրէր առանց երբեք սպառելու, արդե՞օք այրէր առանց երբեք սպառելու, արդե՞օք 
չի կրնար այնպէս ընել, որ դժոչի կրնար այնպէս ընել, որ դժոչի կրնար այնպէս ընել, որ դժոչի կրնար այնպէս ընել, որ դժոխք նետուած մարդն ալ խք նետուած մարդն ալ խք նետուած մարդն ալ խք նետուած մարդն ալ 
մարմնաւորապէս այրի առանց սպառելումարմնաւորապէս այրի առանց սպառելումարմնաւորապէս այրի առանց սպառելումարմնաւորապէս այրի առանց սպառելու::::    

Գանք հիմա խօսելու հոգիներու ներկայ վիճակին մասինԳանք հիմա խօսելու հոգիներու ներկայ վիճակին մասինԳանք հիմա խօսելու հոգիներու ներկայ վիճակին մասինԳանք հիմա խօսելու հոգիներու ներկայ վիճակին մասին::::    
Ներկայիս ի՞նչ վիճակի մէջ են մեղաւորներուն եւ արդարներուն Ներկայիս ի՞նչ վիճակի մէջ են մեղաւորներուն եւ արդարներուն Ներկայիս ի՞նչ վիճակի մէջ են մեղաւորներուն եւ արդարներուն Ներկայիս ի՞նչ վիճակի մէջ են մեղաւորներուն եւ արդարներուն 
հոգիներըհոգիներըհոգիներըհոգիները::::    Մեղաւորները անմիջական տանջանքի մէ՞ջ են. Մեղաւորները անմիջական տանջանքի մէ՞ջ են. Մեղաւորները անմիջական տանջանքի մէ՞ջ են. Մեղաւորները անմիջական տանջանքի մէ՞ջ են. 
արդարները անմիջական փառքի մէ՞ջ ենարդարները անմիջական փառքի մէ՞ջ ենարդարները անմիջական փառքի մէ՞ջ ենարդարները անմիջական փառքի մէ՞ջ են::::    Սուրբ ԳրիՍուրբ ԳրիՍուրբ ԳրիՍուրբ Գրիգոր գոր գոր գոր 
Տաթեւացի կՏաթեւացի կՏաթեւացի կՏաթեւացի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս կեանքէն ետք երանեալներուն փառքը Այս կեանքէն ետք երանեալներուն փառքը Այս կեանքէն ետք երանեալներուն փառքը Այս կեանքէն ետք երանեալներուն փառքը 
կրկնակի է. գործերուն փառքը ինքնիր մէջ եւ հատուցումներուն կրկնակի է. գործերուն փառքը ինքնիր մէջ եւ հատուցումներուն կրկնակի է. գործերուն փառքը ինքնիր մէջ եւ հատուցումներուն կրկնակի է. գործերուն փառքը ինքնիր մէջ եւ հատուցումներուն 
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փառքըփառքըփառքըփառքը::::    Մաքուր հոգիները այժմ գործերուն բերած փառքը ունին, Մաքուր հոգիները այժմ գործերուն բերած փառքը ունին, Մաքուր հոգիները այժմ գործերուն բերած փառքը ունին, Մաքուր հոգիները այժմ գործերուն բերած փառքը ունին, 
որովհետեւ կը հանգչին եւ իրենց գործերով կորովհետեւ կը հանգչին եւ իրենց գործերով կորովհետեւ կը հանգչին եւ իրենց գործերով կորովհետեւ կը հանգչին եւ իրենց գործերով կ’’’’ուրախանան, իսկ ուրախանան, իսկ ուրախանան, իսկ ուրախանան, իսկ 
յարութեան ատեն հատուցումներույարութեան ատեն հատուցումներույարութեան ատեն հատուցումներույարութեան ատեն հատուցումներու    փառքը պիտի ստանան փառքը պիտի ստանան փառքը պիտի ստանան փառքը պիտի ստանան 
հոգիով ու մարմինով, եւ այնպէս, փառքէ փառք պիտի հոգիով ու մարմինով, եւ այնպէս, փառքէ փառք պիտի հոգիով ու մարմինով, եւ այնպէս, փառքէ փառք պիտի հոգիով ու մարմինով, եւ այնպէս, փառքէ փառք պիտի 
բարձրանանբարձրանանբարձրանանբարձրանան::::    Ամէն առաքինութիւն այս աշխարհի մէջ կը Ամէն առաքինութիւն այս աշխարհի մէջ կը Ամէն առաքինութիւն այս աշխարհի մէջ կը Ամէն առաքինութիւն այս աշխարհի մէջ կը 
հանգստացնէ միտքերը, մահուընէն ետք՝ կը հանգստացնէ հանգստացնէ միտքերը, մահուընէն ետք՝ կը հանգստացնէ հանգստացնէ միտքերը, մահուընէն ետք՝ կը հանգստացնէ հանգստացնէ միտքերը, մահուընէն ետք՝ կը հանգստացնէ 
հոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինըհոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինըհոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինըհոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինը::::    Նմանապէս, Նմանապէս, Նմանապէս, Նմանապէս, 
կրկնակի է չարերուն տանջանքը, այսինքկրկնակի է չարերուն տանջանքը, այսինքկրկնակի է չարերուն տանջանքը, այսինքկրկնակի է չարերուն տանջանքը, այսինքն՝ գործերուն ն՝ գործերուն ն՝ գործերուն ն՝ գործերուն 
տանջանքը ինքնիր մէջ եւ հատուցման տանջանքը. որովհետեւ տանջանքը ինքնիր մէջ եւ հատուցման տանջանքը. որովհետեւ տանջանքը ինքնիր մէջ եւ հատուցման տանջանքը. որովհետեւ տանջանքը ինքնիր մէջ եւ հատուցման տանջանքը. որովհետեւ 
անոնք իրենց գործերուն տանջանքը կը կրեն մահուընէն ետք, անոնք իրենց գործերուն տանջանքը կը կրեն մահուընէն ետք, անոնք իրենց գործերուն տանջանքը կը կրեն մահուընէն ետք, անոնք իրենց գործերուն տանջանքը կը կրեն մահուընէն ետք, 
իսկ յարութեան ատեն՝ հատուցման տանջանքները պիտի կրեն իսկ յարութեան ատեն՝ հատուցման տանջանքները պիտի կրեն իսկ յարութեան ատեն՝ հատուցման տանջանքները պիտի կրեն իսկ յարութեան ատեն՝ հատուցման տանջանքները պիտի կրեն 
հոգիով ու մարմինովհոգիով ու մարմինովհոգիով ու մարմինովհոգիով ու մարմինով::::    Չար գործերը այստեղ՝ այս աշխարհի մէջ, Չար գործերը այստեղ՝ այս աշխարհի մէջ, Չար գործերը այստեղ՝ այս աշխարհի մէջ, Չար գործերը այստեղ՝ այս աշխարհի մէջ, 
կը դատապարտեն անոնց խղճմտանկը դատապարտեն անոնց խղճմտանկը դատապարտեն անոնց խղճմտանկը դատապարտեն անոնց խղճմտանքը, մահուընէն ետք՝ անոնց քը, մահուընէն ետք՝ անոնց քը, մահուընէն ետք՝ անոնց քը, մահուընէն ետք՝ անոնց 
հոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինըհոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինըհոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինըհոգիները, իսկ յարութենէն ետք՝ հոգին ու մարմինը»»»»::::    Գրիգոր Գրիգոր Գրիգոր Գրիգոր 
Տաթեւացիին խօսքը՝ Տաթեւացիին խօսքը՝ Տաթեւացիին խօսքը՝ Տաթեւացիին խօսքը՝ ««««փառքէ փառք պիտի բարձրանանփառքէ փառք պիտի բարձրանանփառքէ փառք պիտի բարձրանանփառքէ փառք պիտի բարձրանան» » » » եւ եւ եւ եւ 
Ներսէս Շնորհալի խօսքը՝ Ներսէս Շնորհալի խօսքը՝ Ներսէս Շնորհալի խօսքը՝ Ներսէս Շնորհալի խօսքը՝ ««««Փառաց ի փառս բարձրանանՓառաց ի փառս բարձրանանՓառաց ի փառս բարձրանանՓառաց ի փառս բարձրանան» » » » նոյն նոյն նոյն նոյն 
բանին ակնարկութիւն էբանին ակնարկութիւն էբանին ակնարկութիւն էբանին ակնարկութիւն է::::    

Արդարներուն համար վերապահուած բաժինը առ հասարակ Արդարներուն համար վերապահուած բաժինը առ հասարակ Արդարներուն համար վերապահուած բաժինը առ հասարակ Արդարներուն համար վերապահուած բաժինը առ հասարակ 
կը կը կը կը կոչենք՝ երանութիւն արդարներուկոչենք՝ երանութիւն արդարներուկոչենք՝ երանութիւն արդարներուկոչենք՝ երանութիւն արդարներու::::    Արդարներուն Արդարներուն Արդարներուն Արդարներուն 
վերապահուած այս վարձատրութիւնը իբրեւ անսպառ վերապահուած այս վարձատրութիւնը իբրեւ անսպառ վերապահուած այս վարձատրութիւնը իբրեւ անսպառ վերապահուած այս վարձատրութիւնը իբրեւ անսպառ 
ուրախութիւն եւ երանութիւն ինքնին երկինքի արքայութիւնն էուրախութիւն եւ երանութիւն ինքնին երկինքի արքայութիւնն էուրախութիւն եւ երանութիւն ինքնին երկինքի արքայութիւնն էուրախութիւն եւ երանութիւն ինքնին երկինքի արքայութիւնն է::::    
Կարելի է հետեւեալ քանի մը երեսներով զայն ներկայացնել.Կարելի է հետեւեալ քանի մը երեսներով զայն ներկայացնել.Կարելի է հետեւեալ քանի մը երեսներով զայն ներկայացնել.Կարելի է հետեւեալ քանի մը երեսներով զայն ներկայացնել.----    

1.1.1.1.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
հատուցուհատուցուհատուցուհատուցումը կամ վարձատրութիւնն է իբրեւ ժառանգութիւնմը կամ վարձատրութիւնն է իբրեւ ժառանգութիւնմը կամ վարձատրութիւնն է իբրեւ ժառանգութիւնմը կամ վարձատրութիւնն է իբրեւ ժառանգութիւն::::    
Յիշեցէք Յիսուսի խօսքը. Յիշեցէք Յիսուսի խօսքը. Յիշեցէք Յիսուսի խօսքը. Յիշեցէք Յիսուսի խօսքը. ««««ԵկէԵկէԵկէԵկէ´́́́ք, Հօրս կողմէ օրհնեալներ, եւ ք, Հօրս կողմէ օրհնեալներ, եւ ք, Հօրս կողմէ օրհնեալներ, եւ ք, Հօրս կողմէ օրհնեալներ, եւ 
ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի համար աշխարհի ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի համար աշխարհի ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի համար աշխարհի ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի համար աշխարհի 
սկիզբէն պատրաստուած էսկիզբէն պատրաստուած էսկիզբէն պատրաստուած էսկիզբէն պատրաստուած է»»»» ( ( ( (Մտ 25.34)Մտ 25.34)Մտ 25.34)Մտ 25.34)::::    Այս ժառանգութիւնը Այս ժառանգութիւնը Այս ժառանգութիւնը Այս ժառանգութիւնը 
մարմնաւոր ժառանգութիւն մը չի կրնար ըլլալմարմնաւոր ժառանգութիւն մը չի կրնար ըլլալմարմնաւոր ժառանգութիւն մը չի կրնար ըլլալմարմնաւոր ժառանգութիւն մը չի կրնար ըլլալ::::    ՄարմնաւորՄարմնաւորՄարմնաւորՄարմնաւոր    իր իր իր իր 
իմաստով հասկցան Հրեաները եւ մոլորեցան. իրենց այդ իմաստով հասկցան Հրեաները եւ մոլորեցան. իրենց այդ իմաստով հասկցան Հրեաները եւ մոլորեցան. իրենց այդ իմաստով հասկցան Հրեաները եւ մոլորեցան. իրենց այդ 
ժառանգութեան արժանաւորութիւնը տեսնելով պարզապէս ժառանգութեան արժանաւորութիւնը տեսնելով պարզապէս ժառանգութեան արժանաւորութիւնը տեսնելով պարզապէս ժառանգութեան արժանաւորութիւնը տեսնելով պարզապէս 
իրենց մարմնական ծագումին մէջ, Աբրահամի զաւակներ ըլլալու իրենց մարմնական ծագումին մէջ, Աբրահամի զաւակներ ըլլալու իրենց մարմնական ծագումին մէջ, Աբրահամի զաւակներ ըլլալու իրենց մարմնական ծագումին մէջ, Աբրահամի զաւակներ ըլլալու 
իրողութեան մէջ, փոխանակ զայն տեսնելու իրենց անձնական իրողութեան մէջ, փոխանակ զայն տեսնելու իրենց անձնական իրողութեան մէջ, փոխանակ զայն տեսնելու իրենց անձնական իրողութեան մէջ, փոխանակ զայն տեսնելու իրենց անձնական 
արժանաւորութեան մէջ. Քրիստոս սակայն եկաւ յստակարժանաւորութեան մէջ. Քրիստոս սակայն եկաւ յստակարժանաւորութեան մէջ. Քրիստոս սակայն եկաւ յստակարժանաւորութեան մէջ. Քրիստոս սակայն եկաւ յստակօրէն օրէն օրէն օրէն 
ըսելու, որ մարմինին կամ արիւնին, այլ խօսքով՝ այսինչ կամ ըսելու, որ մարմինին կամ արիւնին, այլ խօսքով՝ այսինչ կամ ըսելու, որ մարմինին կամ արիւնին, այլ խօսքով՝ այսինչ կամ ըսելու, որ մարմինին կամ արիւնին, այլ խօսքով՝ այսինչ կամ 
այնինչ անձի սերունդին մաս կազմելով չենք կրնար փրկուիլ, այլ այնինչ անձի սերունդին մաս կազմելով չենք կրնար փրկուիլ, այլ այնինչ անձի սերունդին մաս կազմելով չենք կրնար փրկուիլ, այլ այնինչ անձի սերունդին մաս կազմելով չենք կրնար փրկուիլ, այլ 
միայն զինք ընդունելով եւ իրեն հաւատալով (Յհ 1.12միայն զինք ընդունելով եւ իրեն հաւատալով (Յհ 1.12միայն զինք ընդունելով եւ իրեն հաւատալով (Յհ 1.12միայն զինք ընդունելով եւ իրեն հաւատալով (Յհ 1.12----13)13)13)13)::::    
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Ուրիշ առիթով մը նաեւ երբ Յիսուս կը խօսէր արքայութիւնը Ուրիշ առիթով մը նաեւ երբ Յիսուս կը խօսէր արքայութիւնը Ուրիշ առիթով մը նաեւ երբ Յիսուս կը խօսէր արքայութիւնը Ուրիշ առիթով մը նաեւ երբ Յիսուս կը խօսէր արքայութիւնը 
ժառանգելու մասին՝ ըսաւ. ժառանգելու մասին՝ ըսաւ. ժառանգելու մասին՝ ըսաւ. ժառանգելու մասին՝ ըսաւ. ««««ԵրկԵրկԵրկԵրկրորդ գալուստին, երբ Մարդու րորդ գալուստին, երբ Մարդու րորդ գալուստին, երբ Մարդու րորդ գալուստին, երբ Մարդու 
Որդին իր փառքի աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք՝ Որդին իր փառքի աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք՝ Որդին իր փառքի աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք՝ Որդին իր փառքի աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք՝ 
պիտի բազմիք տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար պիտի բազմիք տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար պիտի բազմիք տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար պիտի բազմիք տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար 
Իսրայէլի տասներկու ցեղերըԻսրայէլի տասներկու ցեղերըԻսրայէլի տասներկու ցեղերըԻսրայէլի տասներկու ցեղերը::::    Եւ ով որ ձգեց տուն, եղբայրներ, Եւ ով որ ձգեց տուն, եղբայրներ, Եւ ով որ ձգեց տուն, եղբայրներ, Եւ ով որ ձգեց տուն, եղբայրներ, 
քոյրեր, հայր ու մայր, կին ու զաւակներ եւ ագարակներ՝ ինծի քոյրեր, հայր ու մայր, կին ու զաւակներ եւ ագարակներ՝ ինծի քոյրեր, հայր ու մայր, կին ու զաւակներ եւ ագարակներ՝ ինծի քոյրեր, հայր ու մայր, կին ու զաւակներ եւ ագարակներ՝ ինծի 
համար, հարիհամար, հարիհամար, հարիհամար, հարիւրապատիկը պիտի ստանայ եւ յաւիտենական ւրապատիկը պիտի ստանայ եւ յաւիտենական ւրապատիկը պիտի ստանայ եւ յաւիտենական ւրապատիկը պիտի ստանայ եւ յաւիտենական 
կեանքը ժառանգէկեանքը ժառանգէկեանքը ժառանգէկեանքը ժառանգէ»»»» ( ( ( (Մտ 19.28Մտ 19.28Մտ 19.28Մտ 19.28----29)29)29)29)::::    Պետրոս առաքեալ նաեւ կը Պետրոս առաքեալ նաեւ կը Պետրոս առաքեալ նաեւ կը Պետրոս առաքեալ նաեւ կը 
խօսի երկինքի մէջ մեզի համար պահուած խօսի երկինքի մէջ մեզի համար պահուած խօսի երկինքի մէջ մեզի համար պահուած խօսի երկինքի մէջ մեզի համար պահուած ««««անեղծ, անարատ եւ անեղծ, անարատ եւ անեղծ, անարատ եւ անեղծ, անարատ եւ 
անթառամ կեանքըանթառամ կեանքըանթառամ կեանքըանթառամ կեանքը»»»»    ժառանգելու մասին (Ա.Պտ 1.4)ժառանգելու մասին (Ա.Պտ 1.4)ժառանգելու մասին (Ա.Պտ 1.4)ժառանգելու մասին (Ա.Պտ 1.4)::::    

