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Զգո՛յշԶգո՛յշԶգո՛յշԶգո՛յշ եղէքեղէքեղէքեղէք սուտսուտսուտսուտ մարգարէներիցմարգարէներիցմարգարէներիցմարգարէներից, որոնքորոնքորոնքորոնք մօտենումմօտենումմօտենումմօտենում ենենենեն ձեզձեզձեզձեզ ոչխարներիոչխարներիոչխարներիոչխարների զգեստներովզգեստներովզգեստներովզգեստներով, բայցբայցբայցբայց 
ներսիցներսիցներսիցներսից յափշտակողյափշտակողյափշտակողյափշտակող գայլերգայլերգայլերգայլեր են։են։են։են։    

 
Քրիստոնէութիւնը իր ծննդեան օրէն իսկ ունեցաւ իր տխրահռչակ աղանդաւորական 
շարժումները, որոնք ծագեցան զանազան շարժառիթներով եւ որոմ ցանեցին 
հաւատացեալներու սրտերուն ու հոգիներուն մէջ։ Այդ իսկ պատճառով, Եկեղեցին 
ստիպուեցաւ հաւատքի իր քարոզչութեան կողքին՝ պայքարիլ նաեւ այդ մութ ուժերուն եւ 
երեւոյթներուն դէմ։   
 
Այժմ Հայաստանի եւ Սփիւռքի տարածքին, այլ հերետիկոսութեանց եւ աղանդներու 
կողքին կը գտնենք նորելուկ հերետիկոսութիւն մը որ տարբեր է իր դաւանանքով ուրիշ 
աղանդներէ։ Հոգեգալստականներ եւ մանաւանդ ՙԿյանքի Խոսք՚ կոչուած աղանդը 
Հայաստանի մէջ մարդորսութեամբ կը զբաղուին երկհազարամեայ Առաքելական Ուղղափառ 
Եկեղեցւոյ զաւակները մոլորեցնելով՝ հաւատքէ հեռացնելու, եւ կը փորձեն հաւատքով 
տկար անձանց ուղեղի լուացում կատարել, լեզուներ խօսելու, բեմադրական ՙհրաշքներ՚ 
գործելու, եւ իրենց աղանդին կաշկանդեալ եւ հլու անդամը դարձնելու համար։ 
 
Բնականաբար, բոլոր որոմ ցանողներուն դէմ պիտի գտնուէին մարդիկ, որոնք պիտի 
պատնէշ կանգնէին անոնց հերետիկոսութեանց եւ աղանդաւորական աւելիչ 
գործունէութեանց դէմ, եւ Քրիստոսի առակով՝ տեղ տային մաքուր արտերու մէջ ցանուած 
ցորենին, որ պիտի պարգեւէ կարգ մը տեղեր երեսուն, այլ տեղեր՝ վաթսուն, եւ այլ 
տեղեր՝ հարիւր։  
 
Այս վտանգին առաջքը առնելու համար, մեծագոյն մտահոգութեամբ եւ նուիրումով յանձն 
առի անգլերէն լեզուով հեղինակել այս գիրքը 2010ին, երբ որպէս հոգեւոր հովիւ՝ կը 
ծառայէի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան 
Թեմէն ներս, ցոյց տալու համար թէ որքա՛ն սխալ են անոնք, որոնք կը ժպրհին ուրանալ 
Աստուածաշունչի լուսատու ճշմարտութիւնները եւ ծամածռել ու աղաւաղել անոր 
բովանդակալից եւ կենսատու խօսքերը։ Ուրախ եմ որ անոր անգլերէն բնագիր տարբերակը 
մեծ խանդավառութեամբ ընդունուեցաւ հոն՝ ուր կարիքը կը զգացուէր այս տեսակ գիրքի 
ու աշխատանքի մը։ 
 
Քանի որ այս աշխատանքին կարիքը առաւելագոյնս պիտի զգացուէր Հայաստանի մէջ, 
պարտականութիւն սեպեցի գիրքս թարգմանել արեւելահայերէնի եւ աբեղեան 
ուղղագրութեամբ, որպէսզի առաւել եւս մատչելի դառնայ անոր ընթերցումը եւ 
տարածումը հայրենի ժողովուրդին։  
 
Գիրքս ունի երկու տառատեսակներ, որոնցմէ մին գիրքը պարունակող նիւթերն են, իսկ 
միւսը Աստուածաշունչէն կատարուած մէջբերումները, որպէսզի աւելի դիւրին դառնայ 
անոր ընթերցումը եւ բովանդակութեան համեմատութիւնը Աստուածաշունչի ցանկացած 
թարգմանութեան հետ։ Աստուածաշունչի մէջբերումներուն համար օգտագործած եմ Մայր 
Աթոռի կողմէ հրատարակուած Արեւելահայերէն Աստուածաշունչի տարբերակը, որ 
բնականաբար ունի դասական ուղղագրութիւնը։ Կարգ մը համարներ եւ 
նախադասութիւններ մգացուած են, որպէսզի հասկնալի դառնայ նախադասութեանց մէջ 
կատարուած իմաստային շեշտադրումը։  



 

 
Շնորհակալութեան խօսք ունիմ Հայաստանի մէջ Քայքայիչ պաշտամունքներից 
տուժածների վերականգնողական կենտրոնի տնօրէն, Ալեքսանդր Ամարյանին իր 
մասնագիտական լրացուցիչ աշխատանքներուն ու քաջալերանքին համար։ 
Շնորհակալութեան անգնահատելի ու մեծ խօսք ունիմ հայրենանուէր ու խոստումնալից 
երիտասարդ բանաստեղծ՝ Դաւիթ Ասատրեանին, իր քաջալերանքին եւ անվերապահ 
աջակցութեան համար։ Շնորհակալութեան մեծ բաժին կը յատկացնեմ սիրելի երէցկնոջս՝ 
Նաիրաին, որ ուրախութեամբ կատարեց արեւելահայերէնի սրբագրութիւնները եւ տուաւ 
իր բոլոր շինիչ թելադրանքները։ 
 
Վստահ եմ որ այս գիրքը իր աստուածաբանական խորիմաստ էջերով, փոփոխութիւն 
պիտի յառաջացնէ մեր ժողովուրդի հոգեւորական եւ աշխարհական դասերէն ներս, 
քաջալերելով եւ զօրացնելով մեր հաւատքի ջատագովականը ընդդէմ այս օտարամուտ եւ 
ստաբարոյ աղանդին։ Որպէս նուիրեալ հոգեւորական Քրիստոսի՝ նպատակս է վառ պահել 
մեր եկեղեցւոյ հազարամեակներու ջահը մեր ժողովուրդին սրտերուն մէջ, եւ տարածել մեր 
սուրբ հաւատքը մեր ժողովուրդին մտքերուն ու հոգիներուն մէջ, որպէս արի եւ 
իմաստուն հետեւորդները մեր բոլոր դարաւոր սուրբերուն, որոնց կը նուիրեմ սոյն 
հերթական աշխատանքս։ 
 
Մեզ կը մնայ կարդալ, հասկնալ ու տարածել այս գիրքը տուներէ եւ աշխատատեղիներէ 
ներս։ Առանց վախի պաշտպանել մեր սուրբ հաւատքը բոլոր տեսակի սուտ եւ 
պատեհապաշտ աղանդաւորականներէ ու անոնց դարձնել մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ 
անդամները։ Այս բոլորի կողքին, մի մոռնաք սիրել զմիմեանս, եւ տարածել մեր հաւատքը 
սիրոյ եւ նուիրումի բարձրագոյն օրինակով, տիպար դառնալով մեր շրջապատին եւ 
ժողովուրդին։ 
 
Թող փառաւորուի մեր հայրերու սուրբ հոգիները Աստուծոյ Արքայութեան մէջ, եւ այնպէս 
ըլլայ որ բոլորս ընթանանք անոնց փառաւոր ու լուսաշող ճանապարհներով։ Որպէս 
հոգեւոր քահանայ, կը մնամ ձեր բոլորին սրտագին աղօթքներուն կարօտ։  
 
 
Տ. Սերոբ Քահանայ Ազարեան 
Լաս Վեգաս, ՆՎ, ԱՄՆ 
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�� ���(��� ���� ��, E���� 9��$��� (1873-1929), ��� ���� 2 $�������� 
N��� ��	����8�5� #���+�, *����� D�$����  �0�
� (���(���. �� ������� "����� 
(1870-1922), "������� 8��/��� $�	����, ������ �� (�����5, ��������� 
D�$����,3 
  
  

2. ;C�;C�;C�;C�    2�2�2�2�    E����E����E����E����    9��$���9��$���9��$���9��$���     
  
9��$��� ����� 2 ���� D�$���� &��
��� (���(��� 1873-��3 6��	����� 	���(��� 
������ (�������� �� ����
����������, �� �.�?��� 2 �� 1����� ��������� ����,�� 
������� 
�1��
�� 8��/������� ��+, ��50���( �� "�������� � ��	������� 
N/8
������ 8��/�������3 
  
1898-�� 9��$��� $������ 2 N��� N/8
�����  ����, *������  �0�
� (���(���= 
��0�� �� ���������� ����, $����, ����( :�	���� 2�� ��
����� ���/���3 *��? 
/�����
 $�	�, �� ��,���� 2 ��������� >"���� ���� � &��(@ ��	����8�5� 



 

'0��,���,  &��� D�$���� 7���� (���(���, ��� �� �
���	�� 2 ������ ������� 
��0(���= ��� ����������� .����� �� ���������� (P����������)3 

  
9��$��� $�������� 2, �� #���	��� �������4� 
D�.�$��������
� 8����, 	��� 2 ��������� $���8.��$���� 
$����� �����( � "���� ����� $�����3 P����������� 0�	� ���� 
�8��, �� "���� ����� 0�	( 2 ����,�� ��� �����(�, � 
���������
�� ��� ������ 	��� �������3 '�� $����, �� 
$�������� 2 �� �<�(���
�� ����, 	���� "���� ����� 
0�������� ��� ��������� ����� � ��	5��� �� (���	��������� 
���
� /�����
������3 1900 ��
����, �� ��	����8�5� 
'0��, 2 ��,��� N������, ��� �� �8�
��	����� ������,���� 2 
����� ��	����8���5� � ���������0�� P���( �<�(���,� 2-
�� ����.�, ��0���� ������� ������ �
�	����� ����� ��0�� 
��	����8�5��� �8��3 6� �$�, ������� 1, 1901-�� ((((�
�	�� �
�	�� �
�	�� �
�	�� 
��
���)��
���)��
���)��
���),,,,    ��� �8�
��	����, ��
�= ����� Q�����, �
���� 2 

������ ������ .����3 &� (��� 1��,, �0��,� �8�
��	���� 
��� �
���� �� .���� 
�����0��3 ;� ����
�,���� 2 �� ��������� .���
,������� �0�,���,  2�, �� ��4� 
�
�	���� 2 "���� �����, � $�	����� ��  ������ 2 ����, �����8�� 
�����0�	�������, ������������ "�������� 
�5��� .�����,3 
  
9��$��� ����� �
���� 2 �� 0�	������� ������ >�<�(���
�� $���	(@ ��(����� 
	�	��������, ��50�� ������ 2� ����3 R������� �� 
����
�� �<�+�������� ��� 
���� 
����, �� $����0��� 2 $�
�<�
����� � ��,��4�
 ���/���3 "�
��� �� 
��������������� 	������ ���$����0�� "�������� � N/8
������ 8��/��� 
�������� 8�+���
���, �� �
���� 2 $�	������� 8�$��3 
  
1905 ��
���� �� $������ 2 
��	����8�5� �� �0��, ������� 
(���(���, (�����5��� 
0�	���	����, �� 	������ �� 
>�<�(���
�� $���	(@� 
�
���,�����3 ������� "�����= 
������ �� (�����5 � $�	��� 
�<�+����� ��� ��+����� ������ 
:���,� T��1�( /��������� 
(0�	
���), ���
� 2 �	����� 	��� 
8��� 	��� 0�	���	����� 
���	���� � 	����� 2 
9��	�
��	�
�� 0�	���� ��0� 
������	(3 
  
��� 0�	?�<��, ��� :��4�<���������� ��	���� �� ��0�� ���1��� ��������	�
�� 
8��/��� �
����3 ���� 	��� $�	�, "�����= ��� ������ 2� �	����� 9��$���, 
N������, �����(� ��� ���( 2 �<�+������� ������ :���,� �� /�����������, ��� 
	���� 2 �� (��� ����3 "� $���������� 2 $����(���, �� 9��	�
��	�
�� 8��/���� 
�
��� 	������� �����
�����3 9��	�
��	�
�� ��
	���� (�����0�	�������) 
 ���  ��� 8�+����� �
����� 2 ?���5��� ��0��  'FULL GOSPEL'  >�����+�
�� 
���	����@ 
�� 'FOUR SQUARE GOSPEL' >E��� #�<�
���� ���	����@, �� 



 

8�8	��� 2� � #���	��� ��<��������� 
����� 2 ��	�� 5��� ������(��. #���	�� 
a�
�5�, "����������, N��/�5� � 6
�� ��������3 
  
E����� �� 9��	�
��	�
�� 7��/���� �
����� 2 9��$����, �� 8��	�� 
��,���� 2 �� 
��
������ ���(� ����8�����, ��(�� ����, 4�<(��� �� ���,���� ���3 D��� 5� 
$�+������ ����, ��<��� �<�+���� ��� 8��/��� �� $����� 2�3 "��� ��������� 2 
������
������� �� ��+���0 1907-��, ��� ����� 2 ���+��
���0�� (������� �� 
���+�� $������� ������<����� �� �<�+����� ���(��3 ��� /�����
�, ���5� �� ��$� 
1929-��, 9��$��� �� /�����
� ��� ���� ��,
�,���� 2 $���?�� 9��	�
��	�
�� 
8��/����, �����3 
  
9��	�
��	�
�� 
�� >�������	�
@ 8��/��� ���0�� 
�5��� �
���,�����, �� 
����� � ��������� �� $�	�������� ��3  

• ��	�� R�������� 
�� ��	�� ��������� Assemblies of God. 
• 9��	�
��	�
�� 6
���,���� Pentecostal Churches. 
• ��
�. 9��	�
��	�
�� 6
���,���� Independent Pentecostal Churches. 
• �����+�
�� ���	����� 6
���,���� Full Gospel Churches. 
• E���-#�<�
���� ���	����� 6
���,���� Four-Square Gospel Churches. 
• &��,��� 9��	�
��	�
�� 6
���,���� 
�� &���� ������ 6
���,�� (��� � ��0 

�������� 2 "���� 6������������) United Pentecostal Churches, or 'Jesus Only'.  
• ��	�� 6
���,����� (#�������, ���������) �� ��	 890,000 

����������
������� 1999-��, Churches of God (Cleveland, Tennessee). 
• ��	�� &����������� 6
���,� Church of God of Prophecy. 
• �<�(���
�� ����	(� 6
���,� Apostolic Faith Churches. 
• #���	���� ��	�� 6
���,� Church of God in Christ. 
• z���� {�
���
,����� 6
���,����� Elim Fellowship Churches. 
• ����� &�+������� 6
���,�����, ��� $�	�$�	� �	������ 2 ���	������ 

9�$������ 7��/����, �0��� ��	�� 6
���,�� �� ����3 Vineyard Churches 
International (The Promise Keepers Movement; Church of the Living God, and others). 

