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ՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ    
    
    
    
    

ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    

    

1) 1) 1) 1) ԱղօթքիԱղօթքիԱղօթքիԱղօթքի    
2) 2) 2) 2) ԱպաշխարութեանԱպաշխարութեանԱպաշխարութեանԱպաշխարութեան    
3) 3) 3) 3) ԲարեխօսութեանԲարեխօսութեանԲարեխօսութեանԲարեխօսութեան    

4) 4) 4) 4) Խաչի ԵԽաչի ԵԽաչի ԵԽաչի Եւ Խաչելութեանւ Խաչելութեանւ Խաչելութեանւ Խաչելութեան    
5) 5) 5) 5) ՅարութեանՅարութեանՅարութեանՅարութեան    

6) 6) 6) 6) Սուրբ ՀաղորդութեանՍուրբ ՀաղորդութեանՍուրբ ՀաղորդութեանՍուրբ Հաղորդութեան    
7) 7) 7) 7) Եւ Եւ Եւ Եւ ՄկրտութեանՄկրտութեանՄկրտութեանՄկրտութեան    ՄՄՄՄասինասինասինասին    

8) 8) 8) 8) Եւ Ընդհանուր ՀարցումներԵւ Ընդհանուր ՀարցումներԵւ Ընդհանուր ՀարցումներԵւ Ընդհանուր Հարցումներ    
    
    
    

ՊէյրութՊէյրութՊէյրութՊէյրութ    
2015201520152015    
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ՀՐԱՄԱՆԱՒ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲՀՐԱՄԱՆԱՒ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲՀՐԱՄԱՆԱՒ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲՀՐԱՄԱՆԱՒ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ    

ՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌՈՅՍ ԳԱՀԱԿԱԼՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌՈՅՍ ԳԱՀԱԿԱԼՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌՈՅՍ ԳԱՀԱԿԱԼՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌՈՅՍ ԳԱՀԱԿԱԼ    
ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ`ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ`ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ`ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ`    

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ    
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ    

ՈՐՈՅ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆ ԱՄԵԱԿՆ ԱՐԱՐԱՔՈՐՈՅ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆ ԱՄԵԱԿՆ ԱՐԱՐԱՔՈՐՈՅ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆ ԱՄԵԱԿՆ ԱՐԱՐԱՔՈՐՈՅ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆ ԱՄԵԱԿՆ ԱՐԱՐԱՔ    
ԵՒ ՈՐՈՅ ՓԱՌՔՆ ՄԵԾԵՒ ՈՐՈՅ ՓԱՌՔՆ ՄԵԾԵՒ ՈՐՈՅ ՓԱՌՔՆ ՄԵԾԵՒ ՈՐՈՅ ՓԱՌՔՆ ՄԵԾ    Է ԱՅՍՕՐ,Է ԱՅՍՕՐ,Է ԱՅՍՕՐ,Է ԱՅՍՕՐ,    

ՃՇՄԱՐՏԻՒՃՇՄԱՐՏԻՒՃՇՄԱՐՏԻՒՃՇՄԱՐՏԻՒ    ՓԱՌՔՆ ՄԵԾ Է ԱՅՍՕՐՓԱՌՔՆ ՄԵԾ Է ԱՅՍՕՐՓԱՌՔՆ ՄԵԾ Է ԱՅՍՕՐՓԱՌՔՆ ՄԵԾ Է ԱՅՍՕՐ`̀̀̀    
ՄԵՐՈՅ ԿԻԼԻԿԻԱՍԷՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆՄԵՐՈՅ ԿԻԼԻԿԻԱՍԷՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆՄԵՐՈՅ ԿԻԼԻԿԻԱՍԷՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆՄԵՐՈՅ ԿԻԼԻԿԻԱՍԷՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ,,,,    

ԵՒ ԵՒ ԵՒ ԵՒ ԱՐԺԱՆԱՓԱՌ ԱՐԺԱՆԱՓԱՌ ԱՐԺԱՆԱՓԱՌ ԱՐԺԱՆԱՓԱՌ ԺԱՌԱՆԳՈՐԴԻՆ ԱԹՈՌՈՅՆԺԱՌԱՆԳՈՐԴԻՆ ԱԹՈՌՈՅՆԺԱՌԱՆԳՈՐԴԻՆ ԱԹՈՌՈՅՆԺԱՌԱՆԳՈՐԴԻՆ ԱԹՈՌՈՅՆ    
ՍՐԲՈՅՍՐԲՈՅՍՐԲՈՅՍՐԲՈՅ    ԱՌԱՔԵԼՈՅՆԱՌԱՔԵԼՈՅՆԱՌԱՔԵԼՈՅՆԱՌԱՔԵԼՈՅՆ    ԹԱԴԷՈՍԻ,ԹԱԴԷՈՍԻ,ԹԱԴԷՈՍԻ,ԹԱԴԷՈՍԻ,    

ԶԻ ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԱԼ ԶԻ ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԱԼ ԶԻ ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԱԼ ԶԻ ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԱԼ ԲԱՆԱԼ ԶԴԱՏԲԱՆԱԼ ԶԴԱՏԲԱՆԱԼ ԶԴԱՏԲԱՆԱԼ ԶԴԱՏ    ԸՆԴԴԷՄ ԹՈՒՐՔԸՆԴԴԷՄ ԹՈՒՐՔԸՆԴԴԷՄ ԹՈՒՐՔԸՆԴԴԷՄ ԹՈՒՐՔԻՈՅ, ԻՈՅ, ԻՈՅ, ԻՈՅ, 
ՊԱՀԱՆՋԵՊԱՀԱՆՋԵՊԱՀԱՆՋԵՊԱՀԱՆՋԵԼՈՎ ԶԴԱՐԱՒՈՐ ԼՈՎ ԶԴԱՐԱՒՈՐ ԼՈՎ ԶԴԱՐԱՒՈՐ ԼՈՎ ԶԴԱՐԱՒՈՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆՆ ՍՍՈՅ:ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆՆ ՍՍՈՅ:ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆՆ ՍՍՈՅ:ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆՆ ՍՍՈՅ:    

ԼԼԼԼՈՒԱՆ ԶԱՒԱԿՈՒՆՔՈՒԱՆ ԶԱՒԱԿՈՒՆՔՈՒԱՆ ԶԱՒԱԿՈՒՆՔՈՒԱՆ ԶԱՒԱԿՈՒՆՔ    ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ԶԵՂԵԼՈՒԹԻՒԶԵՂԵԼՈՒԹԻՒԶԵՂԵԼՈՒԹԻՒԶԵՂԵԼՈՒԹԻՒՆՆՆՆՆ ԵՒ ԼՆ ԵՒ ԼՆ ԵՒ ԼՆ ԵՒ ԼՑԱՆ ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՄԲՑԱՆ ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՄԲՑԱՆ ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՄԲՑԱՆ ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՄԲ    ԱՐԴԱՐ,ԱՐԴԱՐ,ԱՐԴԱՐ,ԱՐԴԱՐ,    

ՎԱՍՆ ՔԱՎԱՍՆ ՔԱՎԱՍՆ ՔԱՎԱՍՆ ՔԱՋԱՐԻ ԱՐԱՐՔԻՆ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅ,ՋԱՐԻ ԱՐԱՐՔԻՆ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅ,ՋԱՐԻ ԱՐԱՐՔԻՆ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅ,ՋԱՐԻ ԱՐԱՐՔԻՆ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅ,    
ԻՍԿ ԹՈՒՐՔՆ ԵՐԿԵԱՒ ԵՒ ԶԱՐՀՈՒՐԵՑԱՒԻՍԿ ԹՈՒՐՔՆ ԵՐԿԵԱՒ ԵՒ ԶԱՐՀՈՒՐԵՑԱՒԻՍԿ ԹՈՒՐՔՆ ԵՐԿԵԱՒ ԵՒ ԶԱՐՀՈՒՐԵՑԱՒԻՍԿ ԹՈՒՐՔՆ ԵՐԿԵԱՒ ԵՒ ԶԱՐՀՈՒՐԵՑԱՒ    ՅՈՅԺՅՈՅԺՅՈՅԺՅՈՅԺ::::    

ԽՆԴՐԵՍՑՈՒՔ Ի ՏԵԱՌՆԷԽՆԴՐԵՍՑՈՒՔ Ի ՏԵԱՌՆԷԽՆԴՐԵՍՑՈՒՔ Ի ՏԵԱՌՆԷԽՆԴՐԵՍՑՈՒՔ Ի ՏԵԱՌՆԷ    
ԶԻ ՏԱՑԷ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅԶԻ ՏԱՑԷ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅԶԻ ՏԱՑԷ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅԶԻ ՏԱՑԷ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ ՄԵՐՈՅ    
ԲԱԶՈՒՄ ԱՄՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆԲԱԶՈՒՄ ԱՄՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆԲԱԶՈՒՄ ԱՄՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆԲԱԶՈՒՄ ԱՄՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ    

ԶՊԱՐԳԵՒՆ ԿԵՆԱՑ ԵՒ ԶՊՍԱԿ ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆԶՊԱՐԳԵՒՆ ԿԵՆԱՑ ԵՒ ԶՊՍԱԿ ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆԶՊԱՐԳԵՒՆ ԿԵՆԱՑ ԵՒ ԶՊՍԱԿ ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆԶՊԱՐԳԵՒՆ ԿԵՆԱՑ ԵՒ ԶՊՍԱԿ ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ    
ԶՕՐՀՆԱԲԵՐ ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԶՕՐՀՆԱԲԵՐ ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԶՕՐՀՆԱԲԵՐ ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԶՕՐՀՆԱԲԵՐ ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ    

ԱՋՈՅ ՁԵՌԻՆ ԻՒՐՈՅԱՋՈՅ ՁԵՌԻՆ ԻՒՐՈՅԱՋՈՅ ՁԵՌԻՆ ԻՒՐՈՅԱՋՈՅ ՁԵՌԻՆ ԻՒՐՈՅ    
ԶԼՈՅՍ ԵՒ ԶԼՈՅՍ ԵՒ ԶԼՈՅՍ ԵՒ ԶԼՈՅՍ ԵՒ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՆԱՃԵՄԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՆԱՃԵՄԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՆԱՃԵՄԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՆԱՃԵՄ    
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ԱՅՍ ՀԱՏՈՐԸԱՅՍ ՀԱՏՈՐԸԱՅՍ ՀԱՏՈՐԸԱՅՍ ՀԱՏՈՐԸ    
ԿԸ ՀՐԱԿԸ ՀՐԱԿԸ ՀՐԱԿԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԻՏԱՐԱԿՈՒԻՏԱՐԱԿՈՒԻՏԱՐԱԿՈՒԻ    

ՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹԵԱՄԲՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹԵԱՄԲՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹԵԱՄԲՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹԵԱՄԲ    
    

ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՂԲՕՐ ՄԸ ԵՒ ՔՐՈՋ ՄԸՀՈԳԵՒՈՐ ԵՂԲՕՐ ՄԸ ԵՒ ՔՐՈՋ ՄԸՀՈԳԵՒՈՐ ԵՂԲՕՐ ՄԸ ԵՒ ՔՐՈՋ ՄԸՀՈԳԵՒՈՐ ԵՂԲՕՐ ՄԸ ԵՒ ՔՐՈՋ ՄԸ    
    

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ    
ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԲԻՒՐ ԲԻՒՐ ԲԻՒՐ ԲԻՒՐ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

ԱԶՆԻՒ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆԱԶՆԻՒ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆԱԶՆԻՒ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆԱԶՆԻՒ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆ    
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ՁՕՆ`ՁՕՆ`ՁՕՆ`ՁՕՆ`    

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ    

ՍՐԲԱԴԱՍՈՒԱԾ ՍՐԲԱԴԱՍՈՒԱԾ ՍՐԲԱԴԱՍՈՒԱԾ ՍՐԲԱԴԱՍՈՒԱԾ 

ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ    
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2015 2015 2015 2015 ՏարուանՏարուանՏարուանՏարուան    
Չորս Կարեւոր ԱմեակներըՉորս Կարեւոր ԱմեակներըՉորս Կարեւոր ԱմեակներըՉորս Կարեւոր Ամեակները1111    

((((Փոխան ներածականիՓոխան ներածականիՓոխան ներածականիՓոխան ներածականի))))    

    
2015 2015 2015 2015 տարուան ընթացքինտարուան ընթացքինտարուան ընթացքինտարուան ընթացքին    ունինք չորս կարեւոր ամեակունինք չորս կարեւոր ամեակունինք չորս կարեւոր ամեակունինք չորս կարեւոր ամեակ----

ներներներներ,,,,    որորորորոնք ոնք ոնք ոնք տարբետարբետարբետարբերրրր    կերպերով եւ տարբեր շրջագիծերու մէջ կերպերով եւ տարբեր շրջագիծերու մէջ կերպերով եւ տարբեր շրջագիծերու մէջ կերպերով եւ տարբեր շրջագիծերու մէջ 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է արժեւորուին:արժեւորուին:արժեւորուին:արժեւորուին:    

    
1) 2015 1) 2015 1) 2015 1) 2015 տարին` տարին` տարին` տարին` 100100100100----ամեակ ամեակ ամեակ ամեակ Հայոց ՑՀայոց ՑՀայոց ՑՀայոց Ցեղասպանութեան:եղասպանութեան:եղասպանութեան:եղասպանութեան:    
    
2015 2015 2015 2015 տարին հարիւր ամեակն է ցեղասպանութեան դրախտարին հարիւր ամեակն է ցեղասպանութեան դրախտարին հարիւր ամեակն է ցեղասպանութեան դրախտարին հարիւր ամեակն է ցեղասպանութեան դրախ----

տածին մեր ժողովուրդին, որ երկրի վրայ անդրախտ մնաց:տածին մեր ժողովուրդին, որ երկրի վրայ անդրախտ մնաց:տածին մեր ժողովուրդին, որ երկրի վրայ անդրախտ մնաց:տածին մեր ժողովուրդին, որ երկրի վրայ անդրախտ մնաց:    
Ցեղասպանութեան հարիւր ամեակը պէտք է առիթ դաՑեղասպանութեան հարիւր ամեակը պէտք է առիթ դաՑեղասպանութեան հարիւր ամեակը պէտք է առիթ դաՑեղասպանութեան հարիւր ամեակը պէտք է առիթ դառնայ ռնայ ռնայ ռնայ 

մեզի համար, ազգովին վեմեզի համար, ազգովին վեմեզի համար, ազգովին վեմեզի համար, ազգովին վերադառնալու Քրիստոսի հաւատքին. րադառնալու Քրիստոսի հաւատքին. րադառնալու Քրիստոսի հաւատքին. րադառնալու Քրիստոսի հաւատքին. 
աաաայն հաւատքին` զորյն հաւատքին` զորյն հաւատքին` զորյն հաւատքին` զոր 301  301  301  301 թուին հռչակուեցաւ ու տարածուեցաւ թուին հռչակուեցաւ ու տարածուեցաւ թուին հռչակուեցաւ ու տարածուեցաւ թուին հռչակուեցաւ ու տարածուեցաւ 
Հայաստան աշխարհին մէջ, եւ որուն սիրոյն եւ պահպանուՀայաստան աշխարհին մէջ, եւ որուն սիրոյն եւ պահպանուՀայաստան աշխարհին մէջ, եւ որուն սիրոյն եւ պահպանուՀայաստան աշխարհին մէջ, եւ որուն սիրոյն եւ պահպանու----
թեան ի խնդիր, մէկ ու կէս միլիոն հայորդիներ իրենց անարատ թեան ի խնդիր, մէկ ու կէս միլիոն հայորդիներ իրենց անարատ թեան ի խնդիր, մէկ ու կէս միլիոն հայորդիներ իրենց անարատ թեան ի խնդիր, մէկ ու կէս միլիոն հայորդիներ իրենց անարատ 
արիւնը թափեցին:արիւնը թափեցին:արիւնը թափեցին:արիւնը թափեցին:    

Հարիւր ամեակիՀարիւր ամեակիՀարիւր ամեակիՀարիւր ամեակինննն    առիթովառիթովառիթովառիթով, , , , պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ 
մեր նահատակներուն արիւնը` երկնածորան միւռոնի նման մեր նահատակներուն արիւնը` երկնածորան միւռոնի նման մեր նահատակներուն արիւնը` երկնածորան միւռոնի նման մեր նահատակներուն արիւնը` երկնածորան միւռոնի նման 
հոսի իր երակներուն մէջ եւ կենդանութիւն շնորհէ` կենդանուհոսի իր երակներուն մէջ եւ կենդանութիւն շնորհէ` կենդանուհոսի իր երակներուն մէջ եւ կենդանութիւն շնորհէ` կենդանուհոսի իր երակներուն մէջ եւ կենդանութիւն շնորհէ` կենդանու----
թեան կարօտ իր սրտին:թեան կարօտ իր սրտին:թեան կարօտ իր սրտին:թեան կարօտ իր սրտին:    

Հարիւր ամեակիՀարիւր ամեակիՀարիւր ամեակիՀարիւր ամեակինննն    առիթով, պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ առիթով, պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ առիթով, պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ առիթով, պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ 
աղօթախառն արցունքը մեր նահատակներուն` կենաց գետիաղօթախառն արցունքը մեր նահատակներուն` կենաց գետիաղօթախառն արցունքը մեր նահատակներուն` կենաց գետիաղօթախառն արցունքը մեր նահատակներուն` կենաց գետի    
նման հոսի իր կեանքին մէջ եւ նման հոսի իր կեանքին մէջ եւ նման հոսի իր կեանքին մէջ եւ նման հոսի իր կեանքին մէջ եւ մաքրէ մաքրակարօտ իր կեանքը:մաքրէ մաքրակարօտ իր կեանքը:մաքրէ մաքրակարօտ իր կեանքը:մաքրէ մաքրակարօտ իր կեանքը:    

Հարիւր ամեակիՀարիւր ամեակիՀարիւր ամեակիՀարիւր ամեակինննն    առիթով, պէտք է մեր ազգի զաւակները առիթով, պէտք է մեր ազգի զաւակները առիթով, պէտք է մեր ազգի զաւակները առիթով, պէտք է մեր ազգի զաւակները 
իրենց աղքատ ձեռքերը կարկառեն դէպի խնկաբոյր աճիւնները իրենց աղքատ ձեռքերը կարկառեն դէպի խնկաբոյր աճիւնները իրենց աղքատ ձեռքերը կարկառեն դէպի խնկաբոյր աճիւնները իրենց աղքատ ձեռքերը կարկառեն դէպի խնկաբոյր աճիւնները 
մեր նահատակնեմեր նահատակնեմեր նահատակնեմեր նահատակներուն, որպէսզի անոնցմէ հոսող կենրուն, որպէսզի անոնցմէ հոսող կենրուն, որպէսզի անոնցմէ հոսող կենրուն, որպէսզի անոնցմէ հոսող կենարար արար արար արար 
աւիշոաւիշոաւիշոաւիշով նորոգուին, եւ նորոգուելով`վ նորոգուին, եւ նորոգուելով`վ նորոգուին, եւ նորոգուելով`վ նորոգուին, եւ նորոգուելով`    հաւատքին ու հահաւատքին ու հահաւատքին ու հահաւատքին ու հայրենյրենյրենյրենիքին իքին իքին իքին 
հաւատարիմ մնալու իրենց ոհաւատարիմ մնալու իրենց ոհաւատարիմ մնալու իրենց ոհաւատարիմ մնալու իրենց ո´́́́ւխտը ւխտը ւխտը ւխտը վերավերավերավերանորոնորոնորոնորոգենգենգենգեն::::    
                                                 
1
 Խօսուած է Մայրավանքի Մայր Տաճարին մէջ, Կիրակի 4 Յունուար, 2015Խօսուած է Մայրավանքի Մայր Տաճարին մէջ, Կիրակի 4 Յունուար, 2015Խօսուած է Մայրավանքի Մայր Տաճարին մէջ, Կիրակի 4 Յունուար, 2015Խօսուած է Մայրավանքի Մայր Տաճարին մէջ, Կիրակի 4 Յունուար, 2015----ին: ին: ին: ին: 

Եղած են աննշան յաւելումներ:Եղած են աննշան յաւելումներ:Եղած են աննշան յաւելումներ:Եղած են աննշան յաւելումներ: 
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ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, պէտք է հաւատարիմ մնալ մեր նահատակներու հապէտք է հաւատարիմ մնալ մեր նահատակներու հապէտք է հաւատարիմ մնալ մեր նահատակներու հապէտք է հաւատարիմ մնալ մեր նահատակներու հա----
ւատքի ւատքի ւատքի ւատքի կեանքկեանքկեանքկեանքին ու հայրենասիրութեան ճանապարհին: Արդաին ու հայրենասիրութեան ճանապարհին: Արդաին ու հայրենասիրութեան ճանապարհին: Արդաին ու հայրենասիրութեան ճանապարհին: Արդա----
րեւ, մեր նահատակները նախընտրեցին մեռնիլ հաւատքի ու րեւ, մեր նահատակները նախընտրեցին մեռնիլ հաւատքի ու րեւ, մեր նահատակները նախընտրեցին մեռնիլ հաւատքի ու րեւ, մեր նահատակները նախընտրեցին մեռնիլ հաւատքի ու 
հայրենիքի համար, քան ապրիլ առանհայրենիքի համար, քան ապրիլ առանհայրենիքի համար, քան ապրիլ առանհայրենիքի համար, քան ապրիլ առանց հաւատքի ոց հաւատքի ոց հաւատքի ոց հաւատքի ու հայրենիքիւ հայրենիքիւ հայրենիքիւ հայրենիքի, , , , 
այն քաջ համոզումով, որ կեանքը առանց հաւատքի ու հայրենիայն քաջ համոզումով, որ կեանքը առանց հաւատքի ու հայրենիայն քաջ համոզումով, որ կեանքը առանց հաւատքի ու հայրենիայն քաջ համոզումով, որ կեանքը առանց հաւատքի ու հայրենի----
քի` մաքի` մաքի` մաքի` մա´́́́հ է, իսկ մահը հաւատքի ու հայրեհ է, իսկ մահը հաւատքի ու հայրեհ է, իսկ մահը հաւատքի ու հայրեհ է, իսկ մահը հաւատքի ու հայրեննննիքի համար` կեաիքի համար` կեաիքի համար` կեաիքի համար` կեա´́́́նք նք նք նք 
է:է:է:է:    

Անոնք նախընտրեցին նահատակուիլ հաւատքի ու հայրեԱնոնք նախընտրեցին նահատակուիլ հաւատքի ու հայրեԱնոնք նախընտրեցին նահատակուիլ հաւատքի ու հայրեԱնոնք նախընտրեցին նահատակուիլ հաւատքի ու հայրե----
նիքի նիքի նիքի նիքի համար, քան նահատակել հաւատքն ու հայրեհամար, քան նահատակել հաւատքն ու հայրեհամար, քան նահատակել հաւատքն ու հայրեհամար, քան նահատակել հաւատքն ու հայրենիքը իրենց նիքը իրենց նիքը իրենց նիքը իրենց 
սեփական հաճոյքին ու փառքին համար:սեփական հաճոյքին ու փառքին համար:սեփական հաճոյքին ու փառքին համար:սեփական հաճոյքին ու փառքին համար:    

ՆախըՆախըՆախըՆախընտրեցին հայրենազուրկ դառնալ քան հայրենադաւ, նտրեցին հայրենազուրկ դառնալ քան հայրենադաւ, նտրեցին հայրենազուրկ դառնալ քան հայրենադաւ, նտրեցին հայրենազուրկ դառնալ քան հայրենադաւ, 
որպէսզի մենք շարունակենք կառչած մնալ մեր հայրենիքին:որպէսզի մենք շարունակենք կառչած մնալ մեր հայրենիքին:որպէսզի մենք շարունակենք կառչած մնալ մեր հայրենիքին:որպէսզի մենք շարունակենք կառչած մնալ մեր հայրենիքին:    

Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ հայ քան ապրիլ իբրեւ Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ հայ քան ապրիլ իբրեւ Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ հայ քան ապրիլ իբրեւ Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ հայ քան ապրիլ իբրեւ հայուհայուհայուհայու----
րացրացրացրաց, , , , որպէսզի մենք անաղարտ պահենք մեր ազգային ինքնուորպէսզի մենք անաղարտ պահենք մեր ազգային ինքնուորպէսզի մենք անաղարտ պահենք մեր ազգային ինքնուորպէսզի մենք անաղարտ պահենք մեր ազգային ինքնու----
թիւնը:թիւնը:թիւնը:թիւնը:    

Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ քրիստոնեայ քան ապրիլ իբՆախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ քրիստոնեայ քան ապրիլ իբՆախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ քրիստոնեայ քան ապրիլ իբՆախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ քրիստոնեայ քան ապրիլ իբ----
րեւ հեթանոս, որպէսզի մենք շարունակենք ապրիլ Քրիստոսը:րեւ հեթանոս, որպէսզի մենք շարունակենք ապրիլ Քրիստոսը:րեւ հեթանոս, որպէսզի մենք շարունակենք ապրիլ Քրիստոսը:րեւ հեթանոս, որպէսզի մենք շարունակենք ապրիլ Քրիստոսը:    

Նախընտրեցին իրենց մարմինները պատարագել, քան Նախընտրեցին իրենց մարմինները պատարագել, քան Նախընտրեցին իրենց մարմինները պատարագել, քան Նախընտրեցին իրենց մարմինները պատարագել, քան 
Տիրոջ մարմինը` Հայ Եկեղեցին, որպէսզի մենք շարունակենք Տիրոջ մարմինը` Հայ Եկեղեցին, որպէսզի մենք շարունակենք Տիրոջ մարմինը` Հայ Եկեղեցին, որպէսզի մենք շարունակենք Տիրոջ մարմինը` Հայ Եկեղեցին, որպէսզի մենք շարունակենք 
կապուած մնալ մեր Մայրենի Եկապուած մնալ մեր Մայրենի Եկապուած մնալ մեր Մայրենի Եկապուած մնալ մեր Մայրենի Եկեղեցիինկեղեցիինկեղեցիինկեղեցիին::::    

Հարիւր ամեակի առիթով, երբ Հայ ԵՀարիւր ամեակի առիթով, երբ Հայ ԵՀարիւր ամեակի առիթով, երբ Հայ ԵՀարիւր ամեակի առիթով, երբ Հայ Եկեղեցին կը պատկեղեցին կը պատկեղեցին կը պատկեղեցին կը պատ----
րաստուի սուրբ հռչակելորաստուի սուրբ հռչակելորաստուի սուրբ հռչակելորաստուի սուրբ հռչակելու մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակւ մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակւ մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակւ մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակ----
ները, ամէն հայ պէտք է հոգեպէս պատրաստուի ները, ամէն հայ պէտք է հոգեպէս պատրաստուի ները, ամէն հայ պէտք է հոգեպէս պատրաստուի ները, ամէն հայ պէտք է հոգեպէս պատրաստուի այդ մեծ այդ մեծ այդ մեծ այդ մեծ 
պահուան համար, որ կոչուած է պահուան համար, որ կոչուած է պահուան համար, որ կոչուած է պահուան համար, որ կոչուած է հոգեւոր յեղափոխութեան հոգեւոր յեղափոխութեան հոգեւոր յեղափոխութեան հոգեւոր յեղափոխութեան 
առաջառաջառաջառաջնորդել մեր եկեղեցւոյ, ազգին ունորդել մեր եկեղեցւոյ, ազգին ունորդել մեր եկեղեցւոյ, ազգին ունորդել մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու    հայրենիքին կեանքը:հայրենիքին կեանքը:հայրենիքին կեանքը:հայրենիքին կեանքը:    

Մեր նահատակները Մեր նահատակները Մեր նահատակները Մեր նահատակները պիտի դառնան փապիտի դառնան փապիտի դառնան փապիտի դառնան փա´́́́ռքն ու պարռքն ու պարռքն ու պարռքն ու պար----
ծածածածա´́́́նքը մեր եկեղեցւոյ, ընտրեանքը մեր եկեղեցւոյ, ընտրեանքը մեր եկեղեցւոյ, ընտրեանքը մեր եկեղեցւոյ, ընտրեալնելնելնելնե´́́́րը մեր ազգին, անշամանրը մեր ազգին, անշամանրը մեր ազգին, անշամանրը մեր ազգին, անշաման----
դաղ լոդաղ լոդաղ լոդաղ լո´́́́յսը մեր հայրենիքին, եւ երկնանշանակ պայսը մեր հայրենիքին, եւ երկնանշանակ պայսը մեր հայրենիքին, եւ երկնանշանակ պայսը մեր հայրենիքին, եւ երկնանշանակ պահապանները հապանները հապանները հապանները 
իւրաքանչիւր հայու:իւրաքանչիւր հայու:իւրաքանչիւր հայու:իւրաքանչիւր հայու:    

ԱԱԱԱնոնք պիտի դառնան Քրիսնոնք պիտի դառնան Քրիսնոնք պիտի դառնան Քրիսնոնք պիտի դառնան Քրիստոսի երկնային զինուորները` տոսի երկնային զինուորները` տոսի երկնային զինուորները` տոսի երկնային զինուորները` 
կեանքին մէջ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու կեանքին մէջ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու կեանքին մէջ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու կեանքին մէջ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու հայրենիքին:հայրենիքին:հայրենիքին:հայրենիքին:    

ԱԱԱԱնոնք իրենց բարեխօսական պաշտօնով պիտի դառնան նոնք իրենց բարեխօսական պաշտօնով պիտի դառնան նոնք իրենց բարեխօսական պաշտօնով պիտի դառնան նոնք իրենց բարեխօսական պաշտօնով պիտի դառնան 
լուացողները մլուացողները մլուացողները մլուացողները մեր մեղքերուն, քաւիչեր մեղքերուն, քաւիչեր մեղքերուն, քաւիչեր մեղքերուն, քաւիչները մեր յանցանքներուն, եւ ները մեր յանցանքներուն, եւ ները մեր յանցանքներուն, եւ ները մեր յանցանքներուն, եւ 
հայը Աստուծոյ ու զԱստուած հայուն զօդող օղակներ:հայը Աստուծոյ ու զԱստուած հայուն զօդող օղակներ:հայը Աստուծոյ ու զԱստուած հայուն զօդող օղակներ:հայը Աստուծոյ ու զԱստուած հայուն զօդող օղակներ:    
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2) 2015 2) 2015 2) 2015 2) 2015 տարին` 85տարին` 85տարին` 85տարին` 85----ամեակ Դպրեվանքի:ամեակ Դպրեվանքի:ամեակ Դպրեվանքի:ամեակ Դպրեվանքի:    
    
Դպրեվանքը այն երկնային դԴպրեվանքը այն երկնային դԴպրեվանքը այն երկնային դԴպրեվանքը այն երկնային դպրոցնպրոցնպրոցնպրոցն    է, որուն ուսուցիչը` է, որուն ուսուցիչը` է, որուն ուսուցիչը` է, որուն ուսուցիչը` 

Սուրբ Հոգին է: ՀոՍուրբ Հոգին է: ՀոՍուրբ Հոգին է: ՀոՍուրբ Հոգին է: Հո´́́́ն է որ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ ն է որ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ ն է որ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ ն է որ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ 
տեղի կ'ունենայ տեղի կ'ունենայ տեղի կ'ունենայ տեղի կ'ունենայ հոգեմտհոգեմտհոգեմտհոգեմտաւոր պատրաստութիւնը այնաւոր պատրաստութիւնը այնաւոր պատրաստութիւնը այնաւոր պատրաստութիւնը այն    աշաաշաաշաաշա----
կերտներուկերտներուկերտներուկերտներուն, որոնք հետագային պիտի դառնանն, որոնք հետագային պիտի դառնանն, որոնք հետագային պիտի դառնանն, որոնք հետագային պիտի դառնան    վկանեվկանեվկանեվկանե´́́́րը րը րը րը 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոսի, տարածիչնետոսի, տարածիչնետոսի, տարածիչնետոսի, տարածիչնե´́́́րը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարարը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարարը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարարը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարա----
նին, քարոզիչնենին, քարոզիչնենին, քարոզիչնենին, քարոզիչնե´́́́րը րը րը րը ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    սիրոյնսիրոյնսիրոյնսիրոյն,,,,    բացայայտիչնեբացայայտիչնեբացայայտիչնեբացայայտիչները րը րը րը ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոսիտոսիտոսիտոսի    կամքին:կամքին:կամքին:կամքին:    

Եզրաս քահանային հովուատոԵզրաս քահանային հովուատոԵզրաս քահանային հովուատոԵզրաս քահանային հովուատո´́́́ւնն էւնն էւնն էւնն է    ԴպրեվանքըԴպրեվանքըԴպրեվանքըԴպրեվանքը, , , , ուր ուր ուր ուր կը կը կը կը 
պատրաստուինպատրաստուինպատրաստուինպատրաստուին    ճշմարտութեան քարոզիճշմարտութեան քարոզիճշմարտութեան քարոզիճշմարտութեան քարոզի´́́́չ հովիւներ, Աստուծոյ չ հովիւներ, Աստուծոյ չ հովիւներ, Աստուծոյ չ հովիւներ, Աստուծոյ 
առաջնորդութեան վստահոառաջնորդութեան վստահոառաջնորդութեան վստահոառաջնորդութեան վստահո´́́́ղ եւ ուրիշներն ալ այդ վստահուղ եւ ուրիշներն ալ այդ վստահուղ եւ ուրիշներն ալ այդ վստահուղ եւ ուրիշներն ալ այդ վստահու----
թեան հրաւիրոթեան հրաւիրոթեան հրաւիրոթեան հրաւիրո´́́́ղ հովիւներ:ղ հովիւներ:ղ հովիւներ:ղ հովիւներ:    

Կենաց սեղաԿենաց սեղաԿենաց սեղաԿենաց սեղա´́́́ն է Դպրեվանքը, ուր կենաց Հացը կը մատան է Դպրեվանքը, ուր կենաց Հացը կը մատան է Դպրեվանքը, ուր կենաց Հացը կը մատան է Դպրեվանքը, ուր կենաց Հացը կը մատա----
կարարուի աշակերտներուն, եւ ուր կենաց Հացի մատակակարարուի աշակերտներուն, եւ ուր կենաց Հացի մատակակարարուի աշակերտներուն, եւ ուր կենաց Հացի մատակակարարուի աշակերտներուն, եւ ուր կենաց Հացի մատակարարարարա----
րիչներ կը պատրաստուին:րիչներ կը պատրաստուին:րիչներ կը պատրաստուին:րիչներ կը պատրաստուին:    

Հաւատքի արգաՀաւատքի արգաՀաւատքի արգաՀաւատքի արգա´́́́նդ է Դպրեվանքը, ուրկէնդ է Դպրեվանքը, ուրկէնդ է Դպրեվանքը, ուրկէնդ է Դպրեվանքը, ուրկէ    հաւատքի տահաւատքի տահաւատքի տահաւատքի տա----
րածիչ րածիչ րածիչ րածիչ նուիրեալ նուիրեալ նուիրեալ նուիրեալ առաքեալներ կը ծնին:առաքեալներ կը ծնին:առաքեալներ կը ծնին:առաքեալներ կը ծնին:    

Սելովամի բժշկարար աւազաՍելովամի բժշկարար աւազաՍելովամի բժշկարար աւազաՍելովամի բժշկարար աւազա´́́́ն է Դպրեվանքը, ուր աշան է Դպրեվանքը, ուր աշան է Դպրեվանքը, ուր աշան է Դպրեվանքը, ուր աշա----
կերտները կը կերտները կը կերտները կը կերտները կը սնանին ու կը հզօրանան հոգեւոր արժէքներով, սնանին ու կը հզօրանան հոգեւոր արժէքներով, սնանին ու կը հզօրանան հոգեւոր արժէքներով, սնանին ու կը հզօրանան հոգեւոր արժէքներով, 
որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի հետագային դառնան հոգեւոր բժիշկներ` Յիսուսի սիհետագային դառնան հոգեւոր բժիշկներ` Յիսուսի սիհետագային դառնան հոգեւոր բժիշկներ` Յիսուսի սիհետագային դառնան հոգեւոր բժիշկներ` Յիսուսի սի----
րոյն ու խօսքերուն դեղահատերով բուրոյն ու խօսքերուն դեղահատերով բուրոյն ու խօսքերուն դեղահատերով բուրոյն ու խօսքերուն դեղահատերով բուժելու վիրաւոր սիրտերն ժելու վիրաւոր սիրտերն ժելու վիրաւոր սիրտերն ժելու վիրաւոր սիրտերն 
ու տրտմած հոգիները:ու տրտմած հոգիները:ու տրտմած հոգիները:ու տրտմած հոգիները:    

Քորեբի ԺաՔորեբի ԺաՔորեբի ԺաՔորեբի Ժա´́́́յռն է Դպրեվանքը, ուրկէյռն է Դպրեվանքը, ուրկէյռն է Դպրեվանքը, ուրկէյռն է Դպրեվանքը, ուրկէ    բղբղբղբղխող կենխող կենխող կենխող կենարար ջուարար ջուարար ջուարար ջու----
րով կը մաքրուին ու կը սրբուին Դպրեվանքի աշակերտները, րով կը մաքրուին ու կը սրբուին Դպրեվանքի աշակերտները, րով կը մաքրուին ու կը սրբուին Դպրեվանքի աշակերտները, րով կը մաքրուին ու կը սրբուին Դպրեվանքի աշակերտները, 
որպէսզի հետագային կարենան իրենց հօտի անդամներորպէսզի հետագային կարենան իրենց հօտի անդամներորպէսզի հետագային կարենան իրենց հօտի անդամներորպէսզի հետագային կարենան իրենց հօտի անդամները ը ը ը անանանան----
սայթաք կերպով առաջնորդել դէպի Քորեբի Ժայռը` Քրիսսայթաք կերպով առաջնորդել դէպի Քորեբի Ժայռը` Քրիսսայթաք կերպով առաջնորդել դէպի Քորեբի Ժայռը` Քրիսսայթաք կերպով առաջնորդել դէպի Քորեբի Ժայռը` Քրիստոսը, տոսը, տոսը, տոսը, 
անոանոանոանո´́́́վվվվ    եւ անոեւ անոեւ անոեւ անո´́́́ր մէջ գտնելուր մէջ գտնելուր մէջ գտնելուր մէջ գտնելու    իրենց մաքրութիւնն ու սրբութիւիրենց մաքրութիւնն ու սրբութիւիրենց մաքրութիւնն ու սրբութիւիրենց մաքրութիւնն ու սրբութիւ----
նը:նը:նը:նը:    

Մեր հաւատքի հօր` ՍՄեր հաւատքի հօր` ՍՄեր հաւատքի հօր` ՍՄեր հաւատքի հօր` Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիուրբ Գրիգոր Լուսաւորիուրբ Գրիգոր Լուսաւորիուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքի չի հաւատքի չի հաւատքի չի հաւատքի 
կանթեկանթեկանթեկանթե´́́́ղն է Դպրեվանքը, ուր այդղն է Դպրեվանքը, ուր այդղն է Դպրեվանքը, ուր այդղն է Դպրեվանքը, ուր այդ    մշտավամշտավամշտավամշտավառ ռ ռ ռ կանթեղէն պլպլականթեղէն պլպլականթեղէն պլպլականթեղէն պլպլա----
ցող հաւատքի լոյսով կը լեցուինցող հաւատքի լոյսով կը լեցուինցող հաւատքի լոյսով կը լեցուինցող հաւատքի լոյսով կը լեցուին    դդդդպրեվանեցիները պրեվանեցիները պրեվանեցիները պրեվանեցիները որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի 
հետագային կարենան դառնալ ջահակիրները այդ հաւհետագային կարենան դառնալ ջահակիրները այդ հաւհետագային կարենան դառնալ ջահակիրները այդ հաւհետագային կարենան դառնալ ջահակիրները այդ հաւատքին:ատքին:ատքին:ատքին:    
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Մեր Մեր Մեր Մեր ինքնութեան պահպանիչ` Սինքնութեան պահպանիչ` Սինքնութեան պահպանիչ` Սինքնութեան պահպանիչ` Սուրբ Մեսրոպ ուրբ Մեսրոպ ուրբ Մեսրոպ ուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Մաշտոցի Մաշտոցի Մաշտոցի 
դպրատոդպրատոդպրատոդպրատո´́́́ւնն է Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները կը կազմաւնն է Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները կը կազմաւնն է Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները կը կազմաւնն է Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները կը կազմա----
ւորուին Սւորուին Սւորուին Սւորուին Սուրբ Մեսրոպ ուրբ Մեսրոպ ուրբ Մեսրոպ ուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Մաշտոցի Մաշտոցի Մաշտոցի երկնաձիր աերկնաձիր աերկնաձիր աերկնաձիր ա....բբբբ....գգգգ....----մով, որմով, որմով, որմով, որ----
պէսզի հետագային կարենան դառնալ պէսզի հետագային կարենան դառնալ պէսզի հետագային կարենան դառնալ պէսզի հետագային կարենան դառնալ անվթար պահանվթար պահանվթար պահանվթար պահաաաապանպանպանպանները ները ները ները 
Մեսրոպեան ՈսկեղՄեսրոպեան ՈսկեղՄեսրոպեան ՈսկեղՄեսրոպեան Ոսկեղիիիինիկին:նիկին:նիկին:նիկին:    

Մեր թարգմանիչ վարդապետՄեր թարգմանիչ վարդապետՄեր թարգմանիչ վարդապետՄեր թարգմանիչ վարդապետներներներներուն ուխտատեղիուն ուխտատեղիուն ուխտատեղիուն ուխտատեղի´́́́ն է ն է ն է ն է 
Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիներըԴպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիներըԴպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիներըԴպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները    կըկըկըկը    պատրաստուին թպատրաստուին թպատրաստուին թպատրաստուին թարգարգարգարգ----
մանիչ վարդապետներուն շունչով, որպէսզի հետագային դառմանիչ վարդապետներուն շունչով, որպէսզի հետագային դառմանիչ վարդապետներուն շունչով, որպէսզի հետագային դառմանիչ վարդապետներուն շունչով, որպէսզի հետագային դառ----
նան յանձնառու մշակները թարգմանչաց ոգեղէն արժէքներուն:նան յանձնառու մշակները թարգմանչաց ոգեղէն արժէքներուն:նան յանձնառու մշակները թարգմանչաց ոգեղէն արժէքներուն:նան յանձնառու մշակները թարգմանչաց ոգեղէն արժէքներուն:    

Վարդանանց ու Ղեւոնդեանց բՎարդանանց ու Ղեւոնդեանց բՎարդանանց ու Ղեւոնդեանց բՎարդանանց ու Ղեւոնդեանց բանակատեղին անակատեղին անակատեղին անակատեղին է է է է ԴպրեվանԴպրեվանԴպրեվանԴպրեվան----
քը, ուր քը, ուր քը, ուր քը, ուր դպրեվանեցիներըդպրեվանեցիներըդպրեվանեցիներըդպրեվանեցիները    Քաջն Վարդան ԶՔաջն Վարդան ԶՔաջն Վարդան ԶՔաջն Վարդան Զօրավարէն ու Ղեօրավարէն ու Ղեօրավարէն ու Ղեօրավարէն ու Ղե----
ւոնդ Երէցէն կը սորվին զոհողութիւններ յանձն առնել Աստուծոյ ւոնդ Երէցէն կը սորվին զոհողութիւններ յանձն առնել Աստուծոյ ւոնդ Երէցէն կը սորվին զոհողութիւններ յանձն առնել Աստուծոյ ւոնդ Երէցէն կը սորվին զոհողութիւններ յանձն առնել Աստուծոյ 
համար, համար, համար, համար, եւ եւ եւ եւ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ումեր եկեղեցւոյ, ազգին ումեր եկեղեցւոյ, ազգին ումեր եկեղեցւոյ, ազգին ու    հայրենիքին համար:հայրենիքին համար:հայրենիքին համար:հայրենիքին համար:    

    
3) 2015 3) 2015 3) 2015 3) 2015 տարին` 75տարին` 75տարին` 75տարին` 75----ամեակ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիամեակ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիամեակ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիամեակ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի----

կոսութեան կոսութեան կոսութեան կոսութեան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ ՄՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ ՄՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ ՄՍուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի:այր Տաճարի:այր Տաճարի:այր Տաճարի:    
    