2.2.2.2.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
բնակարանն է, Քրիսբնակարանն է, Քրիսբնակարանն է, Քրիսբնակարանն է, Քրիստոսի հետ ըլլալն էտոսի հետ ըլլալն էտոսի հետ ըլլալն էտոսի հետ ըլլալն է::::    Մեր Տէրը կՄեր Տէրը կՄեր Տէրը կՄեր Տէրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինծի Ինծի Ինծի Ինծի 
ծառայողը պիտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը գտնուիմծառայողը պիտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը գտնուիմծառայողը պիտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը գտնուիմծառայողը պիտի ըլլայ հոն՝ ուր ես կը գտնուիմ»»»» ( ( ( (Յհ 12.26)Յհ 12.26)Յհ 12.26)Յհ 12.26)::::    Այս Այս Այս Այս 
աշխարհի մէջ Քրիստոսի ծառայողներն ու պաշտողներն են աշխարհի մէջ Քրիստոսի ծառայողներն ու պաշտողներն են աշխարհի մէջ Քրիստոսի ծառայողներն ու պաշտողներն են աշխարհի մէջ Քրիստոսի ծառայողներն ու պաշտողներն են 
որոնք պիտի ըլլան Քրիստոսի հետ՝ իր արքայութեան մէջորոնք պիտի ըլլան Քրիստոսի հետ՝ իր արքայութեան մէջորոնք պիտի ըլլան Քրիստոսի հետ՝ իր արքայութեան մէջորոնք պիտի ըլլան Քրիստոսի հետ՝ իր արքայութեան մէջ::::    Գրեթէ Գրեթէ Գրեթէ Գրեթէ 
նոյնը կը կրկնէ Վերանատան մէջ. նոյնը կը կրկնէ Վերանատան մէջ. նոյնը կը կրկնէ Վերանատան մէջ. նոյնը կը կրկնէ Վերանատան մէջ. ««««Երբ երթամ եւ ձեզիԵրբ երթամ եւ ձեզիԵրբ երթամ եւ ձեզիԵրբ երթամ եւ ձեզի    համար համար համար համար 
տեղ պատրաստեմ, դարձեալ պիտի գամ եւ ձեզ քովս առնեմ, տեղ պատրաստեմ, դարձեալ պիտի գամ եւ ձեզ քովս առնեմ, տեղ պատրաստեմ, դարձեալ պիտի գամ եւ ձեզ քովս առնեմ, տեղ պատրաստեմ, դարձեալ պիտի գամ եւ ձեզ քովս առնեմ, 
որպէսզի ըլլաք հոն՝ ուր ես կը գտնուիմորպէսզի ըլլաք հոն՝ ուր ես կը գտնուիմորպէսզի ըլլաք հոն՝ ուր ես կը գտնուիմորպէսզի ըլլաք հոն՝ ուր ես կը գտնուիմ»»»» ( ( ( (Յհ 14.3, տեՅհ 14.3, տեՅհ 14.3, տեՅհ 14.3, տե´́́́ս նաեւ ս նաեւ ս նաեւ ս նաեւ 
17.24)17.24)17.24)17.24)::::    Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ ««««Ի վերին ԵրուսաղէմԻ վերին ԵրուսաղէմԻ վերին ԵրուսաղէմԻ վերին Երուսաղէմ» » » » երգին մէջ նաեւ երգին մէջ նաեւ երգին մէջ նաեւ երգին մէջ նաեւ 
արքայութիւնը կը կոչուի՝ բնակարանարքայութիւնը կը կոչուի՝ բնակարանարքայութիւնը կը կոչուի՝ բնակարանարքայութիւնը կը կոչուի՝ բնակարան::::    

3.3.3.3.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
հանհանհանհանգիստն էգիստն էգիստն էգիստն է::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հանգիստի օր մը կայ որ Հանգիստի օր մը կայ որ Հանգիստի օր մը կայ որ Հանգիստի օր մը կայ որ 
Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէԱստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէԱստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէԱստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ::::    Աստուծոյ պատրաստած Աստուծոյ պատրաստած Աստուծոյ պատրաստած Աստուծոյ պատրաստած 
հանգիստին հասնողը անոր օրինակով պիտի հանգչի իր հանգիստին հասնողը անոր օրինակով պիտի հանգչի իր հանգիստին հասնողը անոր օրինակով պիտի հանգչի իր հանգիստին հասնողը անոր օրինակով պիտի հանգչի իր 
գործերը աւարտելէ ետք, ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը գործերը աւարտելէ ետք, ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը գործերը աւարտելէ ետք, ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը գործերը աւարտելէ ետք, ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը 
աւարտելէ ետք "հանգչեցաւ"աւարտելէ ետք "հանգչեցաւ"աւարտելէ ետք "հանգչեցաւ"աւարտելէ ետք "հանգչեցաւ"»»»» ( ( ( (Եբր 4.9Եբր 4.9Եբր 4.9Եբր 4.9----10)10)10)10)::::    ՍկզբնականՍկզբնականՍկզբնականՍկզբնական    
ստեղծագործութեան պատկերացման մէջ, կը տեսնենք որ ստեղծագործութեան պատկերացման մէջ, կը տեսնենք որ ստեղծագործութեան պատկերացման մէջ, կը տեսնենք որ ստեղծագործութեան պատկերացման մէջ, կը տեսնենք որ 
Աստուած վեց օրուան մէջ ստեղծեց, եօթներորդ օրը հանգիստ Աստուած վեց օրուան մէջ ստեղծեց, եօթներորդ օրը հանգիստ Աստուած վեց օրուան մէջ ստեղծեց, եօթներորդ օրը հանգիստ Աստուած վեց օրուան մէջ ստեղծեց, եօթներորդ օրը հանգիստ 
ըրաւ (Ծն 2.2)ըրաւ (Ծն 2.2)ըրաւ (Ծն 2.2)ըրաւ (Ծն 2.2)::::    

Աստուած բնականօրէն հանգիստի պէտք չունէրԱստուած բնականօրէն հանգիստի պէտք չունէրԱստուած բնականօրէն հանգիստի պէտք չունէրԱստուած բնականօրէն հանգիստի պէտք չունէր::::    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ունեցած ունեցած ունեցած ունեցած ««««հանգիստըհանգիստըհանգիստըհանգիստը» » » » նախապատկերացումն է այն հանգիստին՝ նախապատկերացումն է այն հանգիստին՝ նախապատկերացումն է այն հանգիստին՝ նախապատկերացումն է այն հանգիստին՝ 
որ մարդ արարածը պիտի ունենայ աւարտեոր մարդ արարածը պիտի ունենայ աւարտեոր մարդ արարածը պիտի ունենայ աւարտեոր մարդ արարածը պիտի ունենայ աւարտելէ ետք ներկայ լէ ետք ներկայ լէ ետք ներկայ լէ ետք ներկայ 
կեանքի գործերը որոնք վեց օրերու պատկերացումով կը կեանքի գործերը որոնք վեց օրերու պատկերացումով կը կեանքի գործերը որոնք վեց օրերու պատկերացումով կը կեանքի գործերը որոնք վեց օրերու պատկերացումով կը 
ներկայանաններկայանաններկայանաններկայանան::::    Հանգիստը միայն մարմնական հանգիստ պիտի Հանգիստը միայն մարմնական հանգիստ պիտի Հանգիստը միայն մարմնական հանգիստ պիտի Հանգիստը միայն մարմնական հանգիստ պիտի 
չըլլայ, այլ նաեւ հոգեկանչըլլայ, այլ նաեւ հոգեկանչըլլայ, այլ նաեւ հոգեկանչըլլայ, այլ նաեւ հոգեկան::::    Մարդուն հոգին պիտի հանգստանայ Մարդուն հոգին պիտի հանգստանայ Մարդուն հոգին պիտի հանգստանայ Մարդուն հոգին պիտի հանգստանայ 
աշխարհային վիշտերէն, նեղութիւններէն, հալածանքներէն եւ աշխարհային վիշտերէն, նեղութիւններէն, հալածանքներէն եւ աշխարհային վիշտերէն, նեղութիւններէն, հալածանքներէն եւ աշխարհային վիշտերէն, նեղութիւններէն, հալածանքներէն եւ 
չարչարանքներէն, ինչպէս առաքեալը կչարչարանքներէն, ինչպէս առաքեալը կչարչարանքներէն, ինչպէս առաքեալը կչարչարանքներէն, ինչպէս առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուք արժանի Դուք արժանի Դուք արժանի Դուք արժանի 
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պիտի ըլլաք Աստուծոյ արքայութեան, որուն համար այդքան կը պիտի ըլլաք Աստուծոյ արքայութեան, որուն համար այդքան կը պիտի ըլլաք Աստուծոյ արքայութեան, որուն համար այդքան կը պիտի ըլլաք Աստուծոյ արքայութեան, որուն համար այդքան կը 
տանջուիքտանջուիքտանջուիքտանջուիք::::    Արդարեւ, Աստուծոյ համար արդարութիւն պիտի Արդարեւ, Աստուծոյ համար արդարութիւն պիտի Արդարեւ, Աստուծոյ համար արդարութիւն պիտի Արդարեւ, Աստուծոյ համար արդարութիւն պիտի 
ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով պատժել, իսկ ձեզի՝ ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով պատժել, իսկ ձեզի՝ ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով պատժել, իսկ ձեզի՝ ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով պատժել, իսկ ձեզի՝ 
տանջուածներուդ՝ հանգիստ պարգեւել մեզի հետ միասին, երբ տանջուածներուդ՝ հանգիստ պարգեւել մեզի հետ միասին, երբ տանջուածներուդ՝ հանգիստ պարգեւել մեզի հետ միասին, երբ տանջուածներուդ՝ հանգիստ պարգեւել մեզի հետ միասին, երբ 
մեր Տէրը Յիսուս հրեշտակներմեր Տէրը Յիսուս հրեշտակներմեր Տէրը Յիսուս հրեշտակներմեր Տէրը Յիսուս հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն ու իր բանակով երկինքէն ու իր բանակով երկինքէն ու իր բանակով երկինքէն 
յայտնուիյայտնուիյայտնուիյայտնուի»»»» ( ( ( (Բ.Թս 1.5Բ.Թս 1.5Բ.Թս 1.5Բ.Թս 1.5----7)7)7)7)::::    

4.4.4.4.----    Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային Երկինքի արքայութիւնը երկնաւոր Փեսային 
հարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրըհարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրըհարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրըհարսնարանն է, արդարներուն ուրախութեան վայրը::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
արքայութիւնը կը ներկայացնէ հարսնարանին պատկերով, ուր արքայութիւնը կը ներկայացնէ հարսնարանին պատկերով, ուր արքայութիւնը կը ներկայացնէ հարսնարանին պատկերով, ուր արքայութիւնը կը ներկայացնէ հարսնարանին պատկերով, ուր 
արդարներու հոգիները կարծէք իրենց ջահերով պատրաստ կը արդարներու հոգիները կարծէք իրենց ջահերով պատրաստ կը արդարներու հոգիները կարծէք իրենց ջահերով պատրաստ կը արդարներու հոգիները կարծէք իրենց ջահերով պատրաստ կը 
սպասեն Փեսպասեն Փեսպասեն Փեսպասեն Փեսային հետ միասին արքայութեան հարսնարանը սային հետ միասին արքայութեան հարսնարանը սային հետ միասին արքայութեան հարսնարանը սային հետ միասին արքայութեան հարսնարանը 
մտնելու եւ իրենց ամբողջական ուրախութիւնը վայելելու (Մտ մտնելու եւ իրենց ամբողջական ուրախութիւնը վայելելու (Մտ մտնելու եւ իրենց ամբողջական ուրախութիւնը վայելելու (Մտ մտնելու եւ իրենց ամբողջական ուրախութիւնը վայելելու (Մտ 
25.625.625.625.6----7, 10)7, 10)7, 10)7, 10)::::    Երկինքի արքայութեան հարսնեւորներուն Երկինքի արքայութեան հարսնեւորներուն Երկինքի արքայութեան հարսնեւորներուն Երկինքի արքայութեան հարսնեւորներուն 
ուրախութիւնը կրաւորական ուրախութիւն մը չէ, այլ մեր կողմէ ուրախութիւնը կրաւորական ուրախութիւն մը չէ, այլ մեր կողմէ ուրախութիւնը կրաւորական ուրախութիւն մը չէ, այլ մեր կողմէ ուրախութիւնը կրաւորական ուրախութիւն մը չէ, այլ մեր կողմէ 
յանձն առնուած որոշ արարքներով արտայայտուած յանձն առնուած որոշ արարքներով արտայայտուած յանձն առնուած որոշ արարքներով արտայայտուած յանձն առնուած որոշ արարքներով արտայայտուած 
ուրախութիւննուրախութիւննուրախութիւննուրախութիւնն    է, որուն մէջ պաշտամունքն ալ կայ, ինչպէս նաեւ է, որուն մէջ պաշտամունքն ալ կայ, ինչպէս նաեւ է, որուն մէջ պաշտամունքն ալ կայ, ինչպէս նաեւ է, որուն մէջ պաշտամունքն ալ կայ, ինչպէս նաեւ 
մեր գործերով ուրախանալու պատկերըմեր գործերով ուրախանալու պատկերըմեր գործերով ուրախանալու պատկերըմեր գործերով ուրախանալու պատկերը::::    

5.5.5.5.----    Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած Երկինքի արքայութիւնը արդարներուն վերապահուած 
փառքն է կամ պսակն էփառքն է կամ պսակն էփառքն է կամ պսակն էփառքն է կամ պսակն է::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ. « « « «Բարի Բարի Բարի Բարի 
պատերազմը մղեցի, կեանքիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքս պատերազմը մղեցի, կեանքիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքս պատերազմը մղեցի, կեանքիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքս պատերազմը մղեցի, կեանքիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքս 
պահեցիպահեցիպահեցիպահեցի::::    Ասկէ ետք ինծի կը մնաԱսկէ ետք ինծի կը մնաԱսկէ ետք ինծի կը մնաԱսկէ ետք ինծի կը մնայ միայն սպասել արդարութեան յ միայն սպասել արդարութեան յ միայն սպասել արդարութեան յ միայն սպասել արդարութեան 
պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ հատուցում՝ ինծի պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ հատուցում՝ ինծի պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ հատուցում՝ ինծի պսակին, որ Տէրը, արդար Դատաւորը, իբրեւ հատուցում՝ ինծի 
պիտի տայ դատաստանի օրըպիտի տայ դատաստանի օրըպիտի տայ դատաստանի օրըպիտի տայ դատաստանի օրը» » » » ((((Բ.Տմ 4.7Բ.Տմ 4.7Բ.Տմ 4.7Բ.Տմ 4.7----8)8)8)8)::::    Արդարութեան Արդարութեան Արդարութեան Արդարութեան 
պսակին այս հատուցումը, պսակը, խորքին մէջ թագ կը պսակին այս հատուցումը, պսակը, խորքին մէջ թագ կը պսակին այս հատուցումը, պսակը, խորքին մէջ թագ կը պսակին այս հատուցումը, պսակը, խորքին մէջ թագ կը 
նշանակէ, իսկ թագը՝ փառքի եւ փառաւորման նշան էնշանակէ, իսկ թագը՝ փառքի եւ փառաւորման նշան էնշանակէ, իսկ թագը՝ փառքի եւ փառաւորման նշան էնշանակէ, իսկ թագը՝ փառքի եւ փառաւորման նշան է::::    Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ Քիչ առաջ 
խօսեցանք Քրիստոսի հեխօսեցանք Քրիստոսի հեխօսեցանք Քրիստոսի հեխօսեցանք Քրիստոսի հետ միասին գահերու վրայ բազմելու տ միասին գահերու վրայ բազմելու տ միասին գահերու վրայ բազմելու տ միասին գահերու վրայ բազմելու 
մասին (Մտ 19.28)մասին (Մտ 19.28)մասին (Մտ 19.28)մասին (Մտ 19.28)::::    Քրիստոսի հետ միասին գահերու վրայ Քրիստոսի հետ միասին գահերու վրայ Քրիստոսի հետ միասին գահերու վրայ Քրիստոսի հետ միասին գահերու վրայ 
նստիլը ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ անոր փառքին մասնակից նստիլը ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ անոր փառքին մասնակից նստիլը ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ անոր փառքին մասնակից նստիլը ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ անոր փառքին մասնակից 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    