  
 

3. BC�5BC�5BC�5BC�5    ��������    ��	����	����	����	��    R��������R��������R��������R��������    *�� ���������*�� ���������*�� ���������*�� ��������������������� 
  
��	�� R������� 
�� ����������� 
�5��� 8��/���� 
$������ 2 1914-��, ��� �� .���� .������	�
 
>�
���,����@ ������� �� �� "0�����, ��(���� 
D�$������3 ��	�� R�������� ��+�	���� 2 
"�������� 6
���,�����,, ����$�	� ����( 
$���	��� ��, ��50�� ��� ��������	�
�� 
�
���,����= �� "���� ����� �
�	������� �
������ 2 
����� �������� .������3 ��	�� R�������� ����, 
��	������������� �5- *������
�� �� (&��� 
:�
�������, 
���� 2 ��
��� 
�� ����� ���), � 
9��	�
��	�
�� �� ����, �����0�	������, 
(�������� .����, ��	������� ���/���, 
�� 
$������
�����, "���� ����� >������@���, � ����)3  
  



 

D���( 8�	 2
������
 �� ����, ��	�(�� $���������������� � :�. 
�����
,���������� ��+3 #�+������� �� ��	����8�5� ���� ����������������, � � 
	����������� "������� 7��/��� ����, ��.�������,= 5����� .��	 1���(��� 
����	�, 
����, ������ $�������� 
�� 80����� ���������� � ����:  
  
��������	�
��������� ��� $���	��� 2, �� 
�����
 ���1� 
���� �� ������� ����� �8.��������� 
�� 0��������, �� ������ /�����
�� #���	��� 
�<�(�������3 N���N���N���N���    ���������������� �� ���,���  ����� ��� 
>�/8
��@���� 	�0������ �� ���1��� 
 $�������	�
�� �<�+���������3 '� �
��� 2 ����. . . . ����. . . . 
�����,�����,�����,�����,, , , , Q���Q���Q���Q���    �����	�,�����	�,�����	�,�����	�, ���5�  &����&����&����&����    "������"������"������"������ � ����� 
���������.. ������������    ����        ����������������    N��(��N��(��N��(��N��(������ ��  ����������������    
"���"���"���"���������	��	��	��	���� (��� �<���� 2 �� (��� ����� 
0�<�
����� ��+)3 D� �� >��< 1����
�@ 2� ��� 
	���
 .���������3 ��<���	�,���,�� >���	������@ ��� ���	���� ����:��� � 
����( 
���� �� ���� ���= ��5 ����� 2�� �<�(�������, ���� �  ����( �/8
���� ��/ 
����� � $��������������� ������, $�<�,����� 
����������3 
  
  
;���� ��� $�<��4�
��� $�<���	�,���,��, 
�����
 ������ �� N���N���N���N���    ������������������������    ��������    ��������������������    2222.... 
>6� ����( �� ���� 4�� ��	���(��� �� ��� 
2 ��$�,��, ����( ������� ��	������
, 
��2( ���� $�<���	�,���,� ��� � �� ���� 
:���( $�<���	�,���,��, ����$�	� 
��	���  ��4 0�	� 1�	������, �� ��� 
��<���� �� $�������� 	�� $�<���	�,���,� 
��+�,��@3 E�� 
���� �	���� ����� 
��0�	
�< � ���$������ �����( ���, (�� 
������ �� ������, 0�$��+��, �� �� 
��$�,�� $�����	�� (�8� �� �,� 
$�<���	�,���,� ����, �� ���
� ���� ��� $���� ���0�8	������= �� N��� ����� 
0�	� $�������� 	� ���� $�<���	�,���,� ��+�,��3 
  
"�
��� �� ����� ��/������� �� �����$�� 4�� 23 *� ��/������� �� ��� 
��0, �� 
	������ 2 1��, 1� �� 8����, 8���, ��� ��������� �/8
����� �
�
���(�� � 
�	����� �/8
����� �����������������, �� ��� � �/8
��� �� $����� 
$���	�,��������, � ����, $��������� ��, ��0���� ���+��� ����� ��� $������� $1�� 
,����3 B�
 ��� ������ �������(� ��� 2 ������, �� ��� ����������������, $����.�� 
���,�� ��4��� ���/��� �� ?8����	 ���	�����, ���/��� �� #���	��� �� �(��� �� 
#���	����������, ����$�	� 5�� �	�,�� ��� ��5� ����, .��	�,��� 2�3 
  



 

��������	�
������ ��(�������� �� ����, �����8�� ����� ��	����8�5���� 5��3 
T���������� ���	������ 8�+���
������ ��� ?���5��� �� ����, ��
�������� 
��	�
������ ���(���� ���������� �����, 
����( ����1��� .������������ 5�:����, 
����,�
 �� ���������� �������� 
���0	���� 
��+3 &� ��� �������
�� >(�����5@ � 
������� �� .�����= ����������������    &����&����&����&����� 	���
�� 
8�$� 2 ��	 900,000 ����� ��� 
���0��	���� 

��(��3 B�
 ��� ���� �� ��� >(�����5@, 2009 
��
���� 
���0	�, 63 ������ ����� �� 
���0�� ���� �
���,��,3 D���( ����
��, 
$����$�	������� �<����.� �� �������3 '�� 
$���� 2� ������ �����
�, �� ��������� 
�8�
��	����� ������. ՙգնացեք բժշկելու, 
բայց դրամ մի վերցնեք՚ Ղուկաս 9։3։ B�
 
����, ��	= �� 
���� �� �/8
��, ����� 
����+�0�� $���	����� ��3 &����
 ����+�0�� $���	����� �� ��� 5�� 
���� 
�/8
��, ���, 4��,���� ��= ��� � �/8
��� ��3 
  
����� 0�	� ���� ����, � 8��/��� ��+ 
�� ��(��� $���	�,������� .����, ����, 
50�	( 2 8:��� 8��/��� $�	, ��� ��,��� 2 .����������, �����������, 

������������, .�	���� ��	������������� ������� ���	 �����,�5�����, ��(�� 
����
��, 5���8�$��� ��3 D�� 
�� ����, ��<���� ��+�� 
���
�	�� 
$���	�
������, �� ����, ��� ��
�������� ��50���( ��= ����������������    a����a����a����a����, , , , #���#���#���#���    #�0���	#�0���	#�0���	#�0���	, , , , 
#���#���#���#���    ������������������������, , , , &������&������&������&������    ��(���(���(���(�, , , , ����������������    &����&����&����&����, � ����, ����( ������ .�	����� 
����( ����� 

#���	��� ������� �����3 D���( ��, �� ����� �� 
#���	�� ������� ���4�� .�5� ���, �/�.( ���, 
� ���( 1��� �� ���(��� $���� 	��+��,, ��
 $�	� 
����� ���� ��4�
�, �/�.(�,, � �� ��� /�����
 
2� �� $�������� �<��3 D���( ��	�� ;�����= 
������ #���	����, "���� 6���������� ��
���� 
��4�� ������,�� $�����
 �� ��������, �� 0�	( 
2 0�	/��� �� ���(��� $����3 "� ��,��4�
 
$���	�
�������� � ����� 2 #���	��� ����� ��4�  
�
�	����3 D�� #��� #�0���	� ���� 2 �� �����. 
>���>���>���>���    ����������������������������    ����(����(����(����(    ��	�����	�����	�����	���    5��5��5��5��    ��������    ��4�,��4�,��4�,��4�,    ����@����@����@����@3333    
  
6
���,�� ���������������� 8�	 0��� �� ���� 
��	������ ������
�� �
���,����� 
���� �� 
0�	�����3 6��/8	������� ���� �����
�� 
����� ����, �� 5���� �������
 ����(�
�� 
�
���,����� $�� ����,���������3 R�����
������ 
���(� /�����
 
���� �� 0���� �� 
������ � 

��� ���4�����= ��� �����, �� ��	�� :�<������ ��
����� >���������@ ���(� 
������3 9�8	�����(���� 5�:����, ���,����(���� �� ������3 B���, R���������� 
8�8	� ������ 2 ���/8	����� �� (����� ���3 
  



 

 ���
�� �
���,����� ��
�. �� ����, 
�<���������� � ���(�� ��������������3 
��	�� R������� 6
���,�� 
�<����������� ��� ������� .�<������ 2 6��,�
�� �� 
R�����
�� �
���,�
�� 
�������3 7�+������ 0�	��.���	������ ����� 
$����
�� $�
�������� ����, $��4���� ����� �
���,����� $����0  � 
0�	��.���	�� �� (�+�������� 	���
�� ��� 
�<��,��� $�����(�����3 B�
 
�����(��5���� 8�+�� ���� �� ��.���� ���,� �� (����
��� 2 � �<�+��
��� ��� 
���,��� ��������3 >{��$�����  ����5�@  �� ����8 ��.���� ��
������� ����� 
������� ��.���� 
��	����, �� �	����� 2 "0��������, &���������3 
 
 

4. BC�5BC�5BC�5BC�5    ��������    ��������	�
��������������	�
��������������	�
��������������	�
������    ;����,�������;����,�������;����,�������;����,�������     
 
��������	�
�� 
�� 
9��	�
��	�
�� 7��/���� 
�����
�����  � �����+ �8.��$��� 
8������
���� 2 ���� 8�	 
/�������
�� � �����, (��� �� 
	������� 2 ��� �	�$�� 
����:��� �� ���� >��
����� 
��������@ .������ ��	����� 2 
��	����3 ���, 	������� 2 ��� 
������� ��������( � $�����
�� 
2 �� ���
� /�����
������, �5 �� 
$��, #���	�������� ��+ ���(�� 
��/����� 5� �	�����= ��(�� ��� 
�����.������� $��,�3 
  
D��1��� $�������	�
����� 
$���	��� ��, �� ����, �
���,�� �
��� 2 �<���� 0�	������ ��� 
�	�,= ��� "���� 
����� �+�� �<�(������� ��� �� ����( �
��,�� �������� .����3 
   
��������	�
�� �
���,�����  ������,���� �� �, #���	������� �	����� �� "���� 
����� ��� ����( �<�+�� ����� ���4� �� �����, ��
��� 5�� �,���� "���� �����= 
��,� ��� ����( >�
�	��� �����@3 ��� ����� �
�	������� :�
����� $���� 
����� 

5� $��������, ��
��� �����
 
(�+�������� �� �� ���������= ��0�� 
$������� ��/ �
������� $����3 
  
��������	�
������ $���	��� ��, �� 
����� �
�	������� �� $�	 ��0����� 
������ 2 >�������� .������@ 
�����������3 
��	�����, ��(�� �� :�:����� �� 
������� ����� �
�	�������= 0�	( 2 �� 
:�:���� ������� �������� .������ 

�����������3 "�
���, ����, 
����, ���� 
:��4 ��������� �<�(������� �	�,�� 
��������	��� ��������� 0������= 
0����0�� :��4�� �� ��������� ��� 



 

1���� 	��� ����,�� $��8(����, ����� ��
��3 "�
��� ��� 1�� ��� ��� $��8(��� 
	��� ����,��3 ��	��� 	���� 2 �� 0�������� ��� �� 

�����3 
  
;��8 0��	�
��	�
����� ��
��� 0����� ��, �� ����� �,����� $���� ���� 0�	( 2 
�������� .���, �� � ��� �
���,���� $������������, 0��0��� ��, ���������0�� 
��� �
���,����� �� >5��@, >$��@, >����
��@ 
�� >������
��@ ��3 '����� �$��
� 
����( $��
����� �� $����
����� �<�(���
��, ;����:�< � *����
 �
���,�����3 
"�
���, ����, ����,�� $�
�������� 	��	������� � ����� /�����
 ����� 
�����$�	 :��4���, �� ����, $�	�������� ��
��  �����,����,, #���	����
�� 
0�	��������,, ��	��������������,, ��������	�������,, �
���,�����������,, 
#���	�������������, � ��� �������,= ����, 0�$��� 2 
���� �� 	��	, $����� �� ��� 
��(��8�� ���	���3 
  
;�0�� >�0�,���,@ ����, >?8����	 $���	(�@ ����( ���
� ���� 
�
���� �� 
$�	���� ��	����8�5���� $�������� ��� �<�(���
�� � ;����:�< 6
���,�� 
$���	�,������� ���, �������� /�����
 $��������� �� ����( ����, >�<�(���
��@ 

�5��3 

• Սրանք են նշանները, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, որոնք հաւատում են. իմ 
անունով դեւեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խօսեն։ (Մարկոս 16։17) 

• Ծագումով հրեայ հաւատացեալները, որոնք Պետրոսի հետ էին եկել, զարմացան, որ 
հեթանոսների վրայ եւս Սուրբ Հոգու շնորհները հոսում են. որովհետեւ լսում էին, 
որ նրանք լեզուներ էին խօսում եւ փառաբանում Աստծուն։ Այն ժամանակ Պետրոսը 
պատասխանեց. «Ո՞վ կարող է արգելել, որ ջրով մկրտուեն սրանք, որոնք եւս Սուրբ 
Հոգին ընդունեցին, ինչպէս եւ մենք»։ (Գործք 10։45-47) 

• Եւ երբ Պօղոսը նրանց վրայ ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջաւ նրանց վրայ. լեզուներ 
էին խօսում եւ մարգարէանում։ (Գործք 19։6) 

• Եթէ խօսեմ մարդկանց լեզուները եւ հրեշտակներինը։ (Ա. Կորնթացիներին 13։1) 
• Գոհութիւն Աստծու. ձեր բոլորից աւելի շատ լեզուներ եմ խօսում։ (Ա. 

Կորնթացիներին 14։18) 
• Ուրեմն, եղբայրներ, նախանձախնդիր եղէք մարգարէանալու եւ լեզուներ խօսելը մի 

արգելէք։ (Ա. Կորնթացիներին 14։39)  

D���( ���������0�� 8�8	��� �� �� 
��������	�
�� 8��/���� ������,���� 2 
>�����+�
�� ���	�����@3 D���( ����� �� � 
"���� P�(���, �5 �� ��� ��, 5�� �����, � � 
ՙՅիսուս Քրիստոս նոյնն է երէկ, այսօր եւ 
յաւիտեան՚։ (Եբրայեցիներին 13։8) 
  
�<���� ��, $�������	�
������ ���/��� �� 
$����� � ��	��������
�� ���4������� 
��������������� � �0����	�
�� (scholastic) 
��	��������
�� ��������<�������, �� :�.����� �������.������= ��8	 8�8	��� 
�� ���� �<�+�������� ���� .��(��� �<�(������� �����. ՙՊետրոսի եւ Յովհաննէսի 
համարձակութեանն ի տես եւ վերահասու լինելով, թե նրանքնրանքնրանքնրանք    տգէտտգէտտգէտտգէտ    եւեւեւեւ    անուսանուսանուսանուս    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    ենենենեն, 
զարմացան, որովհետեւ ճանաչում էին նրանց, որ Յիսուսի հետ էին՚։ (Գործք 4։13), �� 
���$����0�� ��<����� �� ��	����8�5� 0�	��������,  �� 
����� :��	= ��	��� 



 

��	��, "������, ��0���� ��<�� 9���� �<�(���, � ��0���� �� $�	������� ���� 
D�� *	�
����� ��	 65 	�
���3 B�
 9���� ���4� ������ � 
������� �����3 
  
«Ես հրեայ մարդ եմ՝ ծնուած Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում, եւ դաստիարակուել եմ 
այստեղ, այս քաղաքում, ԳամաղիէլիԳամաղիէլիԳամաղիէլիԳամաղիէլի    ոտքերիոտքերիոտքերիոտքերի    մօտմօտմօտմօտ, , , , կրթուածկրթուածկրթուածկրթուած    ըստըստըստըստ    հայրենիհայրենիհայրենիհայրենի    օրէնքիօրէնքիօրէնքիօրէնքի    
ճշմարտութեանճշմարտութեանճշմարտութեանճշմարտութեան։ ։ ։ ։ Նախանձայոյզ էի Աստծու հանդէպ, ինչպէս դուք բոլորդ՝ այսօր։՚ (Գործք 
22։3) 
  
ՙթէեւթէեւթէեւթէեւ    ինքսինքսինքսինքս    էլէլէլէլ    մարմարմարմարմնիմնիմնիմնի    վրայվրայվրայվրայ    նոյննոյննոյննոյն    վստահութիւննվստահութիւննվստահութիւննվստահութիւնն    ունեմունեմունեմունեմ։։։։ Եթէ մէկը կարծում է, որ ինքն 
այլ կերպ վստահութիւն ունի մարմնի վրայ, ես՝ես՝ես՝ես՝    առաւելառաւելառաւելառաւել    եւսեւսեւսեւս. թլփատուել եմ ութերորդ 
օրը, Իսրայէլի ցեղից եմ, Բենիամինի սերնդից, եբրայեցի՝ եբրայեցի ծնողներից, ըստ 
օրէնքի՝ փարիսեցի, ըստ նախանձախնդրութեան՝ հալածում էի եկեղեցին, ըստ օրէնքի 
արդարութեան՝ անբասիր։՚ (Փիլիպեցիներին 3։4-6) 
 
 

5. 9���� 9���� 9���� 9����     � � � � *������ 6
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���,�� *������ 6
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9���� �<�(���� ���	����� $���������� (�������� �0�	�
��, ��
���� 
?��:��������� ���, 6���0�, (�������� �� /�����
 a���0�����, ��������
�����, 
N��������, �� ���(���3 (P���( 16312-17315)3 
  
*�������� ��
���, 
9���� ���, ��
��
�� 
	��� (P���( 1831, 9-11)3 
"� ��
�� /�����
 2� 
�� �<�(���� $���� �� 
������� 8��/���� 2�  
(2 *����,������� 
11326)3 *����� (���(� 
����:��� (���( 2�= 
	.��$<5�
 �� 
�������������3 ���	�� 
9���� �����,�� �� 
.���� $������� � 
$��������� $�	 ����( 
:�:����� 2�� ���� � 
������� ��	�� �����3 
  
*�������� �
���,�� $��	�	����, $�	�, 9���� 8��/��, ��0� 6:���� � a�(� 
����, 9����	����� *������ �� ��	��(3 &� (��� 	��� $�	�, ����, ���, 6:���� 
(P���( 18318-23, 1931), �� ���	�� ���, *������ �
���,�� �����3 ������� ��� 52��3 
#���	������� ��?������� 2�� ���� ��+� (���	����
�� 
���(� � ���(� $�	 

�0��� ������� ������� 8���+3 D���(  ��	 1����
 2�� $���������� � 
(���	���������� ���
���
���:  
  



 

*����,� (���	������� ����
1 �� $���� 9���� �<�(�����, ��� .��$�������� 
$��,���� ������� ������� 8���+, ����<��� �������� .������ $��,�3 D���, ��+ 
���� 
��4�� ����( �
��� 2�� �������� .���� � :�:����� 2�� ������ ��� $����� 0����� 
�����3 ;����
��� ����
� �<� 	��, �<�(�����, ��0���� ����, ���������� ��� 
����� 8���+3 
  
B� 0�	��.�� ����
��, 9���� 
(�����	��� 2 ����, ��+� 	��� ����,�� 
��?��� ����( 0�	?�< 2�� $���������� 
(���	����
�� 0�<�
	���. ՙԵղբայրներ, 
ձեր մասին Քղուէի տնեցիներից ինձ 
տեղեկացուեց, թէ հակառակութիւններ կան ձեր 
մէջ։՚ (Ա. Կորնթացիներին 1։11)։ ՙՆախ՝ երբ ի 
մի վայր էք ժողովւում եկեղեցում, լսում եմ, 
թէ բաժանումներ կան ձեր մէջ. եւ մասամբ 
հաւատացի։՚ (Ա. Կորնթացիներին 11։18), 
ՙորովհետեւ ոչ թէ դէպի լաւը, այլ դէպի 
վատթարն են գնում ձեր հաւաքոյթները։՚ (Ա. 
Կորնթացիներին 11։17)։ 
  