Եթէ երբեք, ինչպէս յաճախ կ'ըսուի,Եթէ երբեք, ինչպէս յաճախ կ'ըսուի,Եթէ երբեք, ինչպէս յաճախ կ'ըսուի,Եթէ երբեք, ինչպէս յաճախ կ'ըսուի,    Դպրեվանքը սիրտն է Դպրեվանքը սիրտն է Դպրեվանքը սիրտն է Դպրեվանքը սիրտն է 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, ապա մայր տաճարը` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, ապա մայր տաճարը` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, ապա մայր տաճարը` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, ապա մայր տաճարը` 
կեակեակեակեա´́́́նքն է այդ սրտին, սէնքն է այդ սրտին, սէնքն է այդ սրտին, սէնքն է այդ սրտին, սէ´́́́րն է այդ սրտին, աւիրն է այդ սրտին, աւիրն է այդ սրտին, աւիրն է այդ սրտին, աւի´́́́շն է այդ սրտին, շն է այդ սրտին, շն է այդ սրտին, շն է այդ սրտին, 
հոհոհոհո´́́́ւրն է այդ սրտին, զաւրն է այդ սրտին, զաւրն է այդ սրտին, զաւրն է այդ սրտին, զա´́́́րկն ու զարթօրկն ու զարթօրկն ու զարթօրկն ու զարթօ´́́́նքն է այդ սրտին, լոնքն է այդ սրտին, լոնքն է այդ սրտին, լոնքն է այդ սրտին, լո´́́́յսն յսն յսն յսն 
ու յոու յոու յոու յո´́́́յսն է այդ սրտին, շոյսն է այդ սրտին, շոյսն է այդ սրտին, շոյսն է այդ սրտին, շո´́́́ւնչն ու հոգիւնչն ու հոգիւնչն ու հոգիւնչն ու հոգի´́́́ն է այդ սրտին:ն է այդ սրտին:ն է այդ սրտին:ն է այդ սրտին:    

Հին ԿտակարՀին ԿտակարՀին ԿտակարՀին Կտակարանէն գիտենք, որ տաճար կառուցելու Աստուանէն գիտենք, որ տաճար կառուցելու Աստուանէն գիտենք, որ տաճար կառուցելու Աստուանէն գիտենք, որ տաճար կառուցելու Աստու----
ծոյ հիմնական նպատակն էր` այդ տաճարին միջոցաւ իր ժողոծոյ հիմնական նպատակն էր` այդ տաճարին միջոցաւ իր ժողոծոյ հիմնական նպատակն էր` այդ տաճարին միջոցաւ իր ժողոծոյ հիմնական նպատակն էր` այդ տաճարին միջոցաւ իր ժողո----
վուրդին մէջ բնակիլ: Տաճարիվուրդին մէջ բնակիլ: Տաճարիվուրդին մէջ բնակիլ: Տաճարիվուրդին մէջ բնակիլ: Տաճարինննն    Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուած Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուած Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուած Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուած 
բաժինին մէջ դրուած էր Ուխտի տապանակը, որ Աստուծոյ բաժինին մէջ դրուած էր Ուխտի տապանակը, որ Աստուծոյ բաժինին մէջ դրուած էր Ուխտի տապանակը, որ Աստուծոյ բաժինին մէջ դրուած էր Ուխտի տապանակը, որ Աստուծոյ 
բնակութեան ամենասուրբ տեղը կը նկատուէր: Ուխտի Տապաբնակութեան ամենասուրբ տեղը կը նկատուէր: Ուխտի Տապաբնակութեան ամենասուրբ տեղը կը նկատուէր: Ուխտի Տապաբնակութեան ամենասուրբ տեղը կը նկատուէր: Ուխտի Տապա----
նակը ենակը ենակը ենակը երաշխիքն ու գրաւականն էր Իսրայէլի ժողովուրդին րաշխիքն ու գրաւականն էր Իսրայէլի ժողովուրդին րաշխիքն ու գրաւականն էր Իսրայէլի ժողովուրդին րաշխիքն ու գրաւականն էր Իսրայէլի ժողովուրդին 
յաղթանակներուն ու յաջողութիւններուն: Իսրայէլի ժողովուրդը յաղթանակներուն ու յաջողութիւններուն: Իսրայէլի ժողովուրդը յաղթանակներուն ու յաջողութիւններուն: Իսրայէլի ժողովուրդը յաղթանակներուն ու յաջողութիւններուն: Իսրայէլի ժողովուրդը 
առանց Ուխառանց Ուխառանց Ուխառանց Ուխտի Տապանակին` ճամբայ չէտի Տապանակին` ճամբայ չէտի Տապանակին` ճամբայ չէտի Տապանակին` ճամբայ չէ´́́́ր ելլեր, այլապէս` ր ելլեր, այլապէս` ր ելլեր, այլապէս` ր ելլեր, այլապէս` կը կը կը կը 
մոլորէրմոլորէրմոլորէրմոլորէր. . . . պատերազմի չէպատերազմի չէպատերազմի չէպատերազմի չէ´́́́ր ձեռնարկեր,ր ձեռնարկեր,ր ձեռնարկեր,ր ձեռնարկեր,    այլապէս` այլապէս` այլապէս` այլապէս` պարտուպարտուպարտուպարտու----
թիւն կը կրէր:թիւն կը կրէր:թիւն կը կրէր:թիւն կը կրէր:    

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ուխտի ՏապաՈւխտի ՏապաՈւխտի ՏապաՈւխտի Տապա----
նակը այս տաճանակը այս տաճանակը այս տաճանակը այս տաճա´́́́րն է, որուն մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը րն է, որուն մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը րն է, որուն մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը րն է, որուն մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը 
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հանգչիհանգչիհանգչիհանգչի: : : : Առանց այս Ուխտի Տապանակին, այլ խօսքով` ԱստուԱռանց այս Ուխտի Տապանակին, այլ խօսքով` ԱստուԱռանց այս Ուխտի Տապանակին, այլ խօսքով` ԱստուԱռանց այս Ուխտի Տապանակին, այլ խօսքով` Աստու----
ծոյ առաջնորդութեան, Հայրապետական այս Սուրբ Աթոռը չի ծոյ առաջնորդութեան, Հայրապետական այս Սուրբ Աթոռը չի ծոյ առաջնորդութեան, Հայրապետական այս Սուրբ Աթոռը չի ծոյ առաջնորդութեան, Հայրապետական այս Սուրբ Աթոռը չի 
նախաձեռներ ոնախաձեռներ ոնախաձեռներ ոնախաձեռներ ո´́́́չ մէկ աշխատանքի, որովհետեւ մեր Սուրբ չ մէկ աշխատանքի, որովհետեւ մեր Սուրբ չ մէկ աշխատանքի, որովհետեւ մեր Սուրբ չ մէկ աշխատանքի, որովհետեւ մեր Սուրբ 
Աթոռին միջոցաւ Աթոռին միջոցաւ Աթոռին միջոցաւ Աթոռին միջոցաւ իրագործուած եւ իրագիրագործուած եւ իրագիրագործուած եւ իրագիրագործուած եւ իրագործուելիք ամէն ործուելիք ամէն ործուելիք ամէն ործուելիք ամէն 
յաջողութիւն պայմանաւորուած է մեր այս Ուխտի Տապանակին յաջողութիւն պայմանաւորուած է մեր այս Ուխտի Տապանակին յաջողութիւն պայմանաւորուած է մեր այս Ուխտի Տապանակին յաջողութիւն պայմանաւորուած է մեր այս Ուխտի Տապանակին 
եւ անոր Բնակիչին հանդէպ մեր եւ անոր Բնակիչին հանդէպ մեր եւ անոր Բնակիչին հանդէպ մեր եւ անոր Բնակիչին հանդէպ մեր ունեցած հաւատարմութենէն:ունեցած հաւատարմութենէն:ունեցած հաւատարմութենէն:ունեցած հաւատարմութենէն:    

Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, Մեծի ՏանՄեծի ՏանՄեծի ՏանՄեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այս Տն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այս Տն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այս Տն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այս Տաճաաճաաճաաճա----
րըրըրըրը`̀̀̀    Աստուծոյ ներկայութեան թանձրացոԱստուծոյ ներկայութեան թանձրացոԱստուծոյ ներկայութեան թանձրացոԱստուծոյ ներկայութեան թանձրացո´́́́ւմն է, Քրիստոսի ւմն է, Քրիստոսի ւմն է, Քրիստոսի ւմն է, Քրիստոսի 
շօշափելի շօշափելի շօշափելի շօշափելի ներկայութիներկայութիներկայութիներկայութի´́́́ւնն է, Սուրբ Հունն է, Սուրբ Հունն է, Սուրբ Հունն է, Սուրբ Հոգիին աղբերատեղիգիին աղբերատեղիգիին աղբերատեղիգիին աղբերատեղի´́́́ն է:ն է:ն է:ն է:    

Մեր տաճարը Մեր տաճարը Մեր տաճարը Մեր տաճարը ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ եւ աստուածասէրներուն տոյ եւ աստուածասէրներուն տոյ եւ աստուածասէրներուն տոյ եւ աստուածասէրներուն տո´́́́ւնն ւնն ւնն ւնն 
է, զոր է, զոր է, զոր է, զոր պէտք է մաքուր պահել:պէտք է մաքուր պահել:պէտք է մաքուր պահել:պէտք է մաքուր պահել:    

ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ սիյ սիյ սիյ սի´́́́րտն է, րտն է, րտն է, րտն է, որուն մէջ իւրաքանչիւր անձ իր որուն մէջ իւրաքանչիւր անձ իր որուն մէջ իւրաքանչիւր անձ իր որուն մէջ իւրաքանչիւր անձ իր 
յատուկ տեղը ունի:յատուկ տեղը ունի:յատուկ տեղը ունի:յատուկ տեղը ունի:    

Սուրբերուն ու սրբուիլ ուզողներուն բնակարաՍուրբերուն ու սրբուիլ ուզողներուն բնակարաՍուրբերուն ու սրբուիլ ուզողներուն բնակարաՍուրբերուն ու սրբուիլ ուզողներուն բնակարա´́́́նն էնն էնն էնն է, , , , որուն որուն որուն որուն 
դռները բաց են միշտ մեր զաւակներուն դիմադռները բաց են միշտ մեր զաւակներուն դիմադռները բաց են միշտ մեր զաւակներուն դիմադռները բաց են միշտ մեր զաւակներուն դիմաց:ց:ց:ց:    

Երկինքին բեԵրկինքին բեԵրկինքին բեԵրկինքին բե´́́́մն  է մն  է մն  է մն  է երկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայ, , , , ուրկէ Քրիստոուրկէ Քրիստոուրկէ Քրիստոուրկէ Քրիստո´́́́սը սը սը սը հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր 
սպասաւորներուն ճամբով կը պատգամէ մեր ժողովուրդին:սպասաւորներուն ճամբով կը պատգամէ մեր ժողովուրդին:սպասաւորներուն ճամբով կը պատգամէ մեր ժողովուրդին:սպասաւորներուն ճամբով կը պատգամէ մեր ժողովուրդին:    

ԶօԶօԶօԶօրաց Տիրոջ զօրանորաց Տիրոջ զօրանորաց Տիրոջ զօրանորաց Տիրոջ զօրանո´́́́ցն էցն էցն էցն է, , , , ուր կը յաճախեն հաւատքի ուր կը յաճախեն հաւատքի ուր կը յաճախեն հաւատքի ուր կը յաճախեն հաւատքի 
վահանով սպառազինուած զինուորները Քրիստոսի:վահանով սպառազինուած զինուորները Քրիստոսի:վահանով սպառազինուած զինուորները Քրիստոսի:վահանով սպառազինուած զինուորները Քրիստոսի:    

Կենաց ԾաԿենաց ԾաԿենաց ԾաԿենաց Ծա´́́́ռ էռ էռ էռ է, , , , որուն թեւերուն վրայ Զակքէոսներ կրնան որուն թեւերուն վրայ Զակքէոսներ կրնան որուն թեւերուն վրայ Զակքէոսներ կրնան որուն թեւերուն վրայ Զակքէոսներ կրնան 
բարձրանբարձրանբարձրանբարձրանալ, տեսնելու համար Քրիստոսը:ալ, տեսնելու համար Քրիստոսը:ալ, տեսնելու համար Քրիստոսը:ալ, տեսնելու համար Քրիստոսը:    

Արքայութեան դոԱրքայութեան դոԱրքայութեան դոԱրքայութեան դո´́́́ւռն է այս սրբալոյս տաճարը, երկրի վրայ ւռն է այս սրբալոյս տաճարը, երկրի վրայ ւռն է այս սրբալոյս տաճարը, երկրի վրայ ւռն է այս սրբալոյս տաճարը, երկրի վրայ 
բացուած, երկրաւորներս երկինք հրաւիրող:բացուած, երկրաւորներս երկինք հրաւիրող:բացուած, երկրաւորներս երկինք հրաւիրող:բացուած, երկրաւորներս երկինք հրաւիրող:    

Աստուծոյ Գառնուկին` Յիսուս Քրիստոսի աշխարհակեԱստուծոյ Գառնուկին` Յիսուս Քրիստոսի աշխարհակեԱստուծոյ Գառնուկին` Յիսուս Քրիստոսի աշխարհակեԱստուծոյ Գառնուկին` Յիսուս Քրիստոսի աշխարհակե----
ցոյց զոհասեղացոյց զոհասեղացոյց զոհասեղացոյց զոհասեղա´́́́նն է, իր իսկ արիւնով սրբագործուած ու հասնն է, իր իսկ արիւնով սրբագործուած ու հասնն է, իր իսկ արիւնով սրբագործուած ու հասնն է, իր իսկ արիւնով սրբագործուած ու հաս----
տատուած:տատուած:տատուած:տատուած:    

Մեր ազգի զաւակնեՄեր ազգի զաւակնեՄեր ազգի զաւակնեՄեր ազգի զաւակներուն հոգերուն հոգերուն հոգերուն հոգեւոր ծննդավաւոր ծննդավաւոր ծննդավաւոր ծննդավա´́́́յրն է այս յրն է այս յրն է այս յրն է այս 
Տաճարը: ԱՏաճարը: ԱՏաճարը: ԱՏաճարը: Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի դառնայ հոգեւոր յս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի դառնայ հոգեւոր յս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի դառնայ հոգեւոր յս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի դառնայ հոգեւոր 
ծնողը մեր ազգի զաւակներուն, եւ պաշտպանը մեր ազգային ծնողը մեր ազգի զաւակներուն, եւ պաշտպանը մեր ազգային ծնողը մեր ազգի զաւակներուն, եւ պաշտպանը մեր ազգային ծնողը մեր ազգի զաւակներուն, եւ պաշտպանը մեր ազգային 
ինքնութեան` աշխարհի այլասերինքնութեան` աշխարհի այլասերինքնութեան` աշխարհի այլասերինքնութեան` աշխարհի այլասերող հոսանքներուն դիմաց:ող հոսանքներուն դիմաց:ող հոսանքներուն դիմաց:ող հոսանքներուն դիմաց:    

Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Քրիստոսի նայի, եւ Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Քրիստոսի նայի, եւ Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Քրիստոսի նայի, եւ Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Քրիստոսի նայի, եւ 
Քրիստոսի նայիլ սորվեցնէ, որպէՔրիստոսի նայիլ սորվեցնէ, որպէՔրիստոսի նայիլ սորվեցնէ, որպէՔրիստոսի նայիլ սորվեցնէ, որպէսզի Քրիստոսի հետեսզի Քրիստոսի հետեսզի Քրիստոսի հետեսզի Քրիստոսի հետեւի եւ ւի եւ ւի եւ ւի եւ 
Քրիստոսի հետեւիլ սորվեցնէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն:Քրիստոսի հետեւիլ սորվեցնէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն:Քրիստոսի հետեւիլ սորվեցնէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն:Քրիստոսի հետեւիլ սորվեցնէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն:    
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Այս տաճարը հիմնուեցաւ,Այս տաճարը հիմնուեցաւ,Այս տաճարը հիմնուեցաւ,Այս տաճարը հիմնուեցաւ,    որպէսզի Աստուծոյ բերանը որպէսզի Աստուծոյ բերանը որպէսզի Աստուծոյ բերանը որպէսզի Աստուծոյ բերանը 
ըլլայ` ըլլայ` ըլլայ` ըլլայ` ճշմարտութիւնը բարբառող եւ ճշմարտութիւնը բարբառող եւ ճշմարտութիւնը բարբառող եւ ճշմարտութիւնը բարբառող եւ յայտարարող:յայտարարող:յայտարարող:յայտարարող:    

Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի հիմը Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի հիմը Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի հիմը Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի հիմը դառնայ դառնայ դառնայ դառնայ մեր մեր մեր մեր 
առաքելական հաւատքի եւ Աստուածաշնչական առաքելական հաւատքի եւ Աստուածաշնչական առաքելական հաւատքի եւ Աստուածաշնչական առաքելական հաւատքի եւ Աստուածաշնչական 
ճշճշճշճշմարտութիւններու պահպանութեան:մարտութիւններու պահպանութեան:մարտութիւններու պահպանութեան:մարտութիւններու պահպանութեան:    

Այս տաճաԱյս տաճաԱյս տաճաԱյս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի օգնութիւնրը հիմնուեցաւ, որպէսզի օգնութիւնրը հիմնուեցաւ, որպէսզի օգնութիւնրը հիմնուեցաւ, որպէսզի օգնութիւն    կարկառող կարկառող կարկառող կարկառող 
Աստուծոյ ձեԱստուծոյ ձեԱստուծոյ ձեԱստուծոյ ձե´́́́ռքը ըլլայ` օգնութեան կարիքը ունեցողներուն:ռքը ըլլայ` օգնութեան կարիքը ունեցողներուն:ռքը ըլլայ` օգնութեան կարիքը ունեցողներուն:ռքը ըլլայ` օգնութեան կարիքը ունեցողներուն:    

Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ ականջըԱյս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ ականջըԱյս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ ականջըԱյս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ ականջը    
ըլլայըլլայըլլայըլլայ, , , , լսելու լսելու լսելու լսելու ձայնը ձայնը ձայնը ձայնը աղքատին, աղքատին, աղքատին, աղքատին, եւ եւ եւ եւ ձայն չունեցողներուն:ձայն չունեցողներուն:ձայն չունեցողներուն:ձայն չունեցողներուն:    

Այս տաճարը հիմնուեցաւԱյս տաճարը հիմնուեցաւԱյս տաճարը հիմնուեցաւԱյս տաճարը հիմնուեցաւ, , , , որպէսզի անոր բարերարին` որպէսզի անոր բարերարին` որպէսզի անոր բարերարին` որպէսզի անոր բարերարին` 
Սարգիս Գնաճեանի օրինակով խոնարհութեան, ծառայութեան Սարգիս Գնաճեանի օրինակով խոնարհութեան, ծառայութեան Սարգիս Գնաճեանի օրինակով խոնարհութեան, ծառայութեան Սարգիս Գնաճեանի օրինակով խոնարհութեան, ծառայութեան 
ու բարերարութեան մեծութիւնը յիշեցնէ մեր ժողովուրդին:ու բարերարութեան մեծութիւնը յիշեցնէ մեր ժողովուրդին:ու բարերարութեան մեծութիւնը յիշեցնէ մեր ժողովուրդին:ու բարերարութեան մեծութիւնը յիշեցնէ մեր ժողովուրդին:    

    
4) 2015 4) 2015 4) 2015 4) 2015 տարին` 20տարին` 20տարին` 20տարին` 20----ամեակ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ ամեակ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ ամեակ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ ամեակ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետի Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման:Հայրապետի Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման:Հայրապետի Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման:Հայրապետի Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման:    
    
Վեհափառ Հայրապետին գործերը իՎեհափառ Հայրապետին գործերը իՎեհափառ Հայրապետին գործերը իՎեհափառ Հայրապետին գործերը իրերերերե´́́́նքնքնքնք    կը վկայեն Վեկը վկայեն Վեկը վկայեն Վեկը վկայեն Վե----

հափառին մասին: Նորին Սրբութեան գործերն ու իրագործումհափառին մասին: Նորին Սրբութեան գործերն ու իրագործումհափառին մասին: Նորին Սրբութեան գործերն ու իրագործումհափառին մասին: Նորին Սրբութեան գործերն ու իրագործում----
ները բազմաթիւ ու բազմատեսակ են, որոնց մասին սակաւաները բազմաթիւ ու բազմատեսակ են, որոնց մասին սակաւաները բազմաթիւ ու բազմատեսակ են, որոնց մասին սակաւաները բազմաթիւ ու բազմատեսակ են, որոնց մասին սակաւաթիւ թիւ թիւ թիւ 
էջերու մէջ գրելը անկարելի է: Կէջերու մէջ գրելը անկարելի է: Կէջերու մէջ գրելը անկարելի է: Կէջերու մէջ գրելը անկարելի է: Կ''''ուզեմ այստեուզեմ այստեուզեմ այստեուզեմ այստեղ հակիրճ կերպով ղ հակիրճ կերպով ղ հակիրճ կերպով ղ հակիրճ կերպով 
անդրադառնալ միայն անդրադառնալ միայն անդրադառնալ միայն անդրադառնալ միայն հինգ ճշմարտութիւններու, որոնք հինգ ճշմարտութիւններու, որոնք հինգ ճշմարտութիւններու, որոնք հինգ ճշմարտութիւններու, որոնք 
Վեհափառ Հայրապետին հոգեկՎեհափառ Հայրապետին հոգեկՎեհափառ Հայրապետին հոգեկՎեհափառ Հայրապետին հոգեկան մեծութիւնը եւ անձնուէր ան մեծութիւնը եւ անձնուէր ան մեծութիւնը եւ անձնուէր ան մեծութիւնը եւ անձնուէր 
ծառայութիւնըծառայութիւնըծառայութիւնըծառայութիւնը    կը բացայայտեն.կը բացայայտեն.կը բացայայտեն.կը բացայայտեն.----    

ա) Իբրեւ Հովուապետ, Վեա) Իբրեւ Հովուապետ, Վեա) Իբրեւ Հովուապետ, Վեա) Իբրեւ Հովուապետ, Վեհափառ Հայրապետըհափառ Հայրապետըհափառ Հայրապետըհափառ Հայրապետը    յաճախակի յաճախակի յաճախակի յաճախակի 
առիթներով հովուապետական առիթներով հովուապետական առիթներով հովուապետական առիթներով հովուապետական այցելութիւն այցելութիւն այցելութիւն այցելութիւն տուաւ Աստուծոյ տուաւ Աստուծոյ տուաւ Աստուծոյ տուաւ Աստուծոյ 
կողմէ Իկողմէ Իկողմէ Իկողմէ Իրեն վստահուած մեր ազգի բրեն վստահուած մեր ազգի բրեն վստահուած մեր ազգի բրեն վստահուած մեր ազգի բանաւոր հօտին: Նորին անաւոր հօտին: Նորին անաւոր հօտին: Նորին անաւոր հօտին: Նորին 
Սրբութիւնը ԻՍրբութիւնը ԻՍրբութիւնը ԻՍրբութիւնը Իր ր ր ր հովուապետական այցելութիւնները չկատարեցհովուապետական այցելութիւնները չկատարեցհովուապետական այցելութիւնները չկատարեցհովուապետական այցելութիւնները չկատարեց    
պարզապէս հոգեւոր պարզապէս հոգեւոր պարզապէս հոգեւոր պարզապէս հոգեւոր պարտականութիւն մը պարտականութիւն մը պարտականութիւն մը պարտականութիւն մը կատարածկատարածկատարածկատարած    ըլլալու ըլլալու ըլլալու ըլլալու 
համար: Իր համար: Իր համար: Իր համար: Իր հովուապետականհովուապետականհովուապետականհովուապետական    այցելութեանց նպատայցելութեանց նպատայցելութեանց նպատայցելութեանց նպատակը ժողոակը ժողոակը ժողոակը ժողո----
վուրդին հետ ըլլալն էր, վուրդին հետ ըլլալն էր, վուրդին հետ ըլլալն էր, վուրդին հետ ըլլալն էր, զանոնք լսելը,  անոնց հետ երկխօսուզանոնք լսելը,  անոնց հետ երկխօսուզանոնք լսելը,  անոնց հետ երկխօսուզանոնք լսելը,  անոնց հետ երկխօսու----
թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ մտնելը, որպէսզի աւելի մօտէն թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ մտնելը, որպէսզի աւելի մօտէն թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ մտնելը, որպէսզի աւելի մօտէն թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ մտնելը, որպէսզի աւելի մօտէն 
ճանչնայ ճանչնայ ճանչնայ ճանչնայ իր ժողովուրդը, իր ժողովուրդը, իր ժողովուրդը, իր ժողովուրդը, անոնց ցաւերը` դարձանոնց ցաւերը` դարձանոնց ցաւերը` դարձանոնց ցաւերը` դարձնէ ինէ ինէ ինէ ի´́́́ր ցաւերը, ր ցաւերը, ր ցաւերը, ր ցաւերը, 
անոնց մտահոգութիւնները` իանոնց մտահոգութիւնները` իանոնց մտահոգութիւնները` իանոնց մտահոգութիւնները` ի´́́́ր մտահոգութիւնները, ր մտահոգութիւնները, ր մտահոգութիւնները, ր մտահոգութիւնները, դառնադառնադառնադառնա----
լով լով լով լով Աստուածահաճոյ Հովուապետը` ԱԱստուածահաճոյ Հովուապետը` ԱԱստուածահաճոյ Հովուապետը` ԱԱստուածահաճոյ Հովուապետը` Աստուածասէր իր հօտինստուածասէր իր հօտինստուածասէր իր հօտինստուածասէր իր հօտին::::    
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բ) Վեհափառ Հայրապետըբ) Վեհափառ Հայրապետըբ) Վեհափառ Հայրապետըբ) Վեհափառ Հայրապետը    Հայ Եկեղեցին Հայ Եկեղեցին Հայ Եկեղեցին Հայ Եկեղեցին դուրս բերաւ իր դուրս բերաւ իր դուրս բերաւ իր դուրս բերաւ իր 
նեղ պարունակէն,նեղ պարունակէն,նեղ պարունակէն,նեղ պարունակէն,    իր ինքնափոփ իրավիճակէն եւ զայն իր ինքնափոփ իրավիճակէն եւ զայն իր ինքնափոփ իրավիճակէն եւ զայն իր ինքնափոփ իրավիճակէն եւ զայն համայն համայն համայն համայն 
աշխարհի աշխարհի աշխարհի աշխարհի ճանաչելի դարձուց Եկեղեցինեճանաչելի դարձուց Եկեղեցինեճանաչելի դարձուց Եկեղեցինեճանաչելի դարձուց Եկեղեցիներու Համաշխարհային րու Համաշխարհային րու Համաշխարհային րու Համաշխարհային 
Խորհուրդին միջոցաւ, որուն իմաստուն ղեկավարը եղաւ 14 Խորհուրդին միջոցաւ, որուն իմաստուն ղեկավարը եղաւ 14 Խորհուրդին միջոցաւ, որուն իմաստուն ղեկավարը եղաւ 14 Խորհուրդին միջոցաւ, որուն իմաստուն ղեկավարը եղաւ 14 
տարիներ շարունակ: տարիներ շարունակ: տարիներ շարունակ: տարիներ շարունակ: ՄիջՄիջՄիջՄիջ----եկեղեցական ու Միջեկեղեցական ու Միջեկեղեցական ու Միջեկեղեցական ու Միջ----կրօնական կրօնական կրօնական կրօնական 
երկխօսութեան ու գործակցութեան ճամբով, երկխօսութեան ու գործակցութեան ճամբով, երկխօսութեան ու գործակցութեան ճամբով, երկխօսութեան ու գործակցութեան ճամբով, Վեհափառ Վեհափառ Վեհափառ Վեհափառ 
Հայրապետը նաեւ մեր ազգին դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը Հայրապետը նաեւ մեր ազգին դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը Հայրապետը նաեւ մեր ազգին դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը Հայրապետը նաեւ մեր ազգին դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը 
ճանաչելի դարձուց արտաքին աշխարհին: Վեճանաչելի դարձուց արտաքին աշխարհին: Վեճանաչելի դարձուց արտաքին աշխարհին: Վեճանաչելի դարձուց արտաքին աշխարհին: Վեհափառ հափառ հափառ հափառ 
Հայրապետը հայ դատի մեծագոյն պաշտպանՀայրապետը հայ դատի մեծագոյն պաշտպանՀայրապետը հայ դատի մեծագոյն պաշտպանՀայրապետը հայ դատի մեծագոյն պաշտպանը եղաւ: Ան մեր ը եղաւ: Ան մեր ը եղաւ: Ան մեր ը եղաւ: Ան մեր 
ժողովուրդին արդարապահանջ ձաժողովուրդին արդարապահանջ ձաժողովուրդին արդարապահանջ ձաժողովուրդին արդարապահանջ ձա´́́́յնը եղաւյնը եղաւյնը եղաւյնը եղաւ, , , , ճշմարտութեան ճշմարտութեան ճշմարտութեան ճշմարտութեան 
ձաձաձաձա´́́́յնը` միջազգային բեմերու վրայ:յնը` միջազգային բեմերու վրայ:յնը` միջազգային բեմերու վրայ:յնը` միջազգային բեմերու վրայ:    

գ) Արտաքին հանգստաւէտ պայմաններու ստեղծումը գ) Արտաքին հանգստաւէտ պայմաններու ստեղծումը գ) Արտաքին հանգստաւէտ պայմաններու ստեղծումը գ) Արտաքին հանգստաւէտ պայմաններու ստեղծումը 
անհրաժեշտ էր, որպէսզի միաբանները աանհրաժեշտ էր, որպէսզի միաբանները աանհրաժեշտ էր, որպէսզի միաբանները աանհրաժեշտ էր, որպէսզի միաբանները առաց կենցաղային ռաց կենցաղային ռաց կենցաղային ռաց կենցաղային 
դժուարութեանց դժուարութեանց դժուարութեանց դժուարութեանց կարենայինկարենայինկարենայինկարենային    նուիրուիլ իրենց հոգեմտաւոր նուիրուիլ իրենց հոգեմտաւոր նուիրուիլ իրենց հոգեմտաւոր նուիրուիլ իրենց հոգեմտաւոր 
կեանքի զարգացման:կեանքի զարգացման:կեանքի զարգացման:կեանքի զարգացման:    Այս ծիրէն ներս Վեհափառը կարեւոր Այս ծիրէն ներս Վեհափառը կարեւոր Այս ծիրէն ներս Վեհափառը կարեւոր Այս ծիրէն ներս Վեհափառը կարեւոր 
իրագործումներ կատարեց: իրագործումներ կատարեց: իրագործումներ կատարեց: իրագործումներ կատարեց: Հայ մարդը, բայց մանաւանդ հայ Հայ մարդը, բայց մանաւանդ հայ Հայ մարդը, բայց մանաւանդ հայ Հայ մարդը, բայց մանաւանդ հայ 
եկեղեցականը պէտք չէեկեղեցականը պէտք չէեկեղեցականը պէտք չէեկեղեցականը պէտք չէ´ ´ ´ ´ հեռու մնայ հեռու մնայ հեռու մնայ հեռու մնայ գիրքէն: գիրքէն: գիրքէն: գիրքէն: Վեհափառ Վեհափառ Վեհափառ Վեհափառ 
ՀայրապեՀայրապեՀայրապեՀայրապետը ընձեռելի դարձուց մեզի համար տը ընձեռելի դարձուց մեզի համար տը ընձեռելի դարձուց մեզի համար տը ընձեռելի դարձուց մեզի համար այն` ինչ որ կրնայ այն` ինչ որ կրնայ այն` ինչ որ կրնայ այն` ինչ որ կրնայ 
մեզ մօտեցնել գիրքին, եմեզ մօտեցնել գիրքին, եմեզ մօտեցնել գիրքին, եմեզ մօտեցնել գիրքին, եւ այն` ինչ որ մեր մէջ կրնայ սէր ու ւ այն` ինչ որ մեր մէջ կրնայ սէր ու ւ այն` ինչ որ մեր մէջ կրնայ սէր ու ւ այն` ինչ որ մեր մէջ կրնայ սէր ու 
հետաքրքրութիւն արթնցնել գիրքին հանդէպ: Վեհափառ հետաքրքրութիւն արթնցնել գիրքին հանդէպ: Վեհափառ հետաքրքրութիւն արթնցնել գիրքին հանդէպ: Վեհափառ հետաքրքրութիւն արթնցնել գիրքին հանդէպ: Վեհափառ 
Հայրապետը Հայրապետը Հայրապետը Հայրապետը նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ ուսման ղրկեուսման ղրկեուսման ղրկեուսման ղրկեցցցց    ուսումնատենջ միաբանները, ուսումնատենջ միաբանները, ուսումնատենջ միաբանները, ուսումնատենջ միաբանները, 
որովհետեւ Նորին Սրբութիւնը քաջ գիտէ, որովհետեւ Նորին Սրբութիւնը քաջ գիտէ, որովհետեւ Նորին Սրբութիւնը քաջ գիտէ, որովհետեւ Նորին Սրբութիւնը քաջ գիտէ, թէթէթէթէ    հայ եկեղեցականը հայ եկեղեցականը հայ եկեղեցականը հայ եկեղեցականը 
լաւ նկարագիրի տէրլաւ նկարագիրի տէրլաւ նկարագիրի տէրլաւ նկարագիրի տէր    մարդ ըլլալու կողքինմարդ ըլլալու կողքինմարդ ըլլալու կողքինմարդ ըլլալու կողքին    պէտպէտպէտպէտք է ըլլայ նաեւ ք է ըլլայ նաեւ ք է ըլլայ նաեւ ք է ըլլայ նաեւ 
գիտութեագիտութեագիտութեագիտութեա´́́́ն մարդ:ն մարդ:ն մարդ:ն մարդ:    

դ) դ) դ) դ) Նորին Սրբութիւնը Նորին Սրբութիւնը Նորին Սրբութիւնը Նորին Սրբութիւնը հիմնական նորոգութեան ու բարեհիմնական նորոգութեան ու բարեհիմնական նորոգութեան ու բարեհիմնական նորոգութեան ու բարե----
զարդումի ենթարկեց Կաթողիկոսարանը,զարդումի ենթարկեց Կաթողիկոսարանը,զարդումի ենթարկեց Կաթողիկոսարանը,զարդումի ենթարկեց Կաթողիկոսարանը,    Պիքֆայայի ՍուրբՊիքֆայայի ՍուրբՊիքֆայայի ՍուրբՊիքֆայայի Սուրբ    
Աստուածածին վանքը Աստուածածին վանքը Աստուածածին վանքը Աստուածածին վանքը ու Դպրեվանքը, ինչպէս նաեւ ձեռնարկեց ու Դպրեվանքը, ինչպէս նաեւ ձեռնարկեց ու Դպրեվանքը, ինչպէս նաեւ ձեռնարկեց ու Դպրեվանքը, ինչպէս նաեւ ձեռնարկեց 
անոնց յարակից այլ կաանոնց յարակից այլ կաանոնց յարակից այլ կաանոնց յարակից այլ կառոյցներու շինարարական ռոյցներու շինարարական ռոյցներու շինարարական ռոյցներու շինարարական գործին:գործին:գործին:գործին:    ՇիՇիՇիՇի----
նարարական իմաստով, Կաթողիկոսարանն ու Դպրեվնարարական իմաստով, Կաթողիկոսարանն ու Դպրեվնարարական իմաստով, Կաթողիկոսարանն ու Դպրեվնարարական իմաստով, Կաթողիկոսարանն ու Դպրեվանքը անքը անքը անքը 
ապրեցան իրենց փառքիապրեցան իրենց փառքիապրեցան իրենց փառքիապրեցան իրենց փառքի´ ´ ´ ´ ու շքեղութեաու շքեղութեաու շքեղութեաու շքեղութեա´́́́ն օրերը. եւ պատմուն օրերը. եւ պատմուն օրերը. եւ պատմուն օրերը. եւ պատմու----
թիւնը արդարօրէն Վեհափառ Հայրապետին անունին կողքին, թիւնը արդարօրէն Վեհափառ Հայրապետին անունին կողքին, թիւնը արդարօրէն Վեհափառ Հայրապետին անունին կողքին, թիւնը արդարօրէն Վեհափառ Հայրապետին անունին կողքին, 
բազմաթիւ այլ տիտղոսներու կողքին պիտի դնէ նաեւ` Շինաբազմաթիւ այլ տիտղոսներու կողքին պիտի դնէ նաեւ` Շինաբազմաթիւ այլ տիտղոսներու կողքին պիտի դնէ նաեւ` Շինաբազմաթիւ այլ տիտղոսներու կողքին պիտի դնէ նաեւ` Շինա----
րար տիտղոսը:րար տիտղոսը:րար տիտղոսը:րար տիտղոսը:    
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ե) Վեհափառը եղաւ նաեւ հայ մշակոյթը նորանոր նուաե) Վեհափառը եղաւ նաեւ հայ մշակոյթը նորանոր նուաե) Վեհափառը եղաւ նաեւ հայ մշակոյթը նորանոր նուաե) Վեհափառը եղաւ նաեւ հայ մշակոյթը նորանոր նուա----
ճումներով ծաղկեցնող Կաթողիկոս: Ոչ ճումներով ծաղկեցնող Կաթողիկոս: Ոչ ճումներով ծաղկեցնող Կաթողիկոս: Ոչ ճումներով ծաղկեցնող Կաթողիկոս: Ոչ միայն Ինք գիրք գրեց ու միայն Ինք գիրք գրեց ու միայն Ինք գիրք գրեց ու միայն Ինք գիրք գրեց ու 
տպեց, այլ Իր քաջալերանքով Կաթողիկոսարանի տպարանէն տպեց, այլ Իր քաջալերանքով Կաթողիկոսարանի տպարանէն տպեց, այլ Իր քաջալերանքով Կաթողիկոսարանի տպարանէն տպեց, այլ Իր քաջալերանքով Կաթողիկոսարանի տպարանէն 
նաեւ բազմաթիւ հատորներ լոյս տեսան: Ան հրատարակչական նաեւ բազմաթիւ հատորներ լոյս տեսան: Ան հրատարակչական նաեւ բազմաթիւ հատորներ լոյս տեսան: Ան հրատարակչական նաեւ բազմաթիւ հատորներ լոյս տեսան: Ան հրատարակչական 
հիմնադրամներ հաստատեց, մեկենասներ գտաւ, գիրքի ցուցահիմնադրամներ հաստատեց, մեկենասներ գտաւ, գիրքի ցուցահիմնադրամներ հաստատեց, մեկենասներ գտաւ, գիրքի ցուցահիմնադրամներ հաստատեց, մեկենասներ գտաւ, գիրքի ցուցա----
հանդէսներ կազմակերպեց, որպէսզի տարածուի հայ գիրքը: Ու հանդէսներ կազմակերպեց, որպէսզի տարածուի հայ գիրքը: Ու հանդէսներ կազմակերպեց, որպէսզի տարածուի հայ գիրքը: Ու հանդէսներ կազմակերպեց, որպէսզի տարածուի հայ գիրքը: Ու 
տակաւինտակաւինտակաւինտակաւին,,,,    հայ լեզուի պաշտպհայ լեզուի պաշտպհայ լեզուի պաշտպհայ լեզուի պաշտպանութեան ջատագովը կը հանդիանութեան ջատագովը կը հանդիանութեան ջատագովը կը հանդիանութեան ջատագովը կը հանդի----
սանայ ան:սանայ ան:սանայ ան:սանայ ան:    

Վեհափառ Տէր,Վեհափառ Տէր,Վեհափառ Տէր,Վեհափառ Տէր,    
Ձերդ Սրբութեան ԿաթողՁերդ Սրբութեան ԿաթողՁերդ Սրբութեան ԿաթողՁերդ Սրբութեան Կաթողիկոսական Ընտրութեան եւ Օծիկոսական Ընտրութեան եւ Օծիկոսական Ընտրութեան եւ Օծիկոսական Ընտրութեան եւ Օծ----

ման 20ման 20ման 20ման 20----ամեակին առիթով, ժողովուրդին եւ միաբան եղբայրամեակին առիթով, ժողովուրդին եւ միաբան եղբայրամեակին առիթով, ժողովուրդին եւ միաբան եղբայրամեակին առիթով, ժողովուրդին եւ միաբան եղբայր----
ներուս անունով, սրտագինս կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ ներուս անունով, սրտագինս կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ ներուս անունով, սրտագինս կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ ներուս անունով, սրտագինս կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ 
Ձերդ Սրբութեան գահակալութեան գալիք բոլոր տարիները Ձերդ Սրբութեան գահակալութեան գալիք բոլոր տարիները Ձերդ Սրբութեան գահակալութեան գալիք բոլոր տարիները Ձերդ Սրբութեան գահակալութեան գալիք բոլոր տարիները 
բազմաբազմաբազմաբազմաբեղուն, արգասալից եւ յարաճուն վերելքի տարիներ բեղուն, արգասալից եւ յարաճուն վերելքի տարիներ բեղուն, արգասալից եւ յարաճուն վերելքի տարիներ բեղուն, արգասալից եւ յարաճուն վերելքի տարիներ 
ըլլան:ըլլան:ըլլան:ըլլան:    

Կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ Ձերդ Սրբութեան հովուաԿ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ Ձերդ Սրբութեան հովուաԿ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ Ձերդ Սրբութեան հովուաԿ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ Ձերդ Սրբութեան հովուա----
պետական գաւազանը Ուխտի Տապանակին մէջ դրուած Ահապետական գաւազանը Ուխտի Տապանակին մէջ դրուած Ահապետական գաւազանը Ուխտի Տապանակին մէջ դրուած Ահապետական գաւազանը Ուխտի Տապանակին մէջ դրուած Ահա----
րոն քահանայապետին ծաղկած գաւազանին նման ծաղկիրոն քահանայապետին ծաղկած գաւազանին նման ծաղկիրոն քահանայապետին ծաղկած գաւազանին նման ծաղկիրոն քահանայապետին ծաղկած գաւազանին նման ծաղկի´ ´ ´ ´ 
առաւել եւս, որպէսզի Ձեր միջոցաւ ու Ձեր գահակալութեան առաւել եւս, որպէսզի Ձեր միջոցաւ ու Ձեր գահակալութեան առաւել եւս, որպէսզի Ձեր միջոցաւ ու Ձեր գահակալութեան առաւել եւս, որպէսզի Ձեր միջոցաւ ու Ձեր գահակալութեան 
շրջանշրջանշրջանշրջանին ծաղկի մեր եկեղեցւոին ծաղկի մեր եկեղեցւոին ծաղկի մեր եկեղեցւոին ծաղկի մեր եկեղեցւո´́́́յ կեանքը, մեր հայրենիքիյ կեանքը, մեր հայրենիքիյ կեանքը, մեր հայրենիքիյ կեանքը, մեր հայրենիքի´ ´ ´ ´ 
կեանքը, եւ կեակեանքը, եւ կեակեանքը, եւ կեակեանքը, եւ կեա´́́́նքը մեր ազգի բոլոր զաւակներուն:նքը մեր ազգի բոլոր զաւակներուն:նքը մեր ազգի բոլոր զաւակներուն:նքը մեր ազգի բոլոր զաւակներուն:    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    ԱԱԱԱղօթքի մասինղօթքի մասինղօթքի մասինղօթքի մասին    
    

1) 1) 1) 1) Ի՞նչ է աղօթքը:Ի՞նչ է աղօթքը:Ի՞նչ է աղօթքը:Ի՞նչ է աղօթքը:    
    
ա) Երբ աշակերտները Յիսուսէն խնդրեցին որ աղօթել ա) Երբ աշակերտները Յիսուսէն խնդրեցին որ աղօթել ա) Երբ աշակերտները Յիսուսէն խնդրեցին որ աղօթել ա) Երբ աշակերտները Յիսուսէն խնդրեցին որ աղօթել 