Փառքը հարկաւ միայն Քրիստոսի հետ միասին գահերու Փառքը հարկաւ միայն Քրիստոսի հետ միասին գահերու Փառքը հարկաւ միայն Քրիստոսի հետ միասին գահերու Փառքը հարկաւ միայն Քրիստոսի հետ միասին գահերու 
վրայ նստիլը չէ, այլ նաեւ հոգիին ու մտքին ամբողջական վրայ նստիլը չէ, այլ նաեւ հոգիին ու մտքին ամբողջական վրայ նստիլը չէ, այլ նաեւ հոգիին ու մտքին ամբողջական վրայ նստիլը չէ, այլ նաեւ հոգիին ու մտքին ամբողջական 
պայծառութիւպայծառութիւպայծառութիւպայծառութիւնն է, ինչպէս Քրիստոս իսկ յայտարարեց թէ նն է, ինչպէս Քրիստոս իսկ յայտարարեց թէ նն է, ինչպէս Քրիստոս իսկ յայտարարեց թէ նն է, ինչպէս Քրիստոս իսկ յայտարարեց թէ 
««««արդարները արեւու պէս պիտի փայլին արքայութեան մէջարդարները արեւու պէս պիտի փայլին արքայութեան մէջարդարները արեւու պէս պիտի փայլին արքայութեան մէջարդարները արեւու պէս պիտի փայլին արքայութեան մէջ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
13.43)13.43)13.43)13.43)::::    Արդարին արեւի նմանցուիլը ցոյց կու տայ այն մեծ Արդարին արեւի նմանցուիլը ցոյց կու տայ այն մեծ Արդարին արեւի նմանցուիլը ցոյց կու տայ այն մեծ Արդարին արեւի նմանցուիլը ցոյց կու տայ այն մեծ 
փառքը, այն գերազանց փառաւորութիւնը, այն պայծառութիւնը, փառքը, այն գերազանց փառաւորութիւնը, այն պայծառութիւնը, փառքը, այն գերազանց փառաւորութիւնը, այն պայծառութիւնը, փառքը, այն գերազանց փառաւորութիւնը, այն պայծառութիւնը, 
այն հրաշալի լուսաւորութիւնը որ արդարները պիտի ունենանայն հրաշալի լուսաւորութիւնը որ արդարները պիտի ունենանայն հրաշալի լուսաւորութիւնը որ արդարները պիտի ունենանայն հրաշալի լուսաւորութիւնը որ արդարները պիտի ունենան    
արքայութեան մէջարքայութեան մէջարքայութեան մէջարքայութեան մէջ::::    Անոնց փառքը երկինքի աստեղերէն ալ Անոնց փառքը երկինքի աստեղերէն ալ Անոնց փառքը երկինքի աստեղերէն ալ Անոնց փառքը երկինքի աստեղերէն ալ 
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աւելիաւելիաւելիաւելի´́́́ն պիտի ըլլայ, եւ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ նաեւ ն պիտի ըլլայ, եւ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ նաեւ ն պիտի ըլլայ, եւ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ նաեւ ն պիտի ըլլայ, եւ չմոռնանք որ Պօղոս առաքեալ նաեւ 
խօսած ատեն արդարներու փառաւորութեան մասին, աստղերու խօսած ատեն արդարներու փառաւորութեան մասին, աստղերու խօսած ատեն արդարներու փառաւորութեան մասին, աստղերու խօսած ատեն արդարներու փառաւորութեան մասին, աստղերու 
շքեղութեան հետ կը բաղդատէ զանոնք (Ա.Կր 15.40շքեղութեան հետ կը բաղդատէ զանոնք (Ա.Կր 15.40շքեղութեան հետ կը բաղդատէ զանոնք (Ա.Կր 15.40շքեղութեան հետ կը բաղդատէ զանոնք (Ա.Կր 15.40----41)41)41)41)::::    

6.6.6.6.----    Եւ ի վերջոյ, երկինքի արքայութիւնը Աստուծոյ Եւ ի վերջոյ, երկինքի արքայութիւնը Աստուծոյ Եւ ի վերջոյ, երկինքի արքայութիւնը Աստուծոյ Եւ ի վերջոյ, երկինքի արքայութիւնը Աստուծոյ 
երերերերանական տեսութիւնն էանական տեսութիւնն էանական տեսութիւնն էանական տեսութիւնն է::::    Այս տեսութիւնը ամբողջական էԱյս տեսութիւնը ամբողջական էԱյս տեսութիւնը ամբողջական էԱյս տեսութիւնը ամբողջական է::::    
Աշխարհի մէջ մեր հայեացքը, տեսնելու մեր կերպը մարմնական Աշխարհի մէջ մեր հայեացքը, տեսնելու մեր կերպը մարմնական Աշխարհի մէջ մեր հայեացքը, տեսնելու մեր կերպը մարմնական Աշխարհի մէջ մեր հայեացքը, տեսնելու մեր կերպը մարմնական 
է, եւ մարմնաւոր աչքերով գրեթէ բան չենք կրնար տեսնելէ, եւ մարմնաւոր աչքերով գրեթէ բան չենք կրնար տեսնելէ, եւ մարմնաւոր աչքերով գրեթէ բան չենք կրնար տեսնելէ, եւ մարմնաւոր աչքերով գրեթէ բան չենք կրնար տեսնել::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մեր երկրաւոր իրականութիւններէն ամէն ինչ չենք կրնար մեր երկրաւոր իրականութիւններէն ամէն ինչ չենք կրնար մեր երկրաւոր իրականութիւններէն ամէն ինչ չենք կրնար մեր երկրաւոր իրականութիւններէն ամէն ինչ չենք կրնար 
տեսնել մեր մարմնաւոր աչքերով, որքատեսնել մեր մարմնաւոր աչքերով, որքատեսնել մեր մարմնաւոր աչքերով, որքատեսնել մեր մարմնաւոր աչքերով, որքա՜՜՜՜ն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի դժուար ու դժուար ու դժուար ու դժուար ու 
անկարելի է տեսնել երկնաւոր իրականութիւններըանկարելի է տեսնել երկնաւոր իրականութիւններըանկարելի է տեսնել երկնաւոր իրականութիւններըանկարելի է տեսնել երկնաւոր իրականութիւնները::::    

Նոյնիսկ երբեմն մեր հոգեկան տեսութիւնն ալ շատ Նոյնիսկ երբեմն մեր հոգեկան տեսութիւնն ալ շատ Նոյնիսկ երբեմն մեր հոգեկան տեսութիւնն ալ շատ Նոյնիսկ երբեմն մեր հոգեկան տեսութիւնն ալ շատ 
մասնակի է. բայց արքայութեան մէջ ատիկա պիտի դառնայ մասնակի է. բայց արքայութեան մէջ ատիկա պիտի դառնայ մասնակի է. բայց արքայութեան մէջ ատիկա պիտի դառնայ մասնակի է. բայց արքայութեան մէջ ատիկա պիտի դառնայ 
ամբողջական, որովհետեւ դուրս եկած պիտի ըլլանք ամբողջական, որովհետեւ դուրս եկած պիտի ըլլանք ամբողջական, որովհետեւ դուրս եկած պիտի ըլլանք ամբողջական, որովհետեւ դուրս եկած պիտի ըլլանք 
սահմանափակ մեր պայմաններէն եւ հոգին իր սահմանափակ մեր պայմաններէն եւ հոգին իր սահմանափակ մեր պայմաններէն եւ հոգին իր սահմանափակ մեր պայմաններէն եւ հոգին իր 
պայծառատեսութիւնը գտածպայծառատեսութիւնը գտածպայծառատեսութիւնը գտածպայծառատեսութիւնը գտած    պիտի ըլլայ, եւ կարող պիտի պիտի ըլլայ, եւ կարող պիտի պիտի ըլլայ, եւ կարող պիտի պիտի ըլլայ, եւ կարող պիտի 
ըլլանք տեսնելու Տէրը թէըլլանք տեսնելու Տէրը թէըլլանք տեսնելու Տէրը թէըլլանք տեսնելու Տէրը թէ´́́́    մարմնաւոր աչքերով եւ թէմարմնաւոր աչքերով եւ թէմարմնաւոր աչքերով եւ թէմարմնաւոր աչքերով եւ թէ´́́́    հոգիի հոգիի հոգիի հոգիի 
պայծառացած հայեացքովպայծառացած հայեացքովպայծառացած հայեացքովպայծառացած հայեացքով::::    

Մեր աղօտ տեսութիւնը Աստուծոյ, կատարեալ պիտի ըլլայ Մեր աղօտ տեսութիւնը Աստուծոյ, կատարեալ պիտի ըլլայ Մեր աղօտ տեսութիւնը Աստուծոյ, կատարեալ պիտի ըլլայ Մեր աղօտ տեսութիւնը Աստուծոյ, կատարեալ պիտի ըլլայ 
երբ Կատարեալը յայտնուի, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կերբ Կատարեալը յայտնուի, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կերբ Կատարեալը յայտնուի, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կերբ Կատարեալը յայտնուի, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Մենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծեՄենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծեՄենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծեՄենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծես ս ս ս 
հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն 
պիտի տեսնենք դէմ առ դէմպիտի տեսնենք դէմ առ դէմպիտի տեսնենք դէմ առ դէմպիտի տեսնենք դէմ առ դէմ::::    Այժմ միայն մասնակիօրէն կը Այժմ միայն մասնակիօրէն կը Այժմ միայն մասնակիօրէն կը Այժմ միայն մասնակիօրէն կը 
ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ 
ամբողջապէս, ճիշդ ինչպէս ինք զիս կը ճանչնայամբողջապէս, ճիշդ ինչպէս ինք զիս կը ճանչնայամբողջապէս, ճիշդ ինչպէս ինք զիս կը ճանչնայամբողջապէս, ճիշդ ինչպէս ինք զիս կը ճանչնայ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 13.12)Ա.Կր 13.12)Ա.Կր 13.12)Ա.Կր 13.12)::::    
Յովհաննէս առաքեալ նաեւ կՅովհաննէս առաքեալ նաեւ կՅովհաննէս առաքեալ նաեւ կՅովհաննէս առաքեալ նաեւ կ’’’’ըսէ թէ զՔրիստոս ըսէ թէ զՔրիստոս ըսէ թէ զՔրիստոս ըսէ թէ զՔրիստոս ««««պպպպիտի տեսնենք իտի տեսնենք իտի տեսնենք իտի տեսնենք 
իր իսկութեան մէջիր իսկութեան մէջիր իսկութեան մէջիր իսկութեան մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)Ա.Յհ 3.2)::::    Իսկ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ Իսկ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ Իսկ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ Իսկ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ 
որ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ որ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ որ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ որ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ ««««իրեն հաւատացողներուն իրեն հաւատացողներուն իրեն հաւատացողներուն իրեն հաւատացողներուն 
հիացումին առարկանհիացումին առարկանհիացումին առարկանհիացումին առարկան»»»»    պիտի ըլլայ (Բ.Թս 1.10)պիտի ըլլայ (Բ.Թս 1.10)պիտի ըլլայ (Բ.Թս 1.10)պիտի ըլլայ (Բ.Թս 1.10)::::    

Հաստատեցինք որ զԱստուած պիտի կարենանք տեսնել թէՀաստատեցինք որ զԱստուած պիտի կարենանք տեսնել թէՀաստատեցինք որ զԱստուած պիտի կարենանք տեսնել թէՀաստատեցինք որ զԱստուած պիտի կարենանք տեսնել թէ´́́́    
մեր մարմիններով եւ թէմեր մարմիններով եւ թէմեր մարմիններով եւ թէմեր մարմիններով եւ թէ´́́́    մեր հոգիներով, եւ ըսի, մեր հոգիներով, եւ ըսի, մեր հոգիներով, եւ ըսի, մեր հոգիներով, եւ ըսի, թէ այդ թէ այդ թէ այդ թէ այդ 
տեսութիւնը պիտի ըլլայ ամբողջական, արդ, հարց կու տանք, տեսութիւնը պիտի ըլլայ ամբողջական, արդ, հարց կու տանք, տեսութիւնը պիտի ըլլայ ամբողջական, արդ, հարց կու տանք, տեսութիւնը պիտի ըլլայ ամբողջական, արդ, հարց կու տանք, 
իսկապէ՞ս պիտի կարենանք տեսնել զԱստուած ամբողջապէսիսկապէ՞ս պիտի կարենանք տեսնել զԱստուած ամբողջապէսիսկապէ՞ս պիտի կարենանք տեսնել զԱստուած ամբողջապէսիսկապէ՞ս պիտի կարենանք տեսնել զԱստուած ամբողջապէս::::    
Աստուած ըսելով մենք միայն Որդին չենք հասկնար, այլեւ՝ Հայրն Աստուած ըսելով մենք միայն Որդին չենք հասկնար, այլեւ՝ Հայրն Աստուած ըսելով մենք միայն Որդին չենք հասկնար, այլեւ՝ Հայրն Աստուած ըսելով մենք միայն Որդին չենք հասկնար, այլեւ՝ Հայրն 
ու Սուրբ Հոգինու Սուրբ Հոգինու Սուրբ Հոգինու Սուրբ Հոգին::::    Յստակ է որ Որդին մարմնապէս երկինք Յստակ է որ Որդին մարմնապէս երկինք Յստակ է որ Որդին մարմնապէս երկինք Յստակ է որ Որդին մարմնապէս երկինք 
համբարձաւ եւ մարմնապէս երկինքէն պիտհամբարձաւ եւ մարմնապէս երկինքէն պիտհամբարձաւ եւ մարմնապէս երկինքէն պիտհամբարձաւ եւ մարմնապէս երկինքէն պիտի իջնէի իջնէի իջնէի իջնէ::::    Իր Իր Իր Իր 
մարմնաւոր պատկերին մէջ Որդին տեսանելի պիտի ըլլայ, բայց մարմնաւոր պատկերին մէջ Որդին տեսանելի պիտի ըլլայ, բայց մարմնաւոր պատկերին մէջ Որդին տեսանելի պիտի ըլլայ, բայց մարմնաւոր պատկերին մէջ Որդին տեսանելի պիտի ըլլայ, բայց 
նոյնը կարելի՞ է ըսել Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին մասիննոյնը կարելի՞ է ըսել Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին մասիննոյնը կարելի՞ է ըսել Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին մասիննոյնը կարելի՞ է ըսել Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին մասին::::    
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Աստուած իր բնութեամբ անտեսանելի էԱստուած իր բնութեամբ անտեսանելի էԱստուած իր բնութեամբ անտեսանելի էԱստուած իր բնութեամբ անտեսանելի է::::    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
բնութեան անտեսանելիութեան մասին է որ Պօղոս առաքեալ կը բնութեան անտեսանելիութեան մասին է որ Պօղոս առաքեալ կը բնութեան անտեսանելիութեան մասին է որ Պօղոս առաքեալ կը բնութեան անտեսանելիութեան մասին է որ Պօղոս առաքեալ կը 
խօսի երբ կխօսի երբ կխօսի երբ կխօսի երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուած որ անմատչելի լոյսիԱստուած որ անմատչելի լոյսիԱստուած որ անմատչելի լոյսիԱստուած որ անմատչելի լոյսին մէջ կը ն մէջ կը ն մէջ կը ն մէջ կը 
բնակիմարդոցմէ ոչ ոք տեսած է եւ ոչ ոք կրնայ տեսնելբնակիմարդոցմէ ոչ ոք տեսած է եւ ոչ ոք կրնայ տեսնելբնակիմարդոցմէ ոչ ոք տեսած է եւ ոչ ոք կրնայ տեսնելբնակիմարդոցմէ ոչ ոք տեսած է եւ ոչ ոք կրնայ տեսնել»»»» ( ( ( (Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ 
6.16)6.16)6.16)6.16)::::    Մտաբերեցէք որ երբ Մովսէս փափաք յայտնեց զԱստուած Մտաբերեցէք որ երբ Մովսէս փափաք յայտնեց զԱստուած Մտաբերեցէք որ երբ Մովսէս փափաք յայտնեց զԱստուած Մտաբերեցէք որ երբ Մովսէս փափաք յայտնեց զԱստուած 
տեսնելու, Աստուած անոր ըսաւ. տեսնելու, Աստուած անոր ըսաւ. տեսնելու, Աստուած անոր ըսաւ. տեսնելու, Աստուած անոր ըսաւ. ««««Մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու Մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու Մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու Մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու 
ապրիլապրիլապրիլապրիլ»»»» ( ( ( (Ել 33.20)Ել 33.20)Ել 33.20)Ել 33.20)::::    Յիշենք որ երբ Սերովբէները կը կանգնէին Յիշենք որ երբ Սերովբէները կը կանգնէին Յիշենք որ երբ Սերովբէները կը կանգնէին Յիշենք որ երբ Սերովբէները կը կանգնէին 
Աստուծոյ ներկայութեաԱստուծոյ ներկայութեաԱստուծոյ ներկայութեաԱստուծոյ ներկայութեան՝ ն՝ ն՝ ն՝ ««««երեսնին կը ծածկէիներեսնին կը ծածկէիներեսնին կը ծածկէիներեսնին կը ծածկէին»»»» ( ( ( (Ես 6.2), Ես 6.2), Ես 6.2), Ես 6.2), 
պարզապէս որովհետեւ իրեպարզապէս որովհետեւ իրեպարզապէս որովհետեւ իրեպարզապէս որովհետեւ իրե´́́́նց համար եւս անկարելի էր նց համար եւս անկարելի էր նց համար եւս անկարելի էր նց համար եւս անկարելի էր 
Աստուծոյ էութիւնը տեսնելԱստուծոյ էութիւնը տեսնելԱստուծոյ էութիւնը տեսնելԱստուծոյ էութիւնը տեսնել::::    Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Մէկը երբեք զԱստուած չէ տեսածՄէկը երբեք զԱստուած չէ տեսածՄէկը երբեք զԱստուած չէ տեսածՄէկը երբեք զԱստուած չէ տեսած»»»» ( ( ( (Յհ 1.18)Յհ 1.18)Յհ 1.18)Յհ 1.18)::::    