B���, ��+ ����,�� ��$���4������������� 
0�	?�<��, �� 8��( �����
 $�	���� 2�� 
(���	���� �� �<�+�����, ��
 ����8���= ��� 
��4� (�. *����,������ 1312)3 D���, 
�����������(� ?�8� 52� � 9���� 
���(� 
���, ����, ��������. ՙԱղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, 
որ բոլորդ էլ նոյն խօսքը ունենաք. եւ ձեր մէջ բաժանումներ չլինեն. քանզի հաստատ էիք 
նոյն մտքի եւ նոյն մտածման մէջ։՚ (Ա. Կոր. 1։10)։ 
  
B� ����
� �<�+�� 5��� ����.������, 9���� :��4��� 2 (���	��������� ,���, 	�� 
0�<�
	��� �	�������3 D���( �������
��0� ���0�� 2�, �� 
����( 
��$���	��� ������ (�. *��. 333)3 D� ,���, 	��, ����, �
���,��� ��<�
�� 
������
������� ����� (�. *��. 531-13, 6312-20), �� ��	�� 5������� ���� $����0 
(631-8)3 ��� ����� 
���������������� ��,�$��	��� �� �
���,�� ���(�� $��,��� � 
9����� ����+ �� �?<�
�� .��(��� ����( $������ $����3 ��	� ����� 9���� �
���� 2 
0�	��.����  ����, 	��� $��,���� ՙԱյժմ, այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք՚ 
(Ա. Կոր. 7։1)։ D�., �� 0�	��.����� 2 ����������� ��������� $��,�� �������� 
��.���3 ;������ ��.� �
����� ��,���� 2 ����� $��,�� ՙԻսկ այժմ, կուռքերին արուած 
զոհերի մասին։ Ոմանք ասում են՝ այդ մասին մենք անհրաժեշտը գիտենք։ Գիտութիւնը 
հպարտացնում է, բայց սէրը՝ հաստատում։՚ (8։1)։  
  
B� ���� 4��, ���<���� ��(, �� *������ (���	�������� $0��	 2�� ����, ����,�� 
>��	������@3 9���� ,���, 2 	���� �� ����, ���,���, (
�� ���� ��� ��5 
������ 2�� 
� ������� ��) ��50�� 2�� 1�	��������, �� ������� 2� ����, $����� �?����3 D���, 
����,�� ��� ��	������� 0�	?�< 2� ������ �
���,�� ��+ ��?��� � ��/���������3 
B�
 ����= ����� 2 ��, ����� ��/�( ���� � ����� ��� ,��,���8 2 (���	����
�� 

��,�����3 B������� ��.���, �� ��,�	���� 2 �� �������(���� ��0�� �<�(���3 

                                                 
1
 ��� 	���
� �� ����
 ��������� ���� ����, ��	����8�5� �������� ������3 



 

 �������� ��.���, �<�(���� 8������
��� 2 5��	�������� ��$ ��	��,���� .�����: 
 �����
����� ��.���, �� .����� 2 *����,������ ����, $���(��������� ����,�� 
0�8	�����(�, ��$��������� � 
���
������� �����3 
  
 �����
���� ��.���, 9���� $��	���� 2 �� ������� $����� 0������� 
��, ����( 
��
��� ����� �� ����� "���� �����, (1234)3 ��	��� 	���� 2 ��� $�	��
 

�������������� ������ 1�	� $���� (1237), ��0���� (���	������� 
�������� 
���� 1����3 9���� �8��� 2 ��� 0��������, ����,�, ��
� 2 ՙմիւսին՝ տեսակ-տեսակ 
լեզուներով խօսելու շնորհ, միւսին՝ լեզուների թարգմանութեան շնորհ։՚ (12։10)։ �������� 
>.������	�@ ��<� �8���
��� 2 0�������3 
  
9���� �8��� 2 ����1����
 $����� 
0������� �<����,������ �� ���� 
����
��� (�<��. 1236-8), ���, ��� ����
��� 
��������� 5���� ��������� 
�� 
����������� ����� ���� .��(3 
  
���� ���� ����� $����� 0�������� 
�� 

�������������� 5����, ����� 2 9����3 
ՙՄէկին Հոգուց տրուած է իմաստութեան 
խօսք, միւսին՝ գիտութեան խօսք՝ նոյն 
Հոգուց, 9միւսին՝ հաւատ՝ նոյն Հոգով, միւսին՝ 
բժշկումների շնորհ՝ նոյն Հոգով, 10միւսին՝ 
զօրաւոր գործերի կարողութիւններ, միւսին՝ 
մարգարէութիւն, միւսին՝ հոգիները 
զանազանելու շնորհ, միւսին՝ տեսակ-տեսակ 
լեզուներով խօսելու շնորհ, միւսին՝ լեզուների 
թարգմանութեան շնորհ։ 11Բայց այս ամէնը 
միեւնոյն Հոգին է առաջացնում եւ բաժանում 
իւրաքանչիւրին՝ ինչպէս որ կամենում է։՚ 
(12։8-11)։ 9�������� ��� 	���
 
��/������, ��	��� �
���,�� ���������� (�+������� 2 ���� $�	 �8.�	���� � 
1������ 
������������3 &���
���� ������� 2� 2 ������ ,���, 	����. ;	(��, 4�<(��, 
�5(�� � ��� ����� �� 	����� ������ �����3 N����� ������� 1������ �8.�	��� �� 
��0�� ��
 ��������, � ������ 	����� �������� 1����� �� ����3 D����� 2 0������ 
��� �
���,���, #���	���#���	���#���	���#���	���    &������&������&������&������ (12312327)3 ��	��� 
������ 2 ����
��, 	����� 
$����� 0�8	�������. �<�(������, ����������, �����,�������, ������� ������ 

�	�������, �/8
�����, 1���
�����, 
�<��������� � �������� .������� (12328)3 
ՙԲոլո՞րն էլ լեզուներ են խօսում՚ $��,���� 2 9����.. (B $��
�B $��
�B $��
�B $��
�        ;;;;����EEEE)3 ��	�����, ����� 
(���	������� 5�� 
���� ����� ����������, �����,�������, $��8��������, 
�/8
�����, �������� .������� 
�� �������5��� (12329-30)3 
 
 

6666.... BC�5 2 D8���
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�$� ��	����8�5� ������� �� �<�+�� ����� 0�	���� 2 �������� .������ �����3 
  
ՙԵրբ Պենտեկոստէի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին։ 2Եւ յանկարծակի 
երկնքից հնչեց մի ձայն՝ սաստիկ հողմից եկած ձայնի նման. եւ լցրեց ամբողջ այն տունը, 



 

ուր նստած էին։ 3Եւ նրանց երեւացին 
բաժանուած լեզուներ, նման բոցեղէն լեզուների, 
որոնք եւ նստեցին նրանցից իւրաքանչիւրի 
վրայ։ 4Եւ բոլորը լցուեցին Սուրբ Հոգով ու 
սկսեցին խօսել ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ 
Սուրբ Հոգին նրանց խօսել էր տալիս։ 5Եւ 
կային Երուսաղէմում բնակուող հրեաներ, 
երկիւղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող 
բոլոր ազգերից։ 6Եւ երբ այս ձայնը լսուեց, 
բազմութիւնը հաւաքուեց ու խռնուեց, 
որովհետեւ լսում էին, որ նրանք խօսում էին 
իրենցից իւրաքանչիւրի լեզուով։ 7Ամէնքը 
հիանում էին եւ զարմանում. ու միմեանց 
ասում էին. «Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խօսում 
են, գալիլիացիներ են. 8բայց ինչպէ՞ս է, որ 
մենք նրանց լսում ենք մեր իւրաքանչիւրի 
բարբառով, որ ծնուած օրից խօսում ենք։ 
9Մենք՝ պարթեւներ, մարեր եւ իլամացիներ, եւ 
նրանք, որ բնակւում են Միջագետքում, 
Հրէաստանում2 եւ Գամիրքում, Պոնտոսում եւ 
Ասիայում, 10Փռիւգիայում եւ Պամփիւլիայում, 

Եգիպտոսում եւ Կիւրենիայի հարեւան Լիբէայի շրջաններում, եւ Հռոմից եկածներ՝ 11թէ՛ 
հրեաներ եւ թէ՛ հրէութեան դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, - լսում ենք, որ 
նրանք խօսում են մեր լեզուներով Աստծու մեծագործութիւնների մասին»։ 12Բոլորը 
զարմանում էին եւ միմեանց ասում. «Ի՞նչ կարող է լինել սա»։ 13Իսկ ուրիշներ, ծաղրելով, 
ասում էին. «Նոր գինուց հարբած են»։՚ (Գործք 2։1-13)։ 
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ՙլեզուների տեսակներ՚ եւ 
ՙլեզուների թարգմանութիւն՚, 
��0�� 4�� 	���� 0���� "���� 
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"���� ����� ��� ����8.�� ��/� 2 �� ��/����� 2 ��� 0��������, ����( �8����, $�	� 
9���� �<�(��� �����,���� 2. ՙԲայց այս ամէնը միեւնոյն Հոգին է առաջացնում եւ 
բաժանում իւրաքանչիւրին՝ ինչպէս որ կամենում է։՚ (Ա. Կոր 12։11)։ ;5 �� ��4 5���� 
����� 0�������� �� 5� 
���� ������� ������3 9�	( 2 ��8���� �����( 58:����� "���� "���� "���� "���� 
����� ��0�� ����� ��0�� ����� ��0�� ����� ��0�� 0���0���0���0�������, �� $���	�,���� �� $���	�,���� �� $���	�,���� �� $���	�,���� �� "���� �����, "���� �����, "���� �����, "���� �����, 0���0���0���0�������������������    2 �	�����2 �	�����2 �	�����2 �	�����3 ���� 
$���	�,��� �
�	������ �	����� 2 "���� ����� ��0�� 0����3 N��, ���� 
$���	�,��� 5� �	����� ��� 0�������� �� "���� ����� 2 	����3 "���( ��
�� 
	����� $��
�,����������� ��3 
  
��� ���� �� �����8��� 2 ��������� �����, 
�5���� 2 >P����������@, ��� ���� �������� 
��
�� ����	. >P�����@ (�����= ��50�� 1����
 ��������) �� >�����@  (.��( 
�� 
.���
,������)3 ;����� �8���
��� 2 �� ����� 
�� �������� .����3 ���������� 
Glossology3 -� ���������
�� ��� �������	������� 2, ��� �������������� 2 
��������� �� �����<���� ����
������ �����3 
  
P����� ��<� �������� D�� *	�
������� ������ 2 ����� (�� $����� �����, �� 
���������� 2 �
�	� ��������� ����
�
�� ������= ��50�� 1����
 ��
���� �<�(���� 
����
���. ՙԱյսպէս էլ լեզուն մի փոքր անդամ է, բայց մեծամեծ բաներ է բարբառում։ 
Ահա թէ մի փոքր կրակ ինչպիսի՜ անտառներ է հրդեհում։՚ (Հակոբոս 3։5)։ D� ��� 
�
�	� ����, �� 
��
� ��,���  ��������� ���� ��, �� ��� ՙԵւ նրանց երեւացին 
բաժանուած լեզուներ, նման բոցեղէն լեզուների, որոնք եւ նստեցին նրանցից 
իւրաքանչիւրի վրայ։՚ (Գործք 2։3)։ B�
 ��	����� .������ ����� ��������
�� 
����	�� ����� 2 ��	����8�5� $�	������. �� �� ������������������������    (.���
,�������)    ,���, 
(����.�,��)3  ՙԻնքը Դաւիթը Յիսուսի մասին ասում է.«Նախապէս Տիրոջը ամէն ժամ 
տեսնում էի իմ առաջ, որովհետեւ նա իմ աջում է, որպէսզի չսասանուեմ. դրա համար իմ 
սիրտը ուրախ եղաւ, եւ իմ լեզունլեզունլեզունլեզուն    ցնծաց, եւ իմ մարմինն էլ պիտի ապրի յոյսով՚։ 
(Գործք 2։25-26)։ 9��� �� $�	�
 2 �� .��(� ����� ������ ������
�� .���
,�
�� 
$������
,�
�� ����� ����� 23 
  
6�� ���  ��� ��������,�� ��������� �����, ��� � ��0 ���
 �8���� 2 ����� 5��� 
���	����������, �� ���,. ՙՍրանք են նշանները, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, 
որոնք հաւատում են. իմ անունով դեւեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խօսեն։՚ (Մարկոս 
16։17)։ ��	����8�5� $������ ����� �������� �� ��� ��������� ���������������� 
����� $������� ����� >��� ��������@ �������������3 �������� ������� ���� ��� 
>*�����@ (���) ���
���, �������� ��<� $�	3 (����������, >P�������� ���������� 

�������@)3 *����� 
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������� �8���
��� 2, �� ����( ��� ���������� 2�� .������3 
��������= �� �5 ������� 2�� �� �5 �������� ���5 ��� /�����
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P���( �<�(���, ��� ��+ ���
�� ��������� 2 ��� �� ���
�� ��� ����� 2 ՙԵւ բոլորը 
լցուեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խօսել ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ Սուրբ Հոգին 
նրանց խօսել էր տալիս։՚ (Գործք 2։4)։  
  
�������� >��	����@ (����8)  ��<�, 
0����0�� �8���
��� 2= �� ����( 
�
��,�� .���� ����, .���
,�
�� 
�����, ��� .���
,�
�� ������3 
N������ �����+������ �� 2 ����� �� 
0�8	0�����3 D
�	� �<�( ���� 
��������� �����,�� 
	0����������� ��� $��8(� 
�
�	����. ՙԱմէնքը հիանում էին եւ 
զարմանում. ու միմեանց ասում էին. 
«Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խօսում են, 
գալիլիացիներ են. բայց ինչպէ՞ս է, որ 
մենք նրանց լսում ենք մերմերմերմեր    
իւրաքանչիւրիիւրաքանչիւրիիւրաքանչիւրիիւրաքանչիւրի    բարբառովբարբառովբարբառովբարբառով, , , , որորորոր    ծնուածծնուածծնուածծնուած    
օրիցօրիցօրիցօրից    խօսումխօսումխօսումխօսում    ենք։ենք։ենք։ենք։՚ (Գործք 2։7-8)։  
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ՙԱմէնքը հիանում էին եւ զարմանում. ու միմեանց ասում էին. «Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ 
խօսում են, գալիլիացիներ են. բայց ինչպէ՞ս է, որ մենք նրանց լսումլսումլսումլսում    ենքենքենքենք    մերմերմերմեր    
իւրաքանչիւրիիւրաքանչիւրիիւրաքանչիւրիիւրաքանչիւրի    բարբառովբարբառովբարբառովբարբառով, , , , որորորոր    ծնուածծնուածծնուածծնուած    օրիցօրիցօրիցօրից    խօսումխօսումխօսումխօսում    ենքենքենքենք։ Մենք՝ պարթեւներ, մարեր եւ 
իլամացիներ, եւ նրանք, որ բնակւում են Միջագետքում, Հրէաստանում եւ Գամիրքում, 



 

Պոնտոսում եւ Ասիայում, Փռիւգիայում եւ Պամփիւլիայում, Եգիպտոսում եւ Կիւրենիայի 
հարեւան Լիբէայի շրջաններում, եւ Հռոմից եկածներ՝ թէ հրեաներ եւ թէ հրէութեան 
դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, - լսում ենք, որ նրանք խօսում են մերմերմերմեր    լեզուներովլեզուներովլեզուներովլեզուներով 
Աստծու մեծագործութիւնների մասին»։՚ (Գործք 2։7-11)։ 
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ՙԵւ նոր երգեր էին երգում ու ասում. «Արժանի ես առնելու այդ գիրքը եւ բաց անելու 
դրա կնիքները, քանի որ մորթուեցիր եւ գնեցիր մեզ Աստծու համար, քո արիւնով, բոլոր 
ցեղերից եւ լեզուներիցլեզուներիցլեզուներիցլեզուներից ( ( ( (գլուսսիսգլուսսիսգլուսսիսգլուսսիս)))) ու հեթանոսների բազմութիւններից։՚ (Յայտն. 5։9) 
  
ՙԵւ դրանից յետոյ տեսայ մի մեծ բազմութիւն, - որին թիւ չկար, - բոլոր հեթանոսներից 
եւ բոլոր ազգերից, բոլոր լեզուներիցլեզուներիցլեզուներիցլեզուներից ( ( ( (գլուսսոնգլուսսոնգլուսսոնգլուսսոն)))) եւ բոլոր ժողովուրդներից, որոնք 
կանգնած էին աթոռի առաջ եւ Գառան առաջ՝ իրենց վրայ սպիտակ զգեստներ գցած եւ 
արմաւենու ճիւղեր իրենց ձեռքերին։՚ (Յայտն. 7։9) 
  
ՙԵւ հրեշտակն ինձ ասաց. «Պէտք է, որ դու վերստին մարգարէանաս ժողովուրդների, այլ 
ազգերի, լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների ( ( ( (գլուսսայիսգլուսսայիսգլուսսայիսգլուսսայիս)))) եւ երկրի թագաւորների մասին»։ ՚ (Յայտն. 10։11) 
 