սորվեցնէ իրենց, առաջին երկու բառերը որ Յիսուս գործածեց սորվեցնէ իրենց, առաջին երկու բառերը որ Յիսուս գործածեց սորվեցնէ իրենց, առաջին երկու բառերը որ Յիսուս գործածեց սորվեցնէ իրենց, առաջին երկու բառերը որ Յիսուս գործածեց 
««««Հայր մեր...Հայր մեր...Հայր մեր...Հայր մեր...»»»»    բբբբառերն էին: Իր այս բառերով, Տէրը ուզեց ցոյց տալ առերն էին: Իր այս բառերով, Տէրը ուզեց ցոյց տալ առերն էին: Իր այս բառերով, Տէրը ուզեց ցոյց տալ առերն էին: Իր այս բառերով, Տէրը ուզեց ցոյց տալ 
մեզի, թէ աղօթելը` մեր երկնաւոր Հօրը հետ խօսիլ կը նշանակէ: մեզի, թէ աղօթելը` մեր երկնաւոր Հօրը հետ խօսիլ կը նշանակէ: մեզի, թէ աղօթելը` մեր երկնաւոր Հօրը հետ խօսիլ կը նշանակէ: մեզի, թէ աղօթելը` մեր երկնաւոր Հօրը հետ խօսիլ կը նշանակէ: 
Հետեւաբար, աղօթելը` լոկ մեր Արարիչին ու Աստուծոյն հետ Հետեւաբար, աղօթելը` լոկ մեր Արարիչին ու Աստուծոյն հետ Հետեւաբար, աղօթելը` լոկ մեր Արարիչին ու Աստուծոյն հետ Հետեւաբար, աղօթելը` լոկ մեր Արարիչին ու Աստուծոյն հետ 
խօսիլը չէ, այլ` մեր Հօրը հետ խօսիլը: Քրիստոս խօսիլը չէ, այլ` մեր Հօրը հետ խօսիլը: Քրիստոս խօսիլը չէ, այլ` մեր Հօրը հետ խօսիլը: Քրիստոս խօսիլը չէ, այլ` մեր Հօրը հետ խօսիլը: Քրիստոս ««««Հայր մեր...Հայր մեր...Հայր մեր...Հայր մեր...»»»»    
բառերով, ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ երբ բառերով, ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ երբ բառերով, ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ երբ բառերով, ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ երբ կ'աղօթենք` մեր Հօրը կ'աղօթենք` մեր Հօրը կ'աղօթենք` մեր Հօրը կ'աղօթենք` մեր Հօրը 
ներկայութեան մէջ է որ կը կանգնինք, մեր Հօրը հետ է որ կը ներկայութեան մէջ է որ կը կանգնինք, մեր Հօրը հետ է որ կը ներկայութեան մէջ է որ կը կանգնինք, մեր Հօրը հետ է որ կը ներկայութեան մէջ է որ կը կանգնինք, մեր Հօրը հետ է որ կը 
խօսինք, եւ թէ` Աստուած մեր Հայրն է, մեր քաղցր ու գթառատ խօսինք, եւ թէ` Աստուած մեր Հայրն է, մեր քաղցր ու գթառատ խօսինք, եւ թէ` Աստուած մեր Հայրն է, մեր քաղցր ու գթառատ խօսինք, եւ թէ` Աստուած մեր Հայրն է, մեր քաղցր ու գթառատ 
Հայրը: Յիսուս խաչին վրայ չմեռաւ, պարզապէս որպէսզի մեզ Հայրը: Յիսուս խաչին վրայ չմեռաւ, պարզապէս որպէսզի մեզ Հայրը: Յիսուս խաչին վրայ չմեռաւ, պարզապէս որպէսզի մեզ Հայրը: Յիսուս խաչին վրայ չմեռաւ, պարզապէս որպէսզի մեզ 
Աստուծոյ դատաստանէն ու դժոխքէն ազատէ, այլ` որպէսզի Աստուծոյ դատաստանէն ու դժոխքէն ազատէ, այլ` որպէսզի Աստուծոյ դատաստանէն ու դժոխքէն ազատէ, այլ` որպէսզի Աստուծոյ դատաստանէն ու դժոխքէն ազատէ, այլ` որպէսզի 
Աստուած դառնայ մեր Աստուած դառնայ մեր Աստուած դառնայ մեր Աստուած դառնայ մեր Հայրը, եւ մենք` իր զաւակները: Յիսուս Հայրը, եւ մենք` իր զաւակները: Յիսուս Հայրը, եւ մենք` իր զաւակները: Յիսուս Հայրը, եւ մենք` իր զաւակները: Յիսուս 
խաչին վրայ մեռաւ, որպէսզի Աստուծոյ եւ մեր յարաբերութիւնը խաչին վրայ մեռաւ, որպէսզի Աստուծոյ եւ մեր յարաբերութիւնը խաչին վրայ մեռաւ, որպէսզի Աստուծոյ եւ մեր յարաբերութիւնը խաչին վրայ մեռաւ, որպէսզի Աստուծոյ եւ մեր յարաբերութիւնը 
լոկ Արարիչի ու արարածի յարաբերութիւն չըլլայ, այլ` հայր եւ լոկ Արարիչի ու արարածի յարաբերութիւն չըլլայ, այլ` հայր եւ լոկ Արարիչի ու արարածի յարաբերութիւն չըլլայ, այլ` հայր եւ լոկ Արարիչի ու արարածի յարաբերութիւն չըլլայ, այլ` հայր եւ 
որդիի սիրալիր յարաբերութիւն:որդիի սիրալիր յարաբերութիւն:որդիի սիրալիր յարաբերութիւն:որդիի սիրալիր յարաբերութիւն:    

բ) Աղօթքի պահը, Աստուծոյ հետ սիրազեղ ժամանակ անբ) Աղօթքի պահը, Աստուծոյ հետ սիրազեղ ժամանակ անբ) Աղօթքի պահը, Աստուծոյ հետ սիրազեղ ժամանակ անբ) Աղօթքի պահը, Աստուծոյ հետ սիրազեղ ժամանակ ան----
ցցցցըըըընելու պահ մըն է: Աղօթքի պնելու պահ մըն է: Աղօթքի պնելու պահ մըն է: Աղօթքի պնելու պահ մըն է: Աղօթքի պահը, Աստուծոյ սիրովը լեցուելու ահը, Աստուծոյ սիրովը լեցուելու ահը, Աստուծոյ սիրովը լեցուելու ահը, Աստուծոյ սիրովը լեցուելու 
եւ մեր սէրը անոր հանդէպ արտայայտելու պահ մըն է: Ինչպէս եւ մեր սէրը անոր հանդէպ արտայայտելու պահ մըն է: Ինչպէս եւ մեր սէրը անոր հանդէպ արտայայտելու պահ մըն է: Ինչպէս եւ մեր սէրը անոր հանդէպ արտայայտելու պահ մըն է: Ինչպէս 
մէկը իր սիրած անձին հետ կը սիրէ ժամանակ անցնել, նոյնպէս մէկը իր սիրած անձին հետ կը սիրէ ժամանակ անցնել, նոյնպէս մէկը իր սիրած անձին հետ կը սիրէ ժամանակ անցնել, նոյնպէս մէկը իր սիրած անձին հետ կը սիրէ ժամանակ անցնել, նոյնպէս 
ալ, անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած` պէտք է նաեւ սիրեն ալ, անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած` պէտք է նաեւ սիրեն ալ, անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած` պէտք է նաեւ սիրեն ալ, անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած` պէտք է նաեւ սիրեն 
անոր հետ ժամանակ անցնել: Շատեր կան որոնք կ'ըսեն ու կը անոր հետ ժամանակ անցնել: Շատեր կան որոնք կ'ըսեն ու կը անոր հետ ժամանակ անցնել: Շատեր կան որոնք կ'ըսեն ու կը անոր հետ ժամանակ անցնել: Շատեր կան որոնք կ'ըսեն ու կը 
յայտարայայտարայայտարայայտարարեն թէ կը սիրեն զԱստուած, բայց երբ հարց կու տանք րեն թէ կը սիրեն զԱստուած, բայց երբ հարց կու տանք րեն թէ կը սիրեն զԱստուած, բայց երբ հարց կու տանք րեն թէ կը սիրեն զԱստուած, բայց երբ հարց կու տանք 
անոնց եթէ երբեք աղօթքով ժամանակ կ'անցնեն Աստուծոյ հետ, անոնց եթէ երբեք աղօթքով ժամանակ կ'անցնեն Աստուծոյ հետ, անոնց եթէ երբեք աղօթքով ժամանակ կ'անցնեն Աստուծոյ հետ, անոնց եթէ երբեք աղօթքով ժամանակ կ'անցնեն Աստուծոյ հետ, 
անմիջապէս կ'ըսեն. անմիջապէս կ'ըսեն. անմիջապէս կ'ըսեն. անմիջապէս կ'ըսեն. ««««Կարեւոր չէ աղօթենք: Կարեւորը կեանքը Կարեւոր չէ աղօթենք: Կարեւորը կեանքը Կարեւոր չէ աղօթենք: Կարեւորը կեանքը Կարեւոր չէ աղօթենք: Կարեւորը կեանքը 
ապրիլն է: Աստուած գիտէ որ մենք զինք կը սիրենքապրիլն է: Աստուած գիտէ որ մենք զինք կը սիրենքապրիլն է: Աստուած գիտէ որ մենք զինք կը սիրենքապրիլն է: Աստուած գիտէ որ մենք զինք կը սիրենք»:»:»:»:    ՃշմարՃշմարՃշմարՃշմար----
տութեան խորթ եւ սոտութեան խորթ եւ սոտութեան խորթ եւ սոտութեան խորթ եւ սո´́́́ւտ խօսք մըն է ասիկա: Աղօւտ խօսք մըն է ասիկա: Աղօւտ խօսք մըն է ասիկա: Աղօւտ խօսք մըն է ասիկա: Աղօթքէն խուսաթքէն խուսաթքէն խուսաթքէն խուսա----
փելու համար ներկայացուած անընդունելի պատրուափելու համար ներկայացուած անընդունելի պատրուափելու համար ներկայացուած անընդունելի պատրուափելու համար ներկայացուած անընդունելի պատրուա´́́́կ է ասիկ է ասիկ է ասիկ է ասի----
կա: Եթէ աղօթելը կարեւոր չէ` հապա ի՞նչ բանը կարեւոր է: Իսկ կա: Եթէ աղօթելը կարեւոր չէ` հապա ի՞նչ բանը կարեւոր է: Իսկ կա: Եթէ աղօթելը կարեւոր չէ` հապա ի՞նչ բանը կարեւոր է: Իսկ կա: Եթէ աղօթելը կարեւոր չէ` հապա ի՞նչ բանը կարեւոր է: Իսկ 
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անոնք որոնք կ'ըսեն` անոնք որոնք կ'ըսեն` անոնք որոնք կ'ըսեն` անոնք որոնք կ'ըսեն` ««««կարեւորը կեանքը ապրիլն էկարեւորը կեանքը ապրիլն էկարեւորը կեանքը ապրիլն էկարեւորը կեանքը ապրիլն է»,»,»,»,    հարց կու հարց կու հարց կու հարց կու 
տամ անոնց` ո՞ր կեանքը ապրիլը: Քրիստոնէակա՞ն կեանքը: տամ անոնց` ո՞ր կեանքը ապրիլը: Քրիստոնէակա՞ն կեանքը: տամ անոնց` ո՞ր կեանքը ապրիլը: Քրիստոնէակա՞ն կեանքը: տամ անոնց` ո՞ր կեանքը ապրիլը: Քրիստոնէակա՞ն կեանքը: 
Բայց ո՞վ կրնայ քրիստոնէակԲայց ո՞վ կրնայ քրիստոնէակԲայց ո՞վ կրնայ քրիստոնէակԲայց ո՞վ կրնայ քրիստոնէական կեանքը ապրիլ առանց աղօան կեանքը ապրիլ առանց աղօան կեանքը ապրիլ առանց աղօան կեանքը ապրիլ առանց աղօ----
թական կեանք ապրելու: Աղօթքի միջոցաւ չէ՞ որ Աստուծմէ թական կեանք ապրելու: Աղօթքի միջոցաւ չէ՞ որ Աստուծմէ թական կեանք ապրելու: Աղօթքի միջոցաւ չէ՞ որ Աստուծմէ թական կեանք ապրելու: Աղօթքի միջոցաւ չէ՞ որ Աստուծմէ 
զօրութիւն ու շնորհք կը ստանանք քրիստոնէական կեանք զօրութիւն ու շնորհք կը ստանանք քրիստոնէական կեանք զօրութիւն ու շնորհք կը ստանանք քրիստոնէական կեանք զօրութիւն ու շնորհք կը ստանանք քրիստոնէական կեանք 
ապրիլ կարենալու համար: Պօղոս առաքեալ կը խօսի աղօթքով ապրիլ կարենալու համար: Պօղոս առաքեալ կը խօսի աղօթքով ապրիլ կարենալու համար: Պօղոս առաքեալ կը խօսի աղօթքով ապրիլ կարենալու համար: Պօղոս առաքեալ կը խօսի աղօթքով 
Աստուծոյ շնորհքի աթոռին մօտենալու մասին, որպէսզի ԱսԱստուծոյ շնորհքի աթոռին մօտենալու մասին, որպէսզի ԱսԱստուծոյ շնորհքի աթոռին մօտենալու մասին, որպէսզի ԱսԱստուծոյ շնորհքի աթոռին մօտենալու մասին, որպէսզի Աս----
տուծմէ ողորմութիւն գտնետուծմէ ողորմութիւն գտնետուծմէ ողորմութիւն գտնետուծմէ ողորմութիւն գտնենք եւ շնորհք ստանանք, եւ անոնցմով նք եւ շնորհք ստանանք, եւ անոնցմով նք եւ շնորհք ստանանք, եւ անոնցմով նք եւ շնորհք ստանանք, եւ անոնցմով 
զօրացած` կարենանք ապրիլ հաւատքի կեանք մը (Եբրայեցիս զօրացած` կարենանք ապրիլ հաւատքի կեանք մը (Եբրայեցիս զօրացած` կարենանք ապրիլ հաւատքի կեանք մը (Եբրայեցիս զօրացած` կարենանք ապրիլ հաւատքի կեանք մը (Եբրայեցիս 
4.16): 4.16): 4.16): 4.16): Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն` Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն` Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն` Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն` ««««Աստուած գիտէ որ մենք զինք Աստուած գիտէ որ մենք զինք Աստուած գիտէ որ մենք զինք Աստուած գիտէ որ մենք զինք 
կը սիրենքկը սիրենքկը սիրենքկը սիրենք»,»,»,»,    հարց կու տամ անոնց` իսկապէ՞ս կը սիրէք հարց կու տամ անոնց` իսկապէ՞ս կը սիրէք հարց կու տամ անոնց` իսկապէ՞ս կը սիրէք հարց կու տամ անոնց` իսկապէ՞ս կը սիրէք 
զԱստուած: Ի՞նչպէս կրնաք փաստել թէ կը սիրէք զԱստուած, զԱստուած: Ի՞նչպէս կրնաք փաստել թէ կը սիրէք զԱստուած, զԱստուած: Ի՞նչպէս կրնաք փաստել թէ կը սիրէք զԱստուած, զԱստուած: Ի՞նչպէս կրնաք փաստել թէ կը սիրէք զԱստուած, 
երբ աղօթքերբ աղօթքերբ աղօթքերբ աղօթքով չէք խօսիր անոր հետ: Աղօթելը` Աստուծոյ հետ ով չէք խօսիր անոր հետ: Աղօթելը` Աստուծոյ հետ ով չէք խօսիր անոր հետ: Աղօթելը` Աստուծոյ հետ ով չէք խօսիր անոր հետ: Աղօթելը` Աստուծոյ հետ 
խօսիլ է: Եթէ կը սիրէք զԱստուած` աղօթքով անոր հետ խօսիլ խօսիլ է: Եթէ կը սիրէք զԱստուած` աղօթքով անոր հետ խօսիլ խօսիլ է: Եթէ կը սիրէք զԱստուած` աղօթքով անոր հետ խօսիլ խօսիլ է: Եթէ կը սիրէք զԱստուած` աղօթքով անոր հետ խօսիլ 
ալ պէտք է սիրէք: Եթէ հարազատ մը կամ բարեկամ մը մեզի ալ պէտք է սիրէք: Եթէ հարազատ մը կամ բարեկամ մը մեզի ալ պէտք է սիրէք: Եթէ հարազատ մը կամ բարեկամ մը մեզի ալ պէտք է սիրէք: Եթէ հարազատ մը կամ բարեկամ մը մեզի 
հետ չի խօսիր, կրնա՞նք ըսել որ մեզ կը սիրէ: Ոհետ չի խօսիր, կրնա՞նք ըսել որ մեզ կը սիրէ: Ոհետ չի խօսիր, կրնա՞նք ըսել որ մեզ կը սիրէ: Ոհետ չի խօսիր, կրնա՞նք ըսել որ մեզ կը սիրէ: Ո´́́́չ: Իսկ եթէ մենք չ: Իսկ եթէ մենք չ: Իսկ եթէ մենք չ: Իսկ եթէ մենք 
Աստուծոյ հարազատ զաւակներն ենք եւ մեր ու իրԱստուծոյ հարազատ զաւակներն ենք եւ մեր ու իրԱստուծոյ հարազատ զաւակներն ենք եւ մեր ու իրԱստուծոյ հարազատ զաւակներն ենք եւ մեր ու իր    միջեւ միջեւ միջեւ միջեւ 
բարեկամութիւն կայ, կրնա՞նք ըսել որ զինք կը սիրենք, եթէ բարեկամութիւն կայ, կրնա՞նք ըսել որ զինք կը սիրենք, եթէ բարեկամութիւն կայ, կրնա՞նք ըսել որ զինք կը սիրենք, եթէ բարեկամութիւն կայ, կրնա՞նք ըսել որ զինք կը սիրենք, եթէ 
երբեք աղօթքի միջոցաւ հետը չենք խօսիր: Դարձեալ ոչ: Մենք երբեք աղօթքի միջոցաւ հետը չենք խօսիր: Դարձեալ ոչ: Մենք երբեք աղօթքի միջոցաւ հետը չենք խօսիր: Դարձեալ ոչ: Մենք երբեք աղօթքի միջոցաւ հետը չենք խօսիր: Դարձեալ ոչ: Մենք 
ի՞նչպէս կրնանք հաղորդ դառնալ Աստուծոյ սիրոյն, եթէ երբեք ի՞նչպէս կրնանք հաղորդ դառնալ Աստուծոյ սիրոյն, եթէ երբեք ի՞նչպէս կրնանք հաղորդ դառնալ Աստուծոյ սիրոյն, եթէ երբեք ի՞նչպէս կրնանք հաղորդ դառնալ Աստուծոյ սիրոյն, եթէ երբեք 
Աստուծոյ սիրովը լեցուած աղօթք չենք մատուցեր: Ի՞նչպէս Աստուծոյ սիրովը լեցուած աղօթք չենք մատուցեր: Ի՞նչպէս Աստուծոյ սիրովը լեցուած աղօթք չենք մատուցեր: Ի՞նչպէս Աստուծոյ սիրովը լեցուած աղօթք չենք մատուցեր: Ի՞նչպէս 
կրնանք հաղորդ դառնալ երկնային կրնանք հաղորդ դառնալ երկնային կրնանք հաղորդ դառնալ երկնային կրնանք հաղորդ դառնալ երկնային սքանչելիքներուն, երբ այդ սքանչելիքներուն, երբ այդ սքանչելիքներուն, երբ այդ սքանչելիքներուն, երբ այդ 
սքանչելիքներուն պապակովը առլցուած աղօթք չենք բարձսքանչելիքներուն պապակովը առլցուած աղօթք չենք բարձսքանչելիքներուն պապակովը առլցուած աղօթք չենք բարձսքանչելիքներուն պապակովը առլցուած աղօթք չենք բարձ----
րացներ Աստուծոյ:րացներ Աստուծոյ:րացներ Աստուծոյ:րացներ Աստուծոյ:    

գ) Աղօթքը լեզոգ) Աղօթքը լեզոգ) Աղօթքը լեզոգ) Աղօթքը լեզո´́́́ւն է երկնքին ու անոր սուրբ Գահակալին: ւն է երկնքին ու անոր սուրբ Գահակալին: ւն է երկնքին ու անոր սուրբ Գահակալին: ւն է երկնքին ու անոր սուրբ Գահակալին: 
Առանց այդ լեզուն գիտնալու՝ չենք կրնար Աստուծոյ հետ Առանց այդ լեզուն գիտնալու՝ չենք կրնար Աստուծոյ հետ Առանց այդ լեզուն գիտնալու՝ չենք կրնար Աստուծոյ հետ Առանց այդ լեզուն գիտնալու՝ չենք կրնար Աստուծոյ հետ 
հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Աղօթքը, մեր հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Աղօթքը, մեր հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Աղօթքը, մեր հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Աղօթքը, մեր 
երկներկներկներկնաւոր Հօրը թեւերուն տակ մտնել է: Աղօթքը, մեր հոգիին աւոր Հօրը թեւերուն տակ մտնել է: Աղօթքը, մեր հոգիին աւոր Հօրը թեւերուն տակ մտնել է: Աղօթքը, մեր հոգիին աւոր Հօրը թեւերուն տակ մտնել է: Աղօթքը, մեր հոգիին 
հաղորդակցութիւնն է Սուրբ Հոգիին հետ: Աղօթքը, մեր սրտին հաղորդակցութիւնն է Սուրբ Հոգիին հետ: Աղօթքը, մեր սրտին հաղորդակցութիւնն է Սուրբ Հոգիին հետ: Աղօթքը, մեր սրտին հաղորդակցութիւնն է Սուրբ Հոգիին հետ: Աղօթքը, մեր սրտին 
միացումն է Յիսուսի սրտին հետ:միացումն է Յիսուսի սրտին հետ:միացումն է Յիսուսի սրտին հետ:միացումն է Յիսուսի սրտին հետ:    

դ) Աղօթքը արարածին երկխօսութիւնն է իր Արարիչին դ) Աղօթքը արարածին երկխօսութիւնն է իր Արարիչին դ) Աղօթքը արարածին երկխօսութիւնն է իր Արարիչին դ) Աղօթքը արարածին երկխօսութիւնն է իր Արարիչին 
հետ: Ահա թէ ինչու, հաւատացեալ մարդը պէտք է զգուշանայ հետ: Ահա թէ ինչու, հաւատացեալ մարդը պէտք է զգուշանայ հետ: Ահա թէ ինչու, հաւատացեալ մարդը պէտք է զգուշանայ հետ: Ահա թէ ինչու, հաւատացեալ մարդը պէտք է զգուշանայ 
մենախօսութենէն աղօթքմենախօսութենէն աղօթքմենախօսութենէն աղօթքմենախօսութենէն աղօթքի պահուն: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ քովդ ի պահուն: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ քովդ ի պահուն: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ քովդ ի պահուն: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ քովդ 
մէկը գար եւ մէկ ժամ մէկը գար եւ մէկ ժամ մէկը գար եւ մէկ ժամ մէկը գար եւ մէկ ժամ խօսէր եւխօսէր եւխօսէր եւխօսէր եւ    ապա ձգէր երթար, առանց առիթ ապա ձգէր երթար, առանց առիթ ապա ձգէր երթար, առանց առիթ ապա ձգէր երթար, առանց առիթ 
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տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Աղօթքի պահուն, հաւատացեալ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Աղօթքի պահուն, հաւատացեալ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Աղօթքի պահուն, հաւատացեալ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Աղօթքի պահուն, հաւատացեալ 
մարդուն նպատակը պէտք է ըլլայ` Աստուծոյ ձայնն ու խօսքը մարդուն նպատակը պէտք է ըլլայ` Աստուծոյ ձայնն ու խօսքը մարդուն նպատակը պէտք է ըլլայ` Աստուծոյ ձայնն ու խօսքը մարդուն նպատակը պէտք է ըլլայ` Աստուծոյ ձայնն ու խօսքը 
լսելը, եւ ոլսելը, եւ ոլսելը, եւ ոլսելը, եւ ո´́́́չ թէ իր ձայնն ու խօսքը Աստուծոյ լսելի դարձնելչ թէ իր ձայնն ու խօսքը Աստուծոյ լսելի դարձնելչ թէ իր ձայնն ու խօսքը Աստուծոյ լսելի դարձնելչ թէ իր ձայնն ու խօսքը Աստուծոյ լսելի դարձնելը: ը: ը: ը: 
Աւելի կարեւոր է, որ մեԱւելի կարեւոր է, որ մեԱւելի կարեւոր է, որ մեԱւելի կարեւոր է, որ մե´́́́նք լսենք Աստուծոյ ձայնը քան Աստնք լսենք Աստուծոյ ձայնը քան Աստնք լսենք Աստուծոյ ձայնը քան Աստնք լսենք Աստուծոյ ձայնը քան Աստ----
ուած` մեր ձայնը, որովհետեւ Աստուած արդէն գիտէ թէ իուած` մեր ձայնը, որովհետեւ Աստուած արդէն գիտէ թէ իուած` մեր ձայնը, որովհետեւ Աստուած արդէն գիտէ թէ իուած` մեր ձայնը, որովհետեւ Աստուած արդէն գիտէ թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պիտի խնդրենք ու իպիտի խնդրենք ու իպիտի խնդրենք ու իպիտի խնդրենք ու ի´́́́նչ պիտի ըսենք, մենք սակայն, չենք գիտեր նչ պիտի ըսենք, մենք սակայն, չենք գիտեր նչ պիտի ըսենք, մենք սակայն, չենք գիտեր նչ պիտի ըսենք, մենք սակայն, չենք գիտեր 
թէ Աստուած իթէ Աստուած իթէ Աստուած իթէ Աստուած ի´́́́նչ պիտի ըսէ կամ պատուիրէ: Ահա թէ ինչու, նչ պիտի ըսէ կամ պատուիրէ: Ահա թէ ինչու, նչ պիտի ըսէ կամ պատուիրէ: Ահա թէ ինչու, նչ պիտի ըսէ կամ պատուիրէ: Ահա թէ ինչու, 
յատուկ ճիգ պէտք է թափենք սրելու ույատուկ ճիգ պէտք է թափենք սրելու ույատուկ ճիգ պէտք է թափենք սրելու ույատուկ ճիգ պէտք է թափենք սրելու ու    մարզելու մեր հոգիի մարզելու մեր հոգիի մարզելու մեր հոգիի մարզելու մեր հոգիի 
ականջները, որպէսզի կարենանք լսել Աստուծոյ ձայնը:ականջները, որպէսզի կարենանք լսել Աստուծոյ ձայնը:ականջները, որպէսզի կարենանք լսել Աստուծոյ ձայնը:ականջները, որպէսզի կարենանք լսել Աստուծոյ ձայնը:    

    
2) 2) 2) 2) Ի՞նչ կրնանք ըսել անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն Ի՞նչ կրնանք ըսել անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն Ի՞նչ կրնանք ըսել անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն Ի՞նչ կրնանք ըսել անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն 

երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:    
    
Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի ք, որպէսզի ք, որպէսզի ք, որպէսզի 

փորձուփորձուփորձուփորձութեան մէջ չիյնաքթեան մէջ չիյնաքթեան մէջ չիյնաքթեան մէջ չիյնաք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.41):Մատթէոս 26.41):Մատթէոս 26.41):Մատթէոս 26.41):    Համաձայն Տիրոջ Համաձայն Տիրոջ Համաձայն Տիրոջ Համաձայն Տիրոջ 
այս խօսքին, պէտք է աղօթել` որպէսզի փորձութեան մէջ այս խօսքին, պէտք է աղօթել` որպէսզի փորձութեան մէջ այս խօսքին, պէտք է աղօթել` որպէսզի փորձութեան մէջ այս խօսքին, պէտք է աղօթել` որպէսզի փորձութեան մէջ 
չիյնանք, եւ ոչիյնանք, եւ ոչիյնանք, եւ ոչիյնանք, եւ ո´́́́չ թէ փորձութեան մէջ իյնալէ ետք: Անոնք որոնք չ թէ փորձութեան մէջ իյնալէ ետք: Անոնք որոնք չ թէ փորձութեան մէջ իյնալէ ետք: Անոնք որոնք չ թէ փորձութեան մէջ իյնալէ ետք: Անոնք որոնք 
փորձութեան մէջ իյնալէ ետք կ'աղօթեն, կը նմանին այն փորձութեան մէջ իյնալէ ետք կ'աղօթեն, կը նմանին այն փորձութեան մէջ իյնալէ ետք կ'աղօթեն, կը նմանին այն փորձութեան մէջ իյնալէ ետք կ'աղօթեն, կը նմանին այն 
մարդուն` որ պատերազմի դաշտ երթալէ եմարդուն` որ պատերազմի դաշտ երթալէ եմարդուն` որ պատերազմի դաշտ երթալէ եմարդուն` որ պատերազմի դաշտ երթալէ ե´́́́տք միայն կը սկսի տք միայն կը սկսի տք միայն կը սկսի տք միայն կը սկսի 
զէնք ու փամփուշտ փնտռել:զէնք ու փամփուշտ փնտռել:զէնք ու փամփուշտ փնտռել:զէնք ու փամփուշտ փնտռել:    

ՓորՓորՓորՓորձութեանց հանդիձութեանց հանդիձութեանց հանդիձութեանց հանդիպիլը անխուսափելի է, կարեւորը պիլը անխուսափելի է, կարեւորը պիլը անխուսափելի է, կարեւորը պիլը անխուսափելի է, կարեւորը 
սակայն, փորձուսակայն, փորձուսակայն, փորձուսակայն, փորձութեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն է: թեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն է: թեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն է: թեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն է: 
Հետեւաբար, պէտք է աղօթենք, ոՀետեւաբար, պէտք է աղօթենք, ոՀետեւաբար, պէտք է աղօթենք, ոՀետեւաբար, պէտք է աղօթենք, ո´́́́չ թէ որպէսզի փորձութեանց չ թէ որպէսզի փորձութեանց չ թէ որպէսզի փորձութեանց չ թէ որպէսզի փորձութեանց 
չհանդիչհանդիչհանդիչհանդիպինք, այլ որպէսզի փորձուպինք, այլ որպէսզի փորձուպինք, այլ որպէսզի փորձուպինք, այլ որպէսզի փորձութեանց հանդիպելէ ետք՝ թեանց հանդիպելէ ետք՝ թեանց հանդիպելէ ետք՝ թեանց հանդիպելէ ետք՝ 
անոնց մէջ չիյնանք: Յիսուս չըսաւ` անոնց մէջ չիյնանք: Յիսուս չըսաւ` անոնց մէջ չիյնանք: Յիսուս չըսաւ` անոնց մէջ չիյնանք: Յիսուս չըսաւ` ««««աղօթեցէաղօթեցէաղօթեցէաղօթեցէ´́́́ք, որպք, որպք, որպք, որպէսզի փորէսզի փորէսզի փորէսզի փոր----
ձութեան չհանդիպիքձութեան չհանդիպիքձութեան չհանդիպիքձութեան չհանդիպիք», », », », այլ`այլ`այլ`այլ` « « « «աղօթեցէաղօթեցէաղօթեցէաղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան 
մէջ չիյնաքմէջ չիյնաքմէջ չիյնաքմէջ չիյնաք»:»:»:»:    

Այն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կԱյն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կԱյն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կԱյն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կ’’’’աղօթէ, կը նմանի աղօթէ, կը նմանի աղօթէ, կը նմանի աղօթէ, կը նմանի 
այն անձին, որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ այն անձին, որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ այն անձին, որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ այն անձին, որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ 
ունի. երբ ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, միայն այն ատեն ունի. երբ ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, միայն այն ատեն ունի. երբ ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, միայն այն ատեն ունի. երբ ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, միայն այն ատեն 
այդ քարիւղին կը այդ քարիւղին կը այդ քարիւղին կը այդ քարիւղին կը դիմէ: դիմէ: դիմէ: դիմէ: Միայն նեղութեան հանդիպելէ ետք Միայն նեղութեան հանդիպելէ ետք Միայն նեղութեան հանդիպելէ ետք Միայն նեղութեան հանդիպելէ ետք 
աղօթքի դիմող մարդը, աղօթքի դիմող մարդը, աղօթքի դիմող մարդը, աղօթքի դիմող մարդը, կը նմանի այն անձին, որ միայն երբ ցաւ կը նմանի այն անձին, որ միայն երբ ցաւ կը նմանի այն անձին, որ միայն երբ ցաւ կը նմանի այն անձին, որ միայն երբ ցաւ 
ունենայ` դեղարան կ'երթայ, կամ միայն երբ հիւանդ ըլլայ` ունենայ` դեղարան կ'երթայ, կամ միայն երբ հիւանդ ըլլայ` ունենայ` դեղարան կ'երթայ, կամ միայն երբ հիւանդ ըլլայ` ունենայ` դեղարան կ'երթայ, կամ միայն երբ հիւանդ ըլլայ` 
հիւանդանոց կ'երթայ: Աստուած սակայն, սիրելիներ, դեղագործ հիւանդանոց կ'երթայ: Աստուած սակայն, սիրելիներ, դեղագործ հիւանդանոց կ'երթայ: Աստուած սակայն, սիրելիներ, դեղագործ հիւանդանոց կ'երթայ: Աստուած սակայն, սիրելիներ, դեղագործ 
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չէ, ոչէ, ոչէ, ոչէ, ո´́́́չ ալ երկինքը` դեղարան: Աստուած լոկ մարմիններու չ ալ երկինքը` դեղարան: Աստուած լոկ մարմիններու չ ալ երկինքը` դեղարան: Աստուած լոկ մարմիններու չ ալ երկինքը` դեղարան: Աստուած լոկ մարմիններու 
բժիշկ չէ, ոբժիշկ չէ, ոբժիշկ չէ, ոբժիշկ չէ, ո´́́́չ ալ երկինքը` հիւանդանոց:չ ալ երկինքը` հիւանդանոց:չ ալ երկինքը` հիւանդանոց:չ ալ երկինքը` հիւանդանոց:    

Մենք պէտք չէ դիմենք Աստուծոյ, որովհետեւ բանի մը Մենք պէտք չէ դիմենք Աստուծոյ, որովհետեւ բանի մը Մենք պէտք չէ դիմենք Աստուծոյ, որովհետեւ բանի մը Մենք պէտք չէ դիմենք Աստուծոյ, որովհետեւ բանի մը 
կարիքը ունինք, այլ պէտք է դիմենք` որովհետեւ իր սիրոյն ու կարիքը ունինք, այլ պէտք է դիմենք` որովհետեւ իր սիրոյն ու կարիքը ունինք, այլ պէտք է դիմենք` որովհետեւ իր սիրոյն ու կարիքը ունինք, այլ պէտք է դիմենք` որովհետեւ իր սիրոյն ու 
գուրգուրանքին կարիքը ունինք: Ըսէգուրգուրանքին կարիքը ունինք: Ըսէգուրգուրանքին կարիքը ունինք: Ըսէգուրգուրանքին կարիքը ունինք: Ըսէ´́́́ք ինծի, ի՞նչ պիտի ք ինծի, ի՞նչ պիտի ք ինծի, ի՞նչ պիտի ք ինծի, ի՞նչ պիտի 
մտածէիք այն դրացիին մասին, որ միայն երբ բանի մը կարիքը մտածէիք այն դրացիին մասին, որ միայն երբ բանի մը կարիքը մտածէիք այն դրացիին մասին, որ միայն երբ բանի մը կարիքը մտածէիք այն դրացիին մասին, որ միայն երբ բանի մը կարիքը 
ունենարունենարունենարունենար, , , , ձեր դուռը թակէր: Նման դրացի մը` իսկական դրացի ձեր դուռը թակէր: Նման դրացի մը` իսկական դրացի ձեր դուռը թակէր: Նման դրացի մը` իսկական դրացի ձեր դուռը թակէր: Նման դրացի մը` իսկական դրացի 
պիտի սեպէի՞ք: Չէ՞ք ակնկալեր որ իրական դրացի եղողը, պիտի սեպէի՞ք: Չէ՞ք ակնկալեր որ իրական դրացի եղողը, պիտի սեպէի՞ք: Չէ՞ք ակնկալեր որ իրական դրացի եղողը, պիտի սեպէի՞ք: Չէ՞ք ակնկալեր որ իրական դրացի եղողը, 
ժամանակ առ ժամանակ ձեր քով գայ եւ ձեզի հետ սիրալիր, ժամանակ առ ժամանակ ձեր քով գայ եւ ձեզի հետ սիրալիր, ժամանակ առ ժամանակ ձեր քով գայ եւ ձեզի հետ սիրալիր, ժամանակ առ ժամանակ ձեր քով գայ եւ ձեզի հետ սիրալիր, 
անկեղծ ու մտերիմ ժամանակ անցնէ:անկեղծ ու մտերիմ ժամանակ անցնէ:անկեղծ ու մտերիմ ժամանակ անցնէ:անկեղծ ու մտերիմ ժամանակ անցնէ:    

Աղօթքը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք Աղօթքը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք Աղօթքը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք Աղօթքը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք 
է ըլլայ: Հետեւաբար, մեզ է ըլլայ: Հետեւաբար, մեզ է ըլլայ: Հետեւաբար, մեզ է ըլլայ: Հետեւաբար, մեզ աղօթքի մղողը` Աստուծոյ հանդէպ աղօթքի մղողը` Աստուծոյ հանդէպ աղօթքի մղողը` Աստուծոյ հանդէպ աղօթքի մղողը` Աստուծոյ հանդէպ 
մեր սէմեր սէմեր սէմեր սէ´́́́րը պէտք է ըլլայ, եւ որը պէտք է ըլլայ, եւ որը պէտք է ըլլայ, եւ որը պէտք է ըլլայ, եւ ո´́́́չ թէ կարիքի մը մէջ ըլլալու գիչ թէ կարիքի մը մէջ ըլլալու գիչ թէ կարիքի մը մէջ ըլլալու գիչ թէ կարիքի մը մէջ ըլլալու գի----
տակցութիւնը:տակցութիւնը:տակցութիւնը:տակցութիւնը:    

    
3) 3) 3) 3) Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան 

անպատասխան:անպատասխան:անպատասխան:անպատասխան:    
    
1) 1) 1) 1) Կարեւոր պատճառներէն մին թէ ինչոԿարեւոր պատճառներէն մին թէ ինչոԿարեւոր պատճառներէն մին թէ ինչոԿարեւոր պատճառներէն մին թէ ինչո´́́́ւ մեր աղօթքները ւ մեր աղօթքները ւ մեր աղօթքները ւ մեր աղօթքները 

երբեմն կը մնան անպատասխան, այն է` որ չենքերբեմն կը մնան անպատասխան, այն է` որ չենքերբեմն կը մնան անպատասխան, այն է` որ չենքերբեմն կը մնան անպատասխան, այն է` որ չենք    ակնկալեր ու ակնկալեր ու ակնկալեր ու ակնկալեր ու 
չենք սպասեր պատասխան: չենք սպասեր պատասխան: չենք սպասեր պատասխան: չենք սպասեր պատասխան: Այն մարդը որ կԱյն մարդը որ կԱյն մարդը որ կԱյն մարդը որ կ’’’’աղօթէ բայց Ասաղօթէ բայց Ասաղօթէ բայց Ասաղօթէ բայց Աս----
տուծմէ պատասխան չտուծմէ պատասխան չտուծմէ պատասխան չտուծմէ պատասխան չ’’’’ակնկալեր, կը նմանի այն փոքրիկին, որ ակնկալեր, կը նմանի այն փոքրիկին, որ ակնկալեր, կը նմանի այն փոքրիկին, որ ակնկալեր, կը նմանի այն փոքրիկին, որ 
տունի մը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տունի մը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տունի մը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տունի մը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ 
տանտէրը դուռը բանայ՝ կը ձգէ ու կը քալէ: Աղօթքը` երկինքի տանտէրը դուռը բանայ՝ կը ձգէ ու կը քալէ: Աղօթքը` երկինքի տանտէրը դուռը բանայ՝ կը ձգէ ու կը քալէ: Աղօթքը` երկինքի տանտէրը դուռը բանայ՝ կը ձգէ ու կը քալէ: Աղօթքը` երկինքի 
դուռը թակել է: Աղօթքով երդուռը թակել է: Աղօթքով երդուռը թակել է: Աղօթքով երդուռը թակել է: Աղօթքով երկինքի դուռը թակող մարդը` պէտք է կինքի դուռը թակող մարդը` պէտք է կինքի դուռը թակող մարդը` պէտք է կինքի դուռը թակող մարդը` պէտք է 
պատասխան ակնկալէ: Աղօթող մարդը, պէտք է պատասխան պատասխան ակնկալէ: Աղօթող մարդը, պէտք է պատասխան պատասխան ակնկալէ: Աղօթող մարդը, պէտք է պատասխան պատասխան ակնկալէ: Աղօթող մարդը, պէտք է պատասխան 
ստանալու ակնկալութեամբ ու հաւատքով աղօթէ: Հեղինակ մը ստանալու ակնկալութեամբ ու հաւատքով աղօթէ: Հեղինակ մը ստանալու ակնկալութեամբ ու հաւատքով աղօթէ: Հեղինակ մը ստանալու ակնկալութեամբ ու հաւատքով աղօթէ: Հեղինակ մը 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք, ատիկա չի նշանակեր որ Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք, ատիկա չի նշանակեր որ Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք, ատիկա չի նշանակեր որ Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք, ատիկա չի նշանակեր որ 
ԱսԱսԱսԱստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակէ թէ մետուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակէ թէ մետուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակէ թէ մետուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակէ թէ մե´́́́ր ձեռքը բաց ր ձեռքը բաց ր ձեռքը բաց ր ձեռքը բաց 
չէչէչէչէ»:»:»:»:    ԱստուծԱստուծԱստուծԱստուծոյ մօտեցող մարդը` բաոյ մօտեցող մարդը` բաոյ մօտեցող մարդը` բաոյ մօտեցող մարդը` բա´́́́ց ձեռքով պէտք է մօտենայ, ց ձեռքով պէտք է մօտենայ, ց ձեռքով պէտք է մօտենայ, ց ձեռքով պէտք է մօտենայ, 
այլ խօսքով` պատասխան ստանալու ակնկալութեամբ:այլ խօսքով` պատասխան ստանալու ակնկալութեամբ:այլ խօսքով` պատասխան ստանալու ակնկալութեամբ:այլ խօսքով` պատասխան ստանալու ակնկալութեամբ:    

2) 2) 2) 2) Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր 
գործած մեղքերուն պատճառով: Աստուած երբեմն չ'ուզեր գործած մեղքերուն պատճառով: Աստուած երբեմն չ'ուզեր գործած մեղքերուն պատճառով: Աստուած երբեմն չ'ուզեր գործած մեղքերուն պատճառով: Աստուած երբեմն չ'ուզեր 
պատասխանել մեր աղօթքներուն, մեզ մեր գործած մեղքերուն պատասխանել մեր աղօթքներուն, մեզ մեր գործած մեղքերուն պատասխանել մեր աղօթքներուն, մեզ մեր գործած մեղքերուն պատասխանել մեր աղօթքներուն, մեզ մեր գործած մեղքերուն 
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ու սխալներուն գու սխալներուն գու սխալներուն գու սխալներուն գիտակցութեան առաջնորդելու, որպէսզի խոսիտակցութեան առաջնորդելու, որպէսզի խոսիտակցութեան առաջնորդելու, որպէսզի խոսիտակցութեան առաջնորդելու, որպէսզի խոս----
տովանինք զանոնք ու միանգամընդմիշտ հրաժարինք անոնցմէ: տովանինք զանոնք ու միանգամընդմիշտ հրաժարինք անոնցմէ: տովանինք զանոնք ու միանգամընդմիշտ հրաժարինք անոնցմէ: տովանինք զանոնք ու միանգամընդմիշտ հրաժարինք անոնցմէ: 
Եթէ Աստուած պատասխանէ մեղքի մէջ ապրող մարդուն Եթէ Աստուած պատասխանէ մեղքի մէջ ապրող մարդուն Եթէ Աստուած պատասխանէ մեղքի մէջ ապրող մարդուն Եթէ Աստուած պատասխանէ մեղքի մէջ ապրող մարդուն 
աղօթքներուն, վստահ եղէք որ այդ մարդը երբեք պիտի չմտածէ աղօթքներուն, վստահ եղէք որ այդ մարդը երբեք պիտի չմտածէ աղօթքներուն, վստահ եղէք որ այդ մարդը երբեք պիտի չմտածէ աղօթքներուն, վստահ եղէք որ այդ մարդը երբեք պիտի չմտածէ 
իր մեղքերէն հրաժարելու մասին, ընդհակառակը, պիտի իր մեղքերէն հրաժարելու մասին, ընդհակառակը, պիտի իր մեղքերէն հրաժարելու մասին, ընդհակառակը, պիտի իր մեղքերէն հրաժարելու մասին, ընդհակառակը, պիտի 
քաջալերուի անոնցքաջալերուի անոնցքաջալերուի անոնցքաջալերուի անոնց    մէջ մնալու:մէջ մնալու:մէջ մնալու:մէջ մնալու:    

3) 3) 3) 3) Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքին, Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքին, Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքին, Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքին, 
որովհետեւ իր կամքին կատարումը չէ որ կը խնդրենք կամ կը որովհետեւ իր կամքին կատարումը չէ որ կը խնդրենք կամ կը որովհետեւ իր կամքին կատարումը չէ որ կը խնդրենք կամ կը որովհետեւ իր կամքին կատարումը չէ որ կը խնդրենք կամ կը 
հետապնդենք: հետապնդենք: հետապնդենք: հետապնդենք: Եթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ Եթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ Եթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ Եթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ 
կամքին կատարումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք կամքին կատարումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք կամքին կատարումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք կամքին կատարումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք 
աղօթեր: աղօթեր: աղօթեր: աղօթեր: Յաճախ կ'աղօթենք ու կը պնդենք որ ԱսՅաճախ կ'աղօթենք ու կը պնդենք որ ԱսՅաճախ կ'աղօթենք ու կը պնդենք որ ԱսՅաճախ կ'աղօթենք ու կը պնդենք որ Աստուած մետուած մետուած մետուած մե´́́́ր ր ր ր 
կամքը կատարէ: Աստուած սակայն չի պատասխաներ նման կամքը կատարէ: Աստուած սակայն չի պատասխաներ նման կամքը կատարէ: Աստուած սակայն չի պատասխաներ նման կամքը կատարէ: Աստուած սակայն չի պատասխաներ նման 
աղօթքի, որովհետեւ իր նպատակը` իաղօթքի, որովհետեւ իր նպատակը` իաղօթքի, որովհետեւ իր նպատակը` իաղօթքի, որովհետեւ իր նպատակը` ի´́́́ր կամքը կատարելն է ր կամքը կատարելն է ր կամքը կատարելն է ր կամքը կատարելն է 
մեր կեանքին մէջ եւ ոմեր կեանքին մէջ եւ ոմեր կեանքին մէջ եւ ոմեր կեանքին մէջ եւ ո´́́́չ թէ մեր կամքը: Այնքան ատեն որ չենք չ թէ մեր կամքը: Այնքան ատեն որ չենք չ թէ մեր կամքը: Այնքան ատեն որ չենք չ թէ մեր կամքը: Այնքան ատեն որ չենք 
սորված Աստուծոյ ըսել` սորված Աստուծոյ ըսել` սորված Աստուծոյ ըսել` սորված Աստուծոյ ըսել` ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, քու կամքդ թող ըլլայր, քու կամքդ թող ըլլայր, քու կամքդ թող ըլլայր, քու կամքդ թող ըլլայ»,»,»,»,    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
երբեք պիտի չպատասխանէ մեր աղօթերբեք պիտի չպատասխանէ մեր աղօթերբեք պիտի չպատասխանէ մեր աղօթերբեք պիտի չպատասխանէ մեր աղօթքին:քին:քին:քին:    Աստուած կ'ուզէ իր Աստուած կ'ուզէ իր Աստուած կ'ուզէ իր Աստուած կ'ուզէ իր 
կամքը` մեր կամքէն գերադասել սորվինք: Թէկուզ որոշ պարակամքը` մեր կամքէն գերադասել սորվինք: Թէկուզ որոշ պարակամքը` մեր կամքէն գերադասել սորվինք: Թէկուզ որոշ պարակամքը` մեր կամքէն գերադասել սորվինք: Թէկուզ որոշ պարա----
գայի մը մեր կամքը իր կամքին հետ նոյնը ըլլայ, դարձեալ, չի գայի մը մեր կամքը իր կամքին հետ նոյնը ըլլայ, դարձեալ, չի գայի մը մեր կամքը իր կամքին հետ նոյնը ըլլայ, դարձեալ, չի գայի մը մեր կամքը իր կամքին հետ նոյնը ըլլայ, դարձեալ, չի 
պատասխաներ մեր աղօթքին, եթէ, պատասխաներ մեր աղօթքին, եթէ, պատասխաներ մեր աղօթքին, եթէ, պատասխաներ մեր աղօթքին, եթէ, ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, քու կամքդ թող ըլլայր, քու կամքդ թող ըլլայր, քու կամքդ թող ըլլայր, քու կամքդ թող ըլլայ»»»»    
ըսել չսորվինք:ըսել չսորվինք:ըսել չսորվինք:ըսել չսորվինք:    