Հարկաւ երբ մէկ կողմէն կը հաստատենք որ պիտի տեսնենք Հարկաւ երբ մէկ կողմէն կը հաստատենք որ պիտի տեսնենք Հարկաւ երբ մէկ կողմէն կը հաստատենք որ պիտի տեսնենք Հարկաւ երբ մէկ կողմէն կը հաստատենք որ պիտի տեսնենք 
զԱստուած, իսկ միւս կզԱստուած, իսկ միւս կզԱստուած, իսկ միւս կզԱստուած, իսկ միւս կողմէն կը հաստատենք որ անտեսանելի է ողմէն կը հաստատենք որ անտեսանելի է ողմէն կը հաստատենք որ անտեսանելի է ողմէն կը հաստատենք որ անտեսանելի է 
Աստուած, երկու հակասական բաներ ըսած չենք ըլլարԱստուած, երկու հակասական բաներ ըսած չենք ըլլարԱստուած, երկու հակասական բաներ ըսած չենք ըլլարԱստուած, երկու հակասական բաներ ըսած չենք ըլլար::::    
Աստուծոյ խոստումը սրտով մաքուր իր զաւակներուն այն է՝ որ Աստուծոյ խոստումը սրտով մաքուր իր զաւակներուն այն է՝ որ Աստուծոյ խոստումը սրտով մաքուր իր զաւակներուն այն է՝ որ Աստուծոյ խոստումը սրտով մաքուր իր զաւակներուն այն է՝ որ 
անոնք զինք պիտի տեսնեն (Մտ 5.8)անոնք զինք պիտի տեսնեն (Մտ 5.8)անոնք զինք պիտի տեսնեն (Մտ 5.8)անոնք զինք պիտի տեսնեն (Մտ 5.8)::::    Հարկաւ այս տեսութիւնը Հարկաւ այս տեսութիւնը Հարկաւ այս տեսութիւնը Հարկաւ այս տեսութիւնը 
մարմնաւորապէս պիտի չըլլայմարմնաւորապէս պիտի չըլլայմարմնաւորապէս պիտի չըլլայմարմնաւորապէս պիտի չըլլայ::::    Արարածներուն ստեղծուած Արարածներուն ստեղծուած Արարածներուն ստեղծուած Արարածներուն ստեղծուած 
բնութիւնը չիբնութիւնը չիբնութիւնը չիբնութիւնը չի    կրնար տեսնել արարչական անստեղծ բնութիւնը, կրնար տեսնել արարչական անստեղծ բնութիւնը, կրնար տեսնել արարչական անստեղծ բնութիւնը, կրնար տեսնել արարչական անստեղծ բնութիւնը, 
բայց Աստուած իբրեւ իր պարգեւներուն գերագոյնը, այս բայց Աստուած իբրեւ իր պարգեւներուն գերագոյնը, այս բայց Աստուած իբրեւ իր պարգեւներուն գերագոյնը, այս բայց Աստուած իբրեւ իր պարգեւներուն գերագոյնը, այս 
տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն. թէ ի՞նչ կերպով եւ ի՞նչ տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն. թէ ի՞նչ կերպով եւ ի՞նչ տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն. թէ ի՞նչ կերպով եւ ի՞նչ տեսութիւնը պիտի շնորհէ արդարներուն. թէ ի՞նչ կերպով եւ ի՞նչ 
տարողութեամբ՝ ոտարողութեամբ՝ ոտարողութեամբ՝ ոտարողութեամբ՝ ո´́́́չ ոք գիտէչ ոք գիտէչ ոք գիտէչ ոք գիտէ::::    Աստուած կրնայ զանազան Աստուած կրնայ զանազան Աստուած կրնայ զանազան Աստուած կրնայ զանազան 
ձեւերով ինքզինք տեսանելի դարձնել, բայց մէկ բան վստահօրէձեւերով ինքզինք տեսանելի դարձնել, բայց մէկ բան վստահօրէձեւերով ինքզինք տեսանելի դարձնել, բայց մէկ բան վստահօրէձեւերով ինքզինք տեսանելի դարձնել, բայց մէկ բան վստահօրէն ն ն ն 
գիտենք որ Աստուած իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան գիտենք որ Աստուած իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան գիտենք որ Աստուած իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան գիտենք որ Աստուած իր բնութեան, իր էութեան, իր իսկութեան 
մէջ անճանաչելի էմէջ անճանաչելի էմէջ անճանաչելի էմէջ անճանաչելի է::::    

Կրնանք միայն ենթադրել, որ այս տեսութիւնը նման է Կրնանք միայն ենթադրել, որ այս տեսութիւնը նման է Կրնանք միայն ենթադրել, որ այս տեսութիւնը նման է Կրնանք միայն ենթադրել, որ այս տեսութիւնը նման է 
արդարներուն եւ մարգարէներուն ունեցած տեսութեան, որ արդարներուն եւ մարգարէներուն ունեցած տեսութեան, որ արդարներուն եւ մարգարէներուն ունեցած տեսութեան, որ արդարներուն եւ մարգարէներուն ունեցած տեսութեան, որ 
խորքին մէջ Աստուծոյ բուն էութեան տեսութիւնը չէր, այլ խորքին մէջ Աստուծոյ բուն էութեան տեսութիւնը չէր, այլ խորքին մէջ Աստուծոյ բուն էութեան տեսութիւնը չէր, այլ խորքին մէջ Աստուծոյ բուն էութեան տեսութիւնը չէր, այլ 
Աստուծոյ անսահման փառքին եւ Աստուծոյ անսահման փառքին եւ Աստուծոյ անսահման փառքին եւ Աստուծոյ անսահման փառքին եւ այդ փառքին ճառագայթումին այդ փառքին ճառագայթումին այդ փառքին ճառագայթումին այդ փառքին ճառագայթումին 
տեսութիւնն էրտեսութիւնն էրտեսութիւնն էրտեսութիւնն էր::::    Յայտնութեան գիրքը խօսելով արքայութեան Յայտնութեան գիրքը խօսելով արքայութեան Յայտնութեան գիրքը խօսելով արքայութեան Յայտնութեան գիրքը խօսելով արքայութեան 
մասին կմասին կմասին կմասին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քաղաքը լուսաւորելու համար պէտք չունէր Քաղաքը լուսաւորելու համար պէտք չունէր Քաղաքը լուսաւորելու համար պէտք չունէր Քաղաքը լուսաւորելու համար պէտք չունէր 
արեւու եւ լուսինի, որովհետեւ Աստուծոյ փառքը իարեւու եւ լուսինի, որովհետեւ Աստուծոյ փառքը իարեւու եւ լուսինի, որովհետեւ Աստուծոյ փառքը իարեւու եւ լուսինի, որովհետեւ Աստուծոյ փառքը ի´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
լուսաւորէր զայն, եւ անոր ճրագը Գառնուկն էրլուսաւորէր զայն, եւ անոր ճրագը Գառնուկն էրլուսաւորէր զայն, եւ անոր ճրագը Գառնուկն էրլուսաւորէր զայն, եւ անոր ճրագը Գառնուկն էր::::    Ժողովուրդները Ժողովուրդները Ժողովուրդները Ժողովուրդները 
անոր լոյսով պիտիանոր լոյսով պիտիանոր լոյսով պիտիանոր լոյսով պիտի    առաջնորդուին եւ երկրի թագաւորները առաջնորդուին եւ երկրի թագաւորները առաջնորդուին եւ երկրի թագաւորները առաջնորդուին եւ երկրի թագաւորները 
իրենց փառքը անոր պիտի բերենիրենց փառքը անոր պիտի բերենիրենց փառքը անոր պիտի բերենիրենց փառքը անոր պիտի բերեն»»»» ( ( ( (Յյտ 21.23Յյտ 21.23Յյտ 21.23Յյտ 21.23----24)24)24)24)::::    ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
փառքը իփառքը իփառքը իփառքը ի´́́́նք կը լուսաւորէր զայննք կը լուսաւորէր զայննք կը լուսաւորէր զայննք կը լուսաւորէր զայն»»»»    բառերը յստակօրէն ցոյց կու բառերը յստակօրէն ցոյց կու բառերը յստակօրէն ցոյց կու բառերը յստակօրէն ցոյց կու 
տան, որ արքայութիւնը Աստուծոյ փառքոտան, որ արքայութիւնը Աստուծոյ փառքոտան, որ արքայութիւնը Աստուծոյ փառքոտան, որ արքայութիւնը Աստուծոյ փառքո´́́́վ լեցուն պիտի ըլլայ, վ լեցուն պիտի ըլլայ, վ լեցուն պիտի ըլլայ, վ լեցուն պիտի ըլլայ, 
Աստուծոյ փառքոԱստուծոյ փառքոԱստուծոյ փառքոԱստուծոյ փառքո´́́́վ պիտի լուսաւորուի, ջերմանայ, կենսաւով պիտի լուսաւորուի, ջերմանայ, կենսաւով պիտի լուսաւորուի, ջերմանայ, կենսաւով պիտի լուսաւորուի, ջերմանայ, կենսաւորուի րուի րուի րուի 
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եւ հրաշակերպուած հանդէս գայեւ հրաշակերպուած հանդէս գայեւ հրաշակերպուած հանդէս գայեւ հրաշակերպուած հանդէս գայ::::    Այս բոլորին ականատես ըլլալն Այս բոլորին ականատես ըլլալն Այս բոլորին ականատես ըլլալն Այս բոլորին ականատես ըլլալն 
է հաւանաբար Աստուծոյ տեսութիւնըէ հաւանաբար Աստուծոյ տեսութիւնըէ հաւանաբար Աստուծոյ տեսութիւնըէ հաւանաբար Աստուծոյ տեսութիւնը::::    Հետեւաբար, զԱստուած Հետեւաբար, զԱստուած Հետեւաբար, զԱստուած Հետեւաբար, զԱստուած 
տեսնել, կրնայ նշանակել՝ Աստուծոյ փառքը տեսնելտեսնել, կրնայ նշանակել՝ Աստուծոյ փառքը տեսնելտեսնել, կրնայ նշանակել՝ Աստուծոյ փառքը տեսնելտեսնել, կրնայ նշանակել՝ Աստուծոյ փառքը տեսնել::::    

Կու գամ Հաւատամքին վերջին երկու բառերուն՝ Կու գամ Հաւատամքին վերջին երկու բառերուն՝ Կու գամ Հաւատամքին վերջին երկու բառերուն՝ Կու գամ Հաւատամքին վերջին երկու բառերուն՝ 
««««Յաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանքՅաւիտենական կեանք»»»»::::    Ասիկա Աստուածաշնչական բոլոր Ասիկա Աստուածաշնչական բոլոր Ասիկա Աստուածաշնչական բոլոր Ասիկա Աստուածաշնչական բոլոր 
խոսխոսխոսխոստումներուն լրումն է, ինչպէս ըսիտումներուն լրումն է, ինչպէս ըսիտումներուն լրումն է, ինչպէս ըսիտումներուն լրումն է, ինչպէս ըսի::::    Հետաքրքրական է որ Հետաքրքրական է որ Հետաքրքրական է որ Հետաքրքրական է որ 
Յիսուս վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն նոյն այս Յիսուս վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն նոյն այս Յիսուս վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն նոյն այս Յիսուս վերջին դատաստանին մասին խօսած ատեն նոյն այս 
բառերով կբառերով կբառերով կբառերով կ’’’’աւարտէ իր խօսքը. աւարտէ իր խօսքը. աւարտէ իր խօսքը. աւարտէ իր խօսքը. ««««Անոնք պիտի երթան Անոնք պիտի երթան Անոնք պիտի երթան Անոնք պիտի երթան 
յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ յաւիտենական յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ յաւիտենական յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ յաւիտենական յաւիտենական պատիժի, իսկ արդարները՝ յաւիտենական 
կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի»»»» ( ( ( (Մտ 26.46, տեՄտ 26.46, տեՄտ 26.46, տեՄտ 26.46, տե´́́́ս նաեւ Հռ 2.7)ս նաեւ Հռ 2.7)ս նաեւ Հռ 2.7)ս նաեւ Հռ 2.7)::::    

Յաւիտենական կեանքը անմահՅաւիտենական կեանքը անմահՅաւիտենական կեանքը անմահՅաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է որ Աստուծոյ ութիւնն է որ Աստուծոյ ութիւնն է որ Աստուծոյ ութիւնն է որ Աստուծոյ 
յատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մասյատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մասյատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մասյատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մաս::::    Առաքեալը զԱստուած կը Առաքեալը զԱստուած կը Առաքեալը զԱստուած կը Առաքեալը զԱստուած կը 
կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ ««««միակը՝ որ անմահ էմիակը՝ որ անմահ էմիակը՝ որ անմահ էմիակը՝ որ անմահ է»»»» ( ( ( (Ա.Տմ 6.16)Ա.Տմ 6.16)Ա.Տմ 6.16)Ա.Տմ 6.16)::::    Այդ անմահութիւնը կամ Այդ անմահութիւնը կամ Այդ անմահութիւնը կամ Այդ անմահութիւնը կամ 
յաւիտենական կեանքը Աստուած ուզեց պարգեւել բոլոր անոնց՝ յաւիտենական կեանքը Աստուած ուզեց պարգեւել բոլոր անոնց՝ յաւիտենական կեանքը Աստուած ուզեց պարգեւել բոլոր անոնց՝ յաւիտենական կեանքը Աստուած ուզեց պարգեւել բոլոր անոնց՝ 
որոնք իրեն որդեգիր կը դառնանորոնք իրեն որդեգիր կը դառնանորոնք իրեն որդեգիր կը դառնանորոնք իրեն որդեգիր կը դառնան::::    Այդ որդեգրութիւնը Այդ որդեգրութիւնը Այդ որդեգրութիւնը Այդ որդեգրութիւնը 
հաւատքոհաւատքոհաւատքոհաւատքո´́́́վ ձեռք կվ ձեռք կվ ձեռք կվ ձեռք կը ձգուի (Յհ 1.12)ը ձգուի (Յհ 1.12)ը ձգուի (Յհ 1.12)ը ձգուի (Յհ 1.12)::::    Հաւատքն ալ սակայն Հաւատքն ալ սակայն Հաւատքն ալ սակայն Հաւատքն ալ սակայն 
ինքզինք պէտք է արտայայտէ գործերովինքզինք պէտք է արտայայտէ գործերովինքզինք պէտք է արտայայտէ գործերովինքզինք պէտք է արտայայտէ գործերով::::    Այս գործերը ի՞նչ Այս գործերը ի՞նչ Այս գործերը ի՞նչ Այս գործերը ի՞նչ 
գործերու ակնարկութիւն ենգործերու ակնարկութիւն ենգործերու ակնարկութիւն ենգործերու ակնարկութիւն են::::    Քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն Քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն Քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն Քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն 
բղխած բոլոր տեսակի արարքներն են անոնք, ըլլաբղխած բոլոր տեսակի արարքներն են անոնք, ըլլաբղխած բոլոր տեսակի արարքներն են անոնք, ըլլաբղխած բոլոր տեսակի արարքներն են անոնք, ըլլա´́́́յ Աստուծոյ յ Աստուծոյ յ Աստուծոյ յ Աստուծոյ 
ուղղուած բարեպաշտական դրսեւորումներ, ինչպէս օրինակ՝ ուղղուած բարեպաշտական դրսեւորումներ, ինչպէս օրինակ՝ ուղղուած բարեպաշտական դրսեւորումներ, ինչպէս օրինակ՝ ուղղուած բարեպաշտական դրսեւորումներ, ինչպէս օրինակ՝ 
ԱստոԱստոԱստոԱստուծոյ խօսքին կատարեալ հնազանդութիւն, անխախտ ւծոյ խօսքին կատարեալ հնազանդութիւն, անխախտ ւծոյ խօսքին կատարեալ հնազանդութիւն, անխախտ ւծոյ խօսքին կատարեալ հնազանդութիւն, անխախտ 
հաւատք, աներկմիտ յոյս, աղօթք, ծոմապահութիւն, եւայլն. հաւատք, աներկմիտ յոյս, աղօթք, ծոմապահութիւն, եւայլն. հաւատք, աներկմիտ յոյս, աղօթք, ծոմապահութիւն, եւայլն. հաւատք, աներկմիտ յոյս, աղօթք, ծոմապահութիւն, եւայլն. 
ըլլաըլլաըլլաըլլա´́́́յ մեր անձին կատարելագործման ձգտող արարքներ, յ մեր անձին կատարելագործման ձգտող արարքներ, յ մեր անձին կատարելագործման ձգտող արարքներ, յ մեր անձին կատարելագործման ձգտող արարքներ, 
ինչպէս օրինակ՝ Քրիստոսի նմանելու ձգտում, ինքզինք սրբելու ինչպէս օրինակ՝ Քրիստոսի նմանելու ձգտում, ինքզինք սրբելու ինչպէս օրինակ՝ Քրիստոսի նմանելու ձգտում, ինքզինք սրբելու ինչպէս օրինակ՝ Քրիստոսի նմանելու ձգտում, ինքզինք սրբելու 
յարատեւ ճիգ, առաքինութեանց ձեռքբերում եւայլն. ըլլայարատեւ ճիգ, առաքինութեանց ձեռքբերում եւայլն. ըլլայարատեւ ճիգ, առաքինութեանց ձեռքբերում եւայլն. ըլլայարատեւ ճիգ, առաքինութեանց ձեռքբերում եւայլն. ըլլա´́́́յ յ յ յ 
ոոոուրիշներուն ուղղուած նուիրեալ ծառայութիւն, այսինքն՝ սէր, ւրիշներուն ուղղուած նուիրեալ ծառայութիւն, այսինքն՝ սէր, ւրիշներուն ուղղուած նուիրեալ ծառայութիւն, այսինքն՝ սէր, ւրիշներուն ուղղուած նուիրեալ ծառայութիւն, այսինքն՝ սէր, 
ողորմութիւն, ներողամտութիւն, հասկացողութիւն, ողորմութիւն, ներողամտութիւն, հասկացողութիւն, ողորմութիւն, ներողամտութիւն, հասկացողութիւն, ողորմութիւն, ներողամտութիւն, հասկացողութիւն, 
բարեսիրութիւն, օգնութիւն, եւայլնբարեսիրութիւն, օգնութիւն, եւայլնբարեսիրութիւն, օգնութիւն, եւայլնբարեսիրութիւն, օգնութիւն, եւայլն::::    Այս բոլորին ամբողջութիւնն Այս բոլորին ամբողջութիւնն Այս բոլորին ամբողջութիւնն Այս բոլորին ամբողջութիւնն 
է որ մեզ յաւիտենական կեանքին կէ որ մեզ յաւիտենական կեանքին կէ որ մեզ յաւիտենական կեանքին կէ որ մեզ յաւիտենական կեանքին կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    

Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսով բոլոր կանչուածներուն Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսով բոլոր կանչուածներուն Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսով բոլոր կանչուածներուն Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսով բոլոր կանչուածներուն 
վերվերվերվերապահուած հասարակաց վարձատրութիւնն է իրենց ապահուած հասարակաց վարձատրութիւնն է իրենց ապահուած հասարակաց վարձատրութիւնն է իրենց ապահուած հասարակաց վարձատրութիւնն է իրենց 
գործերուն փոխարէնգործերուն փոխարէնգործերուն փոխարէնգործերուն փոխարէն::::    Յիշեցէք այգիին մէջ աշխատող Յիշեցէք այգիին մէջ աշխատող Յիշեցէք այգիին մէջ աշխատող Յիշեցէք այգիին մէջ աշխատող 
մշակներուն առակը (Մտ 20)մշակներուն առակը (Մտ 20)մշակներուն առակը (Մտ 20)մշակներուն առակը (Մտ 20)::::    Բոլոր մշակներն ալ կեանքի Բոլոր մշակներն ալ կեանքի Բոլոր մշակներն ալ կեանքի Բոլոր մշակներն ալ կեանքի 
պարգեւը ստացանպարգեւը ստացանպարգեւը ստացանպարգեւը ստացան::::    Հատուցումները կրնան տարբեր ըլլալ, Հատուցումները կրնան տարբեր ըլլալ, Հատուցումները կրնան տարբեր ըլլալ, Հատուցումները կրնան տարբեր ըլլալ, 
այսինքն՝ իւրաքանչիւրին փառքը կրնայ տարբեր աստիճանի այսինքն՝ իւրաքանչիւրին փառքը կրնայ տարբեր աստիճանի այսինքն՝ իւրաքանչիւրին փառքը կրնայ տարբեր աստիճանի այսինքն՝ իւրաքանչիւրին փառքը կրնայ տարբեր աստիճանի 
ըլլալ, տարբեր պաըլլալ, տարբեր պաըլլալ, տարբեր պաըլլալ, տարբեր պայծառութեան ըլլալ եւ ճիշդ ասոր է որ յծառութեան ըլլալ եւ ճիշդ ասոր է որ յծառութեան ըլլալ եւ ճիշդ ասոր է որ յծառութեան ըլլալ եւ ճիշդ ասոր է որ 
կկկկ’’’’ակնարկէ առաքեալը երբ կակնարկէ առաքեալը երբ կակնարկէ առաքեալը երբ կակնարկէ առաքեալը երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈւրիՈւրիՈւրիՈւրի´́́́շ է երկնաւոր շ է երկնաւոր շ է երկնաւոր շ է երկնաւոր 
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մարմիններու շքեղութիւնը, եւ ուրիշ՝ երկրաւոր մարմիններու մարմիններու շքեղութիւնը, եւ ուրիշ՝ երկրաւոր մարմիններու մարմիններու շքեղութիւնը, եւ ուրիշ՝ երկրաւոր մարմիններու մարմիններու շքեղութիւնը, եւ ուրիշ՝ երկրաւոր մարմիններու 
շքեղութիւնըշքեղութիւնըշքեղութիւնըշքեղութիւնը::::    Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ՝ լուսինին Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ՝ լուսինին Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ՝ լուսինին Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ՝ լուսինին 
շքեղութիւնը, եւ դեռ ուրիշ՝ աստղերուն շքեղութիւնըշքեղութիւնը, եւ դեռ ուրիշ՝ աստղերուն շքեղութիւնըշքեղութիւնը, եւ դեռ ուրիշ՝ աստղերուն շքեղութիւնըշքեղութիւնը, եւ դեռ ուրիշ՝ աստղերուն շքեղութիւնը::::    Եւ նոյնիԵւ նոյնիԵւ նոյնիԵւ նոյնիսկ սկ սկ սկ 
աստղերէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսներըաստղերէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսներըաստղերէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսներըաստղերէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսները»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.40Ա.Կր 15.40Ա.Կր 15.40Ա.Կր 15.40----41)41)41)41)::::    
Փրկութիւնը ժառանգող բոլոր հաւատացեալները նոյն Փրկութիւնը ժառանգող բոլոր հաւատացեալները նոյն Փրկութիւնը ժառանգող բոլոր հաւատացեալները նոյն Փրկութիւնը ժառանգող բոլոր հաւատացեալները նոյն 
յաւիտենական կեանքն է որ պիտի ունենան, բայց այդ կեանքին յաւիտենական կեանքն է որ պիտի ունենան, բայց այդ կեանքին յաւիտենական կեանքն է որ պիտի ունենան, բայց այդ կեանքին յաւիտենական կեանքն է որ պիտի ունենան, բայց այդ կեանքին 
մէջ նոյն շքեղութիւնը չէ որ պիտի ունենան անոնքմէջ նոյն շքեղութիւնը չէ որ պիտի ունենան անոնքմէջ նոյն շքեղութիւնը չէ որ պիտի ունենան անոնքմէջ նոյն շքեղութիւնը չէ որ պիտի ունենան անոնք::::    

Քրիստոս կը վկայէ թէ յաւիտենական կեանքը ճանչնաՔրիստոս կը վկայէ թէ յաւիտենական կեանքը ճանչնաՔրիստոս կը վկայէ թէ յաւիտենական կեանքը ճանչնաՔրիստոս կը վկայէ թէ յաւիտենական կեանքը ճանչնալն է լն է լն է լն է 
զԱստուած եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Յիսուս Քրիստոսը (Յհ զԱստուած եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Յիսուս Քրիստոսը (Յհ զԱստուած եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Յիսուս Քրիստոսը (Յհ զԱստուած եւ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Յիսուս Քրիստոսը (Յհ 
17.3)17.3)17.3)17.3)::::    Իսկ Յովհաննէս առաքեալ բացորոշ կերպով կը յայտարարէ Իսկ Յովհաննէս առաքեալ բացորոշ կերպով կը յայտարարէ Իսկ Յովհաննէս առաքեալ բացորոշ կերպով կը յայտարարէ Իսկ Յովհաննէս առաքեալ բացորոշ կերպով կը յայտարարէ 
թէ Յիսուս Քրիստոս իթէ Յիսուս Քրիստոս իթէ Յիսուս Քրիստոս իթէ Յիսուս Քրիստոս ի´́́́նքն էր յաւիտենական կեանքը որ Հօրը նքն էր յաւիտենական կեանքը որ Հօրը նքն էր յաւիտենական կեանքը որ Հօրը նքն էր յաւիտենական կեանքը որ Հօրը 
հետ էր եւ մարդկութեան յայտնուեցաւ (Ա.Յհ 1.2)հետ էր եւ մարդկութեան յայտնուեցաւ (Ա.Յհ 1.2)հետ էր եւ մարդկութեան յայտնուեցաւ (Ա.Յհ 1.2)հետ էր եւ մարդկութեան յայտնուեցաւ (Ա.Յհ 1.2)::::    Քանի մը գլուխ Քանի մը գլուխ Քանի մը գլուխ Քանի մը գլուխ 
անդին, առաքեալը կը հաստատանդին, առաքեալը կը հաստատանդին, առաքեալը կը հաստատանդին, առաքեալը կը հաստատէ թէ յաւիտենական կեանքին է թէ յաւիտենական կեանքին է թէ յաւիտենական կեանքին է թէ յաւիտենական կեանքին 
աղբիւրը Որդին ինքն է, եւ թէ՝ աղբիւրը Որդին ինքն է, եւ թէ՝ աղբիւրը Որդին ինքն է, եւ թէ՝ աղբիւրը Որդին ինքն է, եւ թէ՝ ««««ով որ չունի Որդին՝ ով որ չունի Որդին՝ ով որ չունի Որդին՝ ով որ չունի Որդին՝ 
յաւիտենական կեանք չունիյաւիտենական կեանք չունիյաւիտենական կեանք չունիյաւիտենական կեանք չունի»»»» ( ( ( (Ա.Յհ 5.11Ա.Յհ 5.11Ա.Յհ 5.11Ա.Յհ 5.11----12)12)12)12)::::    Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ 
Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց ըսելով. Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց ըսելով. Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց ըսելով. Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց ըսելով. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
11.25, 14.6)11.25, 14.6)11.25, 14.6)11.25, 14.6)::::    

Յաւիտենական կեանքը պիտի յայտնուի Քրիստոսի երկրորդ Յաւիտենական կեանքը պիտի յայտնուի Քրիստոսի երկրորդ Յաւիտենական կեանքը պիտի յայտնուի Քրիստոսի երկրորդ Յաւիտենական կեանքը պիտի յայտնուի Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստովգալուստովգալուստովգալուստով::::    Այդ կեանքը յաւիտենական է, եւ եթէ այդ կեանքը Այդ կեանքը յաւիտենական է, եւ եթէ այդ կեանքը Այդ կեանքը յաւիտենական է, եւ եթէ այդ կեանքը Այդ կեանքը յաւիտենական է, եւ եթէ այդ կեանքը 
յաւիտենական է, բնականօրէն յաւիտենական է նաեւ ինչ որ այդ յաւիտենական է, բնականօրէն յաւիտենական է նաեւ ինչ որ այդ յաւիտենական է, բնականօրէն յաւիտենական է նաեւ ինչ որ այդ յաւիտենական է, բնականօրէն յաւիտենական է նաեւ ինչ որ այդ 
կեանքին մէջ կայկեանքին մէջ կայկեանքին մէջ կայկեանքին մէջ կայ::::    Օրինակ, յաւիտենական է այդ կեանքին Օրինակ, յաւիտենական է այդ կեանքին Օրինակ, յաւիտենական է այդ կեանքին Օրինակ, յաւիտենական է այդ կեանքին 
ուրախութիւնը, երանութիւնը, հանգիստը, փառքը, ցնծութիւնը, ուրախութիւնը, երանութիւնը, հանգիստը, փառքը, ցնծութիւնը, ուրախութիւնը, երանութիւնը, հանգիստը, փառքը, ցնծութիւնը, ուրախութիւնը, երանութիւնը, հանգիստը, փառքը, ցնծութիւնը, 
օրհներգութիւնըօրհներգութիւնըօրհներգութիւնըօրհներգութիւնը::::    Ասոր դիմաց, յաւիտենական է նաեւ Ասոր դիմաց, յաւիտենական է նաեւ Ասոր դիմաց, յաւիտենական է նաեւ Ասոր դիմաց, յաւիտենական է նաեւ գեհենը եւ գեհենը եւ գեհենը եւ գեհենը եւ 
այդ գեհենին մէջ եղող տանջանքն ու տառապանքը, նեղութիւնն այդ գեհենին մէջ եղող տանջանքն ու տառապանքը, նեղութիւնն այդ գեհենին մէջ եղող տանջանքն ու տառապանքը, նեղութիւնն այդ գեհենին մէջ եղող տանջանքն ու տառապանքը, նեղութիւնն 
ու վիշտըու վիշտըու վիշտըու վիշտը::::    

Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը 
կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն 
տուաւ Եսայի մարգարէին բերնով. տուաւ Եսայի մարգարէին բերնով. տուաւ Եսայի մարգարէին բերնով. տուաւ Եսայի մարգարէին բերնով. ««««Ահա ես նոր երկինք եւ նոր Ահա ես նոր երկինք եւ նոր Ահա ես նոր երկինք եւ նոր Ահա ես նոր երկինք եւ նոր 
երկիր կը ստեղծեմ. առաջինները պերկիր կը ստեղծեմ. առաջինները պերկիր կը ստեղծեմ. առաջինները պերկիր կը ստեղծեմ. առաջինները պիտի չյիշուին. ոեւէ մէկուն իտի չյիշուին. ոեւէ մէկուն իտի չյիշուին. ոեւէ մէկուն իտի չյիշուին. ոեւէ մէկուն 
միտքը պիտի չգայ, բայց դուք իմ ստեղծագործութեամբս միտքը պիտի չգայ, բայց դուք իմ ստեղծագործութեամբս միտքը պիտի չգայ, բայց դուք իմ ստեղծագործութեամբս միտքը պիտի չգայ, բայց դուք իմ ստեղծագործութեամբս 
յաւիտեանս յաւիտենից ուրախացէք ու ցնծացէք, որովհետեւ ես յաւիտեանս յաւիտենից ուրախացէք ու ցնծացէք, որովհետեւ ես յաւիտեանս յաւիտենից ուրախացէք ու ցնծացէք, որովհետեւ ես յաւիտեանս յաւիտենից ուրախացէք ու ցնծացէք, որովհետեւ ես 
ահա Երուսաղէմը կը ստեղծեմ ցնծութեան համար, եւ անոր ահա Երուսաղէմը կը ստեղծեմ ցնծութեան համար, եւ անոր ահա Երուսաղէմը կը ստեղծեմ ցնծութեան համար, եւ անոր ահա Երուսաղէմը կը ստեղծեմ ցնծութեան համար, եւ անոր 
ժողովուրդը՝ ուրախութեան համարժողովուրդը՝ ուրախութեան համարժողովուրդը՝ ուրախութեան համարժողովուրդը՝ ուրախութեան համար»»»» ( ( ( (Ես 65.17Ես 65.17Ես 65.17Ես 65.17----18)18)18)18)::::    Ամբողջ Ամբողջ Ամբողջ Ամբողջ 
ստեղծագործութիւնը վերաստեղծագործութիւնը վերաստեղծագործութիւնը վերաստեղծագործութիւնը վերանորոգելու, զանիկա նոնորոգելու, զանիկա նոնորոգելու, զանիկա նոնորոգելու, զանիկա նո´́́́ր ր ր ր 
ստեղծագործութիւն մը դարձնելու աստուածային խոստումն է ստեղծագործութիւն մը դարձնելու աստուածային խոստումն է ստեղծագործութիւն մը դարձնելու աստուածային խոստումն է ստեղծագործութիւն մը դարձնելու աստուածային խոստումն է 
ասիկաասիկաասիկաասիկա::::    Պետրոս առաքեալ ինք եւս կը խօսի նոր երկինքի մը եւ Պետրոս առաքեալ ինք եւս կը խօսի նոր երկինքի մը եւ Պետրոս առաքեալ ինք եւս կը խօսի նոր երկինքի մը եւ Պետրոս առաքեալ ինք եւս կը խօսի նոր երկինքի մը եւ 
նոր երկրի մը ստեղծագործութեան մասին (Բ.Պտ 3.10նոր երկրի մը ստեղծագործութեան մասին (Բ.Պտ 3.10նոր երկրի մը ստեղծագործութեան մասին (Բ.Պտ 3.10նոր երկրի մը ստեղծագործութեան մասին (Բ.Պտ 3.10----13)13)13)13)::::    
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Սաղմոսագիրը կը յիշեցնէ մեզի որ Աստուած երկինքն ու երկիրը Սաղմոսագիրը կը յիշեցնէ մեզի որ Աստուած երկինքն ու երկիրը Սաղմոսագիրը կը յիշեցնէ մեզի որ Աստուած երկինքն ու երկիրը Սաղմոսագիրը կը յիշեցնէ մեզի որ Աստուած երկինքն ու երկիրը 
հանդերձի մը պէսհանդերձի մը պէսհանդերձի մը պէսհանդերձի մը պէս    պիտի փոխէ (Սղ 102.25պիտի փոխէ (Սղ 102.25պիտի փոխէ (Սղ 102.25պիտի փոխէ (Սղ 102.25----26)26)26)26)::::    Մեր Տէրը նաեւ Մեր Տէրը նաեւ Մեր Տէրը նաեւ Մեր Տէրը նաեւ 
ըսաւ թէ ըսաւ թէ ըսաւ թէ ըսաւ թէ ««««այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնինայս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնինայս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնինայս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին»»»» ( ( ( (Մտ 5.18)Մտ 5.18)Մտ 5.18)Մտ 5.18)::::    