ՙԵւ նրանց պիտի տեսնեն բոլոր ցեղերն ու ժողովուրդները եւ բոլոր լեզուներնլեզուներնլեզուներնլեզուներն    
((((գլուսսունգլուսսունգլուսսունգլուսսուն) ) ) ) ու ազգերը, որովհետեւ նրանց դիակը ընկած պիտի մնայ երեք օր. եւ թոյլ 
չպիտի տան, որ նրանց ոսկորները թաղեն գերեզմաններում։ ՚ (Յայտն. 11։9) 
  
ՙԵւ նրան իշխանութիւն տրուեց բոլոր ազգերի եւ լեզուներիլեզուներիլեզուներիլեզուների ( ( ( (գլուսսանգլուսսանգլուսսանգլուսսան)))) ու 
ժողովուրդների վրայ՚ (Յայտն. 13։7) 
  
ՙԵւ տեսայ երկնքի մէջ թռչող մի 
ուրիշ հրեշտակ, որ յաւիտենական 
աւետիս ունէր քարոզելու երկրի 
վրայ բոլոր ազգերին եւ լեզուներինլեզուներինլեզուներինլեզուներին    
((((գլուսսանգլուսսանգլուսսանգլուսսան))))։՚ (Յայտն. 14։6) 
  
ՙՆաեւ հրեշտակն ասաց ինձ. «Եւ 
այն ջրերը, որ տեսար, եւ ուր 
նստած էր պոռնիկը, ժողովուրդներ 
են, բազմութիւններ, ազգեր եւ 
լեզունելեզունելեզունելեզուներրրր ( ( ( (գլուսսայիգլուսսայիգլուսսայիգլուսսայի))))։ ՚ (Յայտն. 
17։15) 
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���������. ՙՆոյնպէս եւ դուք. եթէ լեզուներով յստակ չդարձնէք խօսքը, ինչպէ՞ս կը 
հասկացուի խօսուածը. որովհետեւ դրանով դուք նման կը լինէք մի մարդու, որ օդի մէջ է 
խօսում։ Այնչափ լեզուների տեսակներ կան աշխարհում, բայց չկայ ոչինչ աննշանակ։՚ (Ա. 
Կոր. 14։9-10)։ 
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�� 
�����
� 0���������, �5 2� 1�	��������� 2 ��
�0�
�, .��(��, ������+, ���<�,, 
(���+�,, 
�� ��$��
����� ��5 �� 4����� $������ $����3 D��D��D��D��    *	�
�������*	�
�������*	�
�������*	�
�������    
��������������������������������    .����.����.����.����, , , , �8���
����8���
����8���
����8���
���    2�2�2�2�    ����������������    ����
��,����
��,����
��,����
��,    $����$����$����$����    ���
�����
�����
�����
��    ��������������������������������    .����.����.����.����3333 
  
��� ������
�� �������, ��� 0�	�$�, ��������	��� 1�� �����	�� ��+, , , , ������������������������������������    
0�����0�����0�����0�����    2�2�2�2�, , , , ����������������    �����
�����
�����
�����
    $�$�$�$���(�����(�����(�����(���    6�����������6�����������6�����������6�����������, , , , 
�����,��
�����,��
�����,��
�����,��    ����������������    ��	����	����	����	��    0�	����0�	����0�	����0�	����    
����,����,����,����,    $��
�,��$��
�,��$��
�,��$��
�,��    ����������3����������3����������3����������3 '� ��
�0�� $��8( 2� ��	�� 
����,, ��50�� �� D� 
������ 
�	���,, ��
��� ��� .�<��
�, ����
��, ��������� N������� �8	���
� 
8������� /�����
 (�����, 1131-9)3  ������������ ��� 2�, �� �����,� ��+, ��	��� 
$��
��� 0�	/�,0�	/�,0�	/�,0�	/�,    5����� ��������� .�<��
����, ��0���� 5$��
���� ������,, �� 
������ (����, ����, 5�� �������3 B�
 D�� *	�
����� 0���������= D� 1�$��,1�$��,1�$��,1�$��, 
6
���,�� ��������� ��	������, ��0���� �����,��� #���	��� "���� ���	����� 
(������ ����� �8.��$��3 
  
���� 
�����
�� �� ���	���� 0�	� �����, �� ��	����8�5��� �������� .������ 
��
������������ ��<��� .���
,�
��, ���<���� ���������, �� ��� ���3 ;5 �� �8���� 



 

����� 5
� "���� P�(��� ��+ �0�,��,�����0�,��,�����0�,��,�����0�,��,����, �� ��������� .����� �� ��0�� 
��$��
�����, ��
�0�
�,, �� 4������ �� ��$���� ���
�� ,������������3 
 
 

8. ���8	�
�������8	�
�������8	�
�������8	�
����    ������������������������������������ 
  
ՙԵթէ խօսեմ մարդկանց եւ  հրեշտակների լեզուները, բայց սէր չունենամ, կը նմանուեմ մի 
պղնձի, որ հնչում է, կամ՝ ծնծղաների, որ ղօղանջում են։ ՚ (Ա. Կորն. 13։1)։ 
��������	�
������ 
����,, ��� $����� ������
�� ��
������������  ��� 2, �� 
���������  ��
����� ���(� ����� 2, $��8	�
���� 
����, .�����3 
  
D�. 0�	( 2 �
�	� �<���( �� 	����������� 
� >�����@ �� >��������@ ��<��� ��+�3 
6�� ���
� ����� ��( �����, ���
������ �
���
� �� ����� ����� 2, ��
 ��� 
$����
� �������� ��( �����, �
���
� ��
�, ����� ��������� ����� 23 ;����� 0�	( 2 
���������( ��� ��<��� ����8������ ��	 ��	����8�5�3 
  
��������������������    �8���
����8���
����8���
����8���
���    2222, , , , ��
��
��
��
    �����3�����3�����3�����3    ��������������������������������    �8���
����8���
����8���
����8���
���    2222, , , , ��
�,��
�,��
�,��
�,    ��������������������    ��������������������������������3333    
  
6�� ����( ����� ��. >��������� ��
����� $����� ���(� ��������������������������������    2222@ �� 
	��������
�� 5� $�5���3 7�8� ��.���������� 
����� ����. >��������� ��
����� 
$����� ��������������������������������    ��������@3 N��, ��� ����,�, �5 �( 5� �����, �� ��������� ���(� �������� 
�� ($����
�)3 ��������	�
������ �.�� ��
��������� ����	����, >��������@ ��<� 
1�	�������� �� >�����@ ��<�� $�� �� ����, �� ������ ����� ��������� �� 
��	����8���5�3 
  
��	����8�5� ��� $����� ����� 2 >��������@ ($����
�) �� �5 � >�����@ (���
�)3 6� 
����� 2 >����
��, �� $��8	�
���� ���������@3 ���	�� 
� ����
���� �������� 
($����
�) �� $��8	�
���� �������� ($����
�)3 ��� $����� 5� �����, �� $��8	�
���� 
.����� �� ����� ��
 .���
,�
�� �����3 P���� 2, �� $��8	�
���� .����� �� 
>��������@ (��
�, �����, ��50�� ����� �� ��� �� D�� *	�
����� 2+�����)3 ��� 
$����� $�	����� 5�5�5�5�    ��������������������,,,, �� $��8	�
���� .����� �� �� ��
����� ������3 
  
;����� �C�5 2 ����� ��� $�����3 D� 0����0�� ��,�	���� 2 �� �� 
���� ����� 
.���� ����� ����
���� ����������, �� ���� 
���� 2 ������, ������� �� .����, �� �� 
������ �� .���� ����� $��8	�
���� ���������� �� 
���� �� .����, (�����(� �� 
.��(��, ���� ��5 ������= �� 
����� 2 ������)= �� ��� 5�������, 0����0�� ��� 
�����
 �� $�����3 ������ ��	( ���� �� ?8���	 ����	� ��� 2, �� ���� 8��	 ����� 

����� 2, (�� ����� ���������� .�����3 
  
  

9. ��	�����	�����	�����	���    6����,�6����,�6����,�6����,�    ����������������������������������������    ����C�����C�����C�����C�        2222 
  
��������	�
����� 
�� 0��	�
��	�
����� $���
���� ��, �� �������� .����� 
"���� ����� �
�	����� �<�+�� �0�,���,� 23 6� $��, 	�� �� .���� 
$�������	�
������, � ��5�� �������� �� .�����, ����( 
���� 2 �������, �� 
�� 
0�	��.����, ��0���� "���� �����, ��/ �	����, 
�� ����, $����� 2 ���0�� ����, 

�� ����$�	� ���� ���� ����, �
���,��� ���0�� 2 �����3 
  



 

�<�(���
�� �� �����:�< (���	�������� ������� ��	���� ���
 ��	���� 2 
�����+ 	�����(�, �� �����
����, �������	, ��������( 2, �� ���� ���( ��4�� ��
 
�� ����/����� "���� 6���������� ��+. �����, ;���� �� "���� �����3 
  
6�� ��	��� .���, ��� *	�
����� ����
��, �� ����������� $�	, ����( 5��( 
$����0��� ���� 0�	�$���, �� D� ����, $�	 ������ ���������� 
�� 
$�������	�
������ $��
�,�� >��������@�� .���� �����, ��� .���, ����, $�	 
������ ����, ����� 4�����, �� .���� �<��
� ��4�� ��	������� 0�	������� 
	���� �0�	�
��, ��0���� �� 
�	���� B� ����� 0�	���������3 
  
D�� 0�	����������� �� 
$��8	�
���� ����� 4��� .���,�� 
����$�������$�������$�������$���, , , , ��
�����
�����
�����
���, , , , &������&������&������&������, , , , P������P������P������P������, , , , 
"������"������"������"������, , , , 6�����6�����6�����6�����, , , , 6���6���6���6�������������������, , , , ������������������������    �� 
����, $�	3 D�� *	�
������� ����( 
.���,�� &������&������&������&������, , , , 9�	����9�	����9�	����9�	����, , , , 9�����9�����9�����9�����, , , , 
a���00���a���00���a���00���a���00���, , , , ���$���������$���������$���������$������, , , , ��
�������
�������
�������
�����, , , , ��������    
��	���������	���������	���������	�������    ���$���������$���������$���������$������ $�	3 E��( 
$����0��� �5 �� �����, ��� ��	�� 
$���� �,��� �� ������� 
�� 
�<�(���, 
�� ��	����8�5��� �� 
�����, �� �5 �������(� �������,�� 
������������������������    #���	���#���	���#���	���#���	���= �� >��������@�� 
.�����3 {��$�
�<�
�, ������ .���, 
$��
����� ����������= �� 2�� 
6�����,����, ��������, ��������, �� $�������� ��	������3 ��	��� /������� 
$�	 .���, �� ����( 8�	 $�	�
 $��
�,�� �  2�� ��5 2� �����, ����$�	� D� 
.���, ����, ������, �� �������
 0�	���� ���, ����, ������ ('����� 5324-25)3 
��������� ��	�� �	������ 2, ��50�� N������� �8	���
� /�����
, �� $�	����� 
��� $��8(� ����
����� $����3 
  
��	�����	�����	�����	���    ������������������������    2222    ���
���
���
���
, , , , ���1����1����1����1�    ��������    $���	���3$���	���3$���	���3$���	���3 ՙՈրովհետեւ Աստուած խռովութեան 
Աստուածը չէ, այլ՝ խաղաղութեան։՚ (Ա. Կորն. 14։33)։ 6� ��	��� ��� ��	���,, �� 
D��� 0�8	��( ����� ��+�,��, �� ����
����� $�	 .���, $��
����� ����������, 
������ $��
 5
� >(����, ����� ����� ��@ ����.���� ����� $��0���
, (�� ��5 �� 
��	��� ��� 	��, �� ���������,3 
  
;����� ����� 	������������� $�	���� ��( ��	����8�5� ������� �� 
$�����
�����3 6� �������� .����� >����� �����@ 2 (�� ������
�� ��� ��������� 

�� �����<����, ������ ��	��� ��5�C� ���8�5�, ������� $�����
���� ��0���� 
��	����8�5� ��	������� ��� �<��� 6�����,����, �������� �� �������� 
����������3 ՙԲայց նախ այս բանն իմացէք, որ Գրքերի ամէն մի մարգարէութիւն իր 
յատուկ մեկնութիւնը չունի, քանի որ մարգարէութիւնը ոչ թե ըստ մարդկանց կամքի 
տրուեց երբեւէ, այլ Սուրբ Հոգուց մղուած է, որ խօսեցին Աստծու սուրբ մարդիկ։՚ (Բ. 
Պետրոս 1։20-21)։ "���� ����� ����
��, 8��/�, ������ $��
����� �� .���
,�
�� 
����������, �� �5 ��  ��$��
����� �� ��
�0�
�, >��� ���@ >��� ���@ �����3 
 

 



 

10. BC�5BC�5BC�5BC�5    2222    "����"����"����"����    ��������������������    >&
�	�������@>&
�	�������@>&
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�	�������@ 
  
���$����� &
�	�5� ��������,��, �� ������ /�������� 0�	� �
�	�� "���� �����, 
(&��
�� 136-8)3 P���( �<�(���, 1-�� ��.� 5-�� $�������, ������ �� �8�
��	����� 
���, �� ����( ��� �
�	������� 0�	� �	������ �� (��� 1��� $�	�3 ��������	��� 

�� ����
�� 7����$  1���, "���� ����� �
�� �� �,��, �<�(�������� (P���( 234), �� 
���
���,����� ���$����� &
�	5� �� ������ #���	��� �����������������3 
9�	��� �<�(��� ���,, �� "���� ����� �:��, ����, ��� (P���( 2317 �� 33)3 

  
 ������ $�	�, "���� ����� �
�� 
*�<�������, �� ����8 $��������� 
��� (P���( 10344-45)3 "� ����� 
0������ 2�, ��� "���� ����� 
>�:����@ 2�, 
�� ��4� >�	�����@ 
2� "���� �����, (P���( 10345 �� 47), 

�� >�
�	����@ 2� "���� ����� 
(P���( 11315-17)3 ����� ��� 
�
�	����������� ����+�0�� 
$�+������ 2� +��� �
�	�������= 

�	������ #���	��� 0�	����3 
ՙՃշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, 
եթէ մէկը ջրից ու Հոգուց չծնուի, չի 
կարող Աստծու արքայութիւնը մտնել՚։ 
(Հովհ. 3։5)։ "�"�"�"�    ��(������(������(������(����    2222    $����$����$����$����    ��������    

����������������������������    ��������������������    $������������,$������������,$������������,$������������,    ��������    ���(�,���(�,���(�,���(�,, , , , ��������    :�.��
���:�.��
���:�.��
���:�.��
���    2�2�2�2�    $���	�,�����$���	�,�����$���	�,�����$���	�,�����    ��0����0����0����0��    
����	������	������	������	��    ����������������    ��4��4��4��43333 
  
N���� ��� .��(��� ����� �8���
������� �����3 "���� ����� 	����� 2 ��	�� 
/��������3 ���	�,��� �
�	������� ��	5��� 2 ����� $���	�,������� (P���( 
2338-39)3 9���� �<�(��� $��	��, �� �����
 "���� ����� �	����� 2��= ��� $���	��� 
2�� (P���( 1932)3 P���( �<�(���, ���(� ��4�������� 2 ������� ��0(��, ��� 
�����
 �,���� 2�� "���� �����3 N���� 0����������� ��� �� ����� �
�	������� 
	��� 2 �������� �������� /�����
, $���	�,���� 
���(���3 
 
�
�$��	 2, �� D�� *	�
����� /�����
, �
���,�� ��������� +�.+�.�5 
��������������� �������� 52�� .�����3 "� ��� ����
� 2�, �� 
�0��� 2� 
$��
����� �� $������
,�
�� ��������� 1�	�������� $�	, ���� ���� 2�� ��� 
�����
, �� �5 � ��5 �� �� ������ 1	�� ��
�� .���
,�
�� �����3 7�	 $������� 

��, ��� �����
 �,���� �� "���� �����, ���, ��������� ����� �5 �� �8���3  �����( ��� 
��0(���3 
 
����������	�, 
��? /�����
 $�	�= �<�(������� ������ 2�� ��	�� 1������� 
$����3 6�� ����( ���+�,��,�� ����, ���(�, ՙԵւ մինչ նրանք աղօթքի մէջ էին, 
շարժուեց այն տեղը, ուր նրանք հաւաքուած էին։ Ամէնքը լցուեցին Սուրբ Հոգով. ու 
համարձակութեամբ Աստծու խօսքն էին խօսում։՚ (Գործք 4։31)։ &��5 ���, �<�(������� 
����� ��
 ����� �,��� 2�� "���� ����� 9��	�
��	�� 1��= �� $��� ����( ����, �� 
�,���3 ��8�	�
���� 2 $��8��� 	���8��/�, ���, ��������� ����� ��� 5� 
$�8�	�
����3  



 