4) 4) 4) 4) Երբեմն կ'ուզէ պատասխանել մեր աղօթքին, բայց մենքԵրբեմն կ'ուզէ պատասխանել մեր աղօթքին, բայց մենքԵրբեմն կ'ուզէ պատասխանել մեր աղօթքին, բայց մենքԵրբեմն կ'ուզէ պատասխանել մեր աղօթքին, բայց մենք    
պատրաստ չենք ըլլար ստանալու մեր աղօթքին պատասխանը: պատրաստ չենք ըլլար ստանալու մեր աղօթքին պատասխանը: պատրաստ չենք ըլլար ստանալու մեր աղօթքին պատասխանը: պատրաստ չենք ըլլար ստանալու մեր աղօթքին պատասխանը: 
Օրինակ, եթէ կ'աղօթենք եւ փափաք կը յայտնենք Աստուծոյ Օրինակ, եթէ կ'աղօթենք եւ փափաք կը յայտնենք Աստուծոյ Օրինակ, եթէ կ'աղօթենք եւ փափաք կը յայտնենք Աստուծոյ Օրինակ, եթէ կ'աղօթենք եւ փափաք կը յայտնենք Աստուծոյ 
սուրբ կեանք մը ապրելու, իսկապէս պատրա՞ստ ենք սուրբ սուրբ կեանք մը ապրելու, իսկապէս պատրա՞ստ ենք սուրբ սուրբ կեանք մը ապրելու, իսկապէս պատրա՞ստ ենք սուրբ սուրբ կեանք մը ապրելու, իսկապէս պատրա՞ստ ենք սուրբ 
կեանք ապրելու, պատրա՞ստ ենք տոկալու մեզ սրբող փորձուկեանք ապրելու, պատրա՞ստ ենք տոկալու մեզ սրբող փորձուկեանք ապրելու, պատրա՞ստ ենք տոկալու մեզ սրբող փորձուկեանք ապրելու, պատրա՞ստ ենք տոկալու մեզ սրբող փորձու----
թեանց կրակներուն: Գիտե՞նք արդեօք թէ Աստուած ինչ թեանց կրակներուն: Գիտե՞նք արդեօք թէ Աստուած ինչ թեանց կրակներուն: Գիտե՞նք արդեօք թէ Աստուած ինչ թեանց կրակներուն: Գիտե՞նք արդեօք թէ Աստուած ինչ փորձուփորձուփորձուփորձու----
թիւններ ու նեղութիւններ թոյլ պիտի տայ մեր կեանքին մէջ, թիւններ ու նեղութիւններ թոյլ պիտի տայ մեր կեանքին մէջ, թիւններ ու նեղութիւններ թոյլ պիտի տայ մեր կեանքին մէջ, թիւններ ու նեղութիւններ թոյլ պիտի տայ մեր կեանքին մէջ, 
որպէսզի մեզ սրբէ ու սուրբ դարձնէ: Կ'անդրադառնա՞նք թէ երբ որպէսզի մեզ սրբէ ու սուրբ դարձնէ: Կ'անդրադառնա՞նք թէ երբ որպէսզի մեզ սրբէ ու սուրբ դարձնէ: Կ'անդրադառնա՞նք թէ երբ որպէսզի մեզ սրբէ ու սուրբ դարձնէ: Կ'անդրադառնա՞նք թէ երբ 
սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը յայտնենք, պատերազմ է որ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը յայտնենք, պատերազմ է որ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը յայտնենք, պատերազմ է որ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը յայտնենք, պատերազմ է որ 
կը յայտարարենք Սատանային ու անոր չար ոգիներուն դէմ: կը յայտարարենք Սատանային ու անոր չար ոգիներուն դէմ: կը յայտարարենք Սատանային ու անոր չար ոգիներուն դէմ: կը յայտարարենք Սատանային ու անոր չար ոգիներուն դէմ: 
Պատրա՞ստ ենք այդ պատերազմին: ԶինՊատրա՞ստ ենք այդ պատերազմին: ԶինՊատրա՞ստ ենք այդ պատերազմին: ԶինՊատրա՞ստ ենք այդ պատերազմին: Զինուա՞ծ ենք հաւատքի ուա՞ծ ենք հաւատքի ուա՞ծ ենք հաւատքի ուա՞ծ ենք հաւատքի 
վահանով: Պատրա՞ստ ենք Յիսուսի համար վէրք ստանալու, վահանով: Պատրա՞ստ ենք Յիսուսի համար վէրք ստանալու, վահանով: Պատրա՞ստ ենք Յիսուսի համար վէրք ստանալու, վահանով: Պատրա՞ստ ենք Յիսուսի համար վէրք ստանալու, 
բայց փոխարէնը` չվիրաւորելու: Պատրա՞ստ ենք համբերատաբայց փոխարէնը` չվիրաւորելու: Պատրա՞ստ ենք համբերատաբայց փոխարէնը` չվիրաւորելու: Պատրա՞ստ ենք համբերատաբայց փոխարէնը` չվիրաւորելու: Պատրա՞ստ ենք համբերատա----
րութեամբ ու սիրով տանելու ամէն ձաղկանք ու ծաղրանք:րութեամբ ու սիրով տանելու ամէն ձաղկանք ու ծաղրանք:րութեամբ ու սիրով տանելու ամէն ձաղկանք ու ծաղրանք:րութեամբ ու սիրով տանելու ամէն ձաղկանք ու ծաղրանք:    
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5) 5) 5) 5) Երբեմն Աստուած յատուկ բան մը կ'ունենայ իր մտքին Երբեմն Աստուած յատուկ բան մը կ'ունենայ իր մտքին Երբեմն Աստուած յատուկ բան մը կ'ունենայ իր մտքին Երբեմն Աստուած յատուկ բան մը կ'ունենայ իր մտքին 
մէջ եւ կ'ուզէ ատիկա սորվեցնել մեզմէջ եւ կ'ուզէ ատիկա սորվեցնել մեզմէջ եւ կ'ուզէ ատիկա սորվեցնել մեզմէջ եւ կ'ուզէ ատիկա սորվեցնել մեզի, եւ այնքան ատեն որ չենք ի, եւ այնքան ատեն որ չենք ի, եւ այնքան ատեն որ չենք ի, եւ այնքան ատեն որ չենք 
սորված` չի պատասխաներ մեր աղօթքին: Ուստի, կարեւոր է սորված` չի պատասխաներ մեր աղօթքին: Ուստի, կարեւոր է սորված` չի պատասխաներ մեր աղօթքին: Ուստի, կարեւոր է սորված` չի պատասխաներ մեր աղօթքին: Ուստի, կարեւոր է 
խնդրել Աստուծմէ, որ յայտնէ մեզի պատճառը, թէ ինչո՞ւ չի խնդրել Աստուծմէ, որ յայտնէ մեզի պատճառը, թէ ինչո՞ւ չի խնդրել Աստուծմէ, որ յայտնէ մեզի պատճառը, թէ ինչո՞ւ չի խնդրել Աստուծմէ, որ յայտնէ մեզի պատճառը, թէ ինչո՞ւ չի 
պատասխաներ մեր աղօթքին:պատասխաներ մեր աղօթքին:պատասխաներ մեր աղօթքին:պատասխաներ մեր աղօթքին:    

6) 6) 6) 6) Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքներուն, Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքներուն, Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքներուն, Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքներուն, 
որովհետեւ անոնք իր կամքին հակառակ են: Ահա թէ ինչու որովհետեւ անոնք իր կամքին հակառակ են: Ահա թէ ինչու որովհետեւ անոնք իր կամքին հակառակ են: Ահա թէ ինչու որովհետեւ անոնք իր կամքին հակառակ են: Ահա թէ ինչու 
առաքեալը կ'ըսէ. առաքեալը կ'ըսէ. առաքեալը կ'ըսէ. առաքեալը կ'ըսէ. ««««Երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք` Երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք` Երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք` Երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք` 
կը լսէ մեզկը լսէ մեզկը լսէ մեզկը լսէ մեզ»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 5.14): Աստուած կը պատասխանէ Ա.Յովհաննէս 5.14): Աստուած կը պատասխանէ Ա.Յովհաննէս 5.14): Աստուած կը պատասխանէ Ա.Յովհաննէս 5.14): Աստուած կը պատասխանէ 
միայն այն աղօթքմիայն այն աղօթքմիայն այն աղօթքմիայն այն աղօթքներուն` որոնք իր կամքին համաձայն են: ներուն` որոնք իր կամքին համաձայն են: ներուն` որոնք իր կամքին համաձայն են: ներուն` որոնք իր կամքին համաձայն են: 
Մենք շատ անգամ կ'աղօՄենք շատ անգամ կ'աղօՄենք շատ անգամ կ'աղօՄենք շատ անգամ կ'աղօթենք եւ բան մը կը հայցենք, ամբողջ թենք եւ բան մը կը հայցենք, ամբողջ թենք եւ բան մը կը հայցենք, ամբողջ թենք եւ բան մը կը հայցենք, ամբողջ 
սրտով համոզուած ըլլալով որ մեր խնդրածը սրտով համոզուած ըլլալով որ մեր խնդրածը սրտով համոզուած ըլլալով որ մեր խնդրածը սրտով համոզուած ըլլալով որ մեր խնդրածը իր կամքին իր կամքին իր կամքին իր կամքին 
համաձայն է, բայց եւ այնպէս, կրնանք զարմանալ եթէ Տէրը ցոյց համաձայն է, բայց եւ այնպէս, կրնանք զարմանալ եթէ Տէրը ցոյց համաձայն է, բայց եւ այնպէս, կրնանք զարմանալ եթէ Տէրը ցոյց համաձայն է, բայց եւ այնպէս, կրնանք զարմանալ եթէ Տէրը ցոյց 
տայ մեզի, թէ մեր խնդրածը իր կամքին համաձայն չէ: Զուր տեղ տայ մեզի, թէ մեր խնդրածը իր կամքին համաձայն չէ: Զուր տեղ տայ մեզի, թէ մեր խնդրածը իր կամքին համաձայն չէ: Զուր տեղ տայ մեզի, թէ մեր խնդրածը իր կամքին համաձայն չէ: Զուր տեղ 
չէ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. չէ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. չէ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. չէ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Սուրբ Հոգին օգնութեան կը Սուրբ Հոգին օգնութեան կը Սուրբ Հոգին օգնութեան կը Սուրբ Հոգին օգնութեան կը 
հասնի մեր տկարութեան. որովհետեւ մենք որ կ'աղօթենք` չենք հասնի մեր տկարութեան. որովհետեւ մենք որ կ'աղօթենք` չենք հասնի մեր տկարութեան. որովհետեւ մենք որ կ'աղօթենք` չենք հասնի մեր տկարութեան. որովհետեւ մենք որ կ'աղօթենք` չենք 
գիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ ի´́́́նչպէս պէտք նչպէս պէտք նչպէս պէտք նչպէս պէտք է աղօթելէ աղօթելէ աղօթելէ աղօթել»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.26):Հռոմայեցիս 8.26):Հռոմայեցիս 8.26):Հռոմայեցիս 8.26):    

7) 7) 7) 7) Աստուած կը պատասխանէ միայն մեր այն աղօթքնեԱստուած կը պատասխանէ միայն մեր այն աղօթքնեԱստուած կը պատասխանէ միայն մեր այն աղօթքնեԱստուած կը պատասխանէ միայն մեր այն աղօթքնե----
րուն` որոնք մեր հոգիին օգուտ եւ իրեն` փառք կը բերեն: Եթէ րուն` որոնք մեր հոգիին օգուտ եւ իրեն` փառք կը բերեն: Եթէ րուն` որոնք մեր հոգիին օգուտ եւ իրեն` փառք կը բերեն: Եթէ րուն` որոնք մեր հոգիին օգուտ եւ իրեն` փառք կը բերեն: Եթէ 
մեր աղօթքներուն մէջ Աստուծոյ փառքը չէ որ կը փնտռենք` մեր աղօթքներուն մէջ Աստուծոյ փառքը չէ որ կը փնտռենք` մեր աղօթքներուն մէջ Աստուծոյ փառքը չէ որ կը փնտռենք` մեր աղօթքներուն մէջ Աստուծոյ փառքը չէ որ կը փնտռենք` 
չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի: Եթէ Աստուծմէ կը չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի: Եթէ Աստուծմէ կը չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի: Եթէ Աստուծմէ կը չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի: Եթէ Աստուծմէ կը 
խնդրենք այնպիսի բանխնդրենք այնպիսի բանխնդրենք այնպիսի բանխնդրենք այնպիսի բաներ, որոնք վնաս պիտի հասցնեն մեր եր, որոնք վնաս պիտի հասցնեն մեր եր, որոնք վնաս պիտի հասցնեն մեր եր, որոնք վնաս պիտի հասցնեն մեր 
հոգիին, դարձեալ, չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի:հոգիին, դարձեալ, չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի:հոգիին, դարձեալ, չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի:հոգիին, դարձեալ, չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի:    

8) 8) 8) 8) Շատ յաճախ մեր աղօթքներուն պատասխանը չենք Շատ յաճախ մեր աղօթքներուն պատասխանը չենք Շատ յաճախ մեր աղօթքներուն պատասխանը չենք Շատ յաճախ մեր աղօթքներուն պատասխանը չենք 
ստանար, որովհետեւ ժամանակ չենք յատկացներ լսելու Ասստանար, որովհետեւ ժամանակ չենք յատկացներ լսելու Ասստանար, որովհետեւ ժամանակ չենք յատկացներ լսելու Ասստանար, որովհետեւ ժամանակ չենք յատկացներ լսելու Աս----
տուծոյ ձայնը: Աղօթքի աւարտին, տուծոյ ձայնը: Աղօթքի աւարտին, տուծոյ ձայնը: Աղօթքի աւարտին, տուծոյ ձայնը: Աղօթքի աւարտին, ««««ամէամէամէամէ´́́́նննն» » » » կ'ըսենք եւ ոտքի կ'ըսենք եւ ոտքի կ'ըսենք եւ ոտքի կ'ըսենք եւ ոտքի 
կ'ելլենք ու մեր գործինկ'ելլենք ու մեր գործինկ'ելլենք ու մեր գործինկ'ելլենք ու մեր գործին    կ'երթանք: Աստուած կ'ուզէ, որ աղօթքի կ'երթանք: Աստուած կ'ուզէ, որ աղօթքի կ'երթանք: Աստուած կ'ուզէ, որ աղօթքի կ'երթանք: Աստուած կ'ուզէ, որ աղօթքի 
աւարտին լռենք ու լուռ կերպով մնանք իր ներկայութեան մէջ, աւարտին լռենք ու լուռ կերպով մնանք իր ներկայութեան մէջ, աւարտին լռենք ու լուռ կերպով մնանք իր ներկայութեան մէջ, աւարտին լռենք ու լուռ կերպով մնանք իր ներկայութեան մէջ, 
բանալով մեր հոգիի ականջները, որպէսզի լսենք թէ իբանալով մեր հոգիի ականջները, որպէսզի լսենք թէ իբանալով մեր հոգիի ականջները, որպէսզի լսենք թէ իբանալով մեր հոգիի ականջները, որպէսզի լսենք թէ ի´́́́նչ ըսելիք նչ ըսելիք նչ ըսելիք նչ ըսելիք 
ունի մեզի: Այնքան ատեն որ Տիրոջ ձայնը լսել չենք սորված ունի մեզի: Այնքան ատեն որ Տիրոջ ձայնը լսել չենք սորված ունի մեզի: Այնքան ատեն որ Տիրոջ ձայնը լսել չենք սորված ունի մեզի: Այնքան ատեն որ Տիրոջ ձայնը լսել չենք սորված 
աղօթքի պահուն կամ անոր աւարտին` Տէրը երբեք պիտի աղօթքի պահուն կամ անոր աւարտին` Տէրը երբեք պիտի աղօթքի պահուն կամ անոր աւարտին` Տէրը երբեք պիտի աղօթքի պահուն կամ անոր աւարտին` Տէրը երբեք պիտի 
չպչպչպչպատասխանէ մեր աղօթքին:ատասխանէ մեր աղօթքին:ատասխանէ մեր աղօթքին:ատասխանէ մեր աղօթքին:    

9) 9) 9) 9) Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր 
անհամբերութեան պատճառով: Մենք սովորաբար կ'ուզենք, որ անհամբերութեան պատճառով: Մենք սովորաբար կ'ուզենք, որ անհամբերութեան պատճառով: Մենք սովորաբար կ'ուզենք, որ անհամբերութեան պատճառով: Մենք սովորաբար կ'ուզենք, որ 
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Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանէ, բայց Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանէ, բայց Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանէ, բայց Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանէ, բայց 
Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանել չ'ուզեր, այլ Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանել չ'ուզեր, այլ Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանել չ'ուզեր, այլ Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանել չ'ուզեր, այլ 
ճիշդ ժամանակին պատասխանել կ'ուզէճիշդ ժամանակին պատասխանել կ'ուզէճիշդ ժամանակին պատասխանել կ'ուզէճիշդ ժամանակին պատասխանել կ'ուզէ: : : : Եւ անոր համար ալ, Եւ անոր համար ալ, Եւ անոր համար ալ, Եւ անոր համար ալ, 
Աստուած կ'ուզէ, որ համբերել ու սպասել սորվինք, իրեն Աստուած կ'ուզէ, որ համբերել ու սպասել սորվինք, իրեն Աստուած կ'ուզէ, որ համբերել ու սպասել սորվինք, իրեն Աստուած կ'ուզէ, որ համբերել ու սպասել սորվինք, իրեն 
վստահիլ ու ապաւինիլ սորվինք: Եւ մանաւանդ, կ'ուզէ որ թոյլ վստահիլ ու ապաւինիլ սորվինք: Եւ մանաւանդ, կ'ուզէ որ թոյլ վստահիլ ու ապաւինիլ սորվինք: Եւ մանաւանդ, կ'ուզէ որ թոյլ վստահիլ ու ապաւինիլ սորվինք: Եւ մանաւանդ, կ'ուզէ որ թոյլ 
տանք, որ իտանք, որ իտանք, որ իտանք, որ ի´́́́նք ճշդէ աղօթքին պատասխանի ժամանակն ու նք ճշդէ աղօթքին պատասխանի ժամանակն ու նք ճշդէ աղօթքին պատասխանի ժամանակն ու նք ճշդէ աղօթքին պատասխանի ժամանակն ու 
կերպը: Մեզի համար աղօթքի ուշացած կերպով տրուած պակերպը: Մեզի համար աղօթքի ուշացած կերպով տրուած պակերպը: Մեզի համար աղօթքի ուշացած կերպով տրուած պակերպը: Մեզի համար աղօթքի ուշացած կերպով տրուած պա----
տասխան մը` Աստուծոյ համար ամտասխան մը` Աստուծոյ համար ամտասխան մը` Աստուծոյ համար ամտասխան մը` Աստուծոյ համար ամենէն յարմար ատենին ենէն յարմար ատենին ենէն յարմար ատենին ենէն յարմար ատենին 
տրուած պատասխան մըն է:տրուած պատասխան մըն է:տրուած պատասխան մըն է:տրուած պատասխան մըն է:    

10) 10) 10) 10) Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, պարզ Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, պարզ Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, պարզ Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, պարզ 
այն պատճառով` որ չենք կատարեր Աստուծոյ պատուիրանայն պատճառով` որ չենք կատարեր Աստուծոյ պատուիրանայն պատճառով` որ չենք կատարեր Աստուծոյ պատուիրանայն պատճառով` որ չենք կատարեր Աստուծոյ պատուիրան----
ները եւ ինչ որ հաճելի է իրեն: Յովհաննէս առաքեալը կ'ըսէ. ները եւ ինչ որ հաճելի է իրեն: Յովհաննէս առաքեալը կ'ըսէ. ները եւ ինչ որ հաճելի է իրեն: Յովհաննէս առաքեալը կ'ըսէ. ները եւ ինչ որ հաճելի է իրեն: Յովհաննէս առաքեալը կ'ըսէ. 
««««Եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրելինեԵթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրելինեԵթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրելինեԵթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրելինե´́́́ր, համարձակ ր, համարձակ ր, համարձակ ր, համարձակ 
կերպով կրկերպով կրկերպով կրկերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` նանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` նանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` նանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` 
կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք 
եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենեւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենեւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենեւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 3.21): Ա.Յովհաննէս 3.21): Ա.Յովհաննէս 3.21): Ա.Յովհաննէս 3.21): 
Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, ինչ որ խնդրենք Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, ինչ որ խնդրենք Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, ինչ որ խնդրենք Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, ինչ որ խնդրենք 
Աստուծմէ` կը ստանանք, եթէ երբեք Աստուծմէ` կը ստանանք, եթէ երբեք Աստուծմէ` կը ստանանք, եթէ երբեք Աստուծմէ` կը ստանանք, եթէ երբեք ««««իր պատուիրաննեիր պատուիրաննեիր պատուիրաննեիր պատուիրաններըրըրըրը    կը կը կը կը 
գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենգործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենգործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենգործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն»:»:»:»:    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
մեզմէ քանի՞ հոգիներ կրնան ըսել թէ իրենք Աստուծոյ մեզմէ քանի՞ հոգիներ կրնան ըսել թէ իրենք Աստուծոյ մեզմէ քանի՞ հոգիներ կրնան ըսել թէ իրենք Աստուծոյ մեզմէ քանի՞ հոգիներ կրնան ըսել թէ իրենք Աստուծոյ 
պատուիրանները կը գործադրեն. քանի՞ հոգիներ կրնան հասպատուիրանները կը գործադրեն. քանի՞ հոգիներ կրնան հասպատուիրանները կը գործադրեն. քանի՞ հոգիներ կրնան հասպատուիրանները կը գործադրեն. քանի՞ հոգիներ կրնան հաս----
տատապէս ըսել թէ իրենք կը կատարեն ինչ որ հաճելի է տատապէս ըսել թէ իրենք կը կատարեն ինչ որ հաճելի է տատապէս ըսել թէ իրենք կը կատարեն ինչ որ հաճելի է տատապէս ըսել թէ իրենք կը կատարեն ինչ որ հաճելի է 
Աստուծոյ: (Յովհաննէս առաքեալին նշեալ համարին մաԱստուծոյ: (Յովհաննէս առաքեալին նշեալ համարին մաԱստուծոյ: (Յովհաննէս առաքեալին նշեալ համարին մաԱստուծոյ: (Յովհաննէս առաքեալին նշեալ համարին մասին սին սին սին 
աւելի ընդարձակ կերպով խօսած եմ 7աւելի ընդարձակ կերպով խօսած եմ 7աւելի ընդարձակ կերպով խօսած եմ 7աւելի ընդարձակ կերպով խօսած եմ 7----րդ հարցումին տրուած րդ հարցումին տրուած րդ հարցումին տրուած րդ հարցումին տրուած 
պատասխանին 4պատասխանին 4պատասխանին 4պատասխանին 4----րդ կէտին մէջ):րդ կէտին մէջ):րդ կէտին մէջ):րդ կէտին մէջ):    

11) 11) 11) 11) Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, եթէ Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, եթէ Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, եթէ Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, եթէ 
երբեք աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք երբեք աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք երբեք աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք երբեք աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք 
Աստուծոյ ձեռքին վրայ, փոխանակ կեդրոնացնելու Աստուծոյ Աստուծոյ ձեռքին վրայ, փոխանակ կեդրոնացնելու Աստուծոյ Աստուծոյ ձեռքին վրայ, փոխանակ կեդրոնացնելու Աստուծոյ Աստուծոյ ձեռքին վրայ, փոխանակ կեդրոնացնելու Աստուծոյ 
սրտին վրայ: Աղօթքիսրտին վրայ: Աղօթքիսրտին վրայ: Աղօթքիսրտին վրայ: Աղօթքի    պահուն, Աստուած մեր մէջ առնելու պահուն, Աստուած մեր մէջ առնելու պահուն, Աստուած մեր մէջ առնելու պահուն, Աստուած մեր մէջ առնելու 
մասին պէտք է մտածենք եւ ոմասին պէտք է մտածենք եւ ոմասին պէտք է մտածենք եւ ոմասին պէտք է մտածենք եւ ո´́́́չ թէ Աստուծմէ առնելու մասին: չ թէ Աստուծմէ առնելու մասին: չ թէ Աստուծմէ առնելու մասին: չ թէ Աստուծմէ առնելու մասին: 
Աղօթքի պահուն, Աղօթքի պահուն, Աղօթքի պահուն, Աղօթքի պահուն, Պարգեւաբաշխին պէտք է նայինք եւ ոՊարգեւաբաշխին պէտք է նայինք եւ ոՊարգեւաբաշխին պէտք է նայինք եւ ոՊարգեւաբաշխին պէտք է նայինք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
բաշխուած պարգեւներուն, առատօրէն Տուողին պէտք է նայինք բաշխուած պարգեւներուն, առատօրէն Տուողին պէտք է նայինք բաշխուած պարգեւներուն, առատօրէն Տուողին պէտք է նայինք բաշխուած պարգեւներուն, առատօրէն Տուողին պէտք է նայինք 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ տրուած առատութեան: Այնքան ատեն որ չ թէ տրուած առատութեան: Այնքան ատեն որ չ թէ տրուած առատութեան: Այնքան ատեն որ չ թէ տրուած առատութեան: Այնքան ատեն որ աղօթքի աղօթքի աղօթքի աղօթքի 
պահուն, Ասպահուն, Ասպահուն, Ասպահուն, Աստուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ ներկայութիւնը եւ սէրը չենք փնտռեր` Աստներկայութիւնը եւ սէրը չենք փնտռեր` Աստներկայութիւնը եւ սէրը չենք փնտռեր` Աստներկայութիւնը եւ սէրը չենք փնտռեր` Աստ----
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ուած չի պատասխաներ կամ չ'ուզեր պատասխաուած չի պատասխաներ կամ չ'ուզեր պատասխաուած չի պատասխաներ կամ չ'ուզեր պատասխաուած չի պատասխաներ կամ չ'ուզեր պատասխանել մեր աղօթնել մեր աղօթնել մեր աղօթնել մեր աղօթ----
քին, որպէսզի մեզ հրաւիրէ այն գիտակցութեան` որ աղօթքին քին, որպէսզի մեզ հրաւիրէ այն գիտակցութեան` որ աղօթքին քին, որպէսզի մեզ հրաւիրէ այն գիտակցութեան` որ աղօթքին քին, որպէսզի մեզ հրաւիրէ այն գիտակցութեան` որ աղօթքին 
նպատակը` իր ներկայութիւնը փնտռելն է եւ իր ներկայունպատակը` իր ներկայութիւնը փնտռելն է եւ իր ներկայունպատակը` իր ներկայութիւնը փնտռելն է եւ իր ներկայունպատակը` իր ներկայութիւնը փնտռելն է եւ իր ներկայու----
թեամբ համակուիլն է, եւ ոթեամբ համակուիլն է, եւ ոթեամբ համակուիլն է, եւ ոթեամբ համակուիլն է, եւ ո´́́́չ թէ իրմէ բան մը ստանալը:չ թէ իրմէ բան մը ստանալը:չ թէ իրմէ բան մը ստանալը:չ թէ իրմէ բան մը ստանալը:    

12121212) ) ) ) Երբեմն մեր խնդրածը չենք ստանար, որովհետեւ մեր Երբեմն մեր խնդրածը չենք ստանար, որովհետեւ մեր Երբեմն մեր խնդրածը չենք ստանար, որովհետեւ մեր Երբեմն մեր խնդրածը չենք ստանար, որովհետեւ մեր 
անձնական հաճոյքին համար է որ կը խնդրենք, ինչպէս անձնական հաճոյքին համար է որ կը խնդրենք, ինչպէս անձնական հաճոյքին համար է որ կը խնդրենք, ինչպէս անձնական հաճոյքին համար է որ կը խնդրենք, ինչպէս 
Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Ձեր ուզածը չէք ունենար, որովհետեւ Ձեր ուզածը չէք ունենար, որովհետեւ Ձեր ուզածը չէք ունենար, որովհետեւ Ձեր ուզածը չէք ունենար, որովհետեւ 
Աստուծմէ չէք խնդրեր. կամ` կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար, Աստուծմէ չէք խնդրեր. կամ` կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար, Աստուծմէ չէք խնդրեր. կամ` կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար, Աստուծմէ չէք խնդրեր. կամ` կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար, 
որովհետեւ գէշ նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներորովհետեւ գէշ նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներորովհետեւ գէշ նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներորովհետեւ գէշ նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն ուն ուն ուն 
ծառայեցնելու համարծառայեցնելու համարծառայեցնելու համարծառայեցնելու համար»»»» ( ( ( (Յակոբոս 4.2Յակոբոս 4.2Յակոբոս 4.2Յակոբոս 4.2----3):3):3):3):    

13) 13) 13) 13) Թերահաւատութիւնը, կասկածամտութիւնը կամ երկԹերահաւատութիւնը, կասկածամտութիւնը կամ երկԹերահաւատութիւնը, կասկածամտութիւնը կամ երկԹերահաւատութիւնը, կասկածամտութիւնը կամ երկ----
մմմմըըըըտութիւնը կրնան պատճառ դառնալ, որ մեր աղօթքին տութիւնը կրնան պատճառ դառնալ, որ մեր աղօթքին տութիւնը կրնան պատճառ դառնալ, որ մեր աղօթքին տութիւնը կրնան պատճառ դառնալ, որ մեր աղօթքին 
պատասխանը չստանանք: Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, պատասխանը չստանանք: Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, պատասխանը չստանանք: Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, պատասխանը չստանանք: Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, 
թէ ով որ բան մը պիտի խնդրէ Աստուծմէ, թէ ով որ բան մը պիտի խնդրէ Աստուծմէ, թէ ով որ բան մը պիտի խնդրէ Աստուծմէ, թէ ով որ բան մը պիտի խնդրէ Աստուծմէ, ««««թող խնդրէ հաւատթող խնդրէ հաւատթող խնդրէ հաւատթող խնդրէ հաւատ----
քոքոքոքո´́́́վ, առանց երկմտելվ, առանց երկմտելվ, առանց երկմտելվ, առանց երկմտելու, որովհետեւ երկմիտ մարդը կը նմանի ու, որովհետեւ երկմիտ մարդը կը նմանի ու, որովհետեւ երկմիտ մարդը կը նմանի ու, որովհետեւ երկմիտ մարդը կը նմանի 
ծովու ալիքներուն, որոնք հովերէն կը շարժին ու կը տարուբեծովու ալիքներուն, որոնք հովերէն կը շարժին ու կը տարուբեծովու ալիքներուն, որոնք հովերէն կը շարժին ու կը տարուբեծովու ալիքներուն, որոնք հովերէն կը շարժին ու կը տարուբե----
րինրինրինրին»:»:»:»:    Առաքեալը խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. Առաքեալը խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. Առաքեալը խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. Առաքեալը խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. ««««Այնպիսին թող Այնպիսին թող Այնպիսին թող Այնպիսին թող 
չակնկալէ որ Տէրը կու տայ իր խնդրածը, որովհետեւ երկմիտ չակնկալէ որ Տէրը կու տայ իր խնդրածը, որովհետեւ երկմիտ չակնկալէ որ Տէրը կու տայ իր խնդրածը, որովհետեւ երկմիտ չակնկալէ որ Տէրը կու տայ իր խնդրածը, որովհետեւ երկմիտ 
մարդը իր բոլոր քայլերուն մէջ անհաստատ էմարդը իր բոլոր քայլերուն մէջ անհաստատ էմարդը իր բոլոր քայլերուն մէջ անհաստատ էմարդը իր բոլոր քայլերուն մէջ անհաստատ է»»»» ( ( ( (Յակոբոս 1.6Յակոբոս 1.6Յակոբոս 1.6Յակոբոս 1.6----8888): ): ): ): 
Պետրոս առաքեալ խնդրեց Յիսուսէն, որ արտօնէ իրեն քալելու Պետրոս առաքեալ խնդրեց Յիսուսէն, որ արտօնէ իրեն քալելու Պետրոս առաքեալ խնդրեց Յիսուսէն, որ արտօնէ իրեն քալելու Պետրոս առաքեալ խնդրեց Յիսուսէն, որ արտօնէ իրեն քալելու 
ջուրին վրայէն եւ Յիսուս արտօնեց: Երբ քալելու սկսաւ` ջուրին վրայէն եւ Յիսուս արտօնեց: Երբ քալելու սկսաւ` ջուրին վրայէն եւ Յիսուս արտօնեց: Երբ քալելու սկսաւ` ջուրին վրայէն եւ Յիսուս արտօնեց: Երբ քալելու սկսաւ` 
նշմարեց հովին սաստկութիւնը, եւ ատիկա պատճառ դարձաւ, նշմարեց հովին սաստկութիւնը, եւ ատիկա պատճառ դարձաւ, նշմարեց հովին սաստկութիւնը, եւ ատիկա պատճառ դարձաւ, նշմարեց հովին սաստկութիւնը, եւ ատիկա պատճառ դարձաւ, 
որ վախ ու կասկածամտութիւն յառաջ գան իր մէջ, որուն իբրեւ որ վախ ու կասկածամտութիւն յառաջ գան իր մէջ, որուն իբրեւ որ վախ ու կասկածամտութիւն յառաջ գան իր մէջ, որուն իբրեւ որ վախ ու կասկածամտութիւն յառաջ գան իր մէջ, որուն իբրեւ 
հետեւանք` սկսաւ ընկղմիլ: Տիրոջ օգնութիհետեւանք` սկսաւ ընկղմիլ: Տիրոջ օգնութիհետեւանք` սկսաւ ընկղմիլ: Տիրոջ օգնութիհետեւանք` սկսաւ ընկղմիլ: Տիրոջ օգնութիւնը խնդրեց եւ Տէրը ւնը խնդրեց եւ Տէրը ւնը խնդրեց եւ Տէրը ւնը խնդրեց եւ Տէրը 
իսկոյն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն եւ ըսաւ. իսկոյն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն եւ ըսաւ. իսկոյն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն եւ ըսաւ. իսկոյն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն եւ ըսաւ. ««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, տ, տ, տ, 
ինչո՞ւ կասկածեցարինչո՞ւ կասկածեցարինչո՞ւ կասկածեցարինչո՞ւ կասկածեցար»»»» ( ( ( (Մատթէոս 29Մատթէոս 29Մատթէոս 29Մատթէոս 29----31): 31): 31): 31): Այստեղ եւս, յստակ Այստեղ եւս, յստակ Այստեղ եւս, յստակ Այստեղ եւս, յստակ 
կերպով ցոյց կը տրուի մեզի, թէ թերահաւատութիւնը արգելք է կերպով ցոյց կը տրուի մեզի, թէ թերահաւատութիւնը արգելք է կերպով ցոյց կը տրուի մեզի, թէ թերահաւատութիւնը արգելք է կերպով ցոյց կը տրուի մեզի, թէ թերահաւատութիւնը արգելք է 
որ մենք ստանանք մեր սրտի խնդրանքը:որ մենք ստանանք մեր սրտի խնդրանքը:որ մենք ստանանք մեր սրտի խնդրանքը:որ մենք ստանանք մեր սրտի խնդրանքը:    

14) 14) 14) 14) Երբեմն Աստուած կը պատասխանէ մեր Երբեմն Աստուած կը պատասխանէ մեր Երբեմն Աստուած կը պատասխանէ մեր Երբեմն Աստուած կը պատասխանէ մեր աղօթքին, բայց աղօթքին, բայց աղօթքին, բայց աղօթքին, բայց 
քանի մեր ակնկալած պատասխանը չէ, բնականօրէն զայն քանի մեր ակնկալած պատասխանը չէ, բնականօրէն զայն քանի մեր ակնկալած պատասխանը չէ, բնականօրէն զայն քանի մեր ակնկալած պատասխանը չէ, բնականօրէն զայն 
պատասխան չենք սեպեր:պատասխան չենք սեպեր:պատասխան չենք սեպեր:պատասխան չենք սեպեր:    

15) 15) 15) 15) Երբեմն ալ մեր աղօթքները կը մնան անպատասխան, Երբեմն ալ մեր աղօթքները կը մնան անպատասխան, Երբեմն ալ մեր աղօթքները կը մնան անպատասխան, Երբեմն ալ մեր աղօթքները կը մնան անպատասխան, 
որովհետեւ անոնք լոկ բառերու կոյտ մըն են եւ անոնցմէ կը որովհետեւ անոնք լոկ բառերու կոյտ մըն են եւ անոնցմէ կը որովհետեւ անոնք լոկ բառերու կոյտ մըն են եւ անոնցմէ կը որովհետեւ անոնք լոկ բառերու կոյտ մըն են եւ անոնցմէ կը 
բացակայի հաւատքի կրակը:բացակայի հաւատքի կրակը:բացակայի հաւատքի կրակը:բացակայի հաւատքի կրակը:    
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4) 4) 4) 4) Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօԵրբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօԵրբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօԵրբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք ՞ք ՞ք ՞ք 
ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:    

    
Այս հարցումին պատասխանը արդէն տուած եղանք, երբ Այս հարցումին պատասխանը արդէն տուած եղանք, երբ Այս հարցումին պատասխանը արդէն տուած եղանք, երբ Այս հարցումին պատասխանը արդէն տուած եղանք, երբ 

վերեւ թուեցինք այն պատճառները` որոնց համար մեր աղօթքվերեւ թուեցինք այն պատճառները` որոնց համար մեր աղօթքվերեւ թուեցինք այն պատճառները` որոնց համար մեր աղօթքվերեւ թուեցինք այն պատճառները` որոնց համար մեր աղօթք----
ները յաճախ կը մնան անպատասխան: Շատ կարեւոր է մեր ները յաճախ կը մնան անպատասխան: Շատ կարեւոր է մեր ները յաճախ կը մնան անպատասխան: Շատ կարեւոր է մեր ները յաճախ կը մնան անպատասխան: Շատ կարեւոր է մեր 
մտքին մէջ ունենալ հետեւեալ երեք բառերը` լսել, ընդունիլ, մտքին մէջ ունենալ հետեւեալ երեք բառերը` լսել, ընդունիլ, մտքին մէջ ունենալ հետեւեալ երեք բառերը` լսել, ընդունիլ, մտքին մէջ ունենալ հետեւեալ երեք բառերը` լսել, ընդունիլ, 
պատապատապատապատասխանել: Աստուած իրեն մատուցուած ամէն աղօթք կը սխանել: Աստուած իրեն մատուցուած ամէն աղօթք կը սխանել: Աստուած իրեն մատուցուած ամէն աղօթք կը սխանել: Աստուած իրեն մատուցուած ամէն աղօթք կը 
լսէ, բայց լսուած ամէն աղօթք` չ'ընդունիր, իսկ ընդունուած լսէ, բայց լսուած ամէն աղօթք` չ'ընդունիր, իսկ ընդունուած լսէ, բայց լսուած ամէն աղօթք` չ'ընդունիր, իսկ ընդունուած լսէ, բայց լսուած ամէն աղօթք` չ'ընդունիր, իսկ ընդունուած 
ամէն աղօթքի` շուտով չի պատասխաներ: Այլ բացատրութեամբ ամէն աղօթքի` շուտով չի պատասխաներ: Այլ բացատրութեամբ ամէն աղօթքի` շուտով չի պատասխաներ: Այլ բացատրութեամբ ամէն աղօթքի` շուտով չի պատասխաներ: Այլ բացատրութեամբ 
մը, լսուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ ընդունուած աղօթք մը, լսուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ ընդունուած աղօթք մը, լսուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ ընդունուած աղօթք մը, լսուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ ընդունուած աղօթք 
ըլլայ, եւ ընդունուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ անըլլայ, եւ ընդունուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ անըլլայ, եւ ընդունուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ անըլլայ, եւ ընդունուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ անմիջապէս միջապէս միջապէս միջապէս 
պատասխանուի:պատասխանուի:պատասխանուի:պատասխանուի:    

Աստուած կրնայ ընդունիլ մեր աղօթքը, բայց պատասխաԱստուած կրնայ ընդունիլ մեր աղօթքը, բայց պատասխաԱստուած կրնայ ընդունիլ մեր աղօթքը, բայց պատասխաԱստուած կրնայ ընդունիլ մեր աղօթքը, բայց պատասխա----
նել անոր իր ատենին, այսինքն` յարմար ժամանակին: Իսկ նել անոր իր ատենին, այսինքն` յարմար ժամանակին: Իսկ նել անոր իր ատենին, այսինքն` յարմար ժամանակին: Իսկ նել անոր իր ատենին, այսինքն` յարմար ժամանակին: Իսկ 
յարմար ժամանակը Տէրը ինք կը ճշդէ եւ ոյարմար ժամանակը Տէրը ինք կը ճշդէ եւ ոյարմար ժամանակը Տէրը ինք կը ճշդէ եւ ոյարմար ժամանակը Տէրը ինք կը ճշդէ եւ ո´́́́չ թէ մենք: Մէկը չ թէ մենք: Մէկը չ թէ մենք: Մէկը չ թէ մենք: Մէկը 
կրնայ դիմում ներկայացնել գործի մը կամ համալսարանի մը եւ կրնայ դիմում ներկայացնել գործի մը կամ համալսարանի մը եւ կրնայ դիմում ներկայացնել գործի մը կամ համալսարանի մը եւ կրնայ դիմում ներկայացնել գործի մը կամ համալսարանի մը եւ 
կրնայ ընդունուիլ, բայց կրնկրնայ ընդունուիլ, բայց կրնկրնայ ընդունուիլ, բայց կրնկրնայ ընդունուիլ, բայց կրնայ անմիջապէս ներս չառնուիլ: Ե՞րբ այ անմիջապէս ներս չառնուիլ: Ե՞րբ այ անմիջապէս ներս չառնուիլ: Ե՞րբ այ անմիջապէս ներս չառնուիլ: Ե՞րբ 
գործի կամ համալսարան գործի կամ համալսարան գործի կամ համալսարան գործի կամ համալսարան կ'առնուի:կ'առնուի:կ'առնուի:կ'առնուի:    Երբ յարմար ատենը գայ: Երբ յարմար ատենը գայ: Երբ յարմար ատենը գայ: Երբ յարմար ատենը գայ: 
Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, մեր աղօթքները կրնան լսուիլ եւ Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, մեր աղօթքները կրնան լսուիլ եւ Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, մեր աղօթքները կրնան լսուիլ եւ Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, մեր աղօթքները կրնան լսուիլ եւ 
ընդունուիլ, բայց կը պատասխանուին յարմար ատենին: Եթէ ընդունուիլ, բայց կը պատասխանուին յարմար ատենին: Եթէ ընդունուիլ, բայց կը պատասխանուին յարմար ատենին: Եթէ ընդունուիլ, բայց կը պատասխանուին յարմար ատենին: Եթէ 
մեր մէջ թերութիւններ կան, Տէրը չի կատարեր մեր սրտի մեր մէջ թերութիւններ կան, Տէրը չի կատարեր մեր սրտի մեր մէջ թերութիւններ կան, Տէրը չի կատարեր մեր սրտի մեր մէջ թերութիւններ կան, Տէրը չի կատարեր մեր սրտի 
խնդրանքը, նախքան խնդրանքը, նախքան խնդրանքը, նախքան խնդրանքը, նախքան մեզ այդ թերութիւններէն ձերբազատելը: մեզ այդ թերութիւններէն ձերբազատելը: մեզ այդ թերութիւններէն ձերբազատելը: մեզ այդ թերութիւններէն ձերբազատելը: 
Երբ ձերբազատինք մեր թերութիւններէն, Տէրը ինքն իրեն պիտի Երբ ձերբազատինք մեր թերութիւններէն, Տէրը ինքն իրեն պիտի Երբ ձերբազատինք մեր թերութիւններէն, Տէրը ինքն իրեն պիտի Երբ ձերբազատինք մեր թերութիւններէն, Տէրը ինքն իրեն պիտի 
ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՀիմաՀիմաՀիմաՀիմա´ ´ ´ ´ է յարմար ատենը որ պատասխանեմ իրենց է յարմար ատենը որ պատասխանեմ իրենց է յարմար ատենը որ պատասխանեմ իրենց է յարմար ատենը որ պատասխանեմ իրենց 
աղօթքինաղօթքինաղօթքինաղօթքին»:»:»:»:    Եթէ մէկը համբերել ու սպասել չի գիտեր, Աստուած Եթէ մէկը համբերել ու սպասել չի գիտեր, Աստուած Եթէ մէկը համբերել ու սպասել չի գիտեր, Աստուած Եթէ մէկը համբերել ու սպասել չի գիտեր, Աստուած 
երբեք պիտի չպատասխանէ անոր աղօթքներուն, մինչեւ որ երբեք պիտի չպատասխանէ անոր աղօթքներուն, մինչեւ որ երբեք պիտի չպատասխանէ անոր աղօթքներուն, մինչեւ որ երբեք պիտի չպատասխանէ անոր աղօթքներուն, մինչեւ որ 
անիկա սորվիանիկա սորվիանիկա սորվիանիկա սորվի    համբերել ու սպասել: Իսկ երբ համբերել ու համբերել ու սպասել: Իսկ երբ համբերել ու համբերել ու սպասել: Իսկ երբ համբերել ու համբերել ու սպասել: Իսկ երբ համբերել ու 
սպասել սորվի, դարձեալ, Տէրը պիտի մտածէ. սպասել սորվի, դարձեալ, Տէրը պիտի մտածէ. սպասել սորվի, դարձեալ, Տէրը պիտի մտածէ. սպասել սորվի, դարձեալ, Տէրը պիտի մտածէ. ««««Հիմա որ սորՀիմա որ սորՀիմա որ սորՀիմա որ սոր----
վեցաւ համբերել ու սպասել, ալ ատեվեցաւ համբերել ու սպասել, ալ ատեվեցաւ համբերել ու սպասել, ալ ատեվեցաւ համբերել ու սպասել, ալ ատե´́́́նն է որ պատասխանեմ իր նն է որ պատասխանեմ իր նն է որ պատասխանեմ իր նն է որ պատասխանեմ իր 
աղօթքներունաղօթքներունաղօթքներունաղօթքներուն»:»:»:»:    ԵւԵւԵւԵւայլն:այլն:այլն:այլն:    
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5) 5) 5) 5) Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:    
    
Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.----    
ա) Սկսնակ աղօթողի մը համար մենք կրնանք ժամ ու ա) Սկսնակ աղօթողի մը համար մենք կրնանք ժամ ու ա) Սկսնակ աղօթողի մը համար մենք կրնանք ժամ ու ա) Սկսնակ աղօթողի մը համար մենք կրնանք ժամ ու 

վայրկեան ճշդել, բայց մէկը որ հոգեւորապէս աճած է, իրեն վայրկեան ճշդել, բայց մէկը որ հոգեւորապէս աճած է, իրեն վայրկեան ճշդել, բայց մէկը որ հոգեւորապէս աճած է, իրեն վայրկեան ճշդել, բայց մէկը որ հոգեւորապէս աճած է, իրեն 
համար ժամ ու վայրկեան ճշդելը սխալ է: Ինչո՞ւ համար: Նորեկ համար ժամ ու վայրկեան ճշդելը սխալ է: Ինչո՞ւ համար: Նորեկ համար ժամ ու վայրկեան ճշդելը սխալ է: Ինչո՞ւ համար: Նորեկ համար ժամ ու վայրկեան ճշդելը սխալ է: Ինչո՞ւ համար: Նորեկ 
աղօթող անձ մը, եթէ չորոշէ աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ աղօթող անձ մը, եթէ չորոշէ աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ աղօթող անձ մը, եթէ չորոշէ աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ աղօթող անձ մը, եթէ չորոշէ աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ 
մը եւ չյարգէ զանիկա, շուտով կը հրաժարի աղօթմը եւ չյարգէ զանիկա, շուտով կը հրաժարի աղօթմը եւ չյարգէ զանիկա, շուտով կը հրաժարի աղօթմը եւ չյարգէ զանիկա, շուտով կը հրաժարի աղօթքէն, բայց քէն, բայց քէն, բայց քէն, բայց 
հոգեւորապէս աճած անձ մը չի կրնար յատուկ ժամ դնել, հոգեւորապէս աճած անձ մը չի կրնար յատուկ ժամ դնել, հոգեւորապէս աճած անձ մը չի կրնար յատուկ ժամ դնել, հոգեւորապէս աճած անձ մը չի կրնար յատուկ ժամ դնել, 
որովհետեւ ան ոեւէ վայրկեանին կրնայ Աստուծոյ Սուրբ որովհետեւ ան ոեւէ վայրկեանին կրնայ Աստուծոյ Սուրբ որովհետեւ ան ոեւէ վայրկեանին կրնայ Աստուծոյ Սուրբ որովհետեւ ան ոեւէ վայրկեանին կրնայ Աստուծոյ Սուրբ 
Հոգիին կողմէ ներշնչուիլ ու առաջնորդուիլ աղօթքի:Հոգիին կողմէ ներշնչուիլ ու առաջնորդուիլ աղօթքի:Հոգիին կողմէ ներշնչուիլ ու առաջնորդուիլ աղօթքի:Հոգիին կողմէ ներշնչուիլ ու առաջնորդուիլ աղօթքի:    

բ) Բացատրեցինք որ սկսնակ աղօթող մը պէտք է իրեն բ) Բացատրեցինք որ սկսնակ աղօթող մը պէտք է իրեն բ) Բացատրեցինք որ սկսնակ աղօթող մը պէտք է իրեն բ) Բացատրեցինք որ սկսնակ աղօթող մը պէտք է իրեն 
համար աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ մը ճշդէ եւ համար աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ մը ճշդէ եւ համար աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ մը ճշդէ եւ համար աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ մը ճշդէ եւ 
յարատյարատյարատյարատեւօրէն յարգէ այդ պահը, որպէսզի Սուրբ Հոգին եւօրէն յարգէ այդ պահը, որպէսզի Սուրբ Հոգին եւօրէն յարգէ այդ պահը, որպէսզի Սուրբ Հոգին եւօրէն յարգէ այդ պահը, որպէսզի Սուրբ Հոգին 
աստիճանական կերպով գործէ ու ներգործէ անոր մէջ եւ սիրով աստիճանական կերպով գործէ ու ներգործէ անոր մէջ եւ սիրով աստիճանական կերպով գործէ ու ներգործէ անոր մէջ եւ սիրով աստիճանական կերպով գործէ ու ներգործէ անոր մէջ եւ սիրով 
լեցնէ զայն Աստուծոյ հանդէպ: Աղօթքի պահը` Աստուծոյ լեցնէ զայն Աստուծոյ հանդէպ: Աղօթքի պահը` Աստուծոյ լեցնէ զայն Աստուծոյ հանդէպ: Աղօթքի պահը` Աստուծոյ լեցնէ զայն Աստուծոյ հանդէպ: Աղօթքի պահը` Աստուծոյ 
հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք է ըլլայ: Ընդունինք որ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք է ըլլայ: Ընդունինք որ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք է ըլլայ: Ընդունինք որ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք է ըլլայ: Ընդունինք որ 
աղօթքի քանի մը վայրկեաններ ճշդելը կամ յատկացնելը` աղօթքի քանի մը վայրկեաններ ճշդելը կամ յատկացնելը` աղօթքի քանի մը վայրկեաններ ճշդելը կամ յատկացնելը` աղօթքի քանի մը վայրկեաններ ճշդելը կամ յատկացնելը` 
ԱստԱստԱստԱստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն չէ: Ահա թէ ինչոուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն չէ: Ահա թէ ինչոուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն չէ: Ահա թէ ինչոուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն չէ: Ահա թէ ինչո´́́́ւ, ւ, ւ, ւ, 
հաստատեցի որ նորեկ աղօթող անձը պէտք է յարգէ իր աղօթքի հաստատեցի որ նորեկ աղօթող անձը պէտք է յարգէ իր աղօթքի հաստատեցի որ նորեկ աղօթող անձը պէտք է յարգէ իր աղօթքի հաստատեցի որ նորեկ աղօթող անձը պէտք է յարգէ իր աղօթքի 
վայրկեանները, որպէսզի Սուրբ Հոգին գործէ իր ներսիդին եւ վայրկեանները, որպէսզի Սուրբ Հոգին գործէ իր ներսիդին եւ վայրկեանները, որպէսզի Սուրբ Հոգին գործէ իր ներսիդին եւ վայրկեանները, որպէսզի Սուրբ Հոգին գործէ իր ներսիդին եւ 
աստիճանական կերպով զայն ջերմ ու անկեղծ սիրով լեցնէ աստիճանական կերպով զայն ջերմ ու անկեղծ սիրով լեցնէ աստիճանական կերպով զայն ջերմ ու անկեղծ սիրով լեցնէ աստիճանական կերպով զայն ջերմ ու անկեղծ սիրով լեցնէ 
Աստուծոյ հանդէպ եւ զայն ձերբազատէ աղօթքի յաԱստուծոյ հանդէպ եւ զայն ձերբազատէ աղօթքի յաԱստուծոյ հանդէպ եւ զայն ձերբազատէ աղօթքի յաԱստուծոյ հանդէպ եւ զայն ձերբազատէ աղօթքի յատուկ տուկ տուկ տուկ 
վայրկեաններ ունենալու եւ անոնց կապուած մնալու վայրկեաններ ունենալու եւ անոնց կապուած մնալու վայրկեաններ ունենալու եւ անոնց կապուած մնալու վայրկեաններ ունենալու եւ անոնց կապուած մնալու ««««ստրկուստրկուստրկուստրկու----
թենէնթենէնթենէնթենէն»: »: »: »: Եթէ անձ մը տարիներով աղօթող մէկն է եւ տակաւին կը Եթէ անձ մը տարիներով աղօթող մէկն է եւ տակաւին կը Եթէ անձ մը տարիներով աղօթող մէկն է եւ տակաւին կը Եթէ անձ մը տարիներով աղօթող մէկն է եւ տակաւին կը 
շարունակէ նորեկ աղօթողի մը նման յատուկ եւ ճշդուած շարունակէ նորեկ աղօթողի մը նման յատուկ եւ ճշդուած շարունակէ նորեկ աղօթողի մը նման յատուկ եւ ճշդուած շարունակէ նորեկ աղօթողի մը նման յատուկ եւ ճշդուած 
վայրկեաններու ընթացքին միայն աղօթել, կը նշանակէ թէ վայրկեաններու ընթացքին միայն աղօթել, կը նշանակէ թէ վայրկեաններու ընթացքին միայն աղօթել, կը նշանակէ թէ վայրկեաններու ընթացքին միայն աղօթել, կը նշանակէ թէ 
տակաւին խակ է իր հոգեւոր կեանքին մէջ, ետակաւին խակ է իր հոգեւոր կեանքին մէջ, ետակաւին խակ է իր հոգեւոր կեանքին մէջ, ետակաւին խակ է իր հոգեւոր կեանքին մէջ, եւ Աստուծոյ ու իր ւ Աստուծոյ ու իր ւ Աստուծոյ ու իր ւ Աստուծոյ ու իր 
միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն եւ անկեղծ հաղորդակցութիւն միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն եւ անկեղծ հաղորդակցութիւն միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն եւ անկեղծ հաղորդակցութիւն միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն եւ անկեղծ հաղորդակցութիւն 
չկայ: Աղօթքի պահը` սիրոյ պահ մը պէտք է ըլլայ: Ինչպէս երբ չկայ: Աղօթքի պահը` սիրոյ պահ մը պէտք է ըլլայ: Ինչպէս երբ չկայ: Աղօթքի պահը` սիրոյ պահ մը պէտք է ըլլայ: Ինչպէս երբ չկայ: Աղօթքի պահը` սիրոյ պահ մը պէտք է ըլլայ: Ինչպէս երբ 
մէկը իր սիրած անձին հետ ժամանակ անցնէ, երբեք վայրկեանմէկը իր սիրած անձին հետ ժամանակ անցնէ, երբեք վայրկեանմէկը իր սիրած անձին հետ ժամանակ անցնէ, երբեք վայրկեանմէկը իր սիրած անձին հետ ժամանակ անցնէ, երբեք վայրկեան----
ներու մասին չի մտածեր, այլ խօսքով` վայրկեաններ չի ճշդեր, ներու մասին չի մտածեր, այլ խօսքով` վայրկեաններ չի ճշդեր, ներու մասին չի մտածեր, այլ խօսքով` վայրկեաններ չի ճշդեր, ներու մասին չի մտածեր, այլ խօսքով` վայրկեաններ չի ճշդեր, 
ընդհակառակը, կը փընդհակառակը, կը փընդհակառակը, կը փընդհակառակը, կը փորձէ անոր հետ որքան կարելի է երկար որձէ անոր հետ որքան կարելի է երկար որձէ անոր հետ որքան կարելի է երկար որձէ անոր հետ որքան կարելի է երկար 
ժամանակ անցնել, նոյնպէս ալ, եթէ մէկը կը սիրէ զԱստուած` ժամանակ անցնել, նոյնպէս ալ, եթէ մէկը կը սիրէ զԱստուած` ժամանակ անցնել, նոյնպէս ալ, եթէ մէկը կը սիրէ զԱստուած` ժամանակ անցնել, նոյնպէս ալ, եթէ մէկը կը սիրէ զԱստուած` 
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երկար ժամանակ կ'անցնէ անոր հետ, եւ կը մերժէ քանի մը երկար ժամանակ կ'անցնէ անոր հետ, եւ կը մերժէ քանի մը երկար ժամանակ կ'անցնէ անոր հետ, եւ կը մերժէ քանի մը երկար ժամանակ կ'անցնէ անոր հետ, եւ կը մերժէ քանի մը 
վայրկեաններու ճշդումը:վայրկեաններու ճշդումը:վայրկեաններու ճշդումը:վայրկեաններու ճշդումը:    

գ) Շատ կարեւոր է որ աղօթող մը հարց տայ ինքն իրեն. գ) Շատ կարեւոր է որ աղօթող մը հարց տայ ինքն իրեն. գ) Շատ կարեւոր է որ աղօթող մը հարց տայ ինքն իրեն. գ) Շատ կարեւոր է որ աղօթող մը հարց տայ ինքն իրեն. 
««««Ի՞նչ է փնտռածս: Ինչպիսի՞ քրիստոնեայ մը կԻ՞նչ է փնտռածս: Ինչպիսի՞ քրիստոնեայ մը կԻ՞նչ է փնտռածս: Ինչպիսի՞ քրիստոնեայ մը կԻ՞նչ է փնտռածս: Ինչպիսի՞ քրիստոնեայ մը կ''''ուզեմ ըլլալուզեմ ըլլալուզեմ ըլլալուզեմ ըլլալ»:»:»:»:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
հաւատքի զօրավար մը ըլլալ կ'ուզենք, եթէ Աստուծոյ արքայուհաւատքի զօրավար մը ըլլալ կ'ուզենք, եթէ Աստուծոյ արքայուհաւատքի զօրավար մը ըլլալ կ'ուզենք, եթէ Աստուծոյ արքայուհաւատքի զօրավար մը ըլլալ կ'ուզենք, եթէ Աստուծոյ արքայու----
թեան մէջ արեգակի նման ճառագայթել կ'ուզենք, եւ եթէ սրբութեան մէջ արեգակի նման ճառագայթել կ'ուզենք, եւ եթէ սրբութեան մէջ արեգակի նման ճառագայթել կ'ուզենք, եւ եթէ սրբութեան մէջ արեգակի նման ճառագայթել կ'ուզենք, եւ եթէ սրբու----
թեան կեանք ապրիլ կ'ուզենք, քանի մը վայրկեան աղօթելը թեան կեանք ապրիլ կ'ուզենք, քանի մը վայրկեան աղօթելը թեան կեանք ապրիլ կ'ուզենք, քանի մը վայրկեան աղօթելը թեան կեանք ապրիլ կ'ուզենք, քանի մը վայրկեան աղօթելը 
բաւարար չէ:բաւարար չէ:բաւարար չէ:բաւարար չէ:    

Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, եթէ մեղքին ու Սատանային դէմ յաղթող ըլլալ եթէ մեղքին ու Սատանային դէմ յաղթող ըլլալ եթէ մեղքին ու Սատանային դէմ յաղթող ըլլալ եթէ մեղքին ու Սատանային դէմ յաղթող ըլլալ 
կ'ուզենք, օկ'ուզենք, օկ'ուզենք, օկ'ուզենք, օրը 10 վայրկեան աղօթելը բաւարար չէ, որը 10 վայրկեան աղօթելը բաւարար չէ, որը 10 վայրկեան աղօթելը բաւարար չէ, որը 10 վայրկեան աղօթելը բաւարար չէ, ո´́́́չ ալ օրը չ ալ օրը չ ալ օրը չ ալ օրը 
կէս ժամ աղօթելը: Հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ որքան երկար կէս ժամ աղօթելը: Հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ որքան երկար կէս ժամ աղօթելը: Հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ որքան երկար կէս ժամ աղօթելը: Հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ որքան երկար 
ժամանակ անցնենք աղօթքով` այնքան շուտով ու դիւրութեամբ ժամանակ անցնենք աղօթքով` այնքան շուտով ու դիւրութեամբ ժամանակ անցնենք աղօթքով` այնքան շուտով ու դիւրութեամբ ժամանակ անցնենք աղօթքով` այնքան շուտով ու դիւրութեամբ 
պարտութեան կը մատնենք Սատանան: պարտութեան կը մատնենք Սատանան: պարտութեան կը մատնենք Սատանան: պարտութեան կը մատնենք Սատանան: Երբ աղօթքով Երբ աղօթքով Երբ աղօթքով Երբ աղօթքով 
աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, աներեւոյթ աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, աներեւոյթ աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, աներեւոյթ աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, աներեւոյթ 
Չարը Չարը Չարը Չարը չի կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:չի կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:չի կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:չի կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:    

Եւ դեռ, եթէ մեր փնտռածը Աստուածճանաչողութիւնն է` Եւ դեռ, եթէ մեր փնտռածը Աստուածճանաչողութիւնն է` Եւ դեռ, եթէ մեր փնտռածը Աստուածճանաչողութիւնն է` Եւ դեռ, եթէ մեր փնտռածը Աստուածճանաչողութիւնն է` 
քանի մը վայրկեան կամ նոյնիսկ մէկ ժամ աղօթելը բաւարար չէ: քանի մը վայրկեան կամ նոյնիսկ մէկ ժամ աղօթելը բաւարար չէ: քանի մը վայրկեան կամ նոյնիսկ մէկ ժամ աղօթելը բաւարար չէ: քանի մը վայրկեան կամ նոյնիսկ մէկ ժամ աղօթելը բաւարար չէ: 
Մենք ի՞նչպէս կրնանք անձ մը լաւ ճանչնալ: Անձ մը կրնանք լաւ Մենք ի՞նչպէս կրնանք անձ մը լաւ ճանչնալ: Անձ մը կրնանք լաւ Մենք ի՞նչպէս կրնանք անձ մը լաւ ճանչնալ: Անձ մը կրնանք լաւ Մենք ի՞նչպէս կրնանք անձ մը լաւ ճանչնալ: Անձ մը կրնանք լաւ 
ճանչնալ, եթէ ժամանակ անցնենք անոր հետ, եթէ անկեղծ ճանչնալ, եթէ ժամանակ անցնենք անոր հետ, եթէ անկեղծ ճանչնալ, եթէ ժամանակ անցնենք անոր հետ, եթէ անկեղծ ճանչնալ, եթէ ժամանակ անցնենք անոր հետ, եթէ անկեղծ 
երկխօսոերկխօսոերկխօսոերկխօսութիւն ունենանք անոր հետ, եթէ մտերմանանք անոր: ւթիւն ունենանք անոր հետ, եթէ մտերմանանք անոր: ւթիւն ունենանք անոր հետ, եթէ մտերմանանք անոր: ւթիւն ունենանք անոր հետ, եթէ մտերմանանք անոր: 
Ահա ճիշդ նոյն ձեւով ալ, Ահա ճիշդ նոյն ձեւով ալ, Ահա ճիշդ նոյն ձեւով ալ, Ահա ճիշդ նոյն ձեւով ալ, որքան երկար ժամանակ անցնենք որքան երկար ժամանակ անցնենք որքան երկար ժամանակ անցնենք որքան երկար ժամանակ անցնենք 
աղօթքով Աստուծոյ հետ` այնքան աւելի լաւ կրնանք ճանչնալ աղօթքով Աստուծոյ հետ` այնքան աւելի լաւ կրնանք ճանչնալ աղօթքով Աստուծոյ հետ` այնքան աւելի լաւ կրնանք ճանչնալ աղօթքով Աստուծոյ հետ` այնքան աւելի լաւ կրնանք ճանչնալ 
զայն, ճանչնալ իր կամքը եւ իր գործելակերպը: Որքան զայն, ճանչնալ իր կամքը եւ իր գործելակերպը: Որքան զայն, ճանչնալ իր կամքը եւ իր գործելակերպը: Որքան զայն, ճանչնալ իր կամքը եւ իր գործելակերպը: Որքան 
մտերմանանք Աստուծոյ հետ աղօթքով` այնքան աւելի խորունկ մտերմանանք Աստուծոյ հետ աղօթքով` այնքան աւելի խորունկ մտերմանանք Աստուծոյ հետ աղօթքով` այնքան աւելի խորունկ մտերմանանք Աստուծոյ հետ աղօթքով` այնքան աւելի խորունկ 
կկկկ''''ըլլայ մեր ճանաչողութիւնը Աստուծոյ: Եւ որքան խորունկ ըլլայ մեր ճանաչողութիւնը Աստուծոյ: Եւ որքան խորունկ ըլլայ մեր ճանաչողութիւնը Աստուծոյ: Եւ որքան խորունկ ըլլայ մեր ճանաչողութիւնը Աստուծոյ: Եւ որքան խորունկ 
կերպով ճանչնանք զԱստուած` այնքան աւելի զայն կը սիրենք, կերպով ճանչնանք զԱստուած` այնքան աւելի զայն կը սիրենք, կերպով ճանչնանք զԱստուած` այնքան աւելի զայն կը սիրենք, կերպով ճանչնանք զԱստուած` այնքան աւելի զայն կը սիրենք, 
կը կապուինք ու կը վստահինք անոր: Անկարելի է որ մարդ կը կապուինք ու կը վստահինք անոր: Անկարելի է որ մարդ կը կապուինք ու կը վստահինք անոր: Անկարելի է որ մարդ կը կապուինք ու կը վստահինք անոր: Անկարելի է որ մարդ 
արարածը կարենայ սիրել զԱստուած ու վստահիլարարածը կարենայ սիրել զԱստուած ու վստահիլարարածը կարենայ սիրել զԱստուած ու վստահիլարարածը կարենայ սիրել զԱստուած ու վստահիլ    անոր` եթէ անոր` եթէ անոր` եթէ անոր` եթէ 
երբեք զայն չի ճանչնար: Եւ անկարելի է որ զայներբեք զայն չի ճանչնար: Եւ անկարելի է որ զայներբեք զայն չի ճանչնար: Եւ անկարելի է որ զայներբեք զայն չի ճանչնար: Եւ անկարելի է որ զայն    ճանչնայ` եթէ ճանչնայ` եթէ ճանչնայ` եթէ ճանչնայ` եթէ 
երբեք աղօթքով առատ ժամանակ չանցընէ անոր հետ:երբեք աղօթքով առատ ժամանակ չանցընէ անոր հետ:երբեք աղօթքով առատ ժամանակ չանցընէ անոր հետ:երբեք աղօթքով առատ ժամանակ չանցընէ անոր հետ:    

    
    
    
    



 28 

6) 6) 6) 6) Հիմնուելով նախորդ հարցումին Հիմնուելով նախորդ հարցումին Հիմնուելով նախորդ հարցումին Հիմնուելով նախորդ հարցումին տրուած պատասխատրուած պատասխատրուած պատասխատրուած պատասխանին նին նին նին 
վրայ, կրնա՞նք ըսելվրայ, կրնա՞նք ըսելվրայ, կրնա՞նք ըսելվրայ, կրնա՞նք ըսել,,,,    ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, 
կը սրբանանք, հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ կը սրբանանք, հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ կը սրբանանք, հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ կը սրբանանք, հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ 
Չարին յաղթող կը դառնանք:Չարին յաղթող կը դառնանք:Չարին յաղթող կը դառնանք:Չարին յաղթող կը դառնանք:    

    
Ես խօսեցԵս խօսեցԵս խօսեցԵս խօսեցայ երկար ժամանակ կամ բաւական ժամանակ այ երկար ժամանակ կամ բաւական ժամանակ այ երկար ժամանակ կամ բաւական ժամանակ այ երկար ժամանակ կամ բաւական ժամանակ 

աղօթքի տրամադրելու մասին, բայց եթէ մեր մատուցած աղօթքի տրամադրելու մասին, բայց եթէ մեր մատուցած աղօթքի տրամադրելու մասին, բայց եթէ մեր մատուցած աղօթքի տրամադրելու մասին, բայց եթէ մեր մատուցած 
աղօթքին մէջ հաւատքի կրաաղօթքին մէջ հաւատքի կրաաղօթքին մէջ հաւատքի կրաաղօթքին մէջ հաւատքի կրա´́́́կ չկայ, Սուրբ Հոգիին ներկայուկ չկայ, Սուրբ Հոգիին ներկայուկ չկայ, Սուրբ Հոգիին ներկայուկ չկայ, Սուրբ Հոգիին ներկայու----
թիւնն ու առաջնորդութիւնը չկայթիւնն ու առաջնորդութիւնը չկայթիւնն ու առաջնորդութիւնը չկայթիւնն ու առաջնորդութիւնը չկայ, , , , սէր ու սիրտ չկայ` բանով մը սէր ու սիրտ չկայ` բանով մը սէր ու սիրտ չկայ` բանով մը սէր ու սիրտ չկայ` բանով մը 
չենք օգտուիր: չենք օգտուիր: չենք օգտուիր: չենք օգտուիր: Շատ կամ երկար աղօթելով չէ որ կՇատ կամ երկար աղօթելով չէ որ կՇատ կամ երկար աղօթելով չէ որ կՇատ կամ երկար աղօթելով չէ որ կ’’’’աճինք ու կը աճինք ու կը աճինք ու կը աճինք ու կը 
սրսրսրսրբուինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:բուինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:բուինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:բուինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:    Աղօթքի պահուն աւելի մեր Աղօթքի պահուն աւելի մեր Աղօթքի պահուն աւելի մեր Աղօթքի պահուն աւելի մեր 
սիրտը պէտք է խօսի քան մեր բեսիրտը պէտք է խօսի քան մեր բեսիրտը պէտք է խօսի քան մեր բեսիրտը պէտք է խօսի քան մեր բերանը, եւ որպէսզի ատիկա րանը, եւ որպէսզի ատիկա րանը, եւ որպէսզի ատիկա րանը, եւ որպէսզի ատիկա 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ, , , , աղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգիաղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգիաղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգիաղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգի´ ´ ´ ´ 
խնդրենք Սուրբ Հոգիէն: Աղօթքով Աստուծոյ ներկայուխնդրենք Սուրբ Հոգիէն: Աղօթքով Աստուծոյ ներկայուխնդրենք Սուրբ Հոգիէն: Աղօթքով Աստուծոյ ներկայուխնդրենք Սուրբ Հոգիէն: Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ թեան մէջ 
կենալն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ Չարին կենալն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ Չարին կենալն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ Չարին կենալն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ Չարին դէմ, եւ ոդէմ, եւ ոդէմ, եւ ոդէմ, եւ ո´́́́չ թէ լոկ չ թէ լոկ չ թէ լոկ չ թէ լոկ 
աղօթքի մէջ ըլլալը: Շատ է թիւը աղօթքի այն պահերուն ուր աղօթքի մէջ ըլլալը: Շատ է թիւը աղօթքի այն պահերուն ուր աղօթքի մէջ ըլլալը: Շատ է թիւը աղօթքի այն պահերուն ուր աղօթքի մէջ ըլլալը: Շատ է թիւը աղօթքի այն պահերուն ուր 
Աստուծոյ ներկայութիւնը չկայ:Աստուծոյ ներկայութիւնը չկայ:Աստուծոյ ներկայութիւնը չկայ:Աստուծոյ ներկայութիւնը չկայ:    

    
7) 7) 7) 7) Ոմանք կ'ըսեն. Ոմանք կ'ըսեն. Ոմանք կ'ըսեն. Ոմանք կ'ըսեն. ««««Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք 

համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենահամարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենահամարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենահամարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, լու, լու, լու, 
նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներնոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներնոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներնոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ    եւ եւ եւ եւ 
չխոստովանուած մեղքերչխոստովանուած մեղքերչխոստովանուած մեղքերչխոստովանուած մեղքեր»:»:»:»:    Ճի՞շդ է այս հաստատումը:Ճի՞շդ է այս հաստատումը:Ճի՞շդ է այս հաստատումը:Ճի՞շդ է այս հաստատումը:    

    
Նախ ըսեմ, թէ անոնք որոնք այս խօսքը կ'ըսեն, հաւանաՆախ ըսեմ, թէ անոնք որոնք այս խօսքը կ'ըսեն, հաւանաՆախ ըսեմ, թէ անոնք որոնք այս խօսքը կ'ըսեն, հաւանաՆախ ըսեմ, թէ անոնք որոնք այս խօսքը կ'ըսեն, հաւանա----

բար իբրեւ հիմ նկատի ունին Եբրայեցիս 4.16, 10.19, Եփեսաբար իբրեւ հիմ նկատի ունին Եբրայեցիս 4.16, 10.19, Եփեսաբար իբրեւ հիմ նկատի ունին Եբրայեցիս 4.16, 10.19, Եփեսաբար իբրեւ հիմ նկատի ունին Եբրայեցիս 4.16, 10.19, Եփեսացիս ցիս ցիս ցիս 
3.12, 3.12, 3.12, 3.12, եւ Ա.Յովհաննէս 3.19եւ Ա.Յովհաննէս 3.19եւ Ա.Յովհաննէս 3.19եւ Ա.Յովհաննէս 3.19----22 22 22 22 համարները:համարները:համարները:համարները:    

Ամէն բանէ առաջ պէտք է նկատի առնել, որ յիշեալ հաԱմէն բանէ առաջ պէտք է նկատի առնել, որ յիշեալ հաԱմէն բանէ առաջ պէտք է նկատի առնել, որ յիշեալ հաԱմէն բանէ առաջ պէտք է նկատի առնել, որ յիշեալ հա----
մարներըմարներըմարներըմարները    եւ ամբողջ Նոր Կտակարանը, թէպէտ կը խօսին եւ ամբողջ Նոր Կտակարանը, թէպէտ կը խօսին եւ ամբողջ Նոր Կտակարանը, թէպէտ կը խօսին եւ ամբողջ Նոր Կտակարանը, թէպէտ կը խօսին 
համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալու կամ Ասհամարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալու կամ Ասհամարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալու կամ Ասհամարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալու կամ Աս----
տուծոյ դիմելու մասին, բայց երբեք չեն խօսիր համարձակուտուծոյ դիմելու մասին, բայց երբեք չեն խօսիր համարձակուտուծոյ դիմելու մասին, բայց երբեք չեն խօսիր համարձակուտուծոյ դիմելու մասին, բայց երբեք չեն խօսիր համարձակու----
թեամբ Աստուծմէ պահանջելու կամ խնդրելու մասին: Հաթեամբ Աստուծմէ պահանջելու կամ խնդրելու մասին: Հաթեամբ Աստուծմէ պահանջելու կամ խնդրելու մասին: Հաթեամբ Աստուծմէ պահանջելու կամ խնդրելու մասին: Հա----
մարձակօրէն Աստուծոյ դիմելը ուրիշ բան է, համարձակօրէն մարձակօրէն Աստուծոյ դիմելը ուրիշ բան է, համարձակօրէն մարձակօրէն Աստուծոյ դիմելը ուրիշ բան է, համարձակօրէն մարձակօրէն Աստուծոյ դիմելը ուրիշ բան է, համարձակօրէն 
Աստուծմէ պաԱստուծմէ պաԱստուծմէ պաԱստուծմէ պահանջելը կամ խնդրելը` ուրիշ բան: Այս մասին հանջելը կամ խնդրելը` ուրիշ բան: Այս մասին հանջելը կամ խնդրելը` ուրիշ բան: Այս մասին հանջելը կամ խնդրելը` ուրիշ բան: Այս մասին 
հետագայ էջերուն մէջ աւելի մանրամասնօրէն պիտի խօսիմ:հետագայ էջերուն մէջ աւելի մանրամասնօրէն պիտի խօսիմ:հետագայ էջերուն մէջ աւելի մանրամասնօրէն պիտի խօսիմ:հետագայ էջերուն մէջ աւելի մանրամասնօրէն պիտի խօսիմ:    
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Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.----    
1) 1) 1) 1) Անկարելի է որ մարդ արարածը կարենայ համարձաԱնկարելի է որ մարդ արարածը կարենայ համարձաԱնկարելի է որ մարդ արարածը կարենայ համարձաԱնկարելի է որ մարդ արարածը կարենայ համարձա----

կութեամբ մօտենալ Աստուծոյ գահին եւ իր աղօթքը մատուկութեամբ մօտենալ Աստուծոյ գահին եւ իր աղօթքը մատուկութեամբ մօտենալ Աստուծոյ գահին եւ իր աղօթքը մատուկութեամբ մօտենալ Աստուծոյ գահին եւ իր աղօթքը մատուցել, ցել, ցել, ցել, 
եթէ երբեք կ'ապրի մեթէ երբեք կ'ապրի մեթէ երբեք կ'ապրի մեթէ երբեք կ'ապրի մեղքի կեանք մը, եւ կամ, եթէ երբեք իր եղքի կեանք մը, եւ կամ, եթէ երբեք իր եղքի կեանք մը, եւ կամ, եթէ երբեք իր եղքի կեանք մը, եւ կամ, եթէ երբեք իր 
կեանքին մէջ չխոստովանուած մեղքեր ունի: Եզրաս քահակեանքին մէջ չխոստովանուած մեղքեր ունի: Եզրաս քահակեանքին մէջ չխոստովանուած մեղքեր ունի: Եզրաս քահակեանքին մէջ չխոստովանուած մեղքեր ունի: Եզրաս քահանան նան նան նան 
Աստուծոյ մատուցած իր աղօթքին մէջ կ'ըսէ. Աստուծոյ մատուցած իր աղօթքին մէջ կ'ըսէ. Աստուծոյ մատուցած իր աղօթքին մէջ կ'ըսէ. Աստուծոյ մատուցած իր աղօթքին մէջ կ'ըսէ. ««««Ահա մենք մեր Ահա մենք մեր Ահա մենք մեր Ահա մենք մեր 
յանցանքովը քու առջեւդ ենք, թէպէտեւ այս պատճառով քու յանցանքովը քու առջեւդ ենք, թէպէտեւ այս պատճառով քու յանցանքովը քու առջեւդ ենք, թէպէտեւ այս պատճառով քու յանցանքովը քու առջեւդ ենք, թէպէտեւ այս պատճառով քու 
առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալառջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալառջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալառջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալ»»»» ( ( ( (Եզրաս 9.15): Եզրաս Եզրաս 9.15): Եզրաս Եզրաս 9.15): Եզրաս Եզրաս 9.15): Եզրաս 
յստակ յստակ յստակ յստակ կերպով կը բացայայտէ, թէ մեր գործած յանկերպով կը բացայայտէ, թէ մեր գործած յանկերպով կը բացայայտէ, թէ մեր գործած յանկերպով կը բացայայտէ, թէ մեր գործած յանցանքները ցանքները ցանքները ցանքները 
թոյլ չեն տար, որ մենք կարենանք համարձակութոյլ չեն տար, որ մենք կարենանք համարձակութոյլ չեն տար, որ մենք կարենանք համարձակութոյլ չեն տար, որ մենք կարենանք համարձակութեամբ կանգնիլ թեամբ կանգնիլ թեամբ կանգնիլ թեամբ կանգնիլ 
Աստուծոյ առջեւ: Մեղքը կը խլէ մեր սրտէն մեր համարձակուԱստուծոյ առջեւ: Մեղքը կը խլէ մեր սրտէն մեր համարձակուԱստուծոյ առջեւ: Մեղքը կը խլէ մեր սրտէն մեր համարձակուԱստուծոյ առջեւ: Մեղքը կը խլէ մեր սրտէն մեր համարձակու----
թիւնը: Պօղոս առաքեալ կոչ կ'ուղղէ հաւաթիւնը: Պօղոս առաքեալ կոչ կ'ուղղէ հաւաթիւնը: Պօղոս առաքեալ կոչ կ'ուղղէ հաւաթիւնը: Պօղոս առաքեալ կոչ կ'ուղղէ հաւատացեալներուն` տացեալներուն` տացեալներուն` տացեալներուն` 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Անկեղծ սրտով եւ վստահութեամբ լեցուն հԱնկեղծ սրտով եւ վստահութեամբ լեցուն հԱնկեղծ սրտով եւ վստահութեամբ լեցուն հԱնկեղծ սրտով եւ վստահութեամբ լեցուն հաւատքով աւատքով աւատքով աւատքով 
մօտենանք Աստուծոյ, մեր սիրտերը մաքմօտենանք Աստուծոյ, մեր սիրտերը մաքմօտենանք Աստուծոյ, մեր սիրտերը մաքմօտենանք Աստուծոյ, մեր սիրտերը մաքրած` խղճմտանքը րած` խղճմտանքը րած` խղճմտանքը րած` խղճմտանքը 
ծանրացնող յանցանքներէն...ծանրացնող յանցանքներէն...ծանրացնող յանցանքներէն...ծանրացնող յանցանքներէն...»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 10.22): Առաքեալին Եբրայեցիս 10.22): Առաքեալին Եբրայեցիս 10.22): Առաքեալին Եբրայեցիս 10.22): Առաքեալին 
այս բառերը եւս ցոյց կու տան, որ վստաայս բառերը եւս ցոյց կու տան, որ վստաայս բառերը եւս ցոյց կու տան, որ վստաայս բառերը եւս ցոյց կու տան, որ վստահութեամբ կրնան հութեամբ կրնան հութեամբ կրնան հութեամբ կրնան 
մօտենալ Աստուծոյ միայն անոնք` որոնք իրենց սիրտերը մօտենալ Աստուծոյ միայն անոնք` որոնք իրենց սիրտերը մօտենալ Աստուծոյ միայն անոնք` որոնք իրենց սիրտերը մօտենալ Աստուծոյ միայն անոնք` որոնք իրենց սիրտերը 
մաքրած են` մաքրած են` մաքրած են` մաքրած են` ««««խղճմտանքը ծանրացնող յանցանքնխղճմտանքը ծանրացնող յանցանքնխղճմտանքը ծանրացնող յանցանքնխղճմտանքը ծանրացնող յանցանքներէներէներէներէն»:»:»:»:    ՀետեՀետեՀետեՀետե----
ւաբար, ճիշդ չի կրնար ըլլալ ըսել, թէ` ւաբար, ճիշդ չի կրնար ըլլալ ըսել, թէ` ւաբար, ճիշդ չի կրնար ըլլալ ըսել, թէ` ւաբար, ճիշդ չի կրնար ըլլալ ըսել, թէ` ««««աղօթքի պահուն աղօթքի պահուն աղօթքի պահուն աղօթքի պահուն 
Յիսուսի արիւնով համարձակութիւն ունինք Աստուծոյ գահին Յիսուսի արիւնով համարձակութիւն ունինք Աստուծոյ գահին Յիսուսի արիւնով համարձակութիւն ունինք Աստուծոյ գահին Յիսուսի արիւնով համարձակութիւն ունինք Աստուծոյ գահին 
մօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանմօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանմօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանմօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ քին մէջ ունինք որոշ քին մէջ ունինք որոշ քին մէջ ունինք որոշ 
յանցանքներ եւ չխոստովանուած մեղյանցանքներ եւ չխոստովանուած մեղյանցանքներ եւ չխոստովանուած մեղյանցանքներ եւ չխոստովանուած մեղքերքերքերքեր»:»:»:»:    Յանցապարտ կեանք Յանցապարտ կեանք Յանցապարտ կեանք Յանցապարտ կեանք 
ապրող ու չխոստովանուած մեղապրող ու չխոստովանուած մեղապրող ու չխոստովանուած մեղապրող ու չխոստովանուած մեղքեր ուքեր ուքեր ուքեր ունեցող մարդը` ոնեցող մարդը` ոնեցող մարդը` ոնեցող մարդը` ո´́́́չ չ չ չ 
համարձակութեամբ կրնայ մօտենալ Տիրոջ գահին եւ ոհամարձակութեամբ կրնայ մօտենալ Տիրոջ գահին եւ ոհամարձակութեամբ կրնայ մօտենալ Տիրոջ գահին եւ ոհամարձակութեամբ կրնայ մօտենալ Տիրոջ գահին եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
վստահութեամբ: Յիսուսի արիւնը համարձակութեան ու վստահութեամբ: Յիսուսի արիւնը համարձակութեան ու վստահութեամբ: Յիսուսի արիւնը համարձակութեան ու վստահութեամբ: Յիսուսի արիւնը համարձակութեան ու 
վստահութեան հոգիով չի լեցներ երբեք անձ մը` որուն կեանքը վստահութեան հոգիով չի լեցներ երբեք անձ մը` որուն կեանքը վստահութեան հոգիով չի լեցներ երբեք անձ մը` որուն կեանքը վստահութեան հոգիով չի լեցներ երբեք անձ մը` որուն կեանքը 
յանցագործութեամբ յատկանշուած է, եւ որ կը մերժէ իր յանցագործութեամբ յատկանշուած է, եւ որ կը մերժէ իր յանցագործութեամբ յատկանշուած է, եւ որ կը մերժէ իր յանցագործութեամբ յատկանշուած է, եւ որ կը մերժէ իր 
մեղքերը խոստովանիլ: Յիսուսի արիւնըմեղքերը խոստովանիլ: Յիսուսի արիւնըմեղքերը խոստովանիլ: Յիսուսի արիւնըմեղքերը խոստովանիլ: Յիսուսի արիւնը    համարձակութիւն ու համարձակութիւն ու համարձակութիւն ու համարձակութիւն ու 
վստահութիւն կը ներշնչէ միայն անոնց` որոնք սրբուած ու վստահութիւն կը ներշնչէ միայն անոնց` որոնք սրբուած ու վստահութիւն կը ներշնչէ միայն անոնց` որոնք սրբուած ու վստահութիւն կը ներշնչէ միայն անոնց` որոնք սրբուած ու 
մաքրուած են իրմով:մաքրուած են իրմով:մաքրուած են իրմով:մաքրուած են իրմով:    

2) 2) 2) 2) Բայց ի՞նչ կը նշանակէ Բայց ի՞նչ կը նշանակէ Բայց ի՞նչ կը նշանակէ Բայց ի՞նչ կը նշանակէ ««««համարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւն»: »: »: »: Խորքին մէջ, Խորքին մէջ, Խորքին մէջ, Խորքին մէջ, 
Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ ««««համարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւն» » » » ըսելով յաըսելով յաըսելով յաըսելով յաճախ ճախ ճախ ճախ 
««««վստահութիւնվստահութիւնվստահութիւնվստահութիւն» » » » կը հասկցուի: Այսպէս, օրինակ, Եբրայեկը հասկցուի: Այսպէս, օրինակ, Եբրայեկը հասկցուի: Այսպէս, օրինակ, Եբրայեկը հասկցուի: Այսպէս, օրինակ, Եբրայեցիս 3.6ցիս 3.6ցիս 3.6ցիս 3.6----
ին ին ին ին մէջ առաքեալը կը խօսի մեր համարձակութիւնըմէջ առաքեալը կը խօսի մեր համարձակութիւնըմէջ առաքեալը կը խօսի մեր համարձակութիւնըմէջ առաքեալը կը խօսի մեր համարձակութիւնը    մմմմինչեւ վերջ ինչեւ վերջ ինչեւ վերջ ինչեւ վերջ 