Յովհաննէս առաքեալ յափշտակուեցաւ եւ տեսաւ նոր Յովհաննէս առաքեալ յափշտակուեցաւ եւ տեսաւ նոր Յովհաննէս առաքեալ յափշտակուեցաւ եւ տեսաւ նոր Յովհաննէս առաքեալ յափշտակուեցաւ եւ տեսաւ նոր 
երկինքն ու նոր երկիրը, եւ որոնց մասին խօսեցաւ եւ անոնց երկինքն ու նոր երկիրը, եւ որոնց մասին խօսեցաւ եւ անոնց երկինքն ու նոր երկիրը, եւ որոնց մասին խօսեցաւ եւ անոնց երկինքն ու նոր երկիրը, եւ որոնց մասին խօսեցաւ եւ անոնց 
նկարագրականը կատարեց ամբողջ երկու գլուխներով (Յյտ 21նկարագրականը կատարեց ամբողջ երկու գլուխներով (Յյտ 21նկարագրականը կատարեց ամբողջ երկու գլուխներով (Յյտ 21նկարագրականը կատարեց ամբողջ երկու գլուխներով (Յյտ 21----
22)22)22)22)::::    ԲաԲաԲաԲայց որքայց որքայց որքայց որքա՜՜՜՜ն խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ փորձէինք ն խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ փորձէինք ն խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ փորձէինք ն խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ փորձէինք 
մարդկային մեր բառերով, լեզուի մեր անկատարութեամբ, մարդկային մեր բառերով, լեզուի մեր անկատարութեամբ, մարդկային մեր բառերով, լեզուի մեր անկատարութեամբ, մարդկային մեր բառերով, լեզուի մեր անկատարութեամբ, 
նկարագրել աննկարագրելին եւ պատմել անպատմելիին մասիննկարագրել աննկարագրելին եւ պատմել անպատմելիին մասիննկարագրել աննկարագրելին եւ պատմել անպատմելիին մասիննկարագրել աննկարագրելին եւ պատմել անպատմելիին մասին::::    
Աւելի լաւ պիտի ըլլար, Աստուածաշունչին բառերով Աւելի լաւ պիտի ըլլար, Աստուածաշունչին բառերով Աւելի լաւ պիտի ըլլար, Աստուածաշունչին բառերով Աւելի լաւ պիտի ըլլար, Աստուածաշունչին բառերով 
բացականչել.բացականչել.բացականչել.բացականչել.----    

««««Աստուած զինք սիրողներուն համարԱստուած զինք սիրողներուն համարԱստուած զինք սիրողներուն համարԱստուած զինք սիրողներուն համար    
պատրաստեց այնպիսի փապատրաստեց այնպիսի փապատրաստեց այնպիսի փապատրաստեց այնպիսի փառք մը,ռք մը,ռք մը,ռք մը,    
որ ոեւէ աչք չէ տեսած,որ ոեւէ աչք չէ տեսած,որ ոեւէ աչք չէ տեսած,որ ոեւէ աչք չէ տեսած,    
ոեւէ ականջ չէ լսած,ոեւէ ականջ չէ լսած,ոեւէ ականջ չէ լսած,ոեւէ ականջ չէ լսած,    
եւ ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածեւ ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածեւ ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածեւ ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցած» » » » (Ա.Կր 2.9, Ես 64.4)(Ա.Կր 2.9, Ես 64.4)(Ա.Կր 2.9, Ես 64.4)(Ա.Կր 2.9, Ես 64.4)::::    
Կարեւոր չէ գիտնալ թէ իԿարեւոր չէ գիտնալ թէ իԿարեւոր չէ գիտնալ թէ իԿարեւոր չէ գիտնալ թէ ի´́́́նչպիսին պիտի ըլլայ երկինքի նչպիսին պիտի ըլլայ երկինքի նչպիսին պիտի ըլլայ երկինքի նչպիսին պիտի ըլլայ երկինքի 

արքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնը::::    Կարեւորը այդ արքայութեան հաւատալն ու Կարեւորը այդ արքայութեան հաւատալն ու Կարեւորը այդ արքայութեան հաւատալն ու Կարեւորը այդ արքայութեան հաւատալն ու 
կապուիլն էկապուիլն էկապուիլն էկապուիլն է::::    Մենք պէտք չունինք ամէն ինչ մեր աչքերոՄենք պէտք չունինք ամէն ինչ մեր աչքերոՄենք պէտք չունինք ամէն ինչ մեր աչքերոՄենք պէտք չունինք ամէն ինչ մեր աչքերով վ վ վ 
տեսնելու եւ մեր ականջներով լսելու որպէսզի հաւատանք, կը տեսնելու եւ մեր ականջներով լսելու որպէսզի հաւատանք, կը տեսնելու եւ մեր ականջներով լսելու որպէսզի հաւատանք, կը տեսնելու եւ մեր ականջներով լսելու որպէսզի հաւատանք, կը 
բաւէ որ հաւաբաւէ որ հաւաբաւէ որ հաւաբաւէ որ հաւա´́́́տք ընծայենք Աստուածաշունչին մէջ գրուածինտք ընծայենք Աստուածաշունչին մէջ գրուածինտք ընծայենք Աստուածաշունչին մէջ գրուածինտք ընծայենք Աստուածաշունչին մէջ գրուածին::::    
Ինչ որ մասնակիօրէն գրուած է Աստուածաշունչին մէջ Ինչ որ մասնակիօրէն գրուած է Աստուածաշունչին մէջ Ինչ որ մասնակիօրէն գրուած է Աստուածաշունչին մէջ Ինչ որ մասնակիօրէն գրուած է Աստուածաշունչին մէջ 
յաւիտենական կեանքին մասին՝ գրուած է մեզ մեր հաւատքին յաւիտենական կեանքին մասին՝ գրուած է մեզ մեր հաւատքին յաւիտենական կեանքին մասին՝ գրուած է մեզ մեր հաւատքին յաւիտենական կեանքին մասին՝ գրուած է մեզ մեր հաւատքին 
մէջ քաջալերելու, գօտեպնդելու եւ յուսադրելումէջ քաջալերելու, գօտեպնդելու եւ յուսադրելումէջ քաջալերելու, գօտեպնդելու եւ յուսադրելումէջ քաջալերելու, գօտեպնդելու եւ յուսադրելու    համարհամարհամարհամար::::    

ԿԿԿԿ’’’’ուզեմ խօսքս եզրակացնել Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին ուզեմ խօսքս եզրակացնել Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին ուզեմ խօսքս եզրակացնել Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին ուզեմ խօսքս եզրակացնել Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին 
բառերով.բառերով.բառերով.բառերով.---- « « « «ԱԱԱԱ´́́́յս է հաւատքին ուղղափառ դաւանութիւնը, որ յս է հաւատքին ուղղափառ դաւանութիւնը, որ յս է հաւատքին ուղղափառ դաւանութիւնը, որ յս է հաւատքին ուղղափառ դաւանութիւնը, որ 
բոլոր քրիստոնեաներ տեւականօրէն իրենց մտքին մէջ պէտք է բոլոր քրիստոնեաներ տեւականօրէն իրենց մտքին մէջ պէտք է բոլոր քրիստոնեաներ տեւականօրէն իրենց մտքին մէջ պէտք է բոլոր քրիստոնեաներ տեւականօրէն իրենց մտքին մէջ պէտք է 
ունենան եւ իրենց շրթներուն վրայ պահեն, որովհետեւ մտքով ունենան եւ իրենց շրթներուն վրայ պահեն, որովհետեւ մտքով ունենան եւ իրենց շրթներուն վրայ պահեն, որովհետեւ մտքով ունենան եւ իրենց շրթներուն վրայ պահեն, որովհետեւ մտքով 
հաւատալը արդարութիւն կը պարգեւէ, իսկ հաւատալը արդարութիւն կը պարգեւէ, իսկ հաւատալը արդարութիւն կը պարգեւէ, իսկ հաւատալը արդարութիւն կը պարգեւէ, իսկ բերնով բերնով բերնով բերնով 
խոստովանիլը՝ փրկութիւնխոստովանիլը՝ փրկութիւնխոստովանիլը՝ փրկութիւնխոստովանիլը՝ փրկութիւն::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է հիմը որուն վրայ պէտք է շինել յս է հիմը որուն վրայ պէտք է շինել յս է հիմը որուն վրայ պէտք է շինել յս է հիմը որուն վրայ պէտք է շինել 
բարի գործերը, որովհետեւ ասոբարի գործերը, որովհետեւ ասոբարի գործերը, որովհետեւ ասոբարի գործերը, որովհետեւ ասո´́́́նք են հաւատքի աստիճանները, նք են հաւատքի աստիճանները, նք են հաւատքի աստիճանները, նք են հաւատքի աստիճանները, 
որով կը բարձրանանք երկինք՝ Աստուծոյ քով, քայլ առ քայլ որով կը բարձրանանք երկինք՝ Աստուծոյ քով, քայլ առ քայլ որով կը բարձրանանք երկինք՝ Աստուծոյ քով, քայլ առ քայլ որով կը բարձրանանք երկինք՝ Աստուծոյ քով, քայլ առ քայլ 
առաջ երթալով մտքով, հոգիով ու մարմինով, այսինքն՝ որքան առաջ երթալով մտքով, հոգիով ու մարմինով, այսինքն՝ որքան առաջ երթալով մտքով, հոգիով ու մարմինով, այսինքն՝ որքան առաջ երթալով մտքով, հոգիով ու մարմինով, այսինքն՝ որքան 
ատեն որ կենդանի ենք, Աստոատեն որ կենդանի ենք, Աստոատեն որ կենդանի ենք, Աստոատեն որ կենդանի ենք, Աստուծոյ քով կը բարձրանանք մտքով ու ւծոյ քով կը բարձրանանք մտքով ու ւծոյ քով կը բարձրանանք մտքով ու ւծոյ քով կը բարձրանանք մտքով ու 
հաւատքով. մեր մահուընէն ետք՝ հոգիով ու բարի գործերով. իսկ հաւատքով. մեր մահուընէն ետք՝ հոգիով ու բարի գործերով. իսկ հաւատքով. մեր մահուընէն ետք՝ հոգիով ու բարի գործերով. իսկ հաւատքով. մեր մահուընէն ետք՝ հոգիով ու բարի գործերով. իսկ 
մեր յարութենէն ետք՝ մարմինով ու հոգիովմեր յարութենէն ետք՝ մարմինով ու հոգիովմեր յարութենէն ետք՝ մարմինով ու հոգիովմեր յարութենէն ետք՝ մարմինով ու հոգիով::::    Մենք կոչուած ենք Մենք կոչուած ենք Մենք կոչուած ենք Մենք կոչուած ենք 
հաւատքի եւ առաքինութեանց այս սանդուխներէն քայլ առ քայլ հաւատքի եւ առաքինութեանց այս սանդուխներէն քայլ առ քայլ հաւատքի եւ առաքինութեանց այս սանդուխներէն քայլ առ քայլ հաւատքի եւ առաքինութեանց այս սանդուխներէն քայլ առ քայլ 
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վեր բարձրանալու դէպի երկինք, որովհետեւ Աստուած մեզ իր վեր բարձրանալու դէպի երկինք, որովհետեւ Աստուած մեզ իր վեր բարձրանալու դէպի երկինք, որովհետեւ Աստուած մեզ իր վեր բարձրանալու դէպի երկինք, որովհետեւ Աստուած մեզ իր 
որդիները դարձուցած էորդիները դարձուցած էորդիները դարձուցած էորդիները դարձուցած է::::    Այս կոչումը, անգամ մը եւս մեզի կը Այս կոչումը, անգամ մը եւս մեզի կը Այս կոչումը, անգամ մը եւս մեզի կը Այս կոչումը, անգամ մը եւս մեզի կը 
յիշեցնէ մեր բարձր պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս յիշեցնէ մեր բարձր պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս յիշեցնէ մեր բարձր պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս յիշեցնէ մեր բարձր պատասխանատուութիւնը, որ Յովհաննէս 
առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի.առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի.առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի.առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի.---- " " " "ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, այժմ Աստուծոյ ր, այժմ Աստուծոյ ր, այժմ Աստուծոյ ր, այժմ Աստուծոյ 
որդիներ ենքորդիներ ենքորդիներ ենքորդիներ ենք::::    Թէ իԹէ իԹէ իԹէ ի´́́́նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք 
գիտերգիտերգիտերգիտեր::::    Բայց գիտեն թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնԲայց գիտեն թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնԲայց գիտեն թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնԲայց գիտեն թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման ուի՝ իրեն նման ուի՝ իրեն նման ուի՝ իրեն նման 
պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ 
Քրիստոս ինք մաքուր է"Քրիստոս ինք մաքուր է"Քրիստոս ինք մաքուր է"Քրիստոս ինք մաքուր է"::::    Դժուար է սուրբ ըլլալ ինչպէս Քրիստոս Դժուար է սուրբ ըլլալ ինչպէս Քրիստոս Դժուար է սուրբ ըլլալ ինչպէս Քրիստոս Դժուար է սուրբ ըլլալ ինչպէս Քրիստոս 
ինք սուրբ է, բայց Տէրը անկարելի բան մը չէ որ կը պահանջէ ինք սուրբ է, բայց Տէրը անկարելի բան մը չէ որ կը պահանջէ ինք սուրբ է, բայց Տէրը անկարելի բան մը չէ որ կը պահանջէ ինք սուրբ է, բայց Տէրը անկարելի բան մը չէ որ կը պահանջէ 
մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մենքն է մենքն է մենքն է մեր օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալր օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալր օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալր օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալ::::    
ԻԻԻԻ´́́́նքն է ինքզինք մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր նքն է ինքզինք մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր նքն է ինքզինք մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր նքն է ինքզինք մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր 
շնորհածը մեր ձեռքէն խլելշնորհածը մեր ձեռքէն խլելշնորհածը մեր ձեռքէն խլելշնորհածը մեր ձեռքէն խլել::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ 
մեղադրելմեղադրելմեղադրելմեղադրել::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մեզ արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ նքն է մեզ արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ նքն է մեզ արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ նքն է մեզ արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ 
դատապարտելդատապարտելդատապարտելդատապարտել::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է մեզ իրեն կապողը եւ միաւորողը, ո՞նքն է մեզ իրեն կապողը եւ միաւորողը, ո՞նքն է մեզ իրեն կապողը եւ միաւորողը, ո՞նքն է մեզ իրեն կապողը եւ միաւորողը, ո՞վ վ վ վ 
կրնայ մեզ իրմէ բաժնելկրնայ մեզ իրմէ բաժնելկրնայ մեզ իրմէ բաժնելկրնայ մեզ իրմէ բաժնել::::    Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ Կը բաւէ որ արթուն ըլլանք մտքով եւ 
մանաւանդ հոգիի արթնութիւն ունենանքմանաւանդ հոգիի արթնութիւն ունենանքմանաւանդ հոգիի արթնութիւն ունենանքմանաւանդ հոգիի արթնութիւն ունենանք::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ մեր ւ մեր ւ մեր ւ մեր 
երանեալ Հայրապետը՝ Ներսէս Շնորհալի կերանեալ Հայրապետը՝ Ներսէս Շնորհալի կերանեալ Հայրապետը՝ Ներսէս Շնորհալի կերանեալ Հայրապետը՝ Ներսէս Շնորհալի կ’’’’երգէ եւ մեզ ալ կը երգէ եւ մեզ ալ կը երգէ եւ մեզ ալ կը երգէ եւ մեզ ալ կը 
հրաւիրէ որ իրեն հետ երգենք.հրաւիրէ որ իրեն հետ երգենք.հրաւիրէ որ իրեն հետ երգենք.հրաւիրէ որ իրեն հետ երգենք.---- " " " "Փութացիր անձն իմ փախչիլ ի Փութացիր անձն իմ փախչիլ ի Փութացիր անձն իմ փախչիլ ի Փութացիր անձն իմ փախչիլ ի 
չարեաց, փափաքիլ բարեացչարեաց, փափաքիլ բարեացչարեաց, փափաքիլ բարեացչարեաց, փափաքիլ բարեաց::::    Քեզ միշտՔեզ միշտՔեզ միշտՔեզ միշտ    մերձ ծանիր քուն մահու մերձ ծանիր քուն մահու մերձ ծանիր քուն մահու մերձ ծանիր քուն մահու 
եկեալ, քննող դատաւոր"եկեալ, քննող դատաւոր"եկեալ, քննող դատաւոր"եկեալ, քննող դատաւոր"::::    Թարգմանութիւնն է՝ "ՓութաԹարգմանութիւնն է՝ "ՓութաԹարգմանութիւնն է՝ "ՓութաԹարգմանութիւնն է՝ "Փութա´́́́    ով իմ ով իմ ով իմ ով իմ 
անձս, չարիքներէն փախչելու եւ բարիքներուն փափաքելուանձս, չարիքներէն փախչելու եւ բարիքներուն փափաքելուանձս, չարիքներէն փախչելու եւ բարիքներուն փափաքելուանձս, չարիքներէն փախչելու եւ բարիքներուն փափաքելու::::    
Միշտ յիշէ որ մահուան քունը քեզի մօտիկ է"Միշտ յիշէ որ մահուան քունը քեզի մօտիկ է"Միշտ յիշէ որ մահուան քունը քեզի մօտիկ է"Միշտ յիշէ որ մահուան քունը քեզի մօտիկ է"::::    Իսկ եթէ արթուն Իսկ եթէ արթուն Իսկ եթէ արթուն Իսկ եթէ արթուն 
ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք արդար ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք արդար ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք արդար ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք արդար 
դատաւորին քաղցր պատկդատաւորին քաղցր պատկդատաւորին քաղցր պատկդատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մեերը, վստահ ենք նաեւ թէ մեերը, վստահ ենք նաեւ թէ մեերը, վստահ ենք նաեւ թէ մե´́́́րն են րն են րն են րն են 
խոստումները, մեխոստումները, մեխոստումները, մեխոստումները, մե´́́́րն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մե´́́́րն է երկինքի րն է երկինքի րն է երկինքի րն է երկինքի 
արքայութիւնը, մեարքայութիւնը, մեարքայութիւնը, մեարքայութիւնը, մե´́́́րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական 
երանութիւնըերանութիւնըերանութիւնըերանութիւնը»»»»::::    