  
��������� ����� �5 �� ��� 5� $�8�	�
���� ��� "���� ����� �+�� "�������� 
�������4���� ��� (P���( 8314-17). ��� 6��0��,� ���(���� ���4� �
�� (P���( 
8338). 6�� "����, ���4� ����� ���� 9���� �<�(��� (P���( 9317-18). ��� �� 
���������, 6����� &���� (P���( 1338-11). �� ��� 9���� �<�+�� ����� (�����, 
�������� (P���( 13344-52)3 ;C�;C�;C�;C�����    2222    ����������������������������������������    .�����.�����.�����.�����    ������������    ��������������������    ��0(�����3��0(�����3��0(�����3��0(�����3    6�6�6�6�    
����������������������������������������    .���
,�����.���
,�����.���
,�����.���
,�����    $��8($��8($��8($��8(    	��� �������, ������ �� 
� $�8�	����	��� �������, ������ �� 
� $�8�	����	��� �������, ������ �� 
� $�8�	����	��� �������, ������ �� 
� $�8�	����3333    "�"�"�"�    
��,�$��	��,�$��	��,�$��	��,�$��	    ,���,,���,,���,,���,    2222    	����	����	����	����, , , , ��������    ��������    5�5�5�5�    0�	�$��0�	�$��0�	�$��0�	�$��    ��� ����� ��0(�����, ����� ����� ��0(�����, ����� ����� ��0(�����, ����� ����� ��0(�����, ��    ������������    $����$����$����$����    5�5�5�5�    
$�8�	�
���$�8�	�
���$�8�	�
���$�8�	�
���3 3 3 3 "���� ����� �,�����= �������� .����� ��(��������� 5� ����� �� 
����� 
523 &�������&�������&�������&�������    ��8	��8	��8	��8	    �
�	��
�	��
�	��
�	�    �<������<������<������<�����, , , , ��������    ���	�����������	�����������	�����������	��������    ����(����(����(����(    5��5��5��5��    $�8�	�
���$�8�	�
���$�8�	�
���$�8�	�
���    
����������������������������    
��
��
��
��    ���$��������$��������$��������$�����    &
�	�5�&
�	�5�&
�	�5�&
�	�5�    ��������������������������������    .������.������.������.������3333 
  
��	����8���5� 2 ��� ������� ��0(��� �0�,���,�3 P���( �<�(���, ���(� ����� 
0�	�������� 2 ��� 0�	�$������3 ��� ���(� 5���� $��$������ 
�� .��	������, �� 
0�	��
�� ��(��� ����= 
��	�������� 2 ��	������ 
�� 
����� ��0(��� ���3 
;�8��������� 5� 	����� ������
�� ��0(����3 P���( �<�(���, ���(� ��� 	���� 2 
��$����:�
 �� 0�	
�� �������� .������ �����, �� ��� 2� ����� �� 1�	��������� 
$���� ��0�� $��
�����, .���
,�
��, $������
,�
�� �����3 
  
9���� �� D�� *	�
����� ����� $�����
���� 5�� 1�	�������� >"����>"����>"����>"����    ��������������������    
&
�	������@&
�	������@&
�	������@&
�	������@    ����, ���, ����� �� �� "���� ����� 	����� 2 ��	�� /��������3 "���� 
����� ��	5��� 2 ����� $���	�,�������� ����$�	� ��.  ՙժառանգութեան 
առհաւատչեան է մինչեւ այն օրը, երբ կատարելապէս կը տիրանանք փրկութեանը՚։ 
(Եփեսացիներին 1։14)։ 
  
�<�+�� *����,����� 12-�� ��.� 13-�� $�������, 9���� ����� 2 � ����� 
$���	�,������� ����� �
�	��� �� #���	��� ������� ��<����� ��0�� �
���,�3 
6:���,������ ����� 5-�� ��.� 18-�� $������� �� 
�5 2 ����� >"���� ����� 
�,�����@3 ����������, $�����
� 
���� 2 �� ��< ���0�� ����, �� ,���, 	� �� ����� 
�� ������� ������, 
�� �8	�
�� ������3 9����� 1�	�������� 2 �8	�
�� ���� 

��0�, ,���, 	���� �� (���	�������� �8	�0�� 0�	( 2 �,��� �� �0��� "���� �����3 
D� 52� ����� �� ��	������ :��4�<����� �����, �� ����
��, :�.�
��0��� 2� �� 
��� 
��0���3 
  
9���� �<�(���� ������ �5 �� �8���� 5
� �<�+��
����, �� ����� 0����� ��
�� 
:����� 	���� 1�$������� 23 Q����
, �� 5� ����� �� ��������� 0����� �0�,���,� 2 
$����� ����� ����� ��/� �� ���
�������3 �<����,������ ����� ����
� 12-�� 
��.��� �� �������
 5� $�8�	�
��� ��������� ����� ��0�� 
����� 0����3 6
���,�� 
�<�+�������� 0��	���� 52�� ��������� 0����� �������, ���= �����,������ ��� 
������ �� $��
����� ����� �������3 (�.  ��. 331-2, ��  �	. 135-9)3 
  
;C��  2 �0�,���,� ��	�� ������3 BC�5� 2 :��	���, �� ��	��� ��� ��+ 23 &����&����&����&����    D��D��D��D��    
����������������3 3 3 3 6� �����( ����8�����, �� �������
 �����( ��� �	�������, �� 2 ���
 
�0�,���,�, �� ��	�� ����� �<�+������� 2 ���3 
  
6� ���8�5��� ��( �0����� ��	�� ������ �� �� ��� 
���(��� ,���, �� 	���� "���� 
����� 0	������� (P���	�,�� 5322-23), �0� ��� /�����
 ���( 
�0�,��,��( �� 
��	�� ����� �,���� 2 ��� �	(��� �� ��	���3 #���	������ ��� 	�0��� ��� ����� 
�
�� 2 �� ������ #���	��� ����� �� $���	(� 2 �
�����3 



 

 
 

11. ������������������������������������    6��(6��(6��(6��(    &��
 &��
 &��
 &��
 ��8�	�
���������8�	�
���������8�	�
���������8�	�
������� 
  
6�� �� ��4 $���	��� 2  ���+ �� D�� :�
����������, �� �	����� 2 "���� �����3 
�����, ;���� �� "���� ����� ������� �� ��0�� ��
, �����, �� ����/����� ��	���3 
N��, ��� �����(��5���� (���	���� �� �	����� 2 "���� �����, �������C� 2 .�����3 
P���( �<�(���, ���(� ��4�������� 2 ������� �/8
��������� �� ��� $��8(���, 
���, ����� ���(���(���(���(    ��0(����0(����0(����0(��= ��� $��
�����$��
�����$��
�����$��
�����    ��������������������������������    ��������     .������.������.������.������ ��50�� 0�	� 	�����( 
$���3 "� �8���
��� 2, �� ��� �<�(������� (������� 2�� ���	�����, �� �
���,�� 
$��	�	���= �������� .����� ������
�� 0�	�$�� 52�, ��� ��	������ ��0(, 3 
 
�������� .����� "���� �����, 	���� 0���� 2�3 N��, ��50�� ���� 0����, �� ��� 

����
����
����
����    2222    5���8�$���5���8�$���5���8�$���5���8�$���3 �������� .����� $���������� �8�� 52�, ����$�	����$�	����$�	����$�	����    
*����,�����*����,�����*����,�����*����,�����    6
���,��6
���,��6
���,��6
���,��    $��$��$��$��������������    55552222����, (��� �� 
����( ��,�$��	 ��������� 2�� (331-3)3 
&������� ��� ���� �����5��� 2�� (531)3 ;����� 
9���� ����, ������ $�8�,���� 2 ��	����8�5� 
1���(�, �� 0�	( 2 ��������. ՙքանզի օրէնքի մէջ 
էլ գրուած է. Օտար լեզուներով եւ օտարոտի 
շրթներով պիտի խօսեմ այդ ժողովրդին, սակայն եւ 
այնպէս նրանք զիս պիտի չլսեն, ասում է Տէրը։՚ 
(Ա. Կորն. 14։21)։ 
  
9���� ��� $������� ��+������ 2 6����� 
&�������������3 B������� /��������� 4�.���, 
����������� ��	�� 0�	�������, �� ����, 
	���, ����������� ��+�,��3 ��	����� 
��	��� ����, $��	��,, �� $�	������ ����( 
�� 0�	������� 0�	� ����� ����������, 
6�����,�����, 1	��= .���
,�
�� 
$�������
�� ����������3 ՙԱյս ժողովուրդին 
հետ, ան անհասկանալի շրթներով եւ օտար լեզուով պիտի խօսի՚։ (Եսայի 28։11)։ 9���� 
	������ 2 ��������� 0����� 6����� ��� ������������ ��+ ��0�� �8�� B��������3 
B� �������� >��� /��������@ ��<��� ���������� �� ����� B��������3 *�������� 
�������� .������ 5���8�$���� 52� �	������� .������ $���	�,, ��� ����$�	� ����( 
��	����� 2�� "���� P�(���, �� ����, ������,���� 2� ��� ?�8� 1�	���������3 
  
��������� 0����� �0�	�
�= �� ��	�� 0�	������� B�������� :�.��,��� 2�, 
�	���� 2 ���( $��������� P���( �<�(���, ��(���, ��� ��������� $�8���� ��3 �<�+���<�+���<�+���<�+��    
$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����    P���(�P���(�P���(�P���(� 2 2 2 2----��������    ����.�����.�����.�����.�    2222, ��� ��������� .����� ���������� 2 ��0�� 
�<�(���
�� (����5�
�� �� ���	������ ����
, ���,����� 6����� 28311-� 
��������������3 *���( �� /�����
 5
�� �� �<�(������� 1	�� �������� �������� 
���	����� 	�������� $����3 ��	��� �����
�� ��� 0�	��8� $���$���,, 
����, 	���� ����� ��� $��8��� 0�����3 ��������	��� 1�� ՙկային Երուսաղէմում 
բնակուող հրեաներ, երկիւղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։՚ 
(Գործք 2։5)։ 6� ��� �<�(������� ՙսկսեցին խօսել ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ Սուրբ 
Հոգին նրանց խօսել էր տալիս։՚ (Գործք 2։4), ���
�������� $��, 	��,��. ՙինչպէ՞ս է, 



 

որ մենք նրանց լսում ենք մեր իւրաքանչիւրի բարբառով, որ ծնուած օրից խօսում ենք։՚ 
(Գործք 2։8)։ D
�	�,�( �� ����( ������ $������ 2�� ����8 ��
�����, /������, �� 
.����� 2�� ��� ��
����� ��������� �� �����<����, ���, ����,�, �����(��5����� 
���	����� ����� 2� �� ��
�� ������3 6����� �������������� ���
������� 2�3 
  
��������� ��
������
������
������
����    $�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����    P���(P���(P���(P���(    �<�(���,�<�(���,�<�(���,�<�(���, 10 10 10 10346346346346----������������    22223 ��� ��0(��� ���4��� 
���	����� (����5������� 2�, �� ��� ����� �<����,� *�<�������� �� ��� 
��	���(�� ���4� ������3 ��� ��0(� 
����� 52 ��������	��� ��0(�, ��+�	��, 
����$�	� 9�	��� �� :��4�<����� ����� ���,. ՙեւ երբ սկսեցի խօսել, Սուրբ Հոգին 
իջաւ նրանց վրայ, ինչպէս որ իջել էր մեր վրայ սկզբում։՚ (Գործք 11։15)։ *�<������� 
	�� ��+, ��������� .����� $������� $���� �8�� 2�, ��� /�����
 ��� ���	����� 
(�������� 2� (P���( 10344-46)3 
  
D���D���D���D���    ��(���(���(���(� 19 19 19 1936363636----������������    	������	������	������	������    ��(��(��(��(    ������������������������    $�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����$�8�	�
����3 '��4��� ��� �0�	�
� 
(����5�
�� �� ���	����5�
�� 2�3 6�� 9���� 6:���� ���,, �� ���$����� 
&
�	�5� 12 �8�
��	��� �	��, �� ����, $��,��,. «Երբ հաւատացիք, Սուրբ Հոգին 
ընդունեցի՞ք»։՚ (Գործք 19։6)։ 6:����� ��� �����
� ����( ����, (���	���� 2�� 
$�������, ����$�	� ����( ���$������ 0�	���� ���� 2�� �0�����,3 ��	�
 2 �� 
$���	( 
� �� :�
����� 2 �<�+�������, �� $���	( 
� �� 5� :�
���3 ��� ���+��� 
��4����� �� ��$��, �	�����
�� $���	(� 2, �� "�	���� �� ����� ����� ����� 
(��
���� 2319, &��
�� 537)3 ��� ������ �����, 8�	 �����
 
�� �� ������ 
#���	���� $���	��� �� ��0�� ����, �� �������
 ��0�� ��	�� ;���, ���, 
�
�	����� 
���(�� 5�� �0����3 9���� ����
�,��,, �� 6:�������, ���$������ ��� 
�8�
��	���� ����� �.�� ����� ��� 2��3 6�� �� ���,, �� ����( :�
����� 
?���0��$�� 5��, ����, ���, �� ����, $���	(� 0�	( 2 $������ ������ #���	��� 
���3 ՙԵւ երբ այս լսեցին, մկրտուեցին Տէր Յիսուսի անունով։ Եւ երբ Պօղոսը նրանց 
վրայ ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջաւ նրանց վրայ. լեզուներ էին խօսում եւ 
մարգարէանում։՚ (Գործք 19։6)։ '��4��� 	������ ��(, �� ��������� .����� ����� �� 
�0�	�
 ����= ���	����� 	������ ��� ����������3 
  
"���( �� ���
 ��0(��� ��� ��������� .����� ��4�������� 2 ��	����8�5���3 N�,� 
��� �� �. *����,����� $�	����,, �5 �� ��� �<�(���
�� ��� �5 �� ��� 5� 
$�8�	�
��� ��������� �����3 ��� 0����� 	���, ����� Q���(� �� 7���$(� ��� 
��+��
��� 8�+�����3 ���8(���� 0�������� 8������
��,�� �<�(���
�� ������, 
��� 	�
���� D�� *	�
����� ������ 2� $�	��� ����������� $����3 
 
 

12. ��������������������������������    ������������������������    ������������    ����	��������	��������	��������	����    &�+&�+&�+&�+ 
  
"���� ����� ���8�5��� 2 ��������� .���
,�������, ��50�� 9���� ���, 
*����,������ �<�+�� �� ����
��� 1237-11, �� ��50�� 	����( P���( �<�(���, 
��(� �2+3 
  
N��, ��������� .���
,������� 
���� 2 ��� ����� ��� 
��0����3 ;5-(���	������� $�� 
�� ��� /�����
������, $��
��� .���� �� ��������3 &� (���  $�� 
������ ����, ��+ 
����� �������� .������ 
�����������3 "� �5 � �����+�
�� �� 
����
��0��� ����� 



 

2�, ��� �� 8��( ���
���, ���
�,�� .��(��, �� 
�5���� 2 $��,�
�� .���
,������ 

�� �<������� .���
,������ (ecstatic speech): 4 
  
��� �<������� .���
,���������� ����� $�� 6��0	���,, #. �. 	�����
����� 
����, ����� �����(��� ��������� �����3 ��������	�
�� �����
�� �8.��$��� 
'����� $����� ���������$����� �� "������� (����$����� .����� 2�� 
��$������
,��� �� ��$��
����� ������3 D������
 ������. '�������� ������ ����, 
��+ 0������
��� 2�� �����5 
�� ����,�
�� $�����?�
 �� �<������� 
.���
,���������3 D���1����
 ��������� 
�	������ 2�� 
�.������� �� ������ 

����, �<�+�� ������35 
  

6<������� .������ ����� �
������
������ 
�<�	 �� $�����	�
�� 
������� ����� ���	����3 
��� ������	��� '����
�� �� 9����
�� 
�������, 
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lips) but the language center of the brain does not organize the signals. The person can be conscious or in a 
trancelike state. 
5
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��+…3 P����������� ���$����0�� �����,����� �� �� ��������, �� ���
����� $�8	 2 
�� ����� �� ���� :�:��� ��� ����..3@ 8 
  
>P����������� �����,����� 	����� 2, ��5(�� 2� �� ����	�
,���� 
�	���� ��� 
��.������3 ��� �<������ �� �� ��	�$��	���� 2, ��� 5�:�� �� 
�.��� ���� 
$�	��
 �� 
����
�� .��� �
�
���(����,, �� ��	�$��	���� 2 ������ 
����
���,��� 8��/��4����,3 D������
 ������
�� $�	
��8�
�� 8��/�������, 
��� $�	��� �	���� ��+�	���� �� 4������ $�5���
�� 
�������������� 
����������, $�	
��8���� �� $�	��
 �� .���, �� �������
 ��� .��� ��
������= �� 
>������,���@ 2 �����������	��3 B�
 ������������� ��
������������ ��8	 
�.��� 
���� ��� .��� $���	(� 
�� ���������� ���	���,@3 9 
  
z
�	�	�
 
�� $��,�
�� .���
,�������, �������
 ��� ��	��
�� ��0�� 
�����
��= �� �� ���
�� 
���������� 2, �� 
����� 2 �������3 ����������  >.����@� 
$��8( 52 �� 5� 
���� :��	 ����� "���� ����� ���
�������3 *����,� 
(���	�������� 
������ 2�� �� ��� ��������� .���
,������� ��5 �� �� ������
�� 
���8�5���� :��	 2�3 "�
���, 9���� �<�(���� ���� 4��, ����
�,���� ��(, �� �� 
.����  *����,� (���	������� ��
�0�� �	�,�� 2�� 1	�� ���������� .������ 
$����� 0�����, ��
��� ��������� 
�0
��� 2�� ����, �	�,�� 0�����3 
*����,�����, �� (����� 8�8	��� 2��, �� �������� .����� �
�$��	 �0�,���, 2� 
$����������, 8�	 $�������� ������ ��� /�����
 $����� 
������� 
����, 
$��,�
�� .���
,����� 	���� 
������������,3 '� ������ ����( ��	����� 2�� 
#���	�������� ����� 
����� �����,�������, ��50�� ����3 ՙԵղբայրնե՛ր, մտքով 
երեխայ մի եղէք՚ ����� 2 9���� �<�(���� (Ա. Կորն. 14։20)։ 9���� �
�	� 5�����= � 
�������� .����� ���.�������� 2, ��� ���.�������� 2� �������� .������ *����,����� 
��$�� 0������3 9���� ��+������ 2 6���� &������� 28-�� ��.� 11 �� 12-�� 
$��������, ��0���� ,���, 	� � 1	�� ���������� .����� ��8	 2� ����,�
 ��+�, 52� 
����
��, ��	�,����� ��	����3 
  