 30 

հաստատ պահելու մասինհաստատ պահելու մասինհաստատ պահելու մասինհաստատ պահելու մասին: : : : Յստակ է, թէ` Յստակ է, թէ` Յստակ է, թէ` Յստակ է, թէ` ««««մեր համարձակումեր համարձակումեր համարձակումեր համարձակու----
թիւնը մինչեւ վերջ հաստատ պահելթիւնը մինչեւ վերջ հաստատ պահելթիւնը մինչեւ վերջ հաստատ պահելթիւնը մինչեւ վերջ հաստատ պահել»»»»    բացաբացաբացաբացատրութիւնը, պարզատրութիւնը, պարզատրութիւնը, պարզատրութիւնը, պարզա----
պէս կը նշանակէ` պէս կը նշանակէ` պէս կը նշանակէ` պէս կը նշանակէ` ««««մեր վստահութիւնը անխախտ պահել մինչեւ մեր վստահութիւնը անխախտ պահել մինչեւ մեր վստահութիւնը անխախտ պահել մինչեւ մեր վստահութիւնը անխախտ պահել մինչեւ 
վերջվերջվերջվերջ»:»:»:»:    Նոր Աշխարհաբար ԹարգմաՆոր Աշխարհաբար ԹարգմաՆոր Աշխարհաբար ԹարգմաՆոր Աշխարհաբար Թարգմանութեան մէջ ալ նութեան մէջ ալ նութեան մէջ ալ նութեան մէջ ալ ճիշդ այսճիշդ այսճիշդ այսճիշդ այս----
պէս թարգմանուած է համարը: Յունարէն բնագիրին մէջ պէս թարգմանուած է համարը: Յունարէն բնագիրին մէջ պէս թարգմանուած է համարը: Յունարէն բնագիրին մէջ պէս թարգմանուած է համարը: Յունարէն բնագիրին մէջ 
««««համարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւն» » » » բառին համար գործածուած է` բառին համար գործածուած է` բառին համար գործածուած է` բառին համար գործածուած է` ««««παρρησίανπαρρησίανπαρρησίανπαρρησίαν----
բարրիսինբարրիսինբարրիսինբարրիսին» » » » բառը, որ թէբառը, որ թէբառը, որ թէբառը, որ թէ´ «´ «´ «´ «վստավստավստավստահութիւնհութիւնհութիւնհութիւն» » » » եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ «´ «´ «´ «համարձահամարձահամարձահամարձա----
կութիւնկութիւնկութիւնկութիւն» » » » կը նշանակէ: Յստակ է հետեւաբար, որ կը նշանակէ: Յստակ է հետեւաբար, որ կը նշանակէ: Յստակ է հետեւաբար, որ կը նշանակէ: Յստակ է հետեւաբար, որ ««««համարձահամարձահամարձահամարձա----
կութիւնկութիւնկութիւնկութիւն» » » » եւ եւ եւ եւ ««««վստահութիւնվստահութիւնվստահութիւնվստահութիւն» » » » բաբաբաբառերը զիրարռերը զիրարռերը զիրարռերը զիրար    կ'ամբողջացնեն ու կ'ամբողջացնեն ու կ'ամբողջացնեն ու կ'ամբողջացնեն ու 
կը բացատրեն, եւ ուստի անոնք կրնան փոխն ի փոխ կը բացատրեն, եւ ուստի անոնք կրնան փոխն ի փոխ կը բացատրեն, եւ ուստի անոնք կրնան փոխն ի փոխ կը բացատրեն, եւ ուստի անոնք կրնան փոխն ի փոխ 
գործածուիլ: Ինքնավստահ եղող մարդը` համարձակ կ'ըլլայ, եւ գործածուիլ: Ինքնավստահ եղող մարդը` համարձակ կ'ըլլայ, եւ գործածուիլ: Ինքնավստահ եղող մարդը` համարձակ կ'ըլլայ, եւ գործածուիլ: Ինքնավստահ եղող մարդը` համարձակ կ'ըլլայ, եւ 
համարձակ եղող մարդը` ինքնավստահ կ'ըլլայ: Պօղոս առաքհամարձակ եղող մարդը` ինքնավստահ կ'ըլլայ: Պօղոս առաքհամարձակ եղող մարդը` ինքնավստահ կ'ըլլայ: Պօղոս առաքհամարձակ եղող մարդը` ինքնավստահ կ'ըլլայ: Պօղոս առաք----
եալ եւս համարձաեալ եւս համարձաեալ եւս համարձաեալ եւս համարձակուկուկուկութիւնն ու վստահութիւնը միասնաբար կը թիւնն ու վստահութիւնը միասնաբար կը թիւնն ու վստահութիւնը միասնաբար կը թիւնն ու վստահութիւնը միասնաբար կը 
յիշէ. յիշէ. յիշէ. յիշէ. ««««Եւ մենք, Քրիստոսի միացաԵւ մենք, Քրիստոսի միացաԵւ մենք, Քրիստոսի միացաԵւ մենք, Քրիստոսի միացածներս, համարձակօրէնծներս, համարձակօրէնծներս, համարձակօրէնծներս, համարձակօրէն ( ( ( (ՅուՅուՅուՅու----
նարէն` նարէն` նարէն` նարէն` ««««παρρησίανπαρρησίανπαρρησίανπαρρησίαν----բարրիսինբարրիսինբարրիսինբարրիսին») ») ») ») եւ ամենայնեւ ամենայնեւ ամենայնեւ ամենայն    վստահութեամբվստահութեամբվստահութեամբվստահութեամբ    
((((Յունարէն` Յունարէն` Յունարէն` Յունարէն` ««««πεποιθήσει διαπεποιθήσει διαπεποιθήσει διαπεποιθήσει δια----բեբօիդէսի տիաբեբօիդէսի տիաբեբօիդէսի տիաբեբօիդէսի տիա») ») ») ») կը կանգնինք կը կանգնինք կը կանգնինք կը կանգնինք 
Աստուծոյ ներկայութեան, քանի Քրիստոսի հաւատացինքԱստուծոյ ներկայութեան, քանի Քրիստոսի հաւատացինքԱստուծոյ ներկայութեան, քանի Քրիստոսի հաւատացինքԱստուծոյ ներկայութեան, քանի Քրիստոսի հաւատացինք»»»»    
((((Եփեսացիս 3.12): Տուեալ համարին մէջ Յունարէն` Եփեսացիս 3.12): Տուեալ համարին մէջ Յունարէն` Եփեսացիս 3.12): Տուեալ համարին մէջ Յունարէն` Եփեսացիս 3.12): Տուեալ համարին մէջ Յունարէն` ««««παρρησίανπαρρησίανπαρρησίανπαρρησίαν----
բարրիսինբարրիսինբարրիսինբարրիսին» » » » բառը թաբառը թաբառը թաբառը թարգմանուած է րգմանուած է րգմանուած է րգմանուած է ««««համարձահամարձահամարձահամարձակութիւնկութիւնկութիւնկութիւն» » » » 
իմաստով կամ բառով, բայց նոյն բառը զոր ունինք Եբրայեցիս իմաստով կամ բառով, բայց նոյն բառը զոր ունինք Եբրայեցիս իմաստով կամ բառով, բայց նոյն բառը զոր ունինք Եբրայեցիս իմաստով կամ բառով, բայց նոյն բառը զոր ունինք Եբրայեցիս 
4.164.164.164.16----ին մէջ, որոշ թարգմանութիւններու մէջ թարգմանուած է ին մէջ, որոշ թարգմանութիւններու մէջ թարգմանուած է ին մէջ, որոշ թարգմանութիւններու մէջ թարգմանուած է ին մէջ, որոշ թարգմանութիւններու մէջ թարգմանուած է 
««««վստահութիւնվստահութիւնվստահութիւնվստահութիւն» » » » իմաստով:իմաստով:իմաստով:իմաստով:    

3) 3) 3) 3) Վերստին կու գանք Վերստին կու գանք Վերստին կու գանք Վերստին կու գանք ««««համարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւնհամարձակութիւն» » » » բառին: Երբ բառին: Երբ բառին: Երբ բառին: Երբ 
առաքեալները կը խօսին համարձակութեամբ Աստուծոյառաքեալները կը խօսին համարձակութեամբ Աստուծոյառաքեալները կը խօսին համարձակութեամբ Աստուծոյառաքեալները կը խօսին համարձակութեամբ Աստուծոյ    գահին գահին գահին գահին 
մօտենալու մասին (Եբրայեցիս 4.16, 10.19մօտենալու մասին (Եբրայեցիս 4.16, 10.19մօտենալու մասին (Եբրայեցիս 4.16, 10.19մօտենալու մասին (Եբրայեցիս 4.16, 10.19----22: 22: 22: 22: Եփեսացիս 3.12: Եփեսացիս 3.12: Եփեսացիս 3.12: Եփեսացիս 3.12: 
Ա.Յովհաննէս 3.19Ա.Յովհաննէս 3.19Ա.Յովհաննէս 3.19Ա.Յովհաննէս 3.19----22), 22), 22), 22), ի՞նչ ըսել կ'ուզեն: Կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի՞նչ ըսել կ'ուզեն: Կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի՞նչ ըսել կ'ուզեն: Կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի՞նչ ըսել կ'ուզեն: Կամ ի՞նչ կը նշանակէ 
համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալ: Արդեօք կը համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալ: Արդեօք կը համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալ: Արդեօք կը համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալ: Արդեօք կը 
նշանակէ մեր ուզա՞ծը պահանջել Աստուծմէ: Համարձակ նշանակէ մեր ուզա՞ծը պահանջել Աստուծմէ: Համարձակ նշանակէ մեր ուզա՞ծը պահանջել Աստուծմէ: Համարձակ նշանակէ մեր ուզա՞ծը պահանջել Աստուծմէ: Համարձակ 
աղօթողը` իր ուզածը ըսո՞ղն է, իր աղօթողը` իր ուզածը ըսո՞ղն է, իր աղօթողը` իր ուզածը ըսո՞ղն է, իր աղօթողը` իր ուզածը ըսո՞ղն է, իր ուզածը պահանջո՞ղն է: ուզածը պահանջո՞ղն է: ուզածը պահանջո՞ղն է: ուզածը պահանջո՞ղն է: 
Համարձակ աղօթողը` ալ Աստուծոյ կամքը չխնդրո՞ղն է, եւ իր Համարձակ աղօթողը` ալ Աստուծոյ կամքը չխնդրո՞ղն է, եւ իր Համարձակ աղօթողը` ալ Աստուծոյ կամքը չխնդրո՞ղն է, եւ իր Համարձակ աղօթողը` ալ Աստուծոյ կամքը չխնդրո՞ղն է, եւ իր 
կամքը պարտադրո՞ղն է: Աստուածաշունչը բնաւ չ'ըսեր թէ կամքը պարտադրո՞ղն է: Աստուածաշունչը բնաւ չ'ըսեր թէ կամքը պարտադրո՞ղն է: Աստուածաշունչը բնաւ չ'ըսեր թէ կամքը պարտադրո՞ղն է: Աստուածաշունչը բնաւ չ'ըսեր թէ 
համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտեցող մարդը, իր համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտեցող մարդը, իր համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտեցող մարդը, իր համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտեցող մարդը, իր 
ուզածը` պիտի ստանայ: Համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին ուզածը` պիտի ստանայ: Համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին ուզածը` պիտի ստանայ: Համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին ուզածը` պիտի ստանայ: Համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին 
մօտենալուն նպատակը` մեր սրտիմօտենալուն նպատակը` մեր սրտիմօտենալուն նպատակը` մեր սրտիմօտենալուն նպատակը` մեր սրտին ուզածը ստանալը չէ, այլ` ն ուզածը ստանալը չէ, այլ` ն ուզածը ստանալը չէ, այլ` ն ուզածը ստանալը չէ, այլ` 
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Աստուծմէ ողորմութիւն գտնելը եւ շնորհք ստանալը: Կարդանք Աստուծմէ ողորմութիւն գտնելը եւ շնորհք ստանալը: Կարդանք Աստուծմէ ողորմութիւն գտնելը եւ շնորհք ստանալը: Կարդանք Աստուծմէ ողորմութիւն գտնելը եւ շնորհք ստանալը: Կարդանք 
հետեւեալ համարը զգուշութեամբ. հետեւեալ համարը զգուշութեամբ. հետեւեալ համարը զգուշութեամբ. հետեւեալ համարը զգուշութեամբ. ««««ՀամարձակօրէնՀամարձակօրէնՀամարձակօրէնՀամարձակօրէն ( ( ( (Յունարէն` Յունարէն` Յունարէն` Յունարէն` 
«μετα παρρησίας«μετα παρρησίας«μετα παρρησίας«μετα παρρησίας----մեթա բարրիսիսմեթա բարրիսիսմեթա բարրիսիսմեթա բարրիսիս») ») ») ») մօտենանք Աստուծոյ մօտենանք Աստուծոյ մօտենանք Աստուծոյ մօտենանք Աստուծոյ 
շնորհքի աթոռին, ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու շնորհքի աթոռին, ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու շնորհքի աթոռին, ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու շնորհքի աթոռին, ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու 
համար, որպէսզի համար, որպէսզի համար, որպէսզի համար, որպէսզի անոնք մեզի օգնեն անհրաժեշտութեան անոնք մեզի օգնեն անհրաժեշտութեան անոնք մեզի օգնեն անհրաժեշտութեան անոնք մեզի օգնեն անհրաժեշտութեան 
պարագայինպարագայինպարագայինպարագային»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.16): Մենք պէԵբրայեցիս 4.16): Մենք պէԵբրայեցիս 4.16): Մենք պէԵբրայեցիս 4.16): Մենք պէ´́́́տք ունինք Աստուծոյ տք ունինք Աստուծոյ տք ունինք Աստուծոյ տք ունինք Աստուծոյ 
ողորմութեան ու շնորհքին: Անոնք կ'օգնեն ու կը զօրացնեն մեզ ողորմութեան ու շնորհքին: Անոնք կ'օգնեն ու կը զօրացնեն մեզ ողորմութեան ու շնորհքին: Անոնք կ'օգնեն ու կը զօրացնեն մեզ ողորմութեան ու շնորհքին: Անոնք կ'օգնեն ու կը զօրացնեն մեզ 
անհրաժեշտութեան պարագային: Երբ մեր փնտռածը Աստուծոյ անհրաժեշտութեան պարագային: Երբ մեր փնտռածը Աստուծոյ անհրաժեշտութեան պարագային: Երբ մեր փնտռածը Աստուծոյ անհրաժեշտութեան պարագային: Երբ մեր փնտռածը Աստուծոյ 
ողորմութիւնն է` միայն աողորմութիւնն է` միայն աողորմութիւնն է` միայն աողորմութիւնն է` միայն ա´́́́յն ատեն կրնանք ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒյն ատեն կրնանք ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒյն ատեն կրնանք ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒյն ատեն կրնանք ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒ----
ԹԵԱՄԲ դԹԵԱՄԲ դԹԵԱՄԲ դԹԵԱՄԲ դիմել իրեն: Դարձեալ, երբ մեր խնդրածը Աստուծոյ իմել իրեն: Դարձեալ, երբ մեր խնդրածը Աստուծոյ իմել իրեն: Դարձեալ, երբ մեր խնդրածը Աստուծոյ իմել իրեն: Դարձեալ, երբ մեր խնդրածը Աստուծոյ 
շնորհքին օգնականութիւնն է` միայն աշնորհքին օգնականութիւնն է` միայն աշնորհքին օգնականութիւնն է` միայն աշնորհքին օգնականութիւնն է` միայն ա´́́́յն ատեն կրնանք յն ատեն կրնանք յն ատեն կրնանք յն ատեն կրնանք 
ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ աղօթքի կանգնիլ: Եւ ինչո՞ւ: ՈրովհեՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ աղօթքի կանգնիլ: Եւ ինչո՞ւ: ՈրովհեՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ աղօթքի կանգնիլ: Եւ ինչո՞ւ: ՈրովհեՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ աղօթքի կանգնիլ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհե----
տեւ, երբ Աստուծոյ ողորմութիւնը կը խնդրենք` Աստուած տեւ, երբ Աստուծոյ ողորմութիւնը կը խնդրենք` Աստուած տեւ, երբ Աստուծոյ ողորմութիւնը կը խնդրենք` Աստուած տեւ, երբ Աստուծոյ ողորմութիւնը կը խնդրենք` Աստուած 
կ'ուրախանայ ու կը փառաւորուի: Կը փառաւորուի, որովհետեւ կ'ուրախանայ ու կը փառաւորուի: Կը փառաւորուի, որովհետեւ կ'ուրախանայ ու կը փառաւորուի: Կը փառաւորուի, որովհետեւ կ'ուրախանայ ու կը փառաւորուի: Կը փառաւորուի, որովհետեւ 
երբ իերբ իերբ իերբ իր ողորմութիւնը կը խնդրենք` իր ողորմածութիւնն է որ ր ողորմութիւնը կը խնդրենք` իր ողորմածութիւնն է որ ր ողորմութիւնը կը խնդրենք` իր ողորմածութիւնն է որ ր ողորմութիւնը կը խնդրենք` իր ողորմածութիւնն է որ 
յայտարարած կ'ըլլանք: Դարձեալ, երբ Աստուծոյ շնորհքը կը յայտարարած կ'ըլլանք: Դարձեալ, երբ Աստուծոյ շնորհքը կը յայտարարած կ'ըլլանք: Դարձեալ, երբ Աստուծոյ շնորհքը կը յայտարարած կ'ըլլանք: Դարձեալ, երբ Աստուծոյ շնորհքը կը 
հայցենք` Աստուած մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: Մինչհայցենք` Աստուած մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: Մինչհայցենք` Աստուած մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: Մինչհայցենք` Աստուած մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: Մինչ----
դեռ երբ կը դիմենք Աստուծոյ` մեր սրտին ուզածը խնդրելու կամ դեռ երբ կը դիմենք Աստուծոյ` մեր սրտին ուզածը խնդրելու կամ դեռ երբ կը դիմենք Աստուծոյ` մեր սրտին ուզածը խնդրելու կամ դեռ երբ կը դիմենք Աստուծոյ` մեր սրտին ուզածը խնդրելու կամ 
««««պահանջելուպահանջելուպահանջելուպահանջելու» » » » համար, Աստուած ոհամար, Աստուած ոհամար, Աստուած ոհամար, Աստուած ո´́́́չ կ'ուրախչ կ'ուրախչ կ'ուրախչ կ'ուրախանայ, ոանայ, ոանայ, ոանայ, ո´́́́չ կը չ կը չ կը չ կը 
փառաւորուի, եւ ոփառաւորուի, եւ ոփառաւորուի, եւ ոփառաւորուի, եւ ո´́́́չ ալ մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: չ ալ մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: չ ալ մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: չ ալ մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: 
Մեզմէ ո՞վ իր սրտին ուզածը խնդրելու համար, կրնայ ՀԱՄԱՐՄեզմէ ո՞վ իր սրտին ուզածը խնդրելու համար, կրնայ ՀԱՄԱՐՄեզմէ ո՞վ իր սրտին ուզածը խնդրելու համար, կրնայ ՀԱՄԱՐՄեզմէ ո՞վ իր սրտին ուզածը խնդրելու համար, կրնայ ՀԱՄԱՐ----
ՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին խօսիլ: ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին խօսիլ: ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին խօսիլ: ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին խօսիլ: ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒ----
ԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին կրնանք խօսիլ միայն այն ատեն` ԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին կրնանք խօսիլ միայն այն ատեն` ԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին կրնանք խօսիլ միայն այն ատեն` ԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին կրնանք խօսիլ միայն այն ատեն` 
երբ մեր խնդրածը աստուածային բաներն են,երբ մեր խնդրածը աստուածային բաներն են,երբ մեր խնդրածը աստուածային բաներն են,երբ մեր խնդրածը աստուածային բաներն են,    այլ խօսքով` անոր այլ խօսքով` անոր այլ խօսքով` անոր այլ խօսքով` անոր 
ողորմութիւնն ու շնորհքը:ողորմութիւնն ու շնորհքը:ողորմութիւնն ու շնորհքը:ողորմութիւնն ու շնորհքը:    

4) 4) 4) 4) Ճիշդ է որ Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ, թէ` Ճիշդ է որ Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ, թէ` Ճիշդ է որ Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ, թէ` Ճիշդ է որ Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ, թէ` ««««ինչ ինչ ինչ ինչ 
որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքոր ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքոր ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքոր ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք»,»,»,»,    բայց խօսքը ո՞ր կամ ի՞նչ բայց խօսքը ո՞ր կամ ի՞նչ բայց խօսքը ո՞ր կամ ի՞նչ բայց խօսքը ո՞ր կամ ի՞նչ 
խնդրանքներու մասին է: Եկէք պահ մը կարդանք ամբողջ խնդրանքներու մասին է: Եկէք պահ մը կարդանք ամբողջ խնդրանքներու մասին է: Եկէք պահ մը կարդանք ամբողջ խնդրանքներու մասին է: Եկէք պահ մը կարդանք ամբողջ 
հատուածը.հատուածը.հատուածը.հատուածը.----    

««««ՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնե´́́́ր, մեր սէրը միայն խօսքով ու լեզուր, մեր սէրը միայն խօսքով ու լեզուր, մեր սէրը միայն խօսքով ու լեզուր, մեր սէրը միայն խօսքով ու լեզուով թող ով թող ով թող ով թող 
չըլլայ, այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր: Ահա չըլլայ, այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր: Ահա չըլլայ, այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր: Ահա չըլլայ, այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր: Ահա 
այսպէայսպէայսպէայսպէ´́́́ս կը գիտնանք` թէ ճշմարտութեան հետեւող կը մնանք: ս կը գիտնանք` թէ ճշմարտութեան հետեւող կը մնանք: ս կը գիտնանք` թէ ճշմարտութեան հետեւող կը մնանք: ս կը գիտնանք` թէ ճշմարտութեան հետեւող կը մնանք: 
Այսպէս նաեւ մեր սիրտերը վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ Այսպէս նաեւ մեր սիրտերը վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ Այսպէս նաեւ մեր սիրտերը վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ Այսպէս նաեւ մեր սիրտերը վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ 
առջեւ կանգնելու: Նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ առջեւ կանգնելու: Նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ առջեւ կանգնելու: Նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ առջեւ կանգնելու: Նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ 
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մեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած մեմեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած մեմեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած մեմեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ր խիղճէն աւելի մեծ է եւ 
ամէն բան գիտէ: Իսկ եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրեամէն բան գիտէ: Իսկ եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրեամէն բան գիտէ: Իսկ եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրեամէն բան գիտէ: Իսկ եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրե----
լինելինելինելինե´́́́ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ 
ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրան----
ները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն. եւ ները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն. եւ ները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն. եւ ները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն. եւ 
իր պատուիիր պատուիիր պատուիիր պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Յիսուս րանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Յիսուս րանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Յիսուս րանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Յիսուս 
Քրիստոսի, եւ սիրենք իրար, ինչպէս որ մեզի պատուիրեցՔրիստոսի, եւ սիրենք իրար, ինչպէս որ մեզի պատուիրեցՔրիստոսի, եւ սիրենք իրար, ինչպէս որ մեզի պատուիրեցՔրիստոսի, եւ սիրենք իրար, ինչպէս որ մեզի պատուիրեց»»»»    
((((Ա.Յովհաննէս 3.18Ա.Յովհաննէս 3.18Ա.Յովհաննէս 3.18Ա.Յովհաննէս 3.18----23):23):23):23):    

Հատուածին մեկնութիւնը չէ որ պիտի կատարեմ, բայց Հատուածին մեկնութիւնը չէ որ պիտի կատարեմ, բայց Հատուածին մեկնութիւնը չէ որ պիտի կատարեմ, բայց Հատուածին մեկնութիւնը չէ որ պիտի կատարեմ, բայց 
կարեւոր քանի մը նշումներ ձեր ուշադրութեան կը յանձնեմ.կարեւոր քանի մը նշումներ ձեր ուշադրութեան կը յանձնեմ.կարեւոր քանի մը նշումներ ձեր ուշադրութեան կը յանձնեմ.կարեւոր քանի մը նշումներ ձեր ուշադրութեան կը յանձնեմ.----    

ա) 18 եւ 19 համարները ամենայն յստակութա) 18 եւ 19 համարները ամենայն յստակութա) 18 եւ 19 համարները ամենայն յստակութա) 18 եւ 19 համարները ամենայն յստակութեամբ մեզի եամբ մեզի եամբ մեզի եամբ մեզի 
կ'ըսեն, թէ անոնք որոնք կը սիրեն իրենց նմանները եւ իրենց կ'ըսեն, թէ անոնք որոնք կը սիրեն իրենց նմանները եւ իրենց կ'ըսեն, թէ անոնք որոնք կը սիրեն իրենց նմանները եւ իրենց կ'ըսեն, թէ անոնք որոնք կը սիրեն իրենց նմանները եւ իրենց 
սէրը գործնապէս կ'արտայայտեն, (ինչպէս նախորդող 16 եւ 17 սէրը գործնապէս կ'արտայայտեն, (ինչպէս նախորդող 16 եւ 17 սէրը գործնապէս կ'արտայայտեն, (ինչպէս նախորդող 16 եւ 17 սէրը գործնապէս կ'արտայայտեն, (ինչպէս նախորդող 16 եւ 17 
համարները ցոյց կու տան), միայն անոհամարները ցոյց կու տան), միայն անոհամարները ցոյց կու տան), միայն անոհամարները ցոյց կու տան), միայն անո´́́́նք կրնան վստահունք կրնան վստահունք կրնան վստահունք կրնան վստահու----
թեամբ Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ: Անգամ մը եւս կարդանք թեամբ Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ: Անգամ մը եւս կարդանք թեամբ Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ: Անգամ մը եւս կարդանք թեամբ Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ: Անգամ մը եւս կարդանք 
համարները. համարները. համարները. համարները. ««««Մեր սէրը միայն խօսքոՄեր սէրը միայն խօսքոՄեր սէրը միայն խօսքոՄեր սէրը միայն խօսքով ու լեզուով թող չըլլայ, վ ու լեզուով թող չըլլայ, վ ու լեզուով թող չըլլայ, վ ու լեզուով թող չըլլայ, 
այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր:... Այսպէս նաեւ այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր:... Այսպէս նաեւ այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր:... Այսպէս նաեւ այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր:... Այսպէս նաեւ 
((((այսինքն` մեր նմանները գործնապէս սիրելով)այսինքն` մեր նմանները գործնապէս սիրելով)այսինքն` մեր նմանները գործնապէս սիրելով)այսինքն` մեր նմանները գործնապէս սիրելով)    մեր սիրտերը մեր սիրտերը մեր սիրտերը մեր սիրտերը 
վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ առջեւ կանգնելուվստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ առջեւ կանգնելուվստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ առջեւ կանգնելուվստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ առջեւ կանգնելու»»»»::::    

բ) 20բ) 20բ) 20բ) 20----րդ համարը կը հաստատէ, թէ րդ համարը կը հաստատէ, թէ րդ համարը կը հաստատէ, թէ րդ համարը կը հաստատէ, թէ ««««նոյնիսկ եթէ մեր նոյնիսկ եթէ մեր նոյնիսկ եթէ մեր նոյնիսկ եթէ մեր 
խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեխիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեխիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեխիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած ղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած ղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած ղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած 
մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ամէն բան գիտէմեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ամէն բան գիտէմեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ամէն բան գիտէմեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ամէն բան գիտէ»:»:»:»:    Ուշադիր ըլլանք: Ուշադիր ըլլանք: Ուշադիր ըլլանք: Ուշադիր ըլլանք: 
Առաքեալը այստեղ չ'ըսեր` Առաքեալը այստեղ չ'ըսեր` Առաքեալը այստեղ չ'ըսեր` Առաքեալը այստեղ չ'ըսեր` ««««նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ 
յանցանքով մեզ մեղադրէյանցանքով մեզ մեղադրէյանցանքով մեզ մեղադրէյանցանքով մեզ մեղադրէ»,»,»,»,    կրնանք վստահութեամբ Աստուծոյ կրնանք վստահութեամբ Աստուծոյ կրնանք վստահութեամբ Աստուծոյ կրնանք վստահութեամբ Աստուծոյ 
առջեւ կանգնիլ: Խօսքը յանցանք ունենալով հանդերձ` առջեւ կանգնիլ: Խօսքը յանցանք ունենալով հանդերձ` առջեւ կանգնիլ: Խօսքը յանցանք ունենալով հանդերձ` առջեւ կանգնիլ: Խօսքը յանցանք ունենալով հանդերձ` 
վստահութեամբ Աստովստահութեամբ Աստովստահութեամբ Աստովստահութեամբ Աստուծոյ առջեւ կանգնելու մասին չէ: ւծոյ առջեւ կանգնելու մասին չէ: ւծոյ առջեւ կանգնելու մասին չէ: ւծոյ առջեւ կանգնելու մասին չէ: 
Առաքեալին նպատակն է, որ պարզապէս քաջալերէ ընթերցողը, Առաքեալին նպատակն է, որ պարզապէս քաջալերէ ընթերցողը, Առաքեալին նպատակն է, որ պարզապէս քաջալերէ ընթերցողը, Առաքեալին նպատակն է, որ պարզապէս քաջալերէ ընթերցողը, 
որ որ որ որ ««««նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէնոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէնոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէնոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէ»,»,»,»,    
պէտք չէ մոռնանք` պէտք չէ մոռնանք` պէտք չէ մոռնանք` պէտք չէ մոռնանք` ««««որ Աստուած մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ որ Աստուած մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ որ Աստուած մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ որ Աստուած մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ 
ամէն բան գիտէամէն բան գիտէամէն բան գիտէամէն բան գիտէ»:»:»:»:    Ան կ'ուզէ որ հաւատացեալները յիշեն, թէ Ան կ'ուզէ որ հաւատացեալները յիշեն, թէ Ան կ'ուզէ որ հաւատացեալները յիշեն, թէ Ան կ'ուզէ որ հաւատացեալները յիշեն, թէ 
Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած ««««ամէն բան գիտէամէն բան գիտէամէն բան գիտէամէն բան գիտէ»,»,»,»,    այսինքն` գիտէ մարդկային մեր այսինքն` գիտէ մարդկային մեր այսինքն` գիտէ մարդկային մեր այսինքն` գիտէ մարդկային մեր 
տկար բնութեան մասին, գիտէ մեր հողեղէն կազմուածքի տկար բնութեան մասին, գիտէ մեր հողեղէն կազմուածքի տկար բնութեան մասին, գիտէ մեր հողեղէն կազմուածքի տկար բնութեան մասին, գիտէ մեր հողեղէն կազմուածքի 
խեղճութիւններուն մասին, գիտէ որ ենթակայ ենք յաճախ խեղճութիւններուն մասին, գիտէ որ ենթակայ ենք յաճախ խեղճութիւններուն մասին, գիտէ որ ենթակայ ենք յաճախ խեղճութիւններուն մասին, գիտէ որ ենթակայ ենք յաճախ 
գլորելու:գլորելու:գլորելու:գլորելու:    
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գ) 21գ) 21գ) 21գ) 21----րդ համարն է, որ մեզի կ'ըսէ, թէ որորդ համարն է, որ մեզի կ'ըսէ, թէ որորդ համարն է, որ մեզի կ'ըսէ, թէ որորդ համարն է, որ մեզի կ'ըսէ, թէ որո´́́́նք կրնան նք կրնան նք կրնան նք կրնան 
համարձակ կերպով դիմել Աստուծոյ. համարձակ կերպով դիմել Աստուծոյ. համարձակ կերպով դիմել Աստուծոյ. համարձակ կերպով դիմել Աստուծոյ. ««««Իսկ եթէ մեր խիղճը մԻսկ եթէ մեր խիղճը մԻսկ եթէ մեր խիղճը մԻսկ եթէ մեր խիղճը մեզ եզ եզ եզ 
չի մեղադրեր, սիրելինեչի մեղադրեր, սիրելինեչի մեղադրեր, սիրելինեչի մեղադրեր, սիրելինե´́́́ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել 
Աստուծոյ...Աստուծոյ...Աստուծոյ...Աստուծոյ...»:»:»:»:    Նախորդ եւ այս համարին տարբերութիւնը յստակ Նախորդ եւ այս համարին տարբերութիւնը յստակ Նախորդ եւ այս համարին տարբերութիւնը յստակ Նախորդ եւ այս համարին տարբերութիւնը յստակ 
պէտք է ըլլայ ընթերցողին մտքին մէջ: 20պէտք է ըլլայ ընթերցողին մտքին մէջ: 20պէտք է ըլլայ ընթերցողին մտքին մէջ: 20պէտք է ըլլայ ընթերցողին մտքին մէջ: 20----րդ համարին մէջ, րդ համարին մէջ, րդ համարին մէջ, րդ համարին մէջ, 
առաքեալը կը խօսի` իրենց սիրտը կամ խիղճը յանցանքով առաքեալը կը խօսի` իրենց սիրտը կամ խիղճը յանցանքով առաքեալը կը խօսի` իրենց սիրտը կամ խիղճը յանցանքով առաքեալը կը խօսի` իրենց սիրտը կամ խիղճը յանցանքով 
մեղադրուած զգացողներուն մասին, եւ կոչ կմեղադրուած զգացողներուն մասին, եւ կոչ կմեղադրուած զգացողներուն մասին, եւ կոչ կմեղադրուած զգացողներուն մասին, եւ կոչ կ''''ուղղէ անոնց` ուղղէ անոնց` ուղղէ անոնց` ուղղէ անոնց` 
իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Աստուծոյ մեծութեան, իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Աստուծոյ մեծութեան, իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Աստուծոյ մեծութեան, իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Աստուծոյ մեծութեան, 
սիրոյն ու գթութեան վրայ եւ ոսիրոյն ու գթութեան վրայ եւ ոսիրոյն ու գթութեան վրայ եւ ոսիրոյն ու գթութեան վրայ եւ ո´́́́չ թէ իրենց գործած յանցանքչ թէ իրենց գործած յանցանքչ թէ իրենց գործած յանցանքչ թէ իրենց գործած յանցանք----
ներուն վրայ, իսկ այս համարին մէջ, առաքեալը կը խօսի անոնց ներուն վրայ, իսկ այս համարին մէջ, առաքեալը կը խօսի անոնց ներուն վրայ, իսկ այս համարին մէջ, առաքեալը կը խօսի անոնց ներուն վրայ, իսկ այս համարին մէջ, առաքեալը կը խօսի անոնց 
մասին` որոնց սիրտը կամ խիղճը չի մեղադրեր զիրենք, եւ մասին` որոնց սիրտը կամ խիղճը չի մեղադրեր զիրենք, եւ մասին` որոնց սիրտը կամ խիղճը չի մեղադրեր զիրենք, եւ մասին` որոնց սիրտը կամ խիղճը չի մեղադրեր զիրենք, եւ 
որոնք կրնան համարձակ կերորոնք կրնան համարձակ կերորոնք կրնան համարձակ կերորոնք կրնան համարձակ կերպով դիմել Աստուծոյ: Եթէ այս պով դիմել Աստուծոյ: Եթէ այս պով դիմել Աստուծոյ: Եթէ այս պով դիմել Աստուծոյ: Եթէ այս 
բացատրութիւնը յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ, ալ չենք կրնար բացատրութիւնը յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ, ալ չենք կրնար բացատրութիւնը յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ, ալ չենք կրնար բացատրութիւնը յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ, ալ չենք կրնար 
յոխորտալով ըսել, թէ` յոխորտալով ըսել, թէ` յոխորտալով ըսել, թէ` յոխորտալով ըսել, թէ` ««««աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք 
համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, 
նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ 
չխոստովանուածչխոստովանուածչխոստովանուածչխոստովանուած    մեղքերմեղքերմեղքերմեղքեր»:»:»:»:    Առաքեալը, իրենց սիրտը յանցանԱռաքեալը, իրենց սիրտը յանցանԱռաքեալը, իրենց սիրտը յանցանԱռաքեալը, իրենց սիրտը յանցան----
քով ու մեղքով մեղադրուած չզգացողներուն համար է որ կ'ըսէ, քով ու մեղքով մեղադրուած չզգացողներուն համար է որ կ'ըսէ, քով ու մեղքով մեղադրուած չզգացողներուն համար է որ կ'ըսէ, քով ու մեղքով մեղադրուած չզգացողներուն համար է որ կ'ըսէ, 
թէ անոնք կրնան վստահութեամբ եւ թէ անոնք կրնան վստահութեամբ եւ թէ անոնք կրնան վստահութեամբ եւ թէ անոնք կրնան վստահութեամբ եւ համարձակ կերպով դիմել համարձակ կերպով դիմել համարձակ կերպով դիմել համարձակ կերպով դիմել 
Աստուծոյ, եւ ոԱստուծոյ, եւ ոԱստուծոյ, եւ ոԱստուծոյ, եւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` իրենց սիրտը յանցանքով ու մեղքով իրենց սիրտը յանցանքով ու մեղքով իրենց սիրտը յանցանքով ու մեղքով իրենց սիրտը յանցանքով ու մեղքով 
մեղադրուած զգացողներուն համար:մեղադրուած զգացողներուն համար:մեղադրուած զգացողներուն համար:մեղադրուած զգացողներուն համար:    

դ) 22դ) 22դ) 22դ) 22----րդ համարին մէջ, արդ համարին մէջ, արդ համարին մէջ, արդ համարին մէջ, առաքեալը կը հաստատէ, թէ`ռաքեալը կը հաստատէ, թէ`ռաքեալը կը հաստատէ, թէ`ռաքեալը կը հաստատէ, թէ`    ««««ինչ ինչ ինչ ինչ 
որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիոր ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիոր ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիոր ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուի----
րանները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է րանները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է րանները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է րանները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է 
իրենիրենիրենիրեն»:»:»:»:    Կարեւոր է նկատի առնել, որ այս խօսքը նախորդ խօսքին Կարեւոր է նկատի առնել, որ այս խօսքը նախորդ խօսքին Կարեւոր է նկատի առնել, որ այս խօսքը նախորդ խօսքին Կարեւոր է նկատի առնել, որ այս խօսքը նախորդ խօսքին 
շարունակութիւնն ու ամբողջացումն է: Նախորդ համարին մէջ, շարունակութիւնն ու ամբողջացումն է: Նախորդ համարին մէջ, շարունակութիւնն ու ամբողջացումն է: Նախորդ համարին մէջ, շարունակութիւնն ու ամբողջացումն է: Նախորդ համարին մէջ, 
առաքեալը հառաքեալը հառաքեալը հառաքեալը հաստատեց, որ աստատեց, որ աստատեց, որ աստատեց, որ ««««եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, 
համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյհամարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյհամարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյհամարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ», », », », եւ այն ատեն եւ այն ատեն եւ այն ատեն եւ այն ատեն 
միայն,միայն,միայն,միայն, « « « «ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք»:»:»:»:    Տուեալ Տուեալ Տուեալ Տուեալ 
համարով, առաւել եւս յստակ դարձաւ, որ համարձակ կերպով համարով, առաւել եւս յստակ դարձաւ, որ համարձակ կերպով համարով, առաւել եւս յստակ դարձաւ, որ համարձակ կերպով համարով, առաւել եւս յստակ դարձաւ, որ համարձակ կերպով 
Աստուծոյ դիմողները անոնք են` որոնց սիրտն ու խիղճը զիրենԱստուծոյ դիմողները անոնք են` որոնց սիրտն ու խիղճը զիրենԱստուծոյ դիմողները անոնք են` որոնց սիրտն ու խիղճը զիրենԱստուծոյ դիմողները անոնք են` որոնց սիրտն ու խիղճը զիրենք ք ք ք 
չի մեղադրեր յանցանքով: Եւ ճիշդ այս մարդիկն են, որ ինչ որ ալ չի մեղադրեր յանցանքով: Եւ ճիշդ այս մարդիկն են, որ ինչ որ ալ չի մեղադրեր յանցանքով: Եւ ճիշդ այս մարդիկն են, որ ինչ որ ալ չի մեղադրեր յանցանքով: Եւ ճիշդ այս մարդիկն են, որ ինչ որ ալ 
խնդրեն Աստուծմէ` կը ստանան:խնդրեն Աստուծմէ` կը ստանան:խնդրեն Աստուծմէ` կը ստանան:խնդրեն Աստուծմէ` կը ստանան:    
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Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ առաքեալը կը խօսի Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ առաքեալը կը խօսի Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ առաքեալը կը խօսի Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ առաքեալը կը խօսի 
համարձակութեամբ Աստուծոյ դիմելու մասին եւ ոհամարձակութեամբ Աստուծոյ դիմելու մասին եւ ոհամարձակութեամբ Աստուծոյ դիմելու մասին եւ ոհամարձակութեամբ Աստուծոյ դիմելու մասին եւ ո´́́́չ թէ հաչ թէ հաչ թէ հաչ թէ հա----
մարձամարձամարձամարձակութեամբ Աստուծմէ պահանջելու մասին: Համարձակութեամբ Աստուծմէ պահանջելու մասին: Համարձակութեամբ Աստուծմէ պահանջելու մասին: Համարձակութեամբ Աստուծմէ պահանջելու մասին: Համարձա----
կութեամբ Աստկութեամբ Աստկութեամբ Աստկութեամբ Աստուծոյ դիմելը` ուրիշ բան է, համարձակութեամբ ուծոյ դիմելը` ուրիշ բան է, համարձակութեամբ ուծոյ դիմելը` ուրիշ բան է, համարձակութեամբ ուծոյ դիմելը` ուրիշ բան է, համարձակութեամբ 
Աստուծմէ պահանջելը` ուրիշ բան: Դարձեալ կարդանք առաքԱստուծմէ պահանջելը` ուրիշ բան: Դարձեալ կարդանք առաքԱստուծմէ պահանջելը` ուրիշ բան: Դարձեալ կարդանք առաքԱստուծմէ պահանջելը` ուրիշ բան: Դարձեալ կարդանք առաք----
եալին բառերը. եալին բառերը. եալին բառերը. եալին բառերը. ««««Համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, Համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, Համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, Համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, 
եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքեւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքեւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանքեւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք»:»:»:»:    Առաքեալին բառերը Առաքեալին բառերը Առաքեալին բառերը Առաքեալին բառերը 
յստակ են. ան կը խօսի համարձակութեամբ Աստուծոյ գահիյստակ են. ան կը խօսի համարձակութեամբ Աստուծոյ գահիյստակ են. ան կը խօսի համարձակութեամբ Աստուծոյ գահիյստակ են. ան կը խօսի համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին ն ն ն 
մօտենալու մասին, բայց չի խօսիր համարձակութեամբ մօտենալու մասին, բայց չի խօսիր համարձակութեամբ մօտենալու մասին, բայց չի խօսիր համարձակութեամբ մօտենալու մասին, բայց չի խօսիր համարձակութեամբ 
խնդրելու կամ պահանջելու մասին:խնդրելու կամ պահանջելու մասին:խնդրելու կամ պահանջելու մասին:խնդրելու կամ պահանջելու մասին:    

Անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ համարձակութեամբ կրնան պաԱնոնք որոնք կ'ըսեն, թէ համարձակութեամբ կրնան պաԱնոնք որոնք կ'ըսեն, թէ համարձակութեամբ կրնան պաԱնոնք որոնք կ'ըսեն, թէ համարձակութեամբ կրնան պա----
հանջել Աստուծմէհանջել Աստուծմէհանջել Աստուծմէհանջել Աստուծմէ, , , , թող ըսեն կամ պատասխանեն ինծի.թող ըսեն կամ պատասխանեն ինծի.թող ըսեն կամ պատասխանեն ինծի.թող ըսեն կամ պատասխանեն ինծի.----    Ի՞նչն է Ի՞նչն է Ի՞նչն է Ի՞նչն է 
այն բանը որ կրնաք համարձակութեամբ պահանջել Աստուծմէ: այն բանը որ կրնաք համարձակութեամբ պահանջել Աստուծմէ: այն բանը որ կրնաք համարձակութեամբ պահանջել Աստուծմէ: այն բանը որ կրնաք համարձակութեամբ պահանջել Աստուծմէ: 
Մեղքերու ու յանցանքՄեղքերու ու յանցանքՄեղքերու ու յանցանքՄեղքերու ու յանցանքներու քաւութի՞ւն. ասիկա համարձաներու քաւութի՞ւն. ասիկա համարձաներու քաւութի՞ւն. ասիկա համարձաներու քաւութի՞ւն. ասիկա համարձակուկուկուկու----
թեամբ պահանջուելիք բան մը չէ, այլ` արցունթեամբ պահանջուելիք բան մը չէ, այլ` արցունթեամբ պահանջուելիք բան մը չէ, այլ` արցունթեամբ պահանջուելիք բան մը չէ, այլ` արցունքով խնդրուելիք քով խնդրուելիք քով խնդրուելիք քով խնդրուելիք 
բան մը: Շնորհք ու պարգե՞ւ կրնաք համարբան մը: Շնորհք ու պարգե՞ւ կրնաք համարբան մը: Շնորհք ու պարգե՞ւ կրնաք համարբան մը: Շնորհք ու պարգե՞ւ կրնաք համարձակութեամբ պաձակութեամբ պաձակութեամբ պաձակութեամբ պա----
հանջել: Շնորհքն ու պարգեւը համարձակուհանջել: Շնորհքն ու պարգեւը համարձակուհանջել: Շնորհքն ու պարգեւը համարձակուհանջել: Շնորհքն ու պարգեւը համարձակութեամբ պահանջուեթեամբ պահանջուեթեամբ պահանջուեթեամբ պահանջուե----
լիք բանե՞ր են: Տրամաբանակա՞ն բան է պարգեւ պահանջել լիք բանե՞ր են: Տրամաբանակա՞ն բան է պարգեւ պահանջել լիք բանե՞ր են: Տրամաբանակա՞ն բան է պարգեւ պահանջել լիք բանե՞ր են: Տրամաբանակա՞ն բան է պարգեւ պահանջել 
անձէ մանձէ մանձէ մանձէ մը, եւ այն ալ` համարձակութեամբ: Աստուծոյ ողորմուը, եւ այն ալ` համարձակութեամբ: Աստուծոյ ողորմուը, եւ այն ալ` համարձակութեամբ: Աստուծոյ ողորմուը, եւ այն ալ` համարձակութեամբ: Աստուծոյ ողորմու----
թի՞ւնը կրնաք համարձակութեամբ պաթի՞ւնը կրնաք համարձակութեամբ պաթի՞ւնը կրնաք համարձակութեամբ պաթի՞ւնը կրնաք համարձակութեամբ պահանջել: Համարձակուհանջել: Համարձակուհանջել: Համարձակուհանջել: Համարձակու----
թեամբ պահանջուած ողորմութիւնը` կը դադրի ողորմութիւն թեամբ պահանջուած ողորմութիւնը` կը դադրի ողորմութիւն թեամբ պահանջուած ողորմութիւնը` կը դադրի ողորմութիւն թեամբ պահանջուած ողորմութիւնը` կը դադրի ողորմութիւն 
ըլլալէ: Աստուած իր շնորհքն ու ողորմութիւնը կու տայ անոնց` ըլլալէ: Աստուած իր շնորհքն ու ողորմութիւնը կու տայ անոնց` ըլլալէ: Աստուած իր շնորհքն ու ողորմութիւնը կու տայ անոնց` ըլլալէ: Աստուած իր շնորհքն ու ողորմութիւնը կու տայ անոնց` 
որոնք համարձակութեամբ կը մօտենան որոնք համարձակութեամբ կը մօտենան որոնք համարձակութեամբ կը մօտենան որոնք համարձակութեամբ կը մօտենան ««««Աստուծոյ շնորԱստուծոյ շնորԱստուծոյ շնորԱստուծոյ շնորհքի հքի հքի հքի 
աթոռինաթոռինաթոռինաթոռին»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.16), եւ ոԵբրայեցիս 4.16), եւ ոԵբրայեցիս 4.16), եւ ոԵբրայեցիս 4.16), եւ ո´́́́չ թէ անոնց` որոնք համարձաչ թէ անոնց` որոնք համարձաչ թէ անոնց` որոնք համարձաչ թէ անոնց` որոնք համարձա----
կութեամբ կը պահանջեն Աստուծոյ շնորհքն ու ողորմութիւնը: կութեամբ կը պահանջեն Աստուծոյ շնորհքն ու ողորմութիւնը: կութեամբ կը պահանջեն Աստուծոյ շնորհքն ու ողորմութիւնը: կութեամբ կը պահանջեն Աստուծոյ շնորհքն ու ողորմութիւնը: 
Փրկութի՞ւն կրնաք պաՓրկութի՞ւն կրնաք պաՓրկութի՞ւն կրնաք պաՓրկութի՞ւն կրնաք պահանջել համարձակութեամբ: Փրկութիւհանջել համարձակութեամբ: Փրկութիւհանջել համարձակութեամբ: Փրկութիւհանջել համարձակութեամբ: Փրկութիւ----
նը Յիսուսի արիւնով շնորհուած պարգեւ մըն է: Ո՞վ կրնայ նման նը Յիսուսի արիւնով շնորհուած պարգեւ մըն է: Ո՞վ կրնայ նման նը Յիսուսի արիւնով շնորհուած պարգեւ մըն է: Ո՞վ կրնայ նման նը Յիսուսի արիւնով շնորհուած պարգեւ մըն է: Ո՞վ կրնայ նման 
պարգեւ մը համարձակութեամբ պահպարգեւ մը համարձակութեամբ պահպարգեւ մը համարձակութեամբ պահպարգեւ մը համարձակութեամբ պահանջել: Չկաանջել: Չկաանջել: Չկաանջել: Չկա´́́́յ բան մը որ յ բան մը որ յ բան մը որ յ բան մը որ 
կրնաք կամ իրաւունք ունիք համարձակութեամբ կրնաք կամ իրաւունք ունիք համարձակութեամբ կրնաք կամ իրաւունք ունիք համարձակութեամբ կրնաք կամ իրաւունք ունիք համարձակութեամբ պահանջել:պահանջել:պահանջել:պահանջել:    
Ամէն ինչ ու ամէն բան Աստուծոյ պարգեւն է: Ամէն ինչ ու ամէն Ամէն ինչ ու ամէն բան Աստուծոյ պարգեւն է: Ամէն ինչ ու ամէն Ամէն ինչ ու ամէն բան Աստուծոյ պարգեւն է: Ամէն ինչ ու ամէն Ամէն ինչ ու ամէն բան Աստուծոյ պարգեւն է: Ամէն ինչ ու ամէն 
բան Աստուծոյ ողորմութեան արտայայտութիւնն է: Իսկ ինչ որ բան Աստուծոյ ողորմութեան արտայայտութիւնն է: Իսկ ինչ որ բան Աստուծոյ ողորմութեան արտայայտութիւնն է: Իսկ ինչ որ բան Աստուծոյ ողորմութեան արտայայտութիւնն է: Իսկ ինչ որ 
Աստուծոյ պարգեւն է եւ Աստուծոյ ողորմութեան արտայայԱստուծոյ պարգեւն է եւ Աստուծոյ ողորմութեան արտայայԱստուծոյ պարգեւն է եւ Աստուծոյ ողորմութեան արտայայԱստուծոյ պարգեւն է եւ Աստուծոյ ողորմութեան արտայայ----
տութիւնն է` չետութիւնն է` չետութիւնն է` չետութիւնն է` չե´́́́նք նք նք նք կրնար պահանջել, ոկրնար պահանջել, ոկրնար պահանջել, ոկրնար պահանջել, ո´́́́չ համարձակուչ համարձակուչ համարձակուչ համարձակութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
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եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ առանց համարձակութեան,չ ալ առանց համարձակութեան,չ ալ առանց համարձակութեան,չ ալ առանց համարձակութեան,    այլ միայն կրնանք խնդրել այլ միայն կրնանք խնդրել այլ միայն կրնանք խնդրել այլ միայն կրնանք խնդրել 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք::::    

Անգամ մը եւս յիշենք առաքեալին բառերը. Անգամ մը եւս յիշենք առաքեալին բառերը. Անգամ մը եւս յիշենք առաքեալին բառերը. Անգամ մը եւս յիշենք առաքեալին բառերը. ««««Համարձակ Համարձակ Համարձակ Համարձակ 
կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` 
կը ստանանքկը ստանանքկը ստանանքկը ստանանք»:»:»:»:    

Սուրբ Գրոց մեկնութեան ծանօթ ոեւէ անձ,Սուրբ Գրոց մեկնութեան ծանօթ ոեւէ անձ,Սուրբ Գրոց մեկնութեան ծանօթ ոեւէ անձ,Սուրբ Գրոց մեկնութեան ծանօթ ոեւէ անձ,    գիտէ որ այսգիտէ որ այսգիտէ որ այսգիտէ որ այս----
տեղ խօսքը սովորական, այլ խօսքով` նիւթական կամ երկրային տեղ խօսքը սովորական, այլ խօսքով` նիւթական կամ երկրային տեղ խօսքը սովորական, այլ խօսքով` նիւթական կամ երկրային տեղ խօսքը սովորական, այլ խօսքով` նիւթական կամ երկրային 
խնդրանքներու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ պատուիրանները խնդրանքներու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ պատուիրանները խնդրանքներու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ պատուիրանները խնդրանքներու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ պատուիրանները 
կարենալ կատարելու խնդրանքին մասին է, Աստուծոյ հաճելի կարենալ կատարելու խնդրանքին մասին է, Աստուծոյ հաճելի կարենալ կատարելու խնդրանքին մասին է, Աստուծոյ հաճելի կարենալ կատարելու խնդրանքին մասին է, Աստուծոյ հաճելի 
եղածը կատարելու խնդրանքին մասին է: Եւ ասիկա յստակ կը եղածը կատարելու խնդրանքին մասին է: Եւ ասիկա յստակ կը եղածը կատարելու խնդրանքին մասին է: Եւ ասիկա յստակ կը եղածը կատարելու խնդրանքին մասին է: Եւ ասիկա յստակ կը 
դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք համարը իր ամբողջուհամարը իր ամբողջուհամարը իր ամբողջուհամարը իր ամբողջու----
թեանը մէջ. թեանը մէջ. թեանը մէջ. թեանը մէջ. ««««Եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, Եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, Եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, Եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, 
որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք եւ կը որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք եւ կը որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք եւ կը որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք եւ կը 
կատարենք ինչ որ հաճելի է իրենկատարենք ինչ որ հաճելի է իրենկատարենք ինչ որ հաճելի է իրենկատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն»:»:»:»:    Իր այս բառերով, Յովհաննէս Իր այս բառերով, Յովհաննէս Իր այս բառերով, Յովհաննէս Իր այս բառերով, Յովհաննէս 
առաքեալը լռելեայն կերպով կարծէք հետեւեալն է որ ըսել առաքեալը լռելեայն կերպով կարծէք հետեւեալն է որ ըսել առաքեալը լռելեայն կերպով կարծէք հետեւեալն է որ ըսել առաքեալը լռելեայն կերպով կարծէք հետեւեալն է որ ըսել 
կ'ուզէ. կ'ուզէ. կ'ուզէ. կ'ուզէ. ««««Եթէ երբեք մեր նպատակԵթէ երբեք մեր նպատակԵթէ երբեք մեր նպատակԵթէ երբեք մեր նպատակը Աստուծոյ պատուիրանները ը Աստուծոյ պատուիրանները ը Աստուծոյ պատուիրանները ը Աստուծոյ պատուիրանները 
գործադրելն է, կրնանք համարձակօրէն դիմել Աստուծոյ եւ գործադրելն է, կրնանք համարձակօրէն դիմել Աստուծոյ եւ գործադրելն է, կրնանք համարձակօրէն դիմել Աստուծոյ եւ գործադրելն է, կրնանք համարձակօրէն դիմել Աստուծոյ եւ 
խնդրել որ օգնէ մեզի գործադրելու իր պատուիրանները, եւ ան խնդրել որ օգնէ մեզի գործադրելու իր պատուիրանները, եւ ան խնդրել որ օգնէ մեզի գործադրելու իր պատուիրանները, եւ ան խնդրել որ օգնէ մեզի գործադրելու իր պատուիրանները, եւ ան 
պիտի կատարէ մեր սրտին խնդրանքը: Դարձեալ, եթէ մեր պիտի կատարէ մեր սրտին խնդրանքը: Դարձեալ, եթէ մեր պիտի կատարէ մեր սրտին խնդրանքը: Դարձեալ, եթէ մեր պիտի կատարէ մեր սրտին խնդրանքը: Դարձեալ, եթէ մեր 
նպատակը Աստուծոյ հաճելին կատարելն է, միայն անպատակը Աստուծոյ հաճելին կատարելն է, միայն անպատակը Աստուծոյ հաճելին կատարելն է, միայն անպատակը Աստուծոյ հաճելին կատարելն է, միայն ա´́́́յն ատեն յն ատեն յն ատեն յն ատեն 
կրնանք համարձակօրէն դկրնանք համարձակօրէն դկրնանք համարձակօրէն դկրնանք համարձակօրէն դիմել իրեն, վստահ ըլլալով որ պիտի իմել իրեն, վստահ ըլլալով որ պիտի իմել իրեն, վստահ ըլլալով որ պիտի իմել իրեն, վստահ ըլլալով որ պիտի 
օգնէ մեզի կատարելու իրեն հաճելի եղածըօգնէ մեզի կատարելու իրեն հաճելի եղածըօգնէ մեզի կատարելու իրեն հաճելի եղածըօգնէ մեզի կատարելու իրեն հաճելի եղածը»:»:»:»:    Իսկ թէ ի՞նչ է Իսկ թէ ի՞նչ է Իսկ թէ ի՞նչ է Իսկ թէ ի՞նչ է 
Աստուծոյ հիմնական պատուիրանը եւ ի՞նչ է այն բանը որ Աստուծոյ հիմնական պատուիրանը եւ ի՞նչ է այն բանը որ Աստուծոյ հիմնական պատուիրանը եւ ի՞նչ է այն բանը որ Աստուծոյ հիմնական պատուիրանը եւ ի՞նչ է այն բանը որ 
հաճելի է իրեն, եւ որ պէտք է կատարենք, յաջորդ համարը կը հաճելի է իրեն, եւ որ պէտք է կատարենք, յաջորդ համարը կը հաճելի է իրեն, եւ որ պէտք է կատարենք, յաջորդ համարը կը հաճելի է իրեն, եւ որ պէտք է կատարենք, յաջորդ համարը կը 
պարզէ. պարզէ. պարզէ. պարզէ. ««««Իր պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Իր պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Իր պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Իր պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` 
Յիսուս ՔրիստՅիսուս ՔրիստՅիսուս ՔրիստՅիսուս Քրիստոսի, եւ սիրենք իրար ոսի, եւ սիրենք իրար ոսի, եւ սիրենք իրար ոսի, եւ սիրենք իրար ((((իրեն համար հաճելին),իրեն համար հաճելին),իրեն համար հաճելին),իրեն համար հաճելին),    
ինչպէս որ մեզի պատուիրեցինչպէս որ մեզի պատուիրեցինչպէս որ մեզի պատուիրեցինչպէս որ մեզի պատուիրեց»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 3.23): Ուրեմն, Ա.Յովհաննէս 3.23): Ուրեմն, Ա.Յովհաննէս 3.23): Ուրեմն, Ա.Յովհաննէս 3.23): Ուրեմն, 
խորքին մէջ, Յովհաննէս առաքեալը այստեղ կը խօսի խորքին մէջ, Յովհաննէս առաքեալը այստեղ կը խօսի խորքին մէջ, Յովհաննէս առաքեալը այստեղ կը խօսի խորքին մէջ, Յովհաննէս առաքեալը այստեղ կը խօսի 
հիմնական այն երկու պատուիրաններուն մասին, որոնց մասին հիմնական այն երկու պատուիրաններուն մասին, որոնց մասին հիմնական այն երկու պատուիրաններուն մասին, որոնց մասին հիմնական այն երկու պատուիրաններուն մասին, որոնց մասին 
խօսեցաւ Քրիստոս ինք եւս, եւ անոնք են` Աստուածսիրութիւնը խօսեցաւ Քրիստոս ինք եւս, եւ անոնք են` Աստուածսիրութիւնը խօսեցաւ Քրիստոս ինք եւս, եւ անոնք են` Աստուածսիրութիւնը խօսեցաւ Քրիստոս ինք եւս, եւ անոնք են` Աստուածսիրութիւնը 
եւ մեւ մեւ մեւ մարդասիրութիւնը (Մարկոս 12.28արդասիրութիւնը (Մարկոս 12.28արդասիրութիւնը (Մարկոս 12.28արդասիրութիւնը (Մարկոս 12.28----31):31):31):31):    

Եզրակացութիւն:Եզրակացութիւն:Եզրակացութիւն:Եզրակացութիւն:    
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ա) Անոնք որոնք յանցապարտ կեանք մը կ'ապրին եւ իրենց ա) Անոնք որոնք յանցապարտ կեանք մը կ'ապրին եւ իրենց ա) Անոնք որոնք յանցապարտ կեանք մը կ'ապրին եւ իրենց ա) Անոնք որոնք յանցապարտ կեանք մը կ'ապրին եւ իրենց 
կեանքին մէջ մեղքեր ունին, չեն կրնար աղօթքով Աստուծոյ կեանքին մէջ մեղքեր ունին, չեն կրնար աղօթքով Աստուծոյ կեանքին մէջ մեղքեր ունին, չեն կրնար աղօթքով Աստուծոյ կեանքին մէջ մեղքեր ունին, չեն կրնար աղօթքով Աստուծոյ 
ներկայութեան համարձակութեամբ կանգնիլ:ներկայութեան համարձակութեամբ կանգնիլ:ներկայութեան համարձակութեամբ կանգնիլ:ներկայութեան համարձակութեամբ կանգնիլ:    

բ) Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան համարձակուբ) Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան համարձակուբ) Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան համարձակուբ) Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան համարձակութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
կրնան կանգնիլ մկրնան կանգնիլ մկրնան կանգնիլ մկրնան կանգնիլ միայն անոնք` որոնք խոստովանած են իրենց իայն անոնք` որոնք խոստովանած են իրենց իայն անոնք` որոնք խոստովանած են իրենց իայն անոնք` որոնք խոստովանած են իրենց 
մեղքերը, եւ որոնք Աստուածասէր ու մարդասէր են:մեղքերը, եւ որոնք Աստուածասէր ու մարդասէր են:մեղքերը, եւ որոնք Աստուածասէր ու մարդասէր են:մեղքերը, եւ որոնք Աստուածասէր ու մարդասէր են:    

գ) Նոր Կտակարանը համարձակութեամբ Աստուծոյ գագ) Նոր Կտակարանը համարձակութեամբ Աստուծոյ գագ) Նոր Կտակարանը համարձակութեամբ Աստուծոյ գագ) Նոր Կտակարանը համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին հին հին հին 
մօտենալու մասին է որ կը խօսի, եւ ոմօտենալու մասին է որ կը խօսի, եւ ոմօտենալու մասին է որ կը խօսի, եւ ոմօտենալու մասին է որ կը խօսի, եւ ո´́́́չ թէ համարձաչ թէ համարձաչ թէ համարձաչ թէ համարձակութեամբ կութեամբ կութեամբ կութեամբ 
Աստուծմէ պահանջելու մասին:Աստուծմէ պահանջելու մասին:Աստուծմէ պահանջելու մասին:Աստուծմէ պահանջելու մասին:    

    
8) 8) 8) 8) Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյքՈ՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյքՈ՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյքՈ՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք    կը ստանայ:կը ստանայ:կը ստանայ:կը ստանայ:    
    
ա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: Աա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: Աա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: Աա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: Ա----

ղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ աղօթքը Աստուղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ աղօթքը Աստուղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ աղօթքը Աստուղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ աղօթքը Աստու----
ծոյ փառք չի բերեր, չ'ուրախացներ ու չի պատուեր զԱստուած:ծոյ փառք չի բերեր, չ'ուրախացներ ու չի պատուեր զԱստուած:ծոյ փառք չի բերեր, չ'ուրախացներ ու չի պատուեր զԱստուած:ծոյ փառք չի բերեր, չ'ուրախացներ ու չի պատուեր զԱստուած:    

բ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին շնորհակալութիւն կը բ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին շնորհակալութիւն կը բ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին շնորհակալութիւն կը բ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին շնորհակալութիւն կը 
յայտնենք Աստուծոյ ամէն բանի հյայտնենք Աստուծոյ ամէն բանի հյայտնենք Աստուծոյ ամէն բանի հյայտնենք Աստուծոյ ամէն բանի համար: Աղօթքով Աստուամար: Աղօթքով Աստուամար: Աղօթքով Աստուամար: Աղօթքով Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
շնորհակալութիւն չյայտնող մարդը` Աստուծոյ տուած շնորհքշնորհակալութիւն չյայտնող մարդը` Աստուծոյ տուած շնորհքշնորհակալութիւն չյայտնող մարդը` Աստուծոյ տուած շնորհքշնորհակալութիւն չյայտնող մարդը` Աստուծոյ տուած շնորհք----
ներն ու պարգեւներն է որ կ'ուրանայ: Աստուծոյ շնորներն ու պարգեւներն է որ կ'ուրանայ: Աստուծոյ շնորներն ու պարգեւներն է որ կ'ուրանայ: Աստուծոյ շնորներն ու պարգեւներն է որ կ'ուրանայ: Աստուծոյ շնորհակահակահակահակա----
լութիւն չյայտնելը` ապերախտութիւն է, քանի անկէ բարիքներ լութիւն չյայտնելը` ապերախտութիւն է, քանի անկէ բարիքներ լութիւն չյայտնելը` ապերախտութիւն է, քանի անկէ բարիքներ լութիւն չյայտնելը` ապերախտութիւն է, քանի անկէ բարիքներ 
առնել եւ ուրանալ է:առնել եւ ուրանալ է:առնել եւ ուրանալ է:առնել եւ ուրանալ է:    

գ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք մեր հակառագ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք մեր հակառագ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք մեր հակառագ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք մեր հակառա----
կոկոկոկորդներուն համար: Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը րդներուն համար: Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը րդներուն համար: Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը րդներուն համար: Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը 
յիշենք չարախօսները ու կը մոռնանք անոնց չարախօսույիշենք չարախօսները ու կը մոռնանք անոնց չարախօսույիշենք չարախօսները ու կը մոռնանք անոնց չարախօսույիշենք չարախօսները ու կը մոռնանք անոնց չարախօսու----
թիւնները:թիւնները:թիւնները:թիւնները:    

դ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք կորսուած հոգիդ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք կորսուած հոգիդ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք կորսուած հոգիդ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք կորսուած հոգինենենենե----
րու փրկութեան համար, մարդոց միջեւ հաշտութեան ու խաղարու փրկութեան համար, մարդոց միջեւ հաշտութեան ու խաղարու փրկութեան համար, մարդոց միջեւ հաշտութեան ու խաղարու փրկութեան համար, մարդոց միջեւ հաշտութեան ու խաղա----
ղութեան գոյաւորման համար:ղութեան գոյաւորման համար:ղութեան գոյաւորման համար:ղութեան գոյաւորման համար:    

ե) Այն աղօթքներե) Այն աղօթքներե) Այն աղօթքներե) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը փորձենք էն` որոնց ընթացքին կը փորձենք էն` որոնց ընթացքին կը փորձենք էն` որոնց ընթացքին կը փորձենք 
Աստուծոյ կամքը հասկնալ եւ ոԱստուծոյ կամքը հասկնալ եւ ոԱստուծոյ կամքը հասկնալ եւ ոԱստուծոյ կամքը հասկնալ եւ ո´́́́չ թէ կը փորձենք մեր կամքը չ թէ կը փորձենք մեր կամքը չ թէ կը փորձենք մեր կամքը չ թէ կը փորձենք մեր կամքը 
հասկցնել Աստուծոյ: Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կողմէ հասկցնել Աստուծոյ: Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կողմէ հասկցնել Աստուծոյ: Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կողմէ հասկցնել Աստուծոյ: Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կողմէ 
հասկցուիլ փորձելը չէ, այլ՝ զԱստուած հասկնալ փորձելը:հասկցուիլ փորձելը չէ, այլ՝ զԱստուած հասկնալ փորձելը:հասկցուիլ փորձելը չէ, այլ՝ զԱստուած հասկնալ փորձելը:հասկցուիլ փորձելը չէ, այլ՝ զԱստուած հասկնալ փորձելը:    

զ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին մեր ուշադրուզ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին մեր ուշադրուզ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին մեր ուշադրուզ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին մեր ուշադրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը կեդրոնացնենք կը կեդրոնացնենք կը կեդրոնացնենք կը կեդրոնացնենք Աստուծոյ վրայ եւ ոԱստուծոյ վրայ եւ ոԱստուծոյ վրայ եւ ոԱստուծոյ վրայ եւ ո´́́́չ թէ մեր դժուարուչ թէ մեր դժուարուչ թէ մեր դժուարուչ թէ մեր դժուարութիւնթիւնթիւնթիւն----
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ներուն վրայ: Աղօթքի պահուն մեր ուշադրուներուն վրայ: Աղօթքի պահուն մեր ուշադրուներուն վրայ: Աղօթքի պահուն մեր ուշադրուներուն վրայ: Աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը մեր դժուաթիւնը մեր դժուաթիւնը մեր դժուաթիւնը մեր դժուա----
րութիւններուն վրայ կեդրոնացնելը` զԱստրութիւններուն վրայ կեդրոնացնելը` զԱստրութիւններուն վրայ կեդրոնացնելը` զԱստրութիւններուն վրայ կեդրոնացնելը` զԱստուած անարգել ու ուած անարգել ու ուած անարգել ու ուած անարգել ու 
անոր կարողութիւնը ուրանալ է, իսկ Ասանոր կարողութիւնը ուրանալ է, իսկ Ասանոր կարողութիւնը ուրանալ է, իսկ Ասանոր կարողութիւնը ուրանալ է, իսկ Աստուծոյ վրայ կեդրոտուծոյ վրայ կեդրոտուծոյ վրայ կեդրոտուծոյ վրայ կեդրո----
նացնելը` զայն պատուել ու անոր կարողութիւնը դաւանիլնացնելը` զայն պատուել ու անոր կարողութիւնը դաւանիլնացնելը` զայն պատուել ու անոր կարողութիւնը դաւանիլնացնելը` զայն պատուել ու անոր կարողութիւնը դաւանիլ    է:է:է:է:    

է) Այն աղօթքներէն` որոնք իրեն հանդէպ սիրոյ ու կապէ) Այն աղօթքներէն` որոնք իրեն հանդէպ սիրոյ ու կապէ) Այն աղօթքներէն` որոնք իրեն հանդէպ սիրոյ ու կապէ) Այն աղօթքներէն` որոնք իրեն հանդէպ սիրոյ ու կապ----
ուածութեան արտայայտութիւն են:ուածութեան արտայայտութիւն են:ուածութեան արտայայտութիւն են:ուածութեան արտայայտութիւն են:    

    
9) 9) 9) 9) Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:    
    
ա) Եթէ աղօթքի պահը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ չէ ա) Եթէ աղօթքի պահը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ չէ ա) Եթէ աղօթքի պահը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ չէ ա) Եթէ աղօթքի պահը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ չէ 

որ տեղի կ'ունենայ` մեզ մեղքէն հեռու չի պահեր: Շատ մարդիկ որ տեղի կ'ունենայ` մեզ մեղքէն հեռու չի պահեր: Շատ մարդիկ որ տեղի կ'ունենայ` մեզ մեղքէն հեռու չի պահեր: Շատ մարդիկ որ տեղի կ'ունենայ` մեզ մեղքէն հեռու չի պահեր: Շատ մարդիկ 
կան որոնք մնայուն կեկան որոնք մնայուն կեկան որոնք մնայուն կեկան որոնք մնայուն կերպով եկեղեցի կ'երթան եւ ժամերրպով եկեղեցի կ'երթան եւ ժամերրպով եկեղեցի կ'երթան եւ ժամերրպով եկեղեցի կ'երթան եւ ժամեր----
գութիւններու, աղօթքներու ու պատարագներու ներկայ կ'ըլլան, գութիւններու, աղօթքներու ու պատարագներու ներկայ կ'ըլլան, գութիւններու, աղօթքներու ու պատարագներու ներկայ կ'ըլլան, գութիւններու, աղօթքներու ու պատարագներու ներկայ կ'ըլլան, 
եւ սակայն, մեղքի կեանք կ'ապրին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եւ սակայն, մեղքի կեանք կ'ապրին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եւ սակայն, մեղքի կեանք կ'ապրին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եւ սակայն, մեղքի կեանք կ'ապրին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ 
իրենք աղօթքներու ներկայ կ'ըլլան առանց սակայն մասիրենք աղօթքներու ներկայ կ'ըլլան առանց սակայն մասիրենք աղօթքներու ներկայ կ'ըլլան առանց սակայն մասիրենք աղօթքներու ներկայ կ'ըլլան առանց սակայն մասնակնակնակնակ----
ցելու աղօթքներուն եւ աղօթական մթնոլորտին: Այդպիսիները ցելու աղօթքներուն եւ աղօթական մթնոլորտին: Այդպիսիները ցելու աղօթքներուն եւ աղօթական մթնոլորտին: Այդպիսիները ցելու աղօթքներուն եւ աղօթական մթնոլորտին: Այդպիսիները 
նոյնիսնոյնիսնոյնիսնոյնիսկ իրենց անձնական աղօթքներու ընթացքին անգամ` կ իրենց անձնական աղօթքներու ընթացքին անգամ` կ իրենց անձնական աղօթքներու ընթացքին անգամ` կ իրենց անձնական աղօթքներու ընթացքին անգամ` 
աղօթքի մթնոլորտին մէջ չեն ըլլար: Իրենց համար աղօթքը աղօթքի մթնոլորտին մէջ չեն ըլլար: Իրենց համար աղօթքը աղօթքի մթնոլորտին մէջ չեն ըլլար: Իրենց համար աղօթքը աղօթքի մթնոլորտին մէջ չեն ըլլար: Իրենց համար աղօթքը 
պարզապէս պահ մըն է, որ պէտք է բառերու կոյտով մը լեցուի: պարզապէս պահ մըն է, որ պէտք է բառերու կոյտով մը լեցուի: պարզապէս պահ մըն է, որ պէտք է բառերու կոյտով մը լեցուի: պարզապէս պահ մըն է, որ պէտք է բառերու կոյտով մը լեցուի: 
Նման աղօթքի պահ մը չի կրնար Սուրբ Հոգիին կողմէ Նման աղօթքի պահ մը չի կրնար Սուրբ Հոգիին կողմէ Նման աղօթքի պահ մը չի կրնար Սուրբ Հոգիին կողմէ Նման աղօթքի պահ մը չի կրնար Սուրբ Հոգիին կողմէ 
առաջնորդուիլ կամ օրհնուիլ:առաջնորդուիլ կամ օրհնուիլ:առաջնորդուիլ կամ օրհնուիլ:առաջնորդուիլ կամ օրհնուիլ:    

Իսկ ի՞նչ կը պատահի եթէ երբեք մԻսկ ի՞նչ կը պատահի եթէ երբեք մԻսկ ի՞նչ կը պատահի եթէ երբեք մԻսկ ի՞նչ կը պատահի եթէ երբեք մեր աղօթքները եւ եր աղօթքները եւ եր աղօթքները եւ եր աղօթքները եւ 
աղօթքի պահերը Սուրբ Հոգիին կողմէ չեն առաջնորդուիր: Եթէ աղօթքի պահերը Սուրբ Հոգիին կողմէ չեն առաջնորդուիր: Եթէ աղօթքի պահերը Սուրբ Հոգիին կողմէ չեն առաջնորդուիր: Եթէ աղօթքի պահերը Սուրբ Հոգիին կողմէ չեն առաջնորդուիր: Եթէ 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ չէ որ կ'աղօթենք, եւ եթէ աղօթքի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ չէ որ կ'աղօթենք, եւ եթէ աղօթքի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ չէ որ կ'աղօթենք, եւ եթէ աղօթքի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ չէ որ կ'աղօթենք, եւ եթէ աղօթքի 
պահուն Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, նման պարապահուն Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, նման պարապահուն Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, նման պարապահուն Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, նման պարա----
գայի` չենք աճիր ու չենք զօրանար մեր հաւատքին մէջ. իսկ եթէ գայի` չենք աճիր ու չենք զօրանար մեր հաւատքին մէջ. իսկ եթէ գայի` չենք աճիր ու չենք զօրանար մեր հաւատքին մէջ. իսկ եթէ գայի` չենք աճիր ու չենք զօրանար մեր հաւատքին մէջ. իսկ եթէ 
չենք աճիր ու չենք զօրաչենք աճիր ու չենք զօրաչենք աճիր ու չենք զօրաչենք աճիր ու չենք զօրանար մեր հաւատքին մէջ` չենք կրնար նար մեր հաւատքին մէջ` չենք կրնար նար մեր հաւատքին մէջ` չենք կրնար նար մեր հաւատքին մէջ` չենք կրնար 
յաղթել մեղքին եւ զայն մեզմէ հեռու պահել: Ուստի, աղօթքոյաղթել մեղքին եւ զայն մեզմէ հեռու պահել: Ուստի, աղօթքոյաղթել մեղքին եւ զայն մեզմէ հեռու պահել: Ուստի, աղօթքոյաղթել մեղքին եւ զայն մեզմէ հեռու պահել: Ուստի, աղօթքո´́́́վ է վ է վ է վ է 
որ կ'աճինք մեր հաւատքին մէջ, եւ մեր աճած հաւատքոոր կ'աճինք մեր հաւատքին մէջ, եւ մեր աճած հաւատքոոր կ'աճինք մեր հաւատքին մէջ, եւ մեր աճած հաւատքոոր կ'աճինք մեր հաւատքին մէջ, եւ մեր աճած հաւատքո´́́́վ է որ վ է որ վ է որ վ է որ 
կը յաղթենք մեղքին: Անոնք որոնք կ'աղօթեն բայց չեն աճիր` չեն կը յաղթենք մեղքին: Անոնք որոնք կ'աղօթեն բայց չեն աճիր` չեն կը յաղթենք մեղքին: Անոնք որոնք կ'աղօթեն բայց չեն աճիր` չեն կը յաղթենք մեղքին: Անոնք որոնք կ'աղօթեն բայց չեն աճիր` չեն 
կրնար մեղքին յաղթել, որովհետեւ աճող հաւակրնար մեղքին յաղթել, որովհետեւ աճող հաւակրնար մեղքին յաղթել, որովհետեւ աճող հաւակրնար մեղքին յաղթել, որովհետեւ աճող հաւա´́́́տքն է որտքն է որտքն է որտքն է որ    մեզ մեզ մեզ մեզ 
յաղթող կը դարձնէ մեղքին դէմ մեր մղած պատերազմին մէջ:յաղթող կը դարձնէ մեղքին դէմ մեր մղած պատերազմին մէջ:յաղթող կը դարձնէ մեղքին դէմ մեր մղած պատերազմին մէջ:յաղթող կը դարձնէ մեղքին դէմ մեր մղած պատերազմին մէջ:    

բ) Եթէ աղօթքով ամբողջութեամբ չենք յանձնուիր բ) Եթէ աղօթքով ամբողջութեամբ չենք յանձնուիր բ) Եթէ աղօթքով ամբողջութեամբ չենք յանձնուիր բ) Եթէ աղօթքով ամբողջութեամբ չենք յանձնուիր 
Քրիստոսի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` չենք կրնար յաղթել մեղքին: Քրիստոսի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` չենք կրնար յաղթել մեղքին: Քրիստոսի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` չենք կրնար յաղթել մեղքին: Քրիստոսի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` չենք կրնար յաղթել մեղքին: 
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Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք, որ եթէ աղօթող մարդը աճի Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք, որ եթէ աղօթող մարդը աճի Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք, որ եթէ աղօթող մարդը աճի Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք, որ եթէ աղօթող մարդը աճի 
իր հաւատքին մէջ` կրնայ յաղթել մեղքին. բայց իր հաւատքին մէջ` կրնայ յաղթել մեղքին. բայց իր հաւատքին մէջ` կրնայ յաղթել մեղքին. բայց իր հաւատքին մէջ` կրնայ յաղթել մեղքին. բայց կարեւոր է կարեւոր է կարեւոր է կարեւոր է 
գիտնալ, որ մէկը կրնայ աճիլ իր հաւատքին մէջ եւ սակայն գիտնալ, որ մէկը կրնայ աճիլ իր հաւատքին մէջ եւ սակայն գիտնալ, որ մէկը կրնայ աճիլ իր հաւատքին մէջ եւ սակայն գիտնալ, որ մէկը կրնայ աճիլ իր հաւատքին մէջ եւ սակայն 
պարտուիլ մեղքին կողմէ. ե՞րբ տեղի կ'ունենայ ասիկա. տեղի պարտուիլ մեղքին կողմէ. ե՞րբ տեղի կ'ունենայ ասիկա. տեղի պարտուիլ մեղքին կողմէ. ե՞րբ տեղի կ'ունենայ ասիկա. տեղի պարտուիլ մեղքին կողմէ. ե՞րբ տեղի կ'ունենայ ասիկա. տեղի 
կ'ունենայ երբ ենթական կը վստահի ինքն իր զօրութեան` կ'ունենայ երբ ենթական կը վստահի ինքն իր զօրութեան` կ'ունենայ երբ ենթական կը վստահի ինքն իր զօրութեան` կ'ունենայ երբ ենթական կը վստահի ինքն իր զօրութեան` 
փոխանակ վստահելու Տիրոջ զօրութեան: Ինքն իր զօրութեան փոխանակ վստահելու Տիրոջ զօրութեան: Ինքն իր զօրութեան փոխանակ վստահելու Տիրոջ զօրութեան: Ինքն իր զօրութեան փոխանակ վստահելու Տիրոջ զօրութեան: Ինքն իր զօրութեան 
վստահող մարդը` չիվստահող մարդը` չիվստահող մարդը` չիվստահող մարդը` չի´ ´ ´ ´ կրնար ամբողջութկրնար ամբողջութկրնար ամբողջութկրնար ամբողջութեամբ յանձնուիլ Տիրոջ, եամբ յանձնուիլ Տիրոջ, եամբ յանձնուիլ Տիրոջ, եամբ յանձնուիլ Տիրոջ, 
իսկ ամբողջութեամբ Տիրոջ չյանձնուող մարդը` չիիսկ ամբողջութեամբ Տիրոջ չյանձնուող մարդը` չիիսկ ամբողջութեամբ Տիրոջ չյանձնուող մարդը` չիիսկ ամբողջութեամբ Տիրոջ չյանձնուող մարդը` չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
յաղթել մեղքին: Այս պարագայիս, Տիրոջ յանձնուիլը` մեղքին յաղթել մեղքին: Այս պարագայիս, Տիրոջ յանձնուիլը` մեղքին յաղթել մեղքին: Այս պարագայիս, Տիրոջ յանձնուիլը` մեղքին յաղթել մեղքին: Այս պարագայիս, Տիրոջ յանձնուիլը` մեղքին 
դէմ մեր մղած պայքարին համար Տիրոջ վստահիլն է, անոր դէմ մեր մղած պայքարին համար Տիրոջ վստահիլն է, անոր դէմ մեր մղած պայքարին համար Տիրոջ վստահիլն է, անոր դէմ մեր մղած պայքարին համար Տիրոջ վստահիլն է, անոր 
ապաւինիլն ու կառչիլն է:ապաւինիլն ու կառչիլն է:ապաւինիլն ու կառչիլն է:ապաւինիլն ու կառչիլն է:    

Պատմութեան ընթացքին հաւատքի շատ մարդիկ կործաՊատմութեան ընթացքին հաւատքի շատ մարդիկ կործաՊատմութեան ընթացքին հաւատքի շատ մարդիկ կործաՊատմութեան ընթացքին հաւատքի շատ մարդիկ կործա----
նած են.նած են.նած են.նած են.    մարդիկ` որոնք աճած են իրենց հաւատքին մէջ, եւ ձեռք մարդիկ` որոնք աճած են իրենց հաւատքին մէջ, եւ ձեռք մարդիկ` որոնք աճած են իրենց հաւատքին մէջ, եւ ձեռք մարդիկ` որոնք աճած են իրենց հաւատքին մէջ, եւ ձեռք 
ձգած իրենց այդ աճումին համար դարձած են յանձնապաստան ձգած իրենց այդ աճումին համար դարձած են յանձնապաստան ձգած իրենց այդ աճումին համար դարձած են յանձնապաստան ձգած իրենց այդ աճումին համար դարձած են յանձնապաստան 
((((յոյսը իր անձին վրայ դրած անձ) ու ամբարհաւաճ յոյսը իր անձին վրայ դրած անձ) ու ամբարհաւաճ յոյսը իր անձին վրայ դրած անձ) ու ամբարհաւաճ յոյսը իր անձին վրայ դրած անձ) ու ամբարհաւաճ 
((((ինքնահաւան): Հետեւաբար, չի բաւեր աճիլ մեր հաւատքին մէջ, ինքնահաւան): Հետեւաբար, չի բաւեր աճիլ մեր հաւատքին մէջ, ինքնահաւան): Հետեւաբար, չի բաւեր աճիլ մեր հաւատքին մէջ, ինքնահաւան): Հետեւաբար, չի բաւեր աճիլ մեր հաւատքին մէջ, 
այլ նաեւ պէտք է աճիլ մեր խոնարհութեան ու հեզութեան այլ նաեւ պէտք է աճիլ մեր խոնարհութեան ու հեզութեան այլ նաեւ պէտք է աճիլ մեր խոնարհութեան ու հեզութեան այլ նաեւ պէտք է աճիլ մեր խոնարհութեան ու հեզութեան մէջ, մէջ, մէջ, մէջ, 
մեր համեստութեան ու ազնուութեան մէջ: Հաւատքը կը քանդէ մեր համեստութեան ու ազնուութեան մէջ: Հաւատքը կը քանդէ մեր համեստութեան ու ազնուութեան մէջ: Հաւատքը կը քանդէ մեր համեստութեան ու ազնուութեան մէջ: Հաւատքը կը քանդէ 
մեզ եթէ երբեք հեզ ու խոնարհ չենք: Պօղոս առաքեալին թուած մեզ եթէ երբեք հեզ ու խոնարհ չենք: Պօղոս առաքեալին թուած մեզ եթէ երբեք հեզ ու խոնարհ չենք: Պօղոս առաքեալին թուած մեզ եթէ երբեք հեզ ու խոնարհ չենք: Պօղոս առաքեալին թուած 
Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն երրորդը` հաւատքի պարգեւն Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն երրորդը` հաւատքի պարգեւն Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն երրորդը` հաւատքի պարգեւն Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն երրորդը` հաւատքի պարգեւն 
է (Ա.Կորնթացիս 12.9): Եթէ մէկը ունի Սուրբ Հոգիին հաւատքի է (Ա.Կորնթացիս 12.9): Եթէ մէկը ունի Սուրբ Հոգիին հաւատքի է (Ա.Կորնթացիս 12.9): Եթէ մէկը ունի Սուրբ Հոգիին հաւատքի է (Ա.Կորնթացիս 12.9): Եթէ մէկը ունի Սուրբ Հոգիին հաւատքի 
պարգեւը, եւ սակայն չունի Սուրպարգեւը, եւ սակայն չունի Սուրպարգեւը, եւ սակայն չունի Սուրպարգեւը, եւ սակայն չունի Սուրբ Հոգիին հեզութեան պտուղը բ Հոգիին հեզութեան պտուղը բ Հոգիին հեզութեան պտուղը բ Հոգիին հեզութեան պտուղը 
((((Գաղատացիս 5.23)` ինքզինք կը կործանէ: ԱյոԳաղատացիս 5.23)` ինքզինք կը կործանէ: ԱյոԳաղատացիս 5.23)` ինքզինք կը կործանէ: ԱյոԳաղատացիս 5.23)` ինքզինք կը կործանէ: Այո´, ´, ´, ´, Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին 
պարգեւները ունեցող մարդը` եթէ չունի Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունեցող մարդը` եթէ չունի Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունեցող մարդը` եթէ չունի Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունեցող մարդը` եթէ չունի Սուրբ Հոգիին 
պտուղները` կը կործանի. երեւակայեցէք պահ մը որ մէկը պտուղները` կը կործանի. երեւակայեցէք պահ մը որ մէկը պտուղները` կը կործանի. երեւակայեցէք պահ մը որ մէկը պտուղները` կը կործանի. երեւակայեցէք պահ մը որ մէկը 
բժշկութեան պարգեւ ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ի՞նչ կը բժշկութեան պարգեւ ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ի՞նչ կը բժշկութեան պարգեւ ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ի՞նչ կը բժշկութեան պարգեւ ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ի՞նչ կը 
պատահի անոր եթէ կարեպատահի անոր եթէ կարեպատահի անոր եթէ կարեպատահի անոր եթէ կարենայ բժշկել անձ մը Յիսուսի անունով. նայ բժշկել անձ մը Յիսուսի անունով. նայ բժշկել անձ մը Յիսուսի անունով. նայ բժշկել անձ մը Յիսուսի անունով. 
չի՞ հպարտանար, չի՞ գոռոզանար: Ի՞նչ կը պատահի եթէ մէկը չի՞ հպարտանար, չի՞ գոռոզանար: Ի՞նչ կը պատահի եթէ մէկը չի՞ հպարտանար, չի՞ գոռոզանար: Ի՞նչ կը պատահի եթէ մէկը չի՞ հպարտանար, չի՞ գոռոզանար: Ի՞նչ կը պատահի եթէ մէկը 
անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւը ունի, եւ սակայն Սուրբ անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւը ունի, եւ սակայն Սուրբ անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւը ունի, եւ սակայն Սուրբ անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւը ունի, եւ սակայն Սուրբ 
Հոգիին հեզութեան պտուղը չունի. ինքզինք ուրիշներէն տարբեր Հոգիին հեզութեան պտուղը չունի. ինքզինք ուրիշներէն տարբեր Հոգիին հեզութեան պտուղը չունի. ինքզինք ուրիշներէն տարբեր Հոգիին հեզութեան պտուղը չունի. ինքզինք ուրիշներէն տարբեր 
պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշներուն հետ պիտի չհամեմատէ՞պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշներուն հետ պիտի չհամեմատէ՞պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշներուն հետ պիտի չհամեմատէ՞պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշներուն հետ պիտի չհամեմատէ՞, , , , 
եւ ինքզինք ուրիշներէն գերազանց պիտի չսեպէ՞: Ի՞նչ կը եւ ինքզինք ուրիշներէն գերազանց պիտի չսեպէ՞: Ի՞նչ կը եւ ինքզինք ուրիշներէն գերազանց պիտի չսեպէ՞: Ի՞նչ կը եւ ինքզինք ուրիշներէն գերազանց պիտի չսեպէ՞: Ի՞նչ կը 
պատահի եթէ մէկը հոգեւոր գիտութեան հասած ըլլալու եւ պատահի եթէ մէկը հոգեւոր գիտութեան հասած ըլլալու եւ պատահի եթէ մէկը հոգեւոր գիտութեան հասած ըլլալու եւ պատահի եթէ մէկը հոգեւոր գիտութեան հասած ըլլալու եւ 
ուսուցանելու պարգեւը ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ինքզինք ուսուցանելու պարգեւը ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ինքզինք ուսուցանելու պարգեւը ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ինքզինք ուսուցանելու պարգեւը ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ինքզինք 
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ուրիշէն գիտուն եւ ուրիշները տգէտ պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշէն գիտուն եւ ուրիշները տգէտ պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշէն գիտուն եւ ուրիշները տգէտ պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշէն գիտուն եւ ուրիշները տգէտ պիտի չնկատէ՞, ինքզինք 
իմաստուն եւ ուրիշները յիմար պիտի չանուանիմաստուն եւ ուրիշները յիմար պիտի չանուանիմաստուն եւ ուրիշները յիմար պիտի չանուանիմաստուն եւ ուրիշները յիմար պիտի չանուանէ՞: Բնաւ պարգեւ է՞: Բնաւ պարգեւ է՞: Բնաւ պարգեւ է՞: Բնաւ պարգեւ 
պէտք չէ խնդրել` եթէ երբեք Սուրբ Հոգիին հեզութեան, խոնարպէտք չէ խնդրել` եթէ երբեք Սուրբ Հոգիին հեզութեան, խոնարպէտք չէ խնդրել` եթէ երբեք Սուրբ Հոգիին հեզութեան, խոնարպէտք չէ խնդրել` եթէ երբեք Սուրբ Հոգիին հեզութեան, խոնար----
հութեան, ազնուութեան, ժուժկալութեան եւ միւս պտուղները հութեան, ազնուութեան, ժուժկալութեան եւ միւս պտուղները հութեան, ազնուութեան, ժուժկալութեան եւ միւս պտուղները հութեան, ազնուութեան, ժուժկալութեան եւ միւս պտուղները 
չունինք (Գաղատացիս 5.22չունինք (Գաղատացիս 5.22չունինք (Գաղատացիս 5.22չունինք (Գաղատացիս 5.22----23): 23): 23): 23): Ո՞ր մարդը չի հպարտանար եթէ Ո՞ր մարդը չի հպարտանար եթէ Ո՞ր մարդը չի հպարտանար եթէ Ո՞ր մարդը չի հպարտանար եթէ 
հրաշք մը գործէ եւ ինք խոնարհ չէ: Ո՞ր մարդը չի գոռոզանար հրաշք մը գործէ եւ ինք խոնարհ չէ: Ո՞ր մարդը չի գոռոզանար հրաշք մը գործէ եւ ինք խոնարհ չէ: Ո՞ր մարդը չի գոռոզանար հրաշք մը գործէ եւ ինք խոնարհ չէ: Ո՞ր մարդը չի գոռոզանար 
եթէ լաւ ուսուցանողեթէ լաւ ուսուցանողեթէ լաւ ուսուցանողեթէ լաւ ուսուցանող    է, բայց ազնիւ չէ:է, բայց ազնիւ չէ:է, բայց ազնիւ չէ:է, բայց ազնիւ չէ:    