    
Հարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժինՀարցումներու բաժին::::    
    
1.1.1.1.----    Արդար մարդոց խումբին մէջ մէկը միւսէն աւելի արդարը Արդար մարդոց խումբին մէջ մէկը միւսէն աւելի արդարը Արդար մարդոց խումբին մէջ մէկը միւսէն աւելի արդարը Արդար մարդոց խումբին մէջ մէկը միւսէն աւելի արդարը 

կայ եւ մեղաւոր մարդոց խումբինկայ եւ մեղաւոր մարդոց խումբինկայ եւ մեղաւոր մարդոց խումբինկայ եւ մեղաւոր մարդոց խումբին    մէջ ալ մէկը միւսէն աւելի մէջ ալ մէկը միւսէն աւելի մէջ ալ մէկը միւսէն աւելի մէջ ալ մէկը միւսէն աւելի 
մեղաւորը կայմեղաւորը կայմեղաւորը կայմեղաւորը կայ::::    Խօսեցաք անոնց վարձատրութիւններուն Խօսեցաք անոնց վարձատրութիւններուն Խօսեցաք անոնց վարձատրութիւններուն Խօսեցաք անոնց վարձատրութիւններուն 
տարբերութեան մասինտարբերութեան մասինտարբերութեան մասինտարբերութեան մասին::::    Ի՞նչպէս անոնք կրնան նոյն տեղը ըլլալ Ի՞նչպէս անոնք կրնան նոյն տեղը ըլլալ Ի՞նչպէս անոնք կրնան նոյն տեղը ըլլալ Ի՞նչպէս անոնք կրնան նոյն տեղը ըլլալ 
եւ սակայն նոյն վարձատրութիւնը չստանալեւ սակայն նոյն վարձատրութիւնը չստանալեւ սակայն նոյն վարձատրութիւնը չստանալեւ սակայն նոյն վարձատրութիւնը չստանալ::::    
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Քանի որ Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը Քանի որ Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը Քանի որ Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը Քանի որ Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը 
հաստատէ որ իւրաքանչիւր մարդ իր գործերուն հհաստատէ որ իւրաքանչիւր մարդ իր գործերուն հհաստատէ որ իւրաքանչիւր մարդ իր գործերուն հհաստատէ որ իւրաքանչիւր մարդ իր գործերուն համաձայն ամաձայն ամաձայն ամաձայն 
վարձատրութիւն պիտի ստանայ, եւ քանի որ մարդոց գործերը վարձատրութիւն պիտի ստանայ, եւ քանի որ մարդոց գործերը վարձատրութիւն պիտի ստանայ, եւ քանի որ մարդոց գործերը վարձատրութիւն պիտի ստանայ, եւ քանի որ մարդոց գործերը 
իրարմէ տարբեր են, բնական է հետեւաբար մտածել, որ անոնց իրարմէ տարբեր են, բնական է հետեւաբար մտածել, որ անոնց իրարմէ տարբեր են, բնական է հետեւաբար մտածել, որ անոնց իրարմէ տարբեր են, բնական է հետեւաբար մտածել, որ անոնց 
վարձատրութիւններն ալ իրարմէ տարբեր պիտի ըլլանվարձատրութիւններն ալ իրարմէ տարբեր պիտի ըլլանվարձատրութիւններն ալ իրարմէ տարբեր պիտի ըլլանվարձատրութիւններն ալ իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան::::    

Նկատի ունենալով որ երկրի վրայ չար ու չարագործ եւ Նկատի ունենալով որ երկրի վրայ չար ու չարագործ եւ Նկատի ունենալով որ երկրի վրայ չար ու չարագործ եւ Նկատի ունենալով որ երկրի վրայ չար ու չարագործ եւ 
արդար ու արդարագործ մարդոց պատահածը արդար ու արդարագործ մարդոց պատահածը արդար ու արդարագործ մարդոց պատահածը արդար ու արդարագործ մարդոց պատահածը 
նախապատկենախապատկենախապատկենախապատկերացումն է մահէն եւ վերջին դատաստանէն ետք րացումն է մահէն եւ վերջին դատաստանէն ետք րացումն է մահէն եւ վերջին դատաստանէն ետք րացումն է մահէն եւ վերջին դատաստանէն ետք 
ըլլալիքին, հարց կու տանք, ներկայ կեանքին մէջ չարագործ ըլլալիքին, հարց կու տանք, ներկայ կեանքին մէջ չարագործ ըլլալիքին, հարց կու տանք, ներկայ կեանքին մէջ չարագործ ըլլալիքին, հարց կու տանք, ներկայ կեանքին մէջ չարագործ 
մարդը կը զգա՞յ որոշ տառապանք, տագնապ եւ մարդը կը զգա՞յ որոշ տառապանք, տագնապ եւ մարդը կը զգա՞յ որոշ տառապանք, տագնապ եւ մարդը կը զգա՞յ որոշ տառապանք, տագնապ եւ 
խղճահարութիւն. կամ բարեգործ մարդը իր կատարած բարի խղճահարութիւն. կամ բարեգործ մարդը իր կատարած բարի խղճահարութիւն. կամ բարեգործ մարդը իր կատարած բարի խղճահարութիւն. կամ բարեգործ մարդը իր կատարած բարի 
գործերուն համար կը զգա՞յ ուրախութիւն, երանութիւն, գործերուն համար կը զգա՞յ ուրախութիւն, երանութիւն, գործերուն համար կը զգա՞յ ուրախութիւն, երանութիւն, գործերուն համար կը զգա՞յ ուրախութիւն, երանութիւն, 
վարձատրութիւն եւ բաւավարձատրութիւն եւ բաւավարձատրութիւն եւ բաւավարձատրութիւն եւ բաւարարութիւնրարութիւնրարութիւնրարութիւն::::    

Երկրորդ, չարիք գործող ամէն մարդ նո՞յն խղճի խայթը Երկրորդ, չարիք գործող ամէն մարդ նո՞յն խղճի խայթը Երկրորդ, չարիք գործող ամէն մարդ նո՞յն խղճի խայթը Երկրորդ, չարիք գործող ամէն մարդ նո՞յն խղճի խայթը 
կկկկ’’’’ունենայ, նո՞յն տառապանքը կունենայ, նո՞յն տառապանքը կունենայ, նո՞յն տառապանքը կունենայ, նո՞յն տառապանքը կ’’’’ապրի. կամ բարիք գործող ամէն ապրի. կամ բարիք գործող ամէն ապրի. կամ բարիք գործող ամէն ապրի. կամ բարիք գործող ամէն 
մարդ նո՞յն հոգեկան բաւարարութիւնը կը զգայ, նո՞յն մարդ նո՞յն հոգեկան բաւարարութիւնը կը զգայ, նո՞յն մարդ նո՞յն հոգեկան բաւարարութիւնը կը զգայ, նո՞յն մարդ նո՞յն հոգեկան բաւարարութիւնը կը զգայ, նո՞յն 
ուրախութիւնը կուրախութիւնը կուրախութիւնը կուրախութիւնը կ’’’’ապրիապրիապրիապրի::::    

Յստակ է որ դժոխքին մէջ բոլոր չարագործներն ալ կը Յստակ է որ դժոխքին մէջ բոլոր չարագործներն ալ կը Յստակ է որ դժոխքին մէջ բոլոր չարագործներն ալ կը Յստակ է որ դժոխքին մէջ բոլոր չարագործներն ալ կը 
տառապին, բայց անոնք նտառապին, բայց անոնք նտառապին, բայց անոնք նտառապին, բայց անոնք նոյն տառապանքը չեն ապրիր, ոյն տառապանքը չեն ապրիր, ոյն տառապանքը չեն ապրիր, ոյն տառապանքը չեն ապրիր, 
որովհետեւ նոյն մակարդակի չարիքներ չեն գործածորովհետեւ նոյն մակարդակի չարիքներ չեն գործածորովհետեւ նոյն մակարդակի չարիքներ չեն գործածորովհետեւ նոյն մակարդակի չարիքներ չեն գործած::::    Որքան Որքան Որքան Որքան 
գործուած չարիքները ծանր են՝ ագործուած չարիքները ծանր են՝ ագործուած չարիքները ծանր են՝ ագործուած չարիքները ծանր են՝ ա´́́́յնքան ծանր կյնքան ծանր կյնքան ծանր կյնքան ծանր կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
տառապանքը, ատառապանքը, ատառապանքը, ատառապանքը, ա´́́́յնքան սուր կյնքան սուր կյնքան սուր կյնքան սուր կ’’’’ըլլայ խղճահարութիւնըըլլայ խղճահարութիւնըըլլայ խղճահարութիւնըըլլայ խղճահարութիւնը::::    

Արդար եւ բարեգործ մարդիկը որոնք արքայութիւնը պիտի Արդար եւ բարեգործ մարդիկը որոնք արքայութիւնը պիտի Արդար եւ բարեգործ մարդիկը որոնք արքայութիւնը պիտի Արդար եւ բարեգործ մարդիկը որոնք արքայութիւնը պիտի 
ժառանգեն, նո՞յն արդար գործերը կաժառանգեն, նո՞յն արդար գործերը կաժառանգեն, նո՞յն արդար գործերը կաժառանգեն, նո՞յն արդար գործերը կատարած են. ոտարած են. ոտարած են. ոտարած են. ո´́́́չչչչ::::    Քանի Քանի Քանի Քանի 
անոնց գործերը տարբեր են իրարմէ, բնականօրէն տարբեր պիտի անոնց գործերը տարբեր են իրարմէ, բնականօրէն տարբեր պիտի անոնց գործերը տարբեր են իրարմէ, բնականօրէն տարբեր պիտի անոնց գործերը տարբեր են իրարմէ, բնականօրէն տարբեր պիտի 
ըլլան իրարմէ անոնց վարձատրութիւնը նաեւըլլան իրարմէ անոնց վարձատրութիւնը նաեւըլլան իրարմէ անոնց վարձատրութիւնը նաեւըլլան իրարմէ անոնց վարձատրութիւնը նաեւ::::    

Ասկէ առաջ ըսի որ Աստուած չէ որ պիտի դատապարտէ Ասկէ առաջ ըսի որ Աստուած չէ որ պիտի դատապարտէ Ասկէ առաջ ըսի որ Աստուած չէ որ պիտի դատապարտէ Ասկէ առաջ ըսի որ Աստուած չէ որ պիտի դատապարտէ 
չարագործ մարդիկը, այլ իրենց խիղճն է, իրենց գործերն են, որ չարագործ մարդիկը, այլ իրենց խիղճն է, իրենց գործերն են, որ չարագործ մարդիկը, այլ իրենց խիղճն է, իրենց գործերն են, որ չարագործ մարդիկը, այլ իրենց խիղճն է, իրենց գործերն են, որ 
զանոնք պիտի դատապարտենզանոնք պիտի դատապարտենզանոնք պիտի դատապարտենզանոնք պիտի դատապարտեն::::    Հետեւաբար, անՀետեւաբար, անՀետեւաբար, անՀետեւաբար, անոնք որքան ոնք որքան ոնք որքան ոնք որքան 
ծանրաբեռնուած են իրենց խիղճով, այնքան աւելի պիտի ծանրաբեռնուած են իրենց խիղճով, այնքան աւելի պիտի ծանրաբեռնուած են իրենց խիղճով, այնքան աւելի պիտի ծանրաբեռնուած են իրենց խիղճով, այնքան աւելի պիտի 
տառապինտառապինտառապինտառապին::::    

    
2.2.2.2.----    Երկինքի արքայութեան մէջ, այնքան անհամար թիւով Երկինքի արքայութեան մէջ, այնքան անհամար թիւով Երկինքի արքայութեան մէջ, այնքան անհամար թիւով Երկինքի արքայութեան մէջ, այնքան անհամար թիւով 

հաւատացեալներ, բոլորն ալ պիտի կարենա՞ն տեսնել հաւատացեալներ, բոլորն ալ պիտի կարենա՞ն տեսնել հաւատացեալներ, բոլորն ալ պիտի կարենա՞ն տեսնել հաւատացեալներ, բոլորն ալ պիտի կարենա՞ն տեսնել 
ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը::::    Արդեօք Քրիստոս աթոռի մը վրա՞յ պիտի նստի, Արդեօք Քրիստոս աթոռի մը վրա՞յ պիտի նստի, Արդեօք Քրիստոս աթոռի մը վրա՞յ պիտի նստի, Արդեօք Քրիստոս աթոռի մը վրա՞յ պիտի նստի, 
որպէսզի հաւատացեալները մէկիկ մէկիկ առջեւորպէսզի հաւատացեալները մէկիկ մէկիկ առջեւորպէսզի հաւատացեալները մէկիկ մէկիկ առջեւորպէսզի հաւատացեալները մէկիկ մէկիկ առջեւէն անցնին զինք էն անցնին զինք էն անցնին զինք էն անցնին զինք 
տեսնելու համարտեսնելու համարտեսնելու համարտեսնելու համար::::    



 

www.hygradaran.weebly.com 421

    
Աթոռի վրայ նստելու հարց չկաԱթոռի վրայ նստելու հարց չկաԱթոռի վրայ նստելու հարց չկաԱթոռի վրայ նստելու հարց չկա´́́́յյյյ::::    Պէտք չէ մոռնանք որ մենք Պէտք չէ մոռնանք որ մենք Պէտք չէ մոռնանք որ մենք Պէտք չէ մոռնանք որ մենք 