9���� ������� 2 ����, �	�����
��0�, ��0���� 1��� ����,, �� ����� ��� ���� 
��������3 D�., �� $�8�,���� 2 *����,������ ����, $����� ��,���� (�. *���. 
1232), �� ���	�
 1����
 2 	����, �� ,���, 	� � ���� .��( ��	�� 
����, ���8�5��� 
52 ($���� 3)3 9�	������� �����������, �<�+ 0�	( 2 �� �	������ (�. *���. 14329, �. 
����. 5320-21)3 ��	��� �5 �� 0�	��� 5� ���8�5���, �� $�
����� 2 B� 	��� 
0�	���������� 
�� ���� ?���0��$��3 6� (��� �� 0�	������� 0�	( 2 
�	�������, ����( ��� 0�	( 2 $��
�,����3 '�� $���� 9���� ����� 2 �� �� 
�������5 5
�= ��������� 0����� ��4��
�� 1�	�������� $���� 2 0�$���� (�. 
*���. 14328)3 
  
��������� ��$���	���� $���� $��8( 2�. ��� ��4��, $����= ��(�� ��<�� ��	���� 
52�� $���	��� �� :�	���� 2�� �0�,���,��� (�. *���. 14322)3 N��, �� $�������� 

�� 1	����� �
���,� $���(��� �� 	����� ���� ���� �� ���/�����
 1	�� 
���������� $��8��� .����� ��= ����( 
���� 2 ����� �<��
� ���4���� .���������, 
������ �� ����( $����� ��, .�� �� �� 
�� ����� 	���0�	����� 	�
 �� (�. *���. 
14323 �� P���( 2313)3 *���C� 2( ����
����, �� ���� ��$����
�� 0�	�$���� ��� 
�� 	���� $�������	�
������ .������ ���
��, $�	�
�� 	�0�	
�� 
                                                 
8
 J.I. Packer, Churchman, Vol. 94, 1980, pages 108-109. 
9
 Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, 1983, page 120. 



 

��/����������, �� �����:�� �� ����$�� :�<( 
	�, �� ���� ������� 0�$� �� 
B�����
�� $���	(� ��+= $�<�� 0�$���� ��� 	���
� >(���	��������,@3  
  
���������, ��0�� $��8(, ����
��, 5�� �<�+������� ���  ���+ ������ #���	��� 
$���	(� $����������� �� �?���3 ����	���� (���	�������, �� ����� ��
 
$���	(� ��+ ��, 0�	( 5����� ��� 	���
 >8���@>8���@>8���@>8���@    ������������������������������������ (,��,����
�� ������), �� 
����� $��
���� :�:�.��������� �� 0�	( ������ ��	��� �� $�����= ��� 
:�:�.����� �� 
� 
�5�� "6�3 ��������	�
������ 
����, ��������� .����� 
���� 
2 ��$�	�0�� 
�� .������ 
��0�� ����� ����3 N��,, �� 
���� 2 ��� "�	����� 

����, ����� ����…3 
 
 

13. �<�+���<�+���<�+���<�+��    *����,�����*����,�����*����,�����*����,����� 13 13 13 13��������    P���.P���.P���.P���. 

 
���� ����� ��( ��� $��,�� �. >���������>���������>���������>���������    0�����0�����0�����0�����    ���
���� ���
���� ���
���� ���
���� �����������������(�(�(�(    ��	����	����	����	��    ������������������������    ��������    
��C����C����C����C��    2222    �
���,���
���,���
���,���
���,��    $����@$����@$����@$����@3333 ��	��� �� 0�������� 	���� 2 ��� �� 
�����, �� ��� 
	��� 0�������� ,��
��� 5� �	���� ��� ��	��� 0������, �� ��������� 
.���
,������ ��0����� 0�	( 2 ���� �
���,��� ���� $���	�,�� �
�	���� 

����,3 '����, ����� 
������ ���� 
� �� ��	���� 5� 
����� �� $������
�� 2 ���� 
(���	������ $����3 
  
'�<���� ��( �<�+�� *����,������ ����� ����
� 13-�� ��.��3 ��8��( ��= ��.���� 
����� �����, �<�+ �� $�	� �
��= 12-�� �� 14-�� ����.������ 2, ��� $����� 0�������� 
$��,� 2 8�8�:����, ����$�	� ��������� $��,� ��� 0����� 2�, �� ����
���� 
5���8�$���� 2� *����,����� 
����,3 
  
ՙԵթէ խօսեմ մարդկանց լեզուները եւ 
հրեշտակներինը, բայց սէր չունենամ, կը 
նմանուեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ՝ 
ծնծղաների, որ ղօղանջում են։ 2Եւ եթէ 
մարգարէութիւն անելու շնորհ ունենամ եւ 
հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ 
գիտութիւնը, եւ եթէ ունենամ ամբողջ 
հաւատը՝ մինչեւ իսկ լեռները տեղափոխելու 
չափ, բայց սէր չունենամ, ոչինչ եմ։ 3Եւ 
եթէ իմ ամբողջ ունեցուածքը տամ 
աղքատներին եւ իմ այս մարմինը մատնեմ 
այրուելու, բայց սէր չունենամ, ոչ մի օգուտ 
չեմ ունենայ։ 4Սէրը համբերող է, 
քաղցրաբարոյ է. սէրը չի նախանձում, չի 
ամբարտաւանանում, չի գոռոզանում, 
5անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի 
փնտռում, բարկութեամբ չի գրգռւում, չար բան չի խորհում, 6անիրաւութեան վրայ չի 
ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտութեան վրայ. 7ամէն բանի դիմանում է, ամէն 
բանի հաւատում է, մշտապէս յոյս է տածում, ամէն բանի համբերում։ 8888ՍէրըՍէրըՍէրըՍէրը    երբեքերբեքերբեքերբեք    չիչիչիչի    
անհետանումանհետանումանհետանումանհետանում. թէ մարգարէութիւններ են, պիտիպիտիպիտիպիտի    չքանանչքանանչքանանչքանան. թէ լեզուներ՝ պիտիպիտիպիտիպիտի    լռենլռենլռենլռեն. թէ 
գիտութիւն՝ պիտիպիտիպիտիպիտի    անցնիանցնիանցնիանցնի. 9քանզի շատից քիչը գիտենք եւ շատից քիչն ենք 
մարգարէանում։ 10Իսկ երբ գայ կատարեալը, շատից քիչը կ՚անհետանայ։ 11Մինչ երեխայ 
էի, խօսում էի ինչպէս երեխայ, խորհում էի ինչպէս երեխայ, դատում էի ինչպէս երեխայ. 



 

իսկ երբ տղամարդ դարձայ, երեխայականերեխայականերեխայականերեխայական    բաներըբաներըբաներըբաները    միմիմիմի    կողմկողմկողմկողմ    թողեցիթողեցիթողեցիթողեցի։ 12Այժմ տեսնում ենք 
աղօտ, ինչպէս պատկերը հայելու մէջ. իսկ այն ժամանակ պիտի լինի դէմառդէմ։ Այժմ 
շատից քիչը գիտեմ, իսկ այն ժամանակ կը գիտենամ՝ ինչպէս որ Նա ճանաչեց ինձ։ 13Բայց 
արդ, մնում են հաւատ, յոյս, սէր. սրանք՝ երեքը. եւեւեւեւ    սրանցիցսրանցիցսրանցիցսրանցից    մեծագոյնըմեծագոյնըմեծագոյնըմեծագոյնը    սէրնսէրնսէրնսէրն    է։է։է։է։՚ 
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բայց սէր չունենամ, կը նմանուեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ՝ ծնծղաների, որ 
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9���� ����� 2. ՙՍէրըՍէրըՍէրըՍէրը    երբեքերբեքերբեքերբեք    չիչիչիչի    անհետանումանհետանումանհետանումանհետանում. թէ մարգարէութիւններ են, պիտիպիտիպիտիպիտի    չքանանչքանանչքանանչքանան. 
թէ լեզուներ՝ պիտիպիտիպիտիպիտի    լռենլռենլռենլռեն. թէ գիտութիւն՝ պիտիպիտիպիտիպիտի    անցնիանցնիանցնիանցնի՚ (13։8)։ "��� 0�$��+(� ��8	 2� 
������� 2, ������ ���� �����8	 0�	� ����3 ;� ��� ��	����8�5� 
����� 
�	����� 

�� �����+�
�� 2 ������, ����� ��� $��	��������� 5�� ������ ��	���,. ��5 

��.����8�
��� �������������, ��5 2� ��������������, $�	� ���� ��
�(�, 
$��	���� ��	������3 >&�����������@ �� >��	�����@ 0�������� ��������� 
����/�( �� ��<����, ��	����8�5� ��(��� �����+�
�� 
�����
���,�����3 
  
B�
 ��������� ����C�3 ՙլեզուները պիտի լռեն՚, ���������� >0�	��@. �����(� ����( 
���� 0�	� �������, � �C� ����, 
���(� ����, ����� $���	(� 5������� ��������� 
���.�����, ����$�	� 9����� �����,���� 2. ՙՄինչ երեխայ էի, խօսում էի ինչպէս 
երեխայ, խորհում էի ինչպէս երեխայ, դատում էի ինչպէս երեխայ. իսկիսկիսկիսկ    երբերբերբերբ    տղամարդտղամարդտղամարդտղամարդ    
դարձայդարձայդարձայդարձայ,,,, երեխայականերեխայականերեխայականերեխայական    բաներըբաներըբաներըբաները    միմիմիմի    կողմկողմկողմկողմ    թողեցիթողեցիթողեցիթողեցի։՚ (13։11)։ >������ 2�@ ��<� �� ������ 
��+= �������� .������ ����� 2 �����3 ��	�����, 9���� ��� ��	�� 
$��	������������ $���� �� (���	����
�� $������,���, �� ����� ��������� 

���(� 52� �����, �� ����� ������� ��+ �� $���������� 2 *����,������ ��������� 
��� $��,��. ՙԵղբայրներ, մտքով երեխայ մի եղէք, այլ եղէք երեխայ չարութիւն գործելու 
մէջ, բայց մտքով եղէք չափահաս՚ (14։20)։ D���� :��4�<������, ��������� ������ ��, 
��� (���	����� $���������� 2 ��	�� .��(��, ���5 ��������� ���.����� 
.���
,������ ��3 
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��8�� $�	�
������ 9���� ����� 2. ՙԱպա ուրեմն, լեզուները նշան են. բայց ոչ 
հաւատացեալների, այլ՝ անհաւատների համար. իսկ մարգարէութիւնը ոչ թէ անհաւատների 
համար է, այլ՝ հաւատացեալների։՚ (Ա. Կորն. 14։22)։ 
  
D8�� ��<� (���������� >�������@) D�� *	�
������� �<��5��� 2 ��$���	����� 
��	������� �� 0�	��� $��������� $�	, �� ��� 2 8�8	� ���$����� 20330-31 
$����������, ��� 
������ ��(. ՙԻր աշակերտների առաջ Յիսուս բազում այլ նշաններ էլ 
արեց, որոնք այս գրքում գրուած չեն։ Այլ այսքանը գրուեց, որ դուք հաւատաք, թէ 
Յիսուս Քրիստոսն է՝ Աստծու Որդին. նաեւ՝ որպէսզի հաւատաք ու նրա անունով 
յաւիտենական կեանքն ընդունէք։ ՚ D8������, �����(� $��8(���� ����( 5�� 
�	����� 
�<��, 0�	?�<����, ��� ��0���� 	���� ��	������� 0�	���� $�������3 

  
��������� ���
�� 0�8	��� >�8�� 2 
��$���	���� $����@3 6�� ��$���	��� 
���
� 5�� �� 0����� ���������� 2, �� 
�8���
��� 2= �� 0����� 5���8�$���� 2 �� 
�0�	�
�, 	����� ����	��3 ��� 0����� 
����( 5� 	���� �	�,�� ��4� 
��(��$�?�,��� 
�� ��(��:�<��������� 
$����3 7���$� �	�,�� ��4� �� �	�,�� 2 
0����0�� ��0�� 0����, ��� ��+�,�� 
��	��� 0�	� $��	��� �� 0�	������� 
��$���	�����3 
  
*����,����� �
���,���, ��������� ����� 
�<�+�,�� 5���8�$������� �� ���������� 
0�	?�<�� 2�, �� 9���� $��	���� 2 
��������� ���� �0�	�
�3 *����,����� 

$����� 	$��������� 0�	?�< ���4�� 9����� 
����, 	���� $����� 
���	����
�����, �� �� >���������@ ����� �� ?�<��� ����� 2. ՙԵղբայրներ, մտքով 
երեխայ մի եղէք, այլ եղէք երեխայ չարութիւն գործելու մէջ, բայց մտքով եղէք 
չափահաս։՚ (Ա. Կորն. 14։20)։ �������� >�����,@ ��<�, (�������), 
�8���
� $����� 

�� 5�:�$��3 D���(, ����, �������� .������ 5���8�$�����, ,���, 2�� 	���� ����, 
��5�:�$���������. �� ���(����= ��� ����
��� 2� *������ ��+ 
$���	�,��������3 �<�(���� ����, $�8�,���� 2 �� ����( #���	��� ��+ >���.� 2�� 
�����@3  ՙԻբրեւ մանուկներ ի Քրիստոս կաթ տուեցի ձեզ եւ ոչ՝ կերակուր, քանի որ դեռ 
կարող էլ չէիք. եւ հիմա էլ կարող չէք, քանզի դեռ մարմնաւոր էք։՚ (Ա. Կորն. 3։1)։ 
  
D���, $����� �?��� 4�.��������� 0�	?�< 2� $����������, �� ����( "���� 
P�(��� 5���	���3 6�����,������ ������� ����
� 8�8	��� 2 ��� 
�	�. ՙՀակառակ 
այն բանի, որ դուք ժամանակի ընթացքում ուսուցիչներ պէտք է լինէիք, բայց ահա 
հարկաւոր է, որ դուք սովորէք, թէ ինչ են Աստծու պատգամի նախատարրերը. եւ դուք 
կաթի կարիք ունէք եւ ոչ թէ պինդ կերակրի. քանի որ, ով կաթնակեր է, անգիտակ է 
արդարութեան խօսքին, քանզի երեխայ է. իսկ պինդ կերակուրը հասուն մարդկանց համար 
է, որոնց զգայարանները, քանի որ նրանք չափահաս են, վարժ են լաւը եւ վատը որոշելու 
մէջ։՚ (Եբր. 5։12-14)։ B�
 9�	��� �<�(���� ����� 2. ՙորպէս նորածին երեխաներ, մի՛շտ 
փափագող եղէք բանական եւ անխարդախ կաթին, որպէսզի նրա միջոցով աճէք 



 

փրկութեան համար՚։ (Ա. Պետ. 2։2)։ 6�� ��	�� ���(� ���	��������� ��	������ 2, 
��� /�����
 ���� $��	����� 2 $����� 8:������ �� 5��� 
�	������ ��	������� 
?���0��$��3 
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��������� ����� $������
,����� �8�� 52��, ��� $��	�	��� �8��3 6�� �<�(������� 
��������� 2�� ����� 8���$(�, ��� ����� 2�� ����$�	� ����( 5������ ��5 �����( ���( 
���1�, ��	�� ���+��
�� �� �����+�
�� $��	�������� �� ������ ���(� ���� D��D��D��D��    
*	�
�����*	�
�����*	�
�����*	�
�����3 ��	����8���5� ��<�� 
�����
���,��� 52�, ����� D�� *	�
���� 
5
��, �� �������
 9���� 52� 
��5��� �� �<�(���
�� 
�����3 ��	�����, ��� 
�<�(������� �� ����, $�	�������� ���,�� ������,� (�������� ���	�����= ����, 
0�	���� ��������� ��+�,�� $��	�	���� 2� $��������� ��+3 ��������� .����� 
$���� 2� 	���� ��� 0�	�����, ��� 0�	���������3 ՙՍակայն ձեզանում առաքեալի 
նշաններ գործուեցին ամենայն համբերութեամբ՝ նշաններով, սքանչելիքներով եւ 
զօրութիւններով։՚ (Բ. Կորն. 12։12)։ 62 $������( �� ������� �<�(�������, ��
� 
���1� �0���� 2, ��� 	����� ������� $����,��� ��������, �� 0�	� 5�������� �8��� 
0�����, ����$�	� �� 0�	� ������� ��� ���1��� ����,�� D�� *	�
�����= ��5 �� 
9�	���, 9���� �� ���$����� 5������ ��� /�����
 ��0�� �����+�
�� ��	�� 
���(�3 6��6��6��6��    ���1����1����1����1�    �����(�����(�����(�����(    ��	����	����	����	��    ���(=���(=���(=���(=    ��	����8���5���	����8���5���	����8���5���	����8���5�, , , , ���(���(���(���(    
���(�
���(�
���(�
���(�    5�����(5�����(5�����(5�����(    $��8(�$��8(�$��8(�$��8(���������    
	�������	�������	�������	�������    ��������    $��	�	����$��	�	����$��	�	����$��	�	����    ��	����	����	����	��    0�	����0�	����0�	����0�	����3 3 3 3  
  
D8������ 
�� $��8(���� $���������, ����� $������� 2�� 0�$��+���3 ՙԻսկ 
որովհետեւ հրեաները նշան են հայցում, եւ հեթանոսները իմաստութիւն են փնտռում՚ (Ա. 
Կորն. 1։22), $������� 2�� �� ������� �8�� 2�� ������ 	����� ՙՎարդապե՛տ, քեզնից 
մի նշան ենք կամենում տեսնել։՚ (Մատթ. 12։38)։ '��4���. ՙՓարիսեցիներն ու 
սադուկեցիները մօտեցան ու փորձելով՝ նրանից ուզում էին, որ ցոյց տայ իրենց երկնային 
մի նշան։՚ (Մատթ. 16։1)։ ՙՀրեաները նրան ասացին. «Ի՞նչ նշան ցոյց կը տաս մեզ, թէ 
իրաւունք ունես այդ բանն 
անելու»։՚ (Հովհ. 2։18)։ 
ՙՆրան ասացին. «Ի՞նչ նշան 
կ՛անես, որ տեսնենք եւ 
հաւատանք, ի՞նչ գործ կը 
գործես։՚ (Հովհ. 6։30)։ 
N���� ��� 0����������� 
�8�� .��������� 
$������ 2��, �� ����, 
0������ $��8(���� 
$���� 0�	� ����� ����, 
,����� ��.?���3 
  
&��( �� #���	��� ��( 
0�	
�����, 
5$���	�,�� $������� 
���� �8������ �	��, 
5��( ��
����3 &��(  ���+ 
0�	
���� 
$���	�,������ �����( ��	����8���5�, ������. ՙհաւատով ենք ընթանում եւ ոչ թէ 
երեւոյթների վրայ հիմնուած՚ (Բ. Կորն. 5։7)։ ���� ����� ��� ��������� $��8(� 



 


�	������ 2�= $������ ���
� 2��. ��0���� $��8(�� 	���� ��� ���������� 
���� 
������ ���	����� 	�������� �� 5$���	�,�� $�������� ,���, 	����= �� �������
�������
�������
�������
    
$���������$���������$���������$���������    ��/�����/�����/�����/���    2��2��2��2��    :�
�����:�
�����:�
�����:�
�����    ��������    ���	��������	��������	��������	�����    ������������������������������������    ����,����,����,����,    ����������������������������������������3 ��� 
������ $��	�	���� �� P���( �<�(���, 10345 �� 1936 $���������3 ՙԻսկ նրանք ելան 
ու քարոզեցին Աւետարանը ամբողջ աշխարհում՝ Տիրոջ գործակցութեամբ. եւ իրենց 
ուղեկցող բոլոր նշաններով հաստատում էին Խօսքը։՚ (Մարկոս 16։20)։ 
  
6� ���� ��4 ���1� �������� 2 ��	�� ����� .��(� 0�	�������, ��	����8�5�, 
����� ����8 ��	���� 5���� �������3 �<�(������� 1��(, ��� ��<�� D�� *	�
����� 
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��, "���� ����� ����, �
���( 
�����, �� $��	�	�, ?8���	�������, 
����, 0�	�������� ����
,�� �8�������3 6� ��� ��� ����� �� ���8�5��� �����
 
����	�,�� D�� *	�
����� ���������= ��� 	���
 $��	�	������ ����� 0�	( 
52��3 
  
D�� *	�
����� �� $�	
��8�
�� $�	��� �� $��	�	��� 2 �����8��� ����� 
:��	����, �� �����,���� � �8������ 	���� �� ���	����� $��	�	���� $����, 
$�	����� 2. ՙմենք ինչպէ՞ս պիտի ազատուենք, եթէ անհոգ գտնուենք այնպիսի 
փրկութեան հանդէպ, որ նախ հռչակուեց Տիրոջ կողմից եւ ապա հաստատուեց մեզ համար 
նրանց միջոցով, որ լսել էին այն. Աստուած էլ այն վկայեց նշաններով, զօրաւոր գործերով, 
ամէն տեսակ զօրութիւններով եւ Սուրբ Հոգու շնորհներով, որոնք տրուեցին իր կամքի 
համաձայն։՚ (Եբր. 2։3-4)։ 6�����,������ ����� ����
�, �� ����� 2 63 �� 70 
��
������ ��+�, �� ������ :��	��� 2 �� $�	�
�,����, �� ��� �������� ��� 4�<(�� 
���	����� 0�	���� 0�	( 2 $��	�	��� $��8(����� �� �8�������= ����( 2�� 
��(�� ����+�0�� $�+����,��  ���+ ��$��� �� $������� ��0(����3 
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&��� 0�	( 2 (����
� 9���� �<�(���� ������
��� $����� ������� 8���+, �� �� 
���
 	��� 2 �����+ ��	����8�5��� ��� ������ 0�������� ����� 2 .������3 
�<�(���� ����� 2. ՙԳալով հոգեւոր շնորհներին, եղբայրնե՛ր, չեմ ուզում, որ չգիտենաք։՚ 
(Ա. Կորն. 12։1)։ ������� ������������� ����� 2 >8���$���@>8���$���@>8���$���@>8���$���@. �������� 
������������� ����� 2 >0�������@>0�������@>0�������@>0�������@.... ���5 ��������� 5���� >0�������@ 
�� 
>8���$���@ ��<�, ����$�	� ������� ����� ����� 2 >a���>a���>a���>a���    	�	�	�	�    ��������    �����	�
��@�����	�
��@�����	�
��@�����	�
��@3333 
�����(� >0����@ ��<� 5
� ���	�� �� ����� 2 �������5���� 
����, ��0�� 
1/����
 ����
��3 9���� *����,������ ��<�,� ����� 2�. ՙՉեմ ուզում որ անգիտակ 
լինէք հոգեւոր (նիւթերին) մասին՚, ��8��8	 �
�	� ��������� $����� 0��������3 
  
*����,����� ����	�
 52�� $����� 0�������� �������� �����, ����$�	� 
�<�(���� ����, ���� 2�. ՙԴուք պակաս չլինէք եւ ոչ մի շնորհից՚ (Ա. Կորն. 1։7)։ 6�� 
9���� ����, ����� 2�. ՙչեմ ուզում, որ չգիտենաք։՚, �� 52� .����� ����, 0�������� 
��	����
����� �����, ��� 0�������� 
���<��� ����� 4�� �����3 D���( ��� 
��	��� � ��5 2�� $����� 0��������, ���, ����	�
 2�� 0�������� ?�8� 
1�	��������� 4����, ��50�� �0�,��,���� 2 ����, ����������� ���,(��� ���� 
	���� �.������3 
  



 

D�.(�� 0�������� ����� (����
��� ��,����, 9���� ����, $�8�,���� 2 � ��(�� 
$�8	������ �������� 2��. ՙԳիտէք, որ, մինչ հեթանոսներ էիք, ինչպէ՜ս էիք գնում-
գալիս անխօս կուռքերի մօտ։՚ (Ա. Կորն. 12։2)։ {�	 2����� �� ����� 2. >D�.(�� ��4 
���( 4�� ����,�� :��4�<���������� �����, ���� 	��( 4�� $�8�,��� 4�� 
$���������� 5�������� �����, �� ���	� ��
���� 2( ����������� "���� ����� �� 
����� ��+�@. ՙԻսկ հոգեւոր մարդը քննում է ամէն ինչ. եւ ինքը ոչ ոքից չի քննւում։ ՚ 
(Ա. Կորն. 2։15)։ ;���$�	� ����( ��������� 2��, ՙմանուկներ ի Քրիստոս՚ (3։1), 
0�������� ����, 
���<���� ��(������ 2� ��������� ���������, �� �5 "���� �����3 
N������ (���	������� ����, 	���� 0�������� ?�8� 5�� 1�	��������, �� 
$�	����� ����, ������� ��	�� ���(� $�	 $�����, 5��3 ;��� ��4 
���� 2 �� 
0�������� �.�� 1�	�������3 
  
����. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    "����"����"����"����    ��������������������    �
�	������
�	������
�	������
�	�����    ��������8��������8��������8��������8    525252523333  
 
��
�-"���������� �����,��� 2 ��� ���
��� � ��� ��4� �� �
�	���� 2 "���� �����, 
��0����� �������� 0�	� .���3 ��	����8���5� $�	�
���� $��	���� 2 �, ����� 
�
�	��� �� :�
��� ��4��� �	����� �� "���� ����� �
�	�������3 ՙՔանզի մէկ 
Հոգով մէկ մարմին լինելու համար մկրտուեցինք մենք ամէնքս՝ թէ՛ հրեաներ, թէ՛ 
հեթանոսներ, թէ ծառաներ, թէ ազատներ. եւ բոլորս էլ այդ մէկ Հոգին խմեցինք։՚ (Ա. 
Կորն 12։13)։ *������ ����� $���	�,������� "���� ����� �
�	������� �	�,��, 
���, ������ �������� 52�� .�����3 ��� 30 $������� ����� $��,� �. ՙմիթէ բոլո՞րն էլ 
լեզուներ են խօսում՚ ���0�� 2 8��������, �� 	��������
�� ����� �� 0�	��.�� 

���� 2 �������= >;E@>;E@>;E@>;E@3333 
  
"���� ����� �
�	����� ����� �� 0��� :��4�<������ 52 $���	�,���� :�
����� 

���(���, ��� �� ��� $��8��� ����(� 2 ��� "���� ����� ���4� �
�� ��������� 

�0��� 2 #���	��� &������3 N�,��4�
 ?8���	������� ��� 2, �� �5 �� ��� 
?���0��$ 5
� #���	��� &������ ��������, �����(� "���� 6
���,��� 
�������������3 ���� :�
���, :�
��� �� :�
����� ?��:�� ���� ��4 �
�	��, "���� 
�����, ���, ���� �
�	��� ��4 �������� 5� .�����3 ����� �
�	������� ��4� 
	�������� 2 #���	��� &����� ��+3 
  
T����8 0�	( 2 ����� 58:����� "���� ����� �
�	������� $�	���� 0�	������ $�	. 
ՙլցուեցէք Հոգո՛վ՚ (Եփս. 5։18)։ N���� $���	�,������� $���4��� �� ��� 
�	� 8���+= 
�� ���( 2 �8���
���, #���	��� ������ 2 �8���
���3 &
�	������� ����� ��
 
������� $���� 
�	����� .��$���� 2 "���� �����, ���, ���� 
���� 2 ������� 
�������� �,��� "���� �����3 9���� ���,, �� *������ ����� (���	�������� 52��, �� 
�������� 2�� .����� (�. *���. 1435), ���/�����
 �� $�	�
 ���,, �� ������ �
�	��� 
2�� "���� ����� (�. *���. 12313)3 
  
NNNN. . . . ��������������������������������    ....��������������������    �0�,���,�0�,���,�0�,���,�0�,���,        52525252    "����"����"����"����    ��������������������    �,�������,�������,�������,������3333  
 
N���� $���	�,������� 0�	��� ����� ՙհոգով լցուելու՚ 
�� ������ 8��/����� 
(Եփես. 5։18), ���, ���� �� 	�� ��	����8���5� 5� $��$������ $���	�,�������� 
���������� .������3 ����	�,���� 
���� 2 "���� ����� ����,����� 	�
 ���� �� 
�������� 5.���3 7�	 ��0(����� �<�(������� ����� �,��,��, ���, ���������� 
5.���,��3 (P���( 4331 �� 1339-11)3 ����� �,��� �8���
��� 2 $���� 8��/���3 *���C� ��( 
����, �� $������ $�������� $���	(� $�������, ��	�� �����
 �� 
����( ����( 



 

���� �� �8.��$� ��������� �<�(�������, ��������, ?����������, ��$�	�
����, 

�������, (�����5����, �����,�5���� �� #���	��� ���	����� ��	������. 
/��������� "���� ����� 52�� �,���, (��� �� �������� 52�� .�����… ��$����� 2��$����� 2��$����� 2��$����� 23333 
  
B�50�C� 
���� ��( ������ ��� ����� �,��� 2 "���� �����3  �����( $�	���� 
�<�(���
�� 0�	����, ��� $��$��� 2 	����� ����� �,�����3 ՙԵւ մի՛ հարբէք գինով. 
դրա մէջ զեխութիւն կայ. այլ մանաւանդ լցուեցէք Հոգո՛վ, 19որպէսզի խօսէք միմեանց 
հետ սաղմոսներով, օրհներգութիւններով եւ հոգեւոր երգերով, որպէսզի երգէք եւ ձեր 
սրտերում սաղմոս ասէք Տիրոջը։ 20Գոհութի՛ւն յայտնեցէք ամէն ժամ ամէն ինչի համար 
Հօրը եւ Աստծուն՝ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով։ 21Հնազանդուեցէ՛ք միմեանց 
Քրիստոսի երկիւղով։ ՚ (Եփս. 5։18-21)։ &� .��(��, ����� �,����� �0�,���,� #���	��� 
����������� 2, �� ��	����8���5� ��� ����( 5� ����� �� ���  2�� �������� 2 .���� 
��� 4��� �� $�������	�
����� .����� ��3 
  
PPPP. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    "����"����"����"����    ��������������������    0	����0	����0	����0	����    525252523333  
 
"���� ����� 0	������� $�	���(� �� ����� �,������ �� �8��� �� $�	���� 
��0��. 
ՙԻսկ Հոգու պտուղն այս է՝ սէր, խնդութիւն, խաղաղութիւն, համբերութիւն, 
քաղցրութիւն, բարութիւն, հաւատարմութիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն. այսպիսի 
բաներին օրէնք չկայ։՚ (Գաղատացիներին 5։22-23)։ ��� (���	����� �� ����� �,��� 2, 
��,�$��	��� 2 �� $���� ���� 0	�������, ��
�. ��� $�������(�, �� �������� 
.����� 2 
�� �53 B ��0, 6:���,������ �� P���	�,������ ����� ����
������, ��� 
����� ��,�������� ����� 2 .������, �������� .����� �������
 ��
 ����� 5� 
$�8�	�
���3 ������, 9����� 
����, 0�������� ����� $�8��� ,��
���= �� 
$�����4��  ��� 8���$�, �� 6
���,���, �8���� 
�� $��8(�� ���� >0��������@ 
5
�� ��� ,��
���3 ՙՆա շնորհ տուեց ոմանց լինելու առաքեալներ, ոմանց՝ մարգարէներ, 
ոմանց՝ աւետարանիչներ, ոմանց՝ հովիւներ եւ ուսուցիչներ՝ հաստատելու համար սրբերին 
իրենց պաշտօնի կատարման մէջ, ի շինութիւն Քրիստոսի մարմնի, մինչեւ որ մենք բոլորս 
հասնենք հաւատի կատարեալ միութեանն ու Աստծու Որդու ճանաչմանը, կատարեալ 
մարդու աստիճանին՝ ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։՚ (Եփս. 4։11-13)։ 
  
������ ������ 
�0 5���� ��������� $�	3 ��	�� �0�	�
� B� �����(��5���� ����
� 
$���� "���� ����� 
����, ����������� 2, �� ��� �0�	�
� ��+ �������� .����� 5� 
��
����3 ;��� (���	���� �� �������� 5� .���� 
�� .�����, 0�	( 52 �	��� �� ��( 
$����� 
���(� ��+ 523 ������ 
���(� ���4� ���
� ��������� �0�,���,� 2 "���� ����� 
0	�������� �� ��,��������3 ���$����� &
�	�5 "����"����"����"����    ��������������������    �,����,����,����,���    2�2�2�2�    ��������    ������������    
�������,�������,�������,�������, (���
. 1315). ��
��� ��� ��	�� ����� �5 $��8(��� �����, �� �5 2� �������� 
.���, (���$. 10341)3 N��, �� �� 
���(�� ���(��� ���� 2� #���	����= �� �����
 
����( #���	��� :�	���� 2��, ���� $��, 2�� 	����. >�����( ��C� �� #���	���@3  
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;5 � ����� �0�,���, 52, ��� ���$�
�<�
� ����( �� :�:����� �� �8����� �� 
$��8(��� �� ����, $�	 
�0��� 0������� �������= ,���, �� 	���� ����, $���	(� 
0�
���3 #���	����� �����5��� 2 ��� ��4��
�� 
���(��� ��	���, $��8(��� 2 
$�	�0����� 
�� 0�$��+���3 BC�5 2 ��	�� ���(� ��� �����. ՙԱպա ուրեմն, լեզուները 
նշան են. բայց ոչ հաւատացեալների, այլ՝ անհաւատների համար՚ (Ա. Կորն. 14։22)։ ;����� 
	������ ��( � *����,����� $���	(�� ���� 2�� �� ���5� ��
 8�	�� 
��
����� 2�� 
����, $���	(�� :�
����� �����3 ��� �����, �� �8����� 
�� $��8(��� 2 



 

$�	�0�����, ���� �� ��������� $��8( 
�� ��� $��8(= $���	(�� ���.� 2, 
�� 
�������
 ��$���	3 
  