կը խօսինք իրենց հոգեկան պայծառութիւնը եւ կը խօսինք իրենց հոգեկան պայծառութիւնը եւ կը խօսինք իրենց հոգեկան պայծառութիւնը եւ կը խօսինք իրենց հոգեկան պայծառութիւնը եւ 
պայծառատեսութիւնը գտած մարդոց մասին, որոնց համար պայծառատեսութիւնը գտած մարդոց մասին, որոնց համար պայծառատեսութիւնը գտած մարդոց մասին, որոնց համար պայծառատեսութիւնը գտած մարդոց մասին, որոնց համար 
տեղական հարց չկատեղական հարց չկատեղական հարց չկատեղական հարց չկա´́́́յ այլեւսյ այլեւսյ այլեւսյ այլեւս::::    Բոլոր արդարներն ալ, ուր որ ալ Բոլոր արդարներն ալ, ուր որ ալ Բոլոր արդարներն ալ, ուր որ ալ Բոլոր արդարներն ալ, ուր որ ալ 
ըլլան արքայութեան մէջ,ըլլան արքայութեան մէջ,ըլլան արքայութեան մէջ,ըլլան արքայութեան մէջ,    իրենց կեանքին կեդրոնը զՔրիստոս իրենց կեանքին կեդրոնը զՔրիստոս իրենց կեանքին կեդրոնը զՔրիստոս իրենց կեանքին կեդրոնը զՔրիստոս 
պիտի ունենանպիտի ունենանպիտի ունենանպիտի ունենան::::    Անոնք մնայուն կերպով իրենք զիրենք Անոնք մնայուն կերպով իրենք զիրենք Անոնք մնայուն կերպով իրենք զիրենք Անոնք մնայուն կերպով իրենք զիրենք 
Քրիստոսի ներկայութեան դէմ յանդիման պիտի զգան կամ Քրիստոսի ներկայութեան դէմ յանդիման պիտի զգան կամ Քրիստոսի ներկայութեան դէմ յանդիման պիտի զգան կամ Քրիստոսի ներկայութեան դէմ յանդիման պիտի զգան կամ 
գտնենգտնենգտնենգտնեն::::    

Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարմնաւորապէս տեղի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարմնաւորապէս տեղի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարմնաւորապէս տեղի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարմնաւորապէս տեղի 
պիտի ունենայ եւ ամէն մարդ զայն պիտի տեսնէ (Յյտ 1.7)պիտի ունենայ եւ ամէն մարդ զայն պիտի տեսնէ (Յյտ 1.7)պիտի ունենայ եւ ամէն մարդ զայն պիտի տեսնէ (Յյտ 1.7)պիտի ունենայ եւ ամէն մարդ զայն պիտի տեսնէ (Յյտ 1.7)::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
տեսութիւնը միայն ետեսութիւնը միայն ետեսութիւնը միայն ետեսութիւնը միայն երկրորդ գալուստի պահուան յատուկ պիտի րկրորդ գալուստի պահուան յատուկ պիտի րկրորդ գալուստի պահուան յատուկ պիտի րկրորդ գալուստի պահուան յատուկ պիտի 
չըլլայ, այլ ամբողջ յաւիտենականութեան յատուկ պիտի ըլլայչըլլայ, այլ ամբողջ յաւիտենականութեան յատուկ պիտի ըլլայչըլլայ, այլ ամբողջ յաւիտենականութեան յատուկ պիտի ըլլայչըլլայ, այլ ամբողջ յաւիտենականութեան յատուկ պիտի ըլլայ::::    
Տարբեր է հարկաւ պարագան Հօրը եւ Սուրբ ՀոգիինՏարբեր է հարկաւ պարագան Հօրը եւ Սուրբ ՀոգիինՏարբեր է հարկաւ պարագան Հօրը եւ Սուրբ ՀոգիինՏարբեր է հարկաւ պարագան Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին::::    Ինչպէս ըսի, Ինչպէս ըսի, Ինչպէս ըսի, Ինչպէս ըսի, 
մենք միայն անոնց փառքին ճառագայթումն է որ պիտի տեսնենքմենք միայն անոնց փառքին ճառագայթումն է որ պիտի տեսնենքմենք միայն անոնց փառքին ճառագայթումն է որ պիտի տեսնենքմենք միայն անոնց փառքին ճառագայթումն է որ պիտի տեսնենք::::    
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ՄԵՐ ԳՈՐԾԱԾԱԾԸՄԵՐ ԳՈՐԾԱԾԱԾԸՄԵՐ ԳՈՐԾԱԾԱԾԸՄԵՐ ԳՈՐԾԱԾԱԾԸ    
    
Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,    
ի Հայրն ամեի Հայրն ամեի Հայրն ամեի Հայրն ամենակալ,նակալ,նակալ,նակալ,    
Յարարիչն երկնի եւ երկրի,Յարարիչն երկնի եւ երկրի,Յարարիչն երկնի եւ երկրի,Յարարիչն երկնի եւ երկրի,    
երեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութից::::    
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,    
ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին,ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին,ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին,ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին,    
այսինքն՝ յէութենէ Հօրայսինքն՝ յէութենէ Հօրայսինքն՝ յէութենէ Հօրայսինքն՝ յէութենէ Հօր::::    
Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,    
Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,    
ծնունդ եւ ոծնունդ եւ ոծնունդ եւ ոծնունդ եւ ո´́́́չ արարածչ արարածչ արարածչ արարած::::    
Նոյն Նոյն Նոյն Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր,ինքն ի բնութենէ Հօր,ինքն ի բնութենէ Հօր,ինքն ի բնութենէ Հօր,    
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,    
երեւելիք եւ աներեւոյթքերեւելիք եւ աներեւոյթքերեւելիք եւ աներեւոյթքերեւելիք եւ աներեւոյթք::::    
Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեանՈր յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեանՈր յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեանՈր յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան    
իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ,իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ,իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ,իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ,    
ծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէսծնաւ կատարելապէս    
ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով.ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով.ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով.ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով.    
որով էառ զմարմին, զհոգի որով էառ զմարմին, զհոգի որով էառ զմարմին, զհոգի որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ,եւ զմիտ,եւ զմիտ,եւ զմիտ,    
եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ,    
ճշմարտապէս եւ ոճշմարտապէս եւ ոճշմարտապէս եւ ոճշմարտապէս եւ ո´́́́չ կարծեօքչ կարծեօքչ կարծեօքչ կարծեօք::::    
Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ.Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ.Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ.Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ.    
յերրորդ աւուր յարուցեալ.յերրորդ աւուր յարուցեալ.յերրորդ աւուր յարուցեալ.յերրորդ աւուր յարուցեալ.    
ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն,    
նստաւ ընդ աջմէ Հօր.նստաւ ընդ աջմէ Հօր.նստաւ ընդ աջմէ Հօր.նստաւ ընդ աջմէ Հօր.    
գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝    
ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.    
որոյ թագաւորութեաննորոյ թագաւորութեաննորոյ թագաւորութեաննորոյ թագաւորութեանն    ոոոո´́́́չ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճանչ գոյ վախճան::::    
Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին,    
յանեղն եւ ի կատարեալն,յանեղն եւ ի կատարեալն,յանեղն եւ ի կատարեալն,յանեղն եւ ի կատարեալն,    
որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս.որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս.որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս.որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս.    
որ էջն ի Յորդանան,որ էջն ի Յորդանան,որ էջն ի Յորդանան,որ էջն ի Յորդանան,    
քարոզեաց յառաքեալսնքարոզեաց յառաքեալսնքարոզեաց յառաքեալսնքարոզեաց յառաքեալսն    
եւ բնակեցաւ ի սուրբսնեւ բնակեցաւ ի սուրբսնեւ բնակեցաւ ի սուրբսնեւ բնակեցաւ ի սուրբսն::::    
Հաւատամք եւ ի մի միայնՀաւատամք եւ ի մի միայնՀաւատամք եւ ի մի միայնՀաւատամք եւ ի մի միայն    
ընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցիընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցիընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցիընդհանրական եւ առաքելական (սուրբ) եկեղեցի::::    
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Ի մի մկրտութիւԻ մի մկրտութիւԻ մի մկրտութիւԻ մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն,ն, յապաշխարութիւն,ն, յապաշխարութիւն,ն, յապաշխարութիւն,    
ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղացի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղացի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղացի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց::::    
Ի յարութիւն մեռելոց,Ի յարութիւն մեռելոց,Ի յարութիւն մեռելոց,Ի յարութիւն մեռելոց,    
ի դատաստանն յաւիտենից՝ հոգւոց եւ մարմնոց,ի դատաստանն յաւիտենից՝ հոգւոց եւ մարմնոց,ի դատաստանն յաւիտենից՝ հոգւոց եւ մարմնոց,ի դատաստանն յաւիտենից՝ հոգւոց եւ մարմնոց,    
յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականսյարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականսյարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականսյարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս::::    
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Կ. ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՆԳԱՆԱԿԿ. ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՆԳԱՆԱԿԿ. ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՆԳԱՆԱԿԿ. ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՆԳԱՆԱԿ    
    
Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,    
Հայր ամենակալ,Հայր ամենակալ,Հայր ամենակալ,Հայր ամենակալ,    
յարարիչ երկնի եւ երկրի,յարարիչ երկնի եւ երկրի,յարարիչ երկնի եւ երկրի,յարարիչ երկնի եւ երկրի,    
ամենեցուն ամենեցուն ամենեցուն ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութիցերեւելեաց եւ աներեւութից::::    
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս,    
Որդին Աստուծոյ, Միածին, որ ի Հօրէ ծնեալՈրդին Աստուծոյ, Միածին, որ ի Հօրէ ծնեալՈրդին Աստուծոյ, Միածին, որ ի Հօրէ ծնեալՈրդին Աստուծոյ, Միածին, որ ի Հօրէ ծնեալ    
յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս,յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս,յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս,յառաջ քան զամենայն յաւիտեանս,    
այսինքն՝ յէութենէ Հօրայսինքն՝ յէութենէ Հօրայսինքն՝ յէութենէ Հօրայսինքն՝ յէութենէ Հօր::::    
Լոյս՝ ի լուսոյ,Լոյս՝ ի լուսոյ,Լոյս՝ ի լուսոյ,Լոյս՝ ի լուսոյ,    
յԱստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,յԱստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,յԱստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,յԱստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,    
ծնեալ եւ ոչ արարեալ. յէակից Հօր,ծնեալ եւ ոչ արարեալ. յէակից Հօր,ծնեալ եւ ոչ արարեալ. յէակից Հօր,ծնեալ եւ ոչ արարեալ. յէակից Հօր,    
որով ամենայն եղեւ,որով ամենայն եղեւ,որով ամենայն եղեւ,որով ամենայն եղեւ,    
որ իոր իոր իոր ինչ յերկինս եւ որ ինչ յերկրինչ յերկինս եւ որ ինչ յերկրինչ յերկինս եւ որ ինչ յերկրինչ յերկինս եւ որ ինչ յերկրի::::    
Որ վասն մեր մարդկան,Որ վասն մեր մարդկան,Որ վասն մեր մարդկան,Որ վասն մեր մարդկան,    
եւ վասն մերոյ փրկութեան,եւ վասն մերոյ փրկութեան,եւ վասն մերոյ փրկութեան,եւ վասն մերոյ փրկութեան,    
էջ յերկնից եւ մարմնացաւ ի Հոգւոյն սրբոյէջ յերկնից եւ մարմնացաւ ի Հոգւոյն սրբոյէջ յերկնից եւ մարմնացաւ ի Հոգւոյն սրբոյէջ յերկնից եւ մարմնացաւ ի Հոգւոյն սրբոյ    
եւ ի Մարիամայ կուսէն.եւ ի Մարիամայ կուսէն.եւ ի Մարիամայ կուսէն.եւ ի Մարիամայ կուսէն.    
եւ մարդացաւ եւ խաչեցաւեւ մարդացաւ եւ խաչեցաւեւ մարդացաւ եւ խաչեցաւեւ մարդացաւ եւ խաչեցաւ    
վասն մեր առ Պոնտացւով Պիղատոսիւ.վասն մեր առ Պոնտացւով Պիղատոսիւ.վասն մեր առ Պոնտացւով Պիղատոսիւ.վասն մեր առ Պոնտացւով Պիղատոսիւ.    
եւ չարչարեցաւ եւ թաղեցաւեւ չարչարեցաւ եւ թաղեցաւեւ չարչարեցաւ եւ թաղեցաւեւ չարչարեցաւ եւ թաղեցաւ    
եւ յերիր աւուր յարեաւ ըստ գրոց.եւ յերիր աւուր յարեաւ ըստ գրոց.եւ յերիր աւուր յարեաւ ըստ գրոց.եւ յերիր աւուր յարեաւ ըստ գրոց.    
եւ ել եւ ել եւ ել եւ ել յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր.յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր.յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր.յերկինս եւ նստաւ ընդ աջմէ Հօր.    
եւ գայ միւսանգամ հադերձ փառօք՝եւ գայ միւսանգամ հադերձ փառօք՝եւ գայ միւսանգամ հադերձ փառօք՝եւ գայ միւսանգամ հադերձ փառօք՝    
դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս.    
որոյ թագաւորութեանն միորոյ թագաւորութեանն միորոյ թագաւորութեանն միորոյ թագաւորութեանն մի´́́́    լիցի վախճանլիցի վախճանլիցի վախճանլիցի վախճան::::    
Եւ ի Հոգին Սուրբ, Տէր եւ կենդանարար,Եւ ի Հոգին Սուրբ, Տէր եւ կենդանարար,Եւ ի Հոգին Սուրբ, Տէր եւ կենդանարար,Եւ ի Հոգին Սուրբ, Տէր եւ կենդանարար,    
որ ի Հօրէ ելանէ,որ ի Հօրէ ելանէ,որ ի Հօրէ ելանէ,որ ի Հօրէ ելանէ,    
որ ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյոր ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյոր ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյոր ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ    
երկրպագութիւն առնու եւ փառաւորի,երկրպագութիւն առնու եւ փառաւորի,երկրպագութիւն առնու եւ փառաւորի,երկրպագութիւն առնու եւ փառաւորի,    
որ խօսեցաւ մարգաոր խօսեցաւ մարգաոր խօսեցաւ մարգաոր խօսեցաւ մարգարէիւքրէիւքրէիւքրէիւք::::    
Ի մի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցիԻ մի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցիԻ մի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցիԻ մի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցի::::    
Խոստովանիմք մի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց.Խոստովանիմք մի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց.Խոստովանիմք մի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց.Խոստովանիմք մի մկրտութիւն ի թողութիւն մեղաց.    
ակն ունիմք յարութեան մեռելոցակն ունիմք յարութեան մեռելոցակն ունիմք յարութեան մեռելոցակն ունիմք յարութեան մեռելոց    
եւ կենացն հանդերձելոցն յաւիտենիցեւ կենացն հանդերձելոցն յաւիտենիցեւ կենացն հանդերձելոցն յաւիտենիցեւ կենացն հանդերձելոցն յաւիտենից::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն    



 

www.hygradaran.weebly.com 425

ՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿ    
    
Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,Հաւատամք ի մի Աստուած,    
Հայր ամենակալ,Հայր ամենակալ,Հայր ամենակալ,Հայր ամենակալ,    
ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութից ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութից ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութից ամենեցուն երեւելեաց եւ աներեւութից արարիչարարիչարարիչարարիչ::::    
Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ,    
ծնեալ ի Հօրէ, Միածին, այսինքն է՝ ի գոյութենէ Հօրծնեալ ի Հօրէ, Միածին, այսինքն է՝ ի գոյութենէ Հօրծնեալ ի Հօրէ, Միածին, այսինքն է՝ ի գոյութենէ Հօրծնեալ ի Հօրէ, Միածին, այսինքն է՝ ի գոյութենէ Հօր::::    
Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,Աստուած՝ յԱստուծոյ, լոյս՝ ի լուսոյ,    
Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ,    
ծնեալ եւ ոծնեալ եւ ոծնեալ եւ ոծնեալ եւ ո´́́́չ արարեալ.չ արարեալ.չ արարեալ.չ արարեալ.    
Նոյն էութիւն Հօր,Նոյն էութիւն Հօր,Նոյն էութիւն Հօր,Նոյն էութիւն Հօր,    
որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ յերկրիորով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ յերկրիորով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ յերկրիորով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ յերկրի::::    
Որ վասն մեր մարդկան,Որ վասն մեր մարդկան,Որ վասն մեր մարդկան,Որ վասն մեր մարդկան,    
եւ վասն մերոյ փրկութեան,եւ վասն մերոյ փրկութեան,եւ վասն մերոյ փրկութեան,եւ վասն մերոյ փրկութեան,    
էջ եւ մարմնացաւէջ եւ մարմնացաւէջ եւ մարմնացաւէջ եւ մարմնացաւ    
ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ.ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ.ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ.ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ.    
չարչարեցաւ վասն մեղաց մերոց.չարչարեցաւ վասն մեղաց մերոց.չարչարեցաւ վասն մեղաց մերոց.չարչարեցաւ վասն մեղաց մերոց.    
մեռաւ եւ յերրորդ աւուր յարեաւ.մեռաւ եւ յերրորդ աւուր յարեաւ.մեռաւ եւ յերրորդ աւուր յարեաւ.մեռաւ եւ յերրորդ աւուր յարեաւ.    
ել յերկինս, նստաւ ընդ աջմէ Հօր.ել յերկինս, նստաւ ընդ աջմէ Հօր.ել յերկինս, նստաւ ընդ աջմէ Հօր.ել յերկինս, նստաւ ընդ աջմէ Հօր.    
գայ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսգայ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսգայ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալսգայ դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս::::    
Եւ ի Սուրբ ՀոգինԵւ ի Սուրբ ՀոգինԵւ ի Սուրբ ՀոգինԵւ ի Սուրբ Հոգին::::    

    