�������= �� �<��, 	������� 52� $���	���, ��� 1����
 2 	
�� $���	(�� ���� 
��4� $����3 6�� ���  ��� $�������� �<�� ��<������,, �� ����,�� �� 
�8�
��	�����. ՙԻսկ Թովմասը՝ Տասներկուսից մէկը՝ Երկուորեակ կոչուածը, նրանց հետ 
չէր, երբ Յիսուս եկաւ։ Միւս աշակերտները նրան ասացին, թէ՝ Տիրոջը տեսանք։ Եւ նա 
նրանց ասաց. «Եթէ չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրայ մեխերի նշանը եւ իմ մատները մեխերի 
տեղերը չդնեմ ու իմ ձեռքը նրա կողի մէջ չխրեմ, չեմ հաւատայ»։՚ (Յովհ. 20։24-25)։ 
������ *����,������ ���� 2�=$���	(�� 	
�� 2�, �� �8�� ($��8() 2� 0�$��+��� 
	����� �� $���	��3 
  
;� 1��� $�	�,  ��� ����, ����,�� ����,. ՙԱպա Թովմասին ասաց. «Բե՛ր քո մատները 
եւ դիր այստեղ ու տե՛ս իմ ձեռքերը. եւ բեր քո ձեռքը ու մտցրու իմ կողի մէջ. 
անհաւատ մի՛ եղիր, այլ՝ հաւատացեալ»։՚ (Յովհ. 20։27)։ ����$���	 ������� �8�� 2� 
������, $�	����� ���  ��� ����,�� ���� ��0���� �� �5(���� 	����� �� 
$���	��, �� ���, ��������. ՙՈրովհետեւ դու ինձ տեսար, հաւատացիր. երանի՜ 
նրանց, որոնք չեն տեսել եւ սակայն կը հաւատան։՚ (Յովհ. 20։29)։ B�
�
�� 
�<�(���
�� #���	����� ��� ����� 2= �� ���	��� 2 ��	����8���5� �� 
���(��� 
$���	(�� 2 �<�+�����, �� �5 ���� (����:�.�� 0�$��+��� 2 $��8( 	����� 
�� ���� 
$���	���� $����3 
  
6666. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    
�����
�����
�����
�����    525252523 3 3 3  
  
���	�� 2 �� *�������� ���� $���	�,��� �������� 52� .�����3 B�5�C�. �<�(���� 
����� 2. ՙԹէեւ կան շնորհների զանազանութիւններ, բայց պարգեւող Հոգին նոյնն է։ …   
8Մէկին Հոգուց տրուած է իմաստութեան խօսք, միւսին՝ գիտութեան խօսք՝ նոյն Հոգուց, 
9միւսին՝ հաւատ՝ նոյն Հոգով, միւսին՝ բժշկումների շնորհ՝ նոյն Հոգով, 10միւսին՝ զօրաւոր 
գործերի կարողութիւններ, միւսին՝ մարգարէութիւն, միւսին՝ հոգիները զանազանելու 
շնորհ, միւսին՝ տեսակ-տեսակ լեզուներով խօսելու շնորհ, միւսին՝ լեզուների 
թարգմանութեան շնորհ։ 11Բայց այս ամէնը միեւնոյն Հոգին է առաջացնում եւ բաժանում 
իւրաքանչիւրին՝ ինչպէս որ կամենում է։՚ (Ա. Կորն. 12։4, 8-11)։  
  
D
�	� �<�( ՙինչպէս որ կամենում Է՚ ��<���. ��50�� �� D�D�D�D�    
�������
�������
�������
�������    2222,,,, �� �5 ��50�� 
���( ��( 
�������. ՙինչպէս որ (ՆԱ) կամեցաւ՚ (12։18) �� �5 ���(3 9�������� 	����� 
�� ��
����� 8���$���8.������, �� �� 2 0�	?�<� �� ���� (���	���� 5���� 
��������� 0�����3 "���� ����� ��8.��� �� ��/����� 2 �����(��5���� $���	�,����� 
��5 0���� �� 
������� 23 &�����, �5 ��
� 5� 
���� ��	��� �� :�:���� 0����� 

�� 	������3 "���� ����� 0�	� 5	� ��� ��5 �� ��� (��$�?���(� 0�$�+(� 2 ��� 
����� 4���3 ;� ��	���� �� ���( ��5 0���� 0�	� 	� 4��, 
�� 5	�3 &��( ����� 
&����� �����
���� ��(, �� �5 �� ����� �������( 5���� ��.�� ������= � ��5 0�	( 2 
���3 
  
*����,����� ��� �.������ 2�� ��������� 0����� .������� $��,��, ����$�	� �� 
0�������� :�(�������� 23 �. *����,������ 12-�� ��.���, ������������    0������0������0������0��������������    ����,����,����,����,    
8��(��8��(��8��(��8��(��    �8�����8�����8�����8����    ��������    ��
����
����
����
��    ��������������������, �����(��5���� ����� >������������������������������������@@@@    ��������    ����,����,����,����,    
>>>>����������������������������������������������������@@@@    ���+�����+�����+�����+��    	�����	�����	�����	�����    ��3��3��3��3 (1238-11 �� 28-30)3 D
�	� �<�( ��8��������� 
����� 
���� ��� $�	������, �<�(���� 
����,. >D�.>D�.>D�.>D�.…. …. …. …. ��
������
������
������
����… … … … ������������������������… … … … 
�0��0��0��0�…………@@@@    "
����� �����
������, $������� ���5� ��
�������, ������, :�(�������� 



 

����� 2 ,��
� ���+���3 ��������� ���+�� 	��� ������ ��� 8�8	���� 2 �. 
*����,������ 1431, 5, 6, 19 $����������3 D��1��� �������� .���,������ ��� 
$���	�
��������� ������ 2 4�� $���	�,���, �� ��� �������� ��������� 0����� ���
 
�� ���
�� 2 �� �����(��5���� (���	���� 0�	( 2 ������3 *����,����� �.������ 2��, 
�� 8�8	��� 2�� ��������� 0����� ��0�� �����
������ �� 0�$��+���� ������,3 
D���, $���� ��������� $���(� �� $������ .���� 2�, ��� $���� 2� 5���8�$���� 2� 
��� �
���,���3 
  
9���� �<�(��� ����, $��������� ����� 2. ՙԲայց դուք նախանձախնդիր եղէք լաւագոյն 
շնորհներին։ ՚ (Ա. Կորն. 12։30)։ D� 5� ���������� 
�� .��.������ ����,, ��50�� 
��� $����
�� $������
�� 8�8	�� 	������ ��(. ��� �� ��	���8��� 2 ����, 
��4���������� :��	�3 &� �	(�� �� ����� 2. >'��( ��4��������� :�	<��� �( 
����� $������
�� �� ,��,����
�� 0�������@ �� >��$ 5�( �� �	( �(, ����0���� 
���
��� �� 
�8�
� ��+, ���( ������ 2( �5( ����(, ������ 2( 	������ �� �����3@ 6� 
�����,���� 2. ՙես առաւել լաւ ճանապարհ ցոյց կը տամ ձեզ։՚ (Ա. Կորն. 12։31)։ 
  
TTTT. . . . ��������������������������������    .�����.�����.�����.�����    
����,
����,
����,
����,    
����,
����,
����,
����,    �.���.���.���.��    22223333 
  
ՙԻնչպէս որ է Աստծու բոլոր եկեղեցիներում, կանայք թող լուռ մնան եկեղեցու մէջ, 
որովհետեւ թոյլատրուած չէ նրանց խօսել, այլ՝ հնազանդ լինել, ինչպէս օրէնքն էլ ասում 
է։՚ (14։34)։ 6� �������� .����� "���� ����� 0���� 2, ������ 0�	( 2 	��� N;�;�N;�;�N;�;�N;�;�    
(���	���������(���	���������(���	���������(���	���������,,,, ���� 
�� 2�, ���	����� 
�� 	���,3 N��, �� �<�(���� 
����, 
$��$��� 
� 
����, �� �
���,������� ���< ����, ��50�� ��� ������ 2 35-�� 
$�������, �������
 �� ��0�	�$ ���������= ������ ��5�C� �� ��50�C� ���1��� 
��������	�
�� $���	�
�� �������������, ����, ��������������� ����� ��
 

����( ��, 
���� �� �������� .����3 D���, ����(� $�
����� 2 ��	����8�5� 
0�	���������� �� �� ����( ��	����8�5�� $�	��� ������= 0��	�
��	�
�� �� 
��������� 8��/��� ������ ��� ���� ����� ��������� 52� �������3  
  
��������	�
�� 
����( ��	����8�5� �������� 0�	���������,���� �� 
�
���,������� .������ $��,��3 >�����@ ��<� 14334-�� $������� (������) ����� ��<� 2 
28-�� $������� (�����	�), $�	����� 5� 
���� ��� ����	 ������� ��0�� 0��� 
.���
,������= �� 0�	� .������� �
���,�� ������������3 ��������� �.�� 
����������� �� ��� ����,��� ��� 2 
��	����,���� ��� ��/����3 6� �� ���� 
�� 
(
�� 
��
) $��, ���� 9���� �<�(���� �������� ���, �� ����� �� $�	���� $��,�� 

���� 2 ����, $���	�
��������� �����. ՙՄիթէ ձեզնի՞ց ելաւ Աստծու խօսքը եւ կամ 
թէ միայն ձե՞զ հասաւ։ 37Իսկ եթէ մէկը ինքն իրեն կարծում է մարգարէ կամ տէր՝ 
հոգեւոր շնորհի, թող իմանայ, թէ ինչ որ գրեցի ձեզ, Տիրոջ պատուիրաններն են։ 38Իսկ 
եթէ մէկն անգիտանայ դրանք, նա թող անտեսուի եկեղեցուց։՚ (Ա. Կորն. 14։36-38)։ 
*����, $���� �.�� 2 �
���,��� .�����, 2� ��� ���, �������� .�����3 ՙԵւ ես թոյլ 
չեմ տալիս, որ կին արարածը ուսուցանի կամ էլ խօսքով իշխի տղամարդու վրայ, այլ թող 
լուռ մնայ։՚ (Ա. Տիմ. 2։12)։  
 
��� $�	���� ����
�,������� ��� 2, �� 
��+ ��<��������� 5� 	�������� ��0�� 
�8.�������� ������ ���3 *����( 
���� �� 
����, �� ���.������ �����,���� �� 
���	����
��, ������� $����	 �� $������3 
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������ ���,. ՙՍրանք են նշանները, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, որոնք հաւատում են. 
իմ անունով դեւեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խօսեն, 18իրենց ձեռքերին օձեր պիտի 
բռնեն, եւ եթէ մահացու թոյն խմեն, դա նրանց չպիտի վնասի. հիւանդների վրայ ձեռք 
պիտի դնեն եւ բժշկեն»։՚ (Մարկոս 16։17-18)։ 
  

;��8 �����
 ��� $���������� $��$��� 
�� 
0�	����� �� $��
����� �� 
������, 
����( 
� (���	������� �<�(��� ������ ��� ������ 

�	������, ��0���� ����, $���	(� 
������
��������� �� ���������� ,���, 	��3 
;��8 $�������	�
����� ������� 14�� �� 
�<���� �<��, ���������3 &�� ������ ����( 
5�� .������, ���, ������ .������ �� �� 
��<����3 6��� �� ��0(��, ��� $���	���� 
$�������	�
����� ������� 14�� �� �<��� �� 
����+�0�� .�����3 ;���8��� ��
���� 
�� 
������ $��
�, ��	��� �� ����, $���	(� ,���, 
	���� $���� �� ��$�,�� �� ��	���3 

��+������� ,��,���8���� �5 �� ��� 5�� ����� ���3 *������ ��� 2 � ��5�C� ��	��� 
>������ 2@ �� �� /��������� ��� ������ ����3  
  
�����C( ��	��� ���� 2 	���� �� ��� �����
 �	������� ����� ����, ��� ����, 

��? .��(��= ��	��� ����, 1������� 0�	� $����, ��0���� ������ 	����� �� 
��	��� ����, 
����, 2 �� $��	�	��� 2 ����, $���� ����(����3 ����(, 1����
� 
$����, ��5�C� 5�� ��	���� 1������, �<��, ��
������ (parachute), �� �� ������� 
14��� 4�<( 	�� �� ������, ��5�C� 5�� �	���� �� �����
 ��� ��,��� 2 
��������� 
�� 
B��������
�� 
����� ��8�0�����3 B�5�C� $���� ����(, ��<��� :��<� ��+ 5�� 
��	����= ��0���� "����
, &���( �� ��������� ���� $���	( ,���, 	��…3 *�� 
����(, ��5�C� N�������
�� ������ 4
���� ��?� 5�� ��	����3 �����( ��� 	���
� 
����(��C� �� 0�	(, � $��8(��� �� $��
����= �� ,���, 	��� � #���	���������� 
?�8� 23 
  
����	(� $��8(��� 	�������, 
5� ������3 ��� 6�����,����� ��� 
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�<�+����������= ������� 
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���,��, ��� ���( ������� 	��,��( ��$���� �� ���� �������, 
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���, ����( ����, ��:�
�� �5(���� 5	����  ���, �� 5	���� 
$��8(��� ���� 1�, 5.���,�� ��������, ��502� $�������	�
����� ������������� 
��
�������� ��, ���, ��
��� $���	�� ���,�� #���	���� $���	����, �� 
��+�,�� 
�� ��$�	�
��,��, ����, ������ �
�	����� � #���	��3 BC�5 2, ����( 
��	�� �5(�� ��������� 52�C�3 ����	(� ������ 2 ��� ��	��� ��	����� 2 ������� 
$�	��� B� ����� ���	������ (�<��. 10313-14 �� ���$. 6344)3 P�.���� $��8(� 

�	������ 2 ��	��� �� $�����, �5 ��0����� 	������� �5(����3 
  

D�� ��	��� 5� 
:�:�����, �� ���( 
�	������� ������ 

�	����(, ��0���� �� 
���� ��0� ��+��	� �� 
��� ���	�3 "�	���� 
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��0��= ��� ���� 
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	���(�, ��� ��	���, �� 
������ 0�	��.���, 
����. ՙԳրուած է՝ քո Տէր 
Աստծուն պիտի չփորձես։՚ 
(Մատթ. 4։7)։ &��( 50�	( 
:��4��( ��	����, �� ��� 
$���� ��5 �� $��8( 
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մէկը մոլորուի, իննսունինը ոչխարը լերան վրայ չի՞ թողնի ու գնայ որոնելու 
մոլորուածին։ Եւ եթէ պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թէ նրա վրայ 
աւելի կ՝ուրախանայ, քան իննսունիննի վրայ, որ մոլորուած չեն։՚ (Մատթ. 18։12-13)։ 
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Տեր Սերոբ Քահանա Ազարեանը ծնվել է 1968-ին 
Քուվեյթում։  Հաճախել է տեղի Հայ Ազգային Վարժարանն 
ու Ճեմարանը։ ԱՄՆ տեղափոխվել է 1987-ին, և ութ 
տարիներ ծառայել է  Ամերիկյան Բանակում։ Իր 
բարձրագույն ուսումը նախ ստացել է Նյու Ջերզիի Montclair 
University-ում, եւ հետո Nazarene Bible College-ում 
Կալիֆորնիա, ուր և ստացել է Աստվածաբանության 
Պսակավորի իր տիտղոսը։  
  

Եկեղեցու հանդեպ ունենալով համակ սեր ու նվիրում, 
ձեռնադրվել է որպես սարկավագ 1994-ին, եւ Քահանա՝ 1999-ին ձեռամբ Տ. Օշական Արք. 
Չոլոյանի, ծառայելով Միացյալ Նահանգների Արևելյան շրջանում։   
  

2007-ին նա տեղափոխվել եւ ծառայության է անցել Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Թեմում: 2011-ից ծառայում է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
Կանադայի Հայոց Թեմում։ Ներկայումս ազատ վիճակով Քահանայ է եւ ծառայում է ուր որ 
հարկ լինի։ 
  

Իր բազմակողմանի տաղանդներով ծառայում է Ս. Եկեղեցում։ Տեր Հայրը ունի բազմաթիվ 
աշխատություններ, դասախոսություններ եւ հոդվածներ, որոնք ունեն 
աստուածաբանական, եկեղեցական, ազգային, ընկերային եւ այլ տեսակի բնույթներ։  
  

Հեղինակ է եւ թարգմանիչ գրքերի եւ դասախոսությունների՝ որոնցից են ՙԹալմուտական 
Հրէութիուն՚, ՙԱրձեռն Արարողակարգ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ՚  եւ այլ գրքեր։ Նաև 
Հայերեն գրական ասպարեզում ունի գրական տողեր, բանաստեղծություններ եւ արձակ 
էջեր։ Իր թարգմանությունների շարքում հիշատակելի է Եկեղեցու Ս. Պատարագի 
ամբողջական արաբերեն թարգմանությունը։ Իր մասնագիտության մեջ նա լավ 
տիրապետում է Աստուածաշնչի մանրակրկիտ սերտողության, Եկեղեցական եւ Ս. 
Պատարագի պատմության եւ դրանց հետ առընչվող տարբեր նյութերի՝ ինչպիսին են 
Աստուածաբանություն, ջատագովական եւ հայրաբանական գրականություն, նաև 
Հրեական եւ Իսլամական կրոնների պատմություն եւ այլն։  
 

Տիրապետում է Անգլերեն եւ Արաբերեն լեզուներին։ Ամուսնացած է Նաիրա Ազարյանի 
հետ եւ ունի մեկ երեխա։  