Պարգեւները` Տիրոջ կողմէ մեզի տրուածներն են, մինչդեռ Պարգեւները` Տիրոջ կողմէ մեզի տրուածներն են, մինչդեռ Պարգեւները` Տիրոջ կողմէ մեզի տրուածներն են, մինչդեռ Պարգեւները` Տիրոջ կողմէ մեզի տրուածներն են, մինչդեռ 
պտուղները` նոյնինքն Տէրն է որ ինքզինք մեզի կը շնորհէ ու մեր պտուղները` նոյնինքն Տէրն է որ ինքզինք մեզի կը շնորհէ ու մեր պտուղները` նոյնինքն Տէրն է որ ինքզինք մեզի կը շնորհէ ու մեր պտուղները` նոյնինքն Տէրն է որ ինքզինք մեզի կը շնորհէ ու մեր 
մէջ կը բնակի. ահա թէ ինչու, ան որ ունի պարգեւը առանց մէջ կը բնակի. ահա թէ ինչու, ան որ ունի պարգեւը առանց մէջ կը բնակի. ահա թէ ինչու, ան որ ունի պարգեւը առանց մէջ կը բնակի. ահա թէ ինչու, ան որ ունի պարգեւը առանց 
ունենալու Պարգեւատուն` կը կործանի:ունենալու Պարգեւատուն` կը կործանի:ունենալու Պարգեւատուն` կը կործանի:ունենալու Պարգեւատուն` կը կործանի:    

    
10) 10) 10) 10) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել ԱստՄեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել ԱստՄեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել ԱստՄեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ կամքը, ուծոյ կամքը, ուծոյ կամքը, ուծոյ կամքը, 

միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:    
    
Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կամքը փոխելը չէ, այլ` մեր Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կամքը փոխելը չէ, այլ` մեր Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կամքը փոխելը չէ, այլ` մեր Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կամքը փոխելը չէ, այլ` մեր 

կամքը փոխելը եւ զանիկա Աստուծոյ կամքին ենթակայ դարձկամքը փոխելը եւ զանիկա Աստուծոյ կամքին ենթակայ դարձկամքը փոխելը եւ զանիկա Աստուծոյ կամքին ենթակայ դարձկամքը փոխելը եւ զանիկա Աստուծոյ կամքին ենթակայ դարձըըըը----
նելը:նելը:նելը:նելը:    

Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ միտքը փոխելը չէ, այլ` Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ միտքը փոխելը չէ, այլ` Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ միտքը փոխելը չէ, այլ` Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ միտքը փոխելը չէ, այլ` 
մեմեմեմե´́́́ր միտքն ու մտքի մտածումները փոխելը եւ զանոնք ր միտքն ու մտքի մտածումները փոխելը եւ զանոնք ր միտքն ու մտքի մտածումները փոխելը եւ զանոնք ր միտքն ու մտքի մտածումները փոխելը եւ զանոնք 
ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ մտքին ու մտածումներուն հետ փոխանակելը:յ մտքին ու մտածումներուն հետ փոխանակելը:յ մտքին ու մտածումներուն հետ փոխանակելը:յ մտքին ու մտածումներուն հետ փոխանակելը:    

Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ ծրագիրը փոխելը չէ, այլ` Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ ծրագիրը փոխելը չէ, այլ` Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ ծրագիրը փոխելը չէ, այլ` Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ ծրագիրը փոխելը չէ, այլ` 
մեր սեփական ծրագիրներէն հրաժարիլը եւ Աստուծոյ մեր սեփական ծրագիրներէն հրաժարիլը եւ Աստուծոյ մեր սեփական ծրագիրներէն հրաժարիլը եւ Աստուծոյ մեր սեփական ծրագիրներէն հրաժարիլը եւ Աստուծոյ 
ծրագիրներուն առաջնահերթութիւն տալը:ծրագիրներուն առաջնահերթութիւն տալը:ծրագիրներուն առաջնահերթութիւն տալը:ծրագիրներուն առաջնահերթութիւն տալը:    

Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ որոշումները փոխելը չէ, Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ որոշումները փոխելը չէ, Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ որոշումները փոխելը չէ, Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ որոշումները փոխելը չէ, 
այլ` մեր որոշումները անտեսելը եւ Աստայլ` մեր որոշումները անտեսելը եւ Աստայլ` մեր որոշումները անտեսելը եւ Աստայլ` մեր որոշումները անտեսելը եւ Աստուծոյ որոշումները ուծոյ որոշումները ուծոյ որոշումները ուծոյ որոշումները 
ճանչնալը եւ անոնց գործադրման նուիրուիլը:ճանչնալը եւ անոնց գործադրման նուիրուիլը:ճանչնալը եւ անոնց գործադրման նուիրուիլը:ճանչնալը եւ անոնց գործադրման նուիրուիլը:    

    
11) 11) 11) 11) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը 

սիրենք:սիրենք:սիրենք:սիրենք:    
    
Վստահաբար: Երբ կ'աղօթենք որ Աստուած փոխէ կամ Վստահաբար: Երբ կ'աղօթենք որ Աստուած փոխէ կամ Վստահաբար: Երբ կ'աղօթենք որ Աստուած փոխէ կամ Վստահաբար: Երբ կ'աղօթենք որ Աստուած փոխէ կամ 

փոխակերպէ մեր նմանը եւ զանիկա փոխակերպէ Քրիստոսի փոխակերպէ մեր նմանը եւ զանիկա փոխակերպէ Քրիստոսի փոխակերպէ մեր նմանը եւ զանիկա փոխակերպէ Քրիստոսի փոխակերպէ մեր նմանը եւ զանիկա փոխակերպէ Քրիստոսի 
պատկերին` Աստուած սիրով եւ ուրախութեամբ կը լսէպատկերին` Աստուած սիրով եւ ուրախութեամբ կը լսէպատկերին` Աստուած սիրով եւ ուրախութեամբ կը լսէպատկերին` Աստուած սիրով եւ ուրախութեամբ կը լսէ    նման նման նման նման 
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աղօթք: Հարկաւ եթէ կ'աղօթենք անձի մը փոփոխութեան կամ աղօթք: Հարկաւ եթէ կ'աղօթենք անձի մը փոփոխութեան կամ աղօթք: Հարկաւ եթէ կ'աղօթենք անձի մը փոփոխութեան կամ աղօթք: Հարկաւ եթէ կ'աղօթենք անձի մը փոփոխութեան կամ 
փոխակերպումին համար եւ անձը չի փոխուիր, այդ չի նշանափոխակերպումին համար եւ անձը չի փոխուիր, այդ չի նշանափոխակերպումին համար եւ անձը չի փոխուիր, այդ չի նշանափոխակերպումին համար եւ անձը չի փոխուիր, այդ չի նշանա----
կեր թէ Աստուած չի պատասխաներ նման աղօթքներու, այլ կը կեր թէ Աստուած չի պատասխաներ նման աղօթքներու, այլ կը կեր թէ Աստուած չի պատասխաներ նման աղօթքներու, այլ կը կեր թէ Աստուած չի պատասխաներ նման աղօթքներու, այլ կը 
նշանակէ, թէ ենթական, այսինքն` անձը որուն համար կ'աղօնշանակէ, թէ ենթական, այսինքն` անձը որուն համար կ'աղօնշանակէ, թէ ենթական, այսինքն` անձը որուն համար կ'աղօնշանակէ, թէ ենթական, այսինքն` անձը որուն համար կ'աղօ----
թենք` իթենք` իթենք` իթենք` ի´́́́նք պատրաստ չէ կամ չ'ուզեր փոխունք պատրաստ չէ կամ չ'ուզեր փոխունք պատրաստ չէ կամ չ'ուզեր փոխունք պատրաստ չէ կամ չ'ուզեր փոխուիլ:իլ:իլ:իլ:    

    
12) 12) 12) 12) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք 

սիրեր:սիրեր:սիրեր:սիրեր:    
    
ՈՈՈՈ´́́́չ: Աստուած մեր մատուցած աղօթքներուն իբրեւ չ: Աստուած մեր մատուցած աղօթքներուն իբրեւ չ: Աստուած մեր մատուցած աղօթքներուն իբրեւ չ: Աստուած մեր մատուցած աղօթքներուն իբրեւ 

հետեւանք, չի փոխեր այն մարդիկը որոնց չենք սիրեր: Զանոնք հետեւանք, չի փոխեր այն մարդիկը որոնց չենք սիրեր: Զանոնք հետեւանք, չի փոխեր այն մարդիկը որոնց չենք սիրեր: Զանոնք հետեւանք, չի փոխեր այն մարդիկը որոնց չենք սիրեր: Զանոնք 
փոխելու համար եւ զանոնք փոխելէ առաջ` նախ մեփոխելու համար եւ զանոնք փոխելէ առաջ` նախ մեփոխելու համար եւ զանոնք փոխելէ առաջ` նախ մեփոխելու համար եւ զանոնք փոխելէ առաջ` նախ մե´́́́զ պէտք է զ պէտք է զ պէտք է զ պէտք է 
փոխէ, սորվեցնելով մեզի սիրել մեր նմանը. ոփոխէ, սորվեցնելով մեզի սիրել մեր նմանը. ոփոխէ, սորվեցնելով մեզի սիրել մեր նմանը. ոփոխէ, սորվեցնելով մեզի սիրել մեր նմանը. որովհետեւ աղօթք րովհետեւ աղօթք րովհետեւ աղօթք րովհետեւ աղօթք 
մը որ կը բխի իր նմանը ատող սրտէ մը` չիմը որ կը բխի իր նմանը ատող սրտէ մը` չիմը որ կը բխի իր նմանը ատող սրտէ մը` չիմը որ կը բխի իր նմանը ատող սրտէ մը` չի´ ´ ´ ´ հասնիր երկինք, եւ հասնիր երկինք, եւ հասնիր երկինք, եւ հասնիր երկինք, եւ 
եթէ հասնի` չիեթէ հասնի` չիեթէ հասնի` չիեթէ հասնի` չի´ ´ ´ ´ պատասխանուիր երկնքի Գահակալին կողմէ: պատասխանուիր երկնքի Գահակալին կողմէ: պատասխանուիր երկնքի Գահակալին կողմէ: պատասխանուիր երկնքի Գահակալին կողմէ: 
Ես կը նախընտրեմ, որ նախ աղօթենք, որ Աստուած մարդասէր Ես կը նախընտրեմ, որ նախ աղօթենք, որ Աստուած մարդասէր Ես կը նախընտրեմ, որ նախ աղօթենք, որ Աստուած մարդասէր Ես կը նախընտրեմ, որ նախ աղօթենք, որ Աստուած մարդասէր 
սիսիսիսի´́́́րտ տայ մեզի, որովհետեւ մեր աղօթքներուն պատասխանրտ տայ մեզի, որովհետեւ մեր աղօթքներուն պատասխանրտ տայ մեզի, որովհետեւ մեր աղօթքներուն պատասխանրտ տայ մեզի, որովհետեւ մեր աղօթքներուն պատասխան----
ուիլը պայմանաւորուած է մեր ուիլը պայմանաւորուած է մեր ուիլը պայմանաւորուած է մեր ուիլը պայմանաւորուած է մեր մարդասիրութեամբ:մարդասիրութեամբ:մարդասիրութեամբ:մարդասիրութեամբ:    

    
13) 13) 13) 13) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող 

դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:    
    
Որոշ պարագաներու հաւանաբար կրնանք փոխել: Բայց Որոշ պարագաներու հաւանաբար կրնանք փոխել: Բայց Որոշ պարագաներու հաւանաբար կրնանք փոխել: Բայց Որոշ պարագաներու հաւանաբար կրնանք փոխել: Բայց 

կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը մեզ շրջապատող կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը մեզ շրջապատող կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը մեզ շրջապատող կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը մեզ շրջապատող 
կացութիւնը կամ պայմանները փոխելը չէ, այլ` մեզ փոխելն ու կացութիւնը կամ պայմանները փոխելը չէ, այլ` մեզ փոխելն ու կացութիւնը կամ պայմանները փոխելը չէ, այլ` մեզ փոխելն ու կացութիւնը կամ պայմանները փոխելը չէ, այլ` մեզ փոխելն ու 
պպպպատրաստելն է մեզ շրջապատող կացութեանց դիմագրաւուատրաստելն է մեզ շրջապատող կացութեանց դիմագրաւուատրաստելն է մեզ շրջապատող կացութեանց դիմագրաւուատրաստելն է մեզ շրջապատող կացութեանց դիմագրաւու----
մին համար: մին համար: մին համար: մին համար: Օտար հեղինակ մը Օտար հեղինակ մը Օտար հեղինակ մը Օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Աղօթքը չէ որ որոշ Աղօթքը չէ որ որոշ Աղօթքը չէ որ որոշ Աղօթքը չէ որ որոշ 
բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ ես եմ որ որոշ 
բաներ կը փոխեմբաներ կը փոխեմբաներ կը փոխեմբաներ կը փոխեմ»»»»::::    

    
14) 14) 14) 14) Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ 

Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէԱստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէԱստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէԱստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ::::    
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Շատեր երբ հանդիպին փորձութեան մը, կ'աղօթեն անոր Շատեր երբ հանդիպին փորձութեան մը, կ'աղօթեն անոր Շատեր երբ հանդիպին փորձութեան մը, կ'աղօթեն անոր Շատեր երբ հանդիպին փորձութեան մը, կ'աղօթեն անոր 
հեռացման համար. բայց Աստուած չ'ուզեր որ աղօթենք անոր հեռացման համար. բայց Աստուած չ'ուզեր որ աղօթենք անոր հեռացման համար. բայց Աստուած չ'ուզեր որ աղօթենք անոր հեռացման համար. բայց Աստուած չ'ուզեր որ աղօթենք անոր 
հեռացումին համար, այլ կ'ուզէ որ աղօթենք` փորձութեանց հեռացումին համար, այլ կ'ուզէ որ աղօթենք` փորձութեանց հեռացումին համար, այլ կ'ուզէ որ աղօթենք` փորձութեանց հեռացումին համար, այլ կ'ուզէ որ աղօթենք` փորձութեանց 
դիմաց մեր անձերուն հզօրացման համար, մեր հաւատքին դիմաց մեր անձերուն հզօրացման համար, մեր հաւատքին դիմաց մեր անձերուն հզօրացման համար, մեր հաւատքին դիմաց մեր անձերուն հզօրացման համար, մեր հաւատքին 
ամրապնդման համար:ամրապնդման համար:ամրապնդման համար:ամրապնդման համար:    

    
15) 15) 15) 15) Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համՊէ՞տք է աղօթել մէկու մը համՊէ՞տք է աղօթել մէկու մը համՊէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ:ար որ մեզ կ'ատէ:ար որ մեզ կ'ատէ:ար որ մեզ կ'ատէ:    
    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´: ´: ´: ´: Եթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն հաԵթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն հաԵթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն հաԵթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն հա----

մար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը փոխուինք մար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը փոխուինք մար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը փոխուինք մար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը փոխուինք 
ու կը փոխակերպուինք, կը սրբուինք ու սրբութեան կը ու կը փոխակերպուինք, կը սրբուինք ու սրբութեան կը ու կը փոխակերպուինք, կը սրբուինք ու սրբութեան կը ու կը փոխակերպուինք, կը սրբուինք ու սրբութեան կը 
հասնինք, որովհետեւ մեզ ատողներուն համար աղօթելը` մեզ հասնինք, որովհետեւ մեզ ատողներուն համար աղօթելը` մեզ հասնինք, որովհետեւ մեզ ատողներուն համար աղօթելը` մեզ հասնինք, որովհետեւ մեզ ատողներուն համար աղօթելը` մեզ 
սրբութեան կ'առաջնորդէ: Մարդ սրբուսրբութեան կ'առաջնորդէ: Մարդ սրբուսրբութեան կ'առաջնորդէ: Մարդ սրբուսրբութեան կ'առաջնորդէ: Մարդ սրբութեան չի հասնիր աղօթեթեան չի հասնիր աղօթեթեան չի հասնիր աղօթեթեան չի հասնիր աղօթե----
լով զինք սիրողներուն համար կամ բարիք ընելով` իրեն բարիք լով զինք սիրողներուն համար կամ բարիք ընելով` իրեն բարիք լով զինք սիրողներուն համար կամ բարիք ընելով` իրեն բարիք լով զինք սիրողներուն համար կամ բարիք ընելով` իրեն բարիք 
ընողներուն: Սրբութեան կը հասնինք, երբ կ'աղօթենք մեզ աընողներուն: Սրբութեան կը հասնինք, երբ կ'աղօթենք մեզ աընողներուն: Սրբութեան կը հասնինք, երբ կ'աղօթենք մեզ աընողներուն: Սրբութեան կը հասնինք, երբ կ'աղօթենք մեզ ա----
տողներուն համար, եւ բարիք կ'ընենք` մեզի չարիք ընողներուն: տողներուն համար, եւ բարիք կ'ընենք` մեզի չարիք ընողներուն: տողներուն համար, եւ բարիք կ'ընենք` մեզի չարիք ընողներուն: տողներուն համար, եւ բարիք կ'ընենք` մեզի չարիք ընողներուն: 
Մեզի չարիք ընողներն են որ մեզ Աստուծոյ հարազատ պատՄեզի չարիք ընողներն են որ մեզ Աստուծոյ հարազատ պատՄեզի չարիք ընողներն են որ մեզ Աստուծոյ հարազատ պատՄեզի չարիք ընողներն են որ մեզ Աստուծոյ հարազատ պատ----
կերը կը դարձնեն,կերը կը դարձնեն,կերը կը դարձնեն,կերը կը դարձնեն,    եթէ երբեք անոնց չարիքները փոխարինենք եթէ երբեք անոնց չարիքները փոխարինենք եթէ երբեք անոնց չարիքները փոխարինենք եթէ երբեք անոնց չարիքները փոխարինենք 
բարիքներով:բարիքներով:բարիքներով:բարիքներով:    

    
16) 16) 16) 16) Երբ կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:Երբ կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:Երբ կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:Երբ կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:    
    
Աղօթելով, Աստուծոյ չէ որ բարիք ըրած կ'ըլլանք, այլ` մեր Աղօթելով, Աստուծոյ չէ որ բարիք ըրած կ'ըլլանք, այլ` մեր Աղօթելով, Աստուծոյ չէ որ բարիք ըրած կ'ըլլանք, այլ` մեր Աղօթելով, Աստուծոյ չէ որ բարիք ըրած կ'ըլլանք, այլ` մեր 

անձերուն: Մենք չենք աղօթեր` որովհետեւ Աստուած մեր անձերուն: Մենք չենք աղօթեր` որովհետեւ Աստուած մեր անձերուն: Մենք չենք աղօթեր` որովհետեւ Աստուած մեր անձերուն: Մենք չենք աղօթեր` որովհետեւ Աստուած մեր 
աղօթքին կարիքը ունի, այլ կ'աղօթենք` որովհետեաղօթքին կարիքը ունի, այլ կ'աղօթենք` որովհետեաղօթքին կարիքը ունի, այլ կ'աղօթենք` որովհետեաղօթքին կարիքը ունի, այլ կ'աղօթենք` որովհետեւ մեւ մեւ մեւ մե´́́́նք նք նք նք 
աղօթքի կարիքը ունինք: Աստուած պէտք չունի մեզի. մեաղօթքի կարիքը ունինք: Աստուած պէտք չունի մեզի. մեաղօթքի կարիքը ունինք: Աստուած պէտք չունի մեզի. մեաղօթքի կարիքը ունինք: Աստուած պէտք չունի մեզի. մե´́́́նք նք նք նք 
պէտք ունինք իրեն: Ոպէտք ունինք իրեն: Ոպէտք ունինք իրեն: Ոպէտք ունինք իրեն: Ո´́́́չ Աստուծոյ փառքը կ'աւելնայ եթէ չ Աստուծոյ փառքը կ'աւելնայ եթէ չ Աստուծոյ փառքը կ'աւելնայ եթէ չ Աստուծոյ փառքը կ'աւելնայ եթէ 
աղօթենք, եւ ոաղօթենք, եւ ոաղօթենք, եւ ոաղօթենք, եւ ո´́́́չ ալ անոր փառքէն բան մը կը պակսի եթէ չ ալ անոր փառքէն բան մը կը պակսի եթէ չ ալ անոր փառքէն բան մը կը պակսի եթէ չ ալ անոր փառքէն բան մը կը պակսի եթէ 
չաղօթենք: Մեչաղօթենք: Մեչաղօթենք: Մեչաղօթենք: Մե´́́́նք է որ կը փառաւորուինք ու կը պատուըուինք, նք է որ կը փառաւորուինք ու կը պատուըուինք, նք է որ կը փառաւորուինք ու կը պատուըուինք, նք է որ կը փառաւորուինք ու կը պատուըուինք, 
երբ աղօթքով կը փառաւորենք ու կը պատուերբ աղօթքով կը փառաւորենք ու կը պատուերբ աղօթքով կը փառաւորենք ու կը պատուերբ աղօթքով կը փառաւորենք ու կը պատուենք զԱստուած: ենք զԱստուած: ենք զԱստուած: ենք զԱստուած: 
ՄեՄեՄեՄե´́́́նք է որ կը մեծնանք, երբ կը մեծարենք զԱստուած: Յիսուս նք է որ կը մեծնանք, երբ կը մեծարենք զԱստուած: Յիսուս նք է որ կը մեծնանք, երբ կը մեծարենք զԱստուած: Յիսուս նք է որ կը մեծնանք, երբ կը մեծարենք զԱստուած: Յիսուս 
աղօթել սորվեցուց մեզի, ոաղօթել սորվեցուց մեզի, ոաղօթել սորվեցուց մեզի, ոաղօթել սորվեցուց մեզի, ո´́́́չ թէ որովհետեւ պէտք ունի մեր չ թէ որովհետեւ պէտք ունի մեր չ թէ որովհետեւ պէտք ունի մեր չ թէ որովհետեւ պէտք ունի մեր 
աղօթքին, այլ որովհետեւ մեաղօթքին, այլ որովհետեւ մեաղօթքին, այլ որովհետեւ մեաղօթքին, այլ որովհետեւ մե´́́́նք պէտք ունինք աղօթքի ու նք պէտք ունինք աղօթքի ու նք պէտք ունինք աղօթքի ու նք պէտք ունինք աղօթքի ու 
աղօթելու:աղօթելու:աղօթելու:աղօթելու:    
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17) 17) 17) 17) Կրնա՞նք աղօթել որ Կրնա՞նք աղօթել որ Կրնա՞նք աղօթել որ Կրնա՞նք աղօթել որ Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:    
    
Եթէ ուզենք` կրնաԵթէ ուզենք` կրնաԵթէ ուզենք` կրնաԵթէ ուզենք` կրնա´́́́նք, բնք, բնք, բնք, բայց սխալ է նման աղօթք այց սխալ է նման աղօթք այց սխալ է նման աղօթք այց սխալ է նման աղօթք 

մատուցելը, որովհետեւ աղօթքին նպատակը Սատանան մեզմէ մատուցելը, որովհետեւ աղօթքին նպատակը Սատանան մեզմէ մատուցելը, որովհետեւ աղօթքին նպատակը Սատանան մեզմէ մատուցելը, որովհետեւ աղօթքին նպատակը Սատանան մեզմէ 
հեռու պահելը չէ, այլ` մեզ անոր դէմ յաղթող դարձնելը: Իսկ հեռու պահելը չէ, այլ` մեզ անոր դէմ յաղթող դարձնելը: Իսկ հեռու պահելը չէ, այլ` մեզ անոր դէմ յաղթող դարձնելը: Իսկ հեռու պահելը չէ, այլ` մեզ անոր դէմ յաղթող դարձնելը: Իսկ 
աղօթքը ի՞նչպէս կրնայ մեզ յաղթող դարձնել Սատանային դէմ: աղօթքը ի՞նչպէս կրնայ մեզ յաղթող դարձնել Սատանային դէմ: աղօթքը ի՞նչպէս կրնայ մեզ յաղթող դարձնել Սատանային դէմ: աղօթքը ի՞նչպէս կրնայ մեզ յաղթող դարձնել Սատանային դէմ: 
Երբ աղօթական կեանք կ'ապրինք, մեր միտքն ու հոգին արթուն Երբ աղօթական կեանք կ'ապրինք, մեր միտքն ու հոգին արթուն Երբ աղօթական կեանք կ'ապրինք, մեր միտքն ու հոգին արթուն Երբ աղօթական կեանք կ'ապրինք, մեր միտքն ու հոգին արթուն 
կը մնան եւ կարող կը մնան եւ կարող կը մնան եւ կարող կը մնան եւ կարող կը դառնանք տեսնելու Չարին կողմէ լարկը դառնանք տեսնելու Չարին կողմէ լարկը դառնանք տեսնելու Չարին կողմէ լարկը դառնանք տեսնելու Չարին կողմէ լար----
ուած ծուղակները եւ կը զգուշանանք անոնցմէ: Երբ կ'աղօթենք, ուած ծուղակները եւ կը զգուշանանք անոնցմէ: Երբ կ'աղօթենք, ուած ծուղակները եւ կը զգուշանանք անոնցմէ: Երբ կ'աղօթենք, ուած ծուղակները եւ կը զգուշանանք անոնցմէ: Երբ կ'աղօթենք, 
Յիսուս իր հրեշտակներուն պատուէր կու տայ պաշտպանելու Յիսուս իր հրեշտակներուն պատուէր կու տայ պաշտպանելու Յիսուս իր հրեշտակներուն պատուէր կու տայ պաշտպանելու Յիսուս իր հրեշտակներուն պատուէր կու տայ պաշտպանելու 
մեզ ընդդէմ ամէն տեսակի դիւային յարձակումներու: Երբ մեզ ընդդէմ ամէն տեսակի դիւային յարձակումներու: Երբ մեզ ընդդէմ ամէն տեսակի դիւային յարձակումներու: Երբ մեզ ընդդէմ ամէն տեսակի դիւային յարձակումներու: Երբ 
կ'աղօթենք, Աստուած մեր շուրջ ցանկապատ կը դնէ, որպէսզի կ'աղօթենք, Աստուած մեր շուրջ ցանկապատ կը դնէ, որպէսզի կ'աղօթենք, Աստուած մեր շուրջ ցանկապատ կը դնէ, որպէսզի կ'աղօթենք, Աստուած մեր շուրջ ցանկապատ կը դնէ, որպէսզի 
արգիլէարգիլէարգիլէարգիլէ    Չարին մուտքը մեր կեանքերէն ներս:Չարին մուտքը մեր կեանքերէն ներս:Չարին մուտքը մեր կեանքերէն ներս:Չարին մուտքը մեր կեանքերէն ներս:    

Աղօթքը մեզ տոկոԱղօթքը մեզ տոկոԱղօթքը մեզ տոկոԱղօթքը մեզ տոկո´́́́ւն կը պահէ Սատանային յարձակումնեւն կը պահէ Սատանային յարձակումնեւն կը պահէ Սատանային յարձակումնեւն կը պահէ Սատանային յարձակումնե----
րուն ու փորձութիւններուն դէմ: Յարձակումներն ու փորձուրուն ու փորձութիւններուն դէմ: Յարձակումներն ու փորձուրուն ու փորձութիւններուն դէմ: Յարձակումներն ու փորձուրուն ու փորձութիւններուն դէմ: Յարձակումներն ու փորձու----
թիւնները բնականօրէն պիտի ըլլան: Խնդրել Աստուծմէ որ թիւնները բնականօրէն պիտի ըլլան: Խնդրել Աստուծմէ որ թիւնները բնականօրէն պիտի ըլլան: Խնդրել Աստուծմէ որ թիւնները բնականօրէն պիտի ըլլան: Խնդրել Աստուծմէ որ 
հեռու պահէ մեզմէ Սատանան, պիտի նշանակէր` խնդրել իրմէ հեռու պահէ մեզմէ Սատանան, պիտի նշանակէր` խնդրել իրմէ հեռու պահէ մեզմէ Սատանան, պիտի նշանակէր` խնդրել իրմէ հեռու պահէ մեզմէ Սատանան, պիտի նշանակէր` խնդրել իրմէ 
յարձակումներէ ոյարձակումներէ ոյարձակումներէ ոյարձակումներէ ու փորձութիւններէ զերծ կեանք մը: Բայց չէ՞ որ ւ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը: Բայց չէ՞ որ ւ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը: Բայց չէ՞ որ ւ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը: Բայց չէ՞ որ 
յարձակումներու ու փորձութիւններու հանդիպելով ու անոնց յարձակումներու ու փորձութիւններու հանդիպելով ու անոնց յարձակումներու ու փորձութիւններու հանդիպելով ու անոնց յարձակումներու ու փորձութիւններու հանդիպելով ու անոնց 
յաղթելով է որ կ'աճինք ու կը զօրանանք: Հետեւաբար, փոխայաղթելով է որ կ'աճինք ու կը զօրանանք: Հետեւաբար, փոխայաղթելով է որ կ'աճինք ու կը զօրանանք: Հետեւաբար, փոխայաղթելով է որ կ'աճինք ու կը զօրանանք: Հետեւաբար, փոխա----
նակ խնդրելու Աստուծմէ որ հեռացնէ մեզմէ Սատանան, նակ խնդրելու Աստուծմէ որ հեռացնէ մեզմէ Սատանան, նակ խնդրելու Աստուծմէ որ հեռացնէ մեզմէ Սատանան, նակ խնդրելու Աստուծմէ որ հեռացնէ մեզմէ Սատանան, 
ընդհակառակը, խնդրենք իրմէ որ զօրացնէ ու յաղթող դարձնէ ընդհակառակը, խնդրենք իրմէ որ զօրացնէ ու յաղթող դարձնէ ընդհակառակը, խնդրենք իրմէ որ զօրացնէ ու յաղթող դարձնէ ընդհակառակը, խնդրենք իրմէ որ զօրացնէ ու յաղթող դարձնէ 
մեմեմեմեզ ընդդէմ անոր յարձակումներուն:զ ընդդէմ անոր յարձակումներուն:զ ընդդէմ անոր յարձակումներուն:զ ընդդէմ անոր յարձակումներուն:    

    
18) 18) 18) 18) Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:    
    
ա) Աստուած իա) Աստուած իա) Աստուած իա) Աստուած ի´́́́նքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գորնքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գորնքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գորնքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գոր----

ծերուն: Ուստի, այոծերուն: Ուստի, այոծերուն: Ուստի, այոծերուն: Ուստի, այո´, ´, ´, ´, կրնանք աղօթել մեր գործերուն յաջողուկրնանք աղօթել մեր գործերուն յաջողուկրնանք աղօթել մեր գործերուն յաջողուկրնանք աղօթել մեր գործերուն յաջողու----
թեան համար: Բայց ի՞նչ կը նշանակէ աղօթել մեր գործերուն թեան համար: Բայց ի՞նչ կը նշանակէ աղօթել մեր գործերուն թեան համար: Բայց ի՞նչ կը նշանակէ աղօթել մեր գործերուն թեան համար: Բայց ի՞նչ կը նշանակէ աղօթել մեր գործերուն 
յաջողութեան յաջողութեան յաջողութեան յաջողութեան համար: Արդեօք կը նշանակէ անգործ տո՞ւնը համար: Արդեօք կը նշանակէ անգործ տո՞ւնը համար: Արդեօք կը նշանակէ անգործ տո՞ւնը համար: Արդեօք կը նշանակէ անգործ տո՞ւնը 
նստիլ, եւ սպասել որ Աստուած ի՞նք կատարէ մեր գործերը` մեր նստիլ, եւ սպասել որ Աստուած ի՞նք կատարէ մեր գործերը` մեր նստիլ, եւ սպասել որ Աստուած ի՞նք կատարէ մեր գործերը` մեր նստիլ, եւ սպասել որ Աստուած ի՞նք կատարէ մեր գործերը` մեր 
փոխարէն: Իրենց գործերուն յաջողութեան համար կրնան փոխարէն: Իրենց գործերուն յաջողութեան համար կրնան փոխարէն: Իրենց գործերուն յաջողութեան համար կրնան փոխարէն: Իրենց գործերուն յաջողութեան համար կրնան 
աղօթել միայն անոնք` որոնք գործիաղօթել միայն անոնք` որոնք գործիաղօթել միայն անոնք` որոնք գործիաղօթել միայն անոնք` որոնք գործի´ ´ ´ ´ մարդիկ են, աշխատոմարդիկ են, աշխատոմարդիկ են, աշխատոմարդիկ են, աշխատո´́́́ղ ղ ղ ղ 
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մարդիկ են: Աստուած աշխատողին քրտինքն է որ կ'օրհնէ, բայց մարդիկ են: Աստուած աշխատողին քրտինքն է որ կ'օրհնէ, բայց մարդիկ են: Աստուած աշխատողին քրտինքն է որ կ'օրհնէ, բայց մարդիկ են: Աստուած աշխատողին քրտինքն է որ կ'օրհնէ, բայց 
երերերերբ քրտինք չկայ` Աստուած ի՞նչը պիտի օրհնէ:բ քրտինք չկայ` Աստուած ի՞նչը պիտի օրհնէ:բ քրտինք չկայ` Աստուած ի՞նչը պիտի օրհնէ:բ քրտինք չկայ` Աստուած ի՞նչը պիտի օրհնէ:    

բ) Կան անգիտակից ու անչափահաս հաւատացեալներ, բ) Կան անգիտակից ու անչափահաս հաւատացեալներ, բ) Կան անգիտակից ու անչափահաս հաւատացեալներ, բ) Կան անգիտակից ու անչափահաս հաւատացեալներ, 
որոնք սակայն իրենք զիրենք ամենէն գիտակից ու ամենէն որոնք սակայն իրենք զիրենք ամենէն գիտակից ու ամենէն որոնք սակայն իրենք զիրենք ամենէն գիտակից ու ամենէն որոնք սակայն իրենք զիրենք ամենէն գիտակից ու ամենէն 
չափահաս հաւատացեալները կը սեպեն, եւ որոնք համոզուած չափահաս հաւատացեալները կը սեպեն, եւ որոնք համոզուած չափահաս հաւատացեալները կը սեպեն, եւ որոնք համոզուած չափահաս հաւատացեալները կը սեպեն, եւ որոնք համոզուած 
են ու միաժամանակ կ'ուսուցանեն, թէ Աստուած իեն ու միաժամանակ կ'ուսուցանեն, թէ Աստուած իեն ու միաժամանակ կ'ուսուցանեն, թէ Աստուած իեն ու միաժամանակ կ'ուսուցանեն, թէ Աստուած ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 
կատարէ մեր կատարէ մեր կատարէ մեր կատարէ մեր գործերը, կը բաւէ որ մենք աղօթքով մեր գործերը գործերը, կը բաւէ որ մենք աղօթքով մեր գործերը գործերը, կը բաւէ որ մենք աղօթքով մեր գործերը գործերը, կը բաւէ որ մենք աղօթքով մեր գործերը 
վստահինք ու յանձնենք իրեն: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը ճիշդ վստահինք ու յանձնենք իրեն: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը ճիշդ վստահինք ու յանձնենք իրեն: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը ճիշդ վստահինք ու յանձնենք իրեն: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը ճիշդ 
հակառակն է: Աստուած իհակառակն է: Աստուած իհակառակն է: Աստուած իհակառակն է: Աստուած ի´́́́նքն է որ իր գործը կը վստահի մեզի նքն է որ իր գործը կը վստահի մեզի նքն է որ իր գործը կը վստահի մեզի նքն է որ իր գործը կը վստահի մեզի 
եւ կը սպասէ որ կատարենք, եւ ոեւ կը սպասէ որ կատարենք, եւ ոեւ կը սպասէ որ կատարենք, եւ ոեւ կը սպասէ որ կատարենք, եւ ո´́́́չ թէ մենք, մեր գործերը կը չ թէ մենք, մեր գործերը կը չ թէ մենք, մեր գործերը կը չ թէ մենք, մեր գործերը կը 
յանձնենք իրեն եւ կը սպասենք որ զանոնք կատարյանձնենք իրեն եւ կը սպասենք որ զանոնք կատարյանձնենք իրեն եւ կը սպասենք որ զանոնք կատարյանձնենք իրեն եւ կը սպասենք որ զանոնք կատարէ: Մենք մեր է: Մենք մեր է: Մենք մեր է: Մենք մեր 
գործը չէ որ կը վստահինք ու կը յանձնենք Աստուծոյ, այլ` մեր գործը չէ որ կը վստահինք ու կը յանձնենք Աստուծոյ, այլ` մեր գործը չէ որ կը վստահինք ու կը յանձնենք Աստուծոյ, այլ` մեր գործը չէ որ կը վստահինք ու կը յանձնենք Աստուծոյ, այլ` մեր 
գործին յաջողութիւնը: Մեր գործերը Աստուծոյ յանձնելը գործին յաջողութիւնը: Մեր գործերը Աստուծոյ յանձնելը գործին յաջողութիւնը: Մեր գործերը Աստուծոյ յանձնելը գործին յաջողութիւնը: Մեր գործերը Աստուծոյ յանձնելը 
որպէսզի զանոնք կատարէ ուրիշ բան է, եւ Աստուծոյ վստահիլը որպէսզի զանոնք կատարէ ուրիշ բան է, եւ Աստուծոյ վստահիլը որպէսզի զանոնք կատարէ ուրիշ բան է, եւ Աստուծոյ վստահիլը որպէսզի զանոնք կատարէ ուրիշ բան է, եւ Աստուծոյ վստահիլը 
մեր գործերու կատարման ժամանակ` ուրիշ բան: Հետեւաբար, մեր գործերու կատարման ժամանակ` ուրիշ բան: Հետեւաբար, մեր գործերու կատարման ժամանակ` ուրիշ բան: Հետեւաբար, մեր գործերու կատարման ժամանակ` ուրիշ բան: Հետեւաբար, 
կրնանք աղօթքով խնդրել Աստոկրնանք աղօթքով խնդրել Աստոկրնանք աղօթքով խնդրել Աստոկրնանք աղօթքով խնդրել Աստուծոյ օրհնութիւնը մեր գործեւծոյ օրհնութիւնը մեր գործեւծոյ օրհնութիւնը մեր գործեւծոյ օրհնութիւնը մեր գործե----
րուն համար, բայց չենք կրնար խնդրել իրմէ որ իրուն համար, բայց չենք կրնար խնդրել իրմէ որ իրուն համար, բայց չենք կրնար խնդրել իրմէ որ իրուն համար, բայց չենք կրնար խնդրել իրմէ որ ի´́́́նք կատարէ նք կատարէ նք կատարէ նք կատարէ 
մեր գործերը:մեր գործերը:մեր գործերը:մեր գործերը:    

գ) Այս եւս ըսեմ, թէ կան շատ հաւատացեալներ, որոնք գ) Այս եւս ըսեմ, թէ կան շատ հաւատացեալներ, որոնք գ) Այս եւս ըսեմ, թէ կան շատ հաւատացեալներ, որոնք գ) Այս եւս ըսեմ, թէ կան շատ հաւատացեալներ, որոնք 
կ'որոշեն ու կը ճշդեն իրենց ընելիք գործերը, եւ ապա կը խնդրեն կ'որոշեն ու կը ճշդեն իրենց ընելիք գործերը, եւ ապա կը խնդրեն կ'որոշեն ու կը ճշդեն իրենց ընելիք գործերը, եւ ապա կը խնդրեն կ'որոշեն ու կը ճշդեն իրենց ընելիք գործերը, եւ ապա կը խնդրեն 
Աստուծմէ որ օգնէ իրենց կատարելու զանոնք: Եւ սակայն, Աստուծմէ որ օգնէ իրենց կատարելու զանոնք: Եւ սակայն, Աստուծմէ որ օգնէ իրենց կատարելու զանոնք: Եւ սակայն, Աստուծմէ որ օգնէ իրենց կատարելու զանոնք: Եւ սակայն, ճիշդ ճիշդ ճիշդ ճիշդ 
հակառակը պէտք է ըլլայ: Աստուած իհակառակը պէտք է ըլլայ: Աստուած իհակառակը պէտք է ըլլայ: Աստուած իհակառակը պէտք է ըլլայ: Աստուած ի´́́́նք պէտք է որոշէ ու ճշդէ նք պէտք է որոշէ ու ճշդէ նք պէտք է որոշէ ու ճշդէ նք պէտք է որոշէ ու ճշդէ 
մեր ընելիք գործերը եւ մենք ըլլանք զանոնք կատարողները, եւ մեր ընելիք գործերը եւ մենք ըլլանք զանոնք կատարողները, եւ մեր ընելիք գործերը եւ մենք ըլլանք զանոնք կատարողները, եւ մեր ընելիք գործերը եւ մենք ըլլանք զանոնք կատարողները, եւ 
ոոոո´́́́չ թէ մենք որոշենք ու ճշդենք մեր գործերը եւ Աստուած իչ թէ մենք որոշենք ու ճշդենք մեր գործերը եւ Աստուած իչ թէ մենք որոշենք ու ճշդենք մեր գործերը եւ Աստուած իչ թէ մենք որոշենք ու ճշդենք մեր գործերը եւ Աստուած ի´́́́նք նք նք նք 
ըլլայ զանոնք կատարողը: Ոմանք կ'որոշեն իրենց ընելիք գործը ըլլայ զանոնք կատարողը: Ոմանք կ'որոշեն իրենց ընելիք գործը ըլլայ զանոնք կատարողը: Ոմանք կ'որոշեն իրենց ընելիք գործը ըլլայ զանոնք կատարողը: Ոմանք կ'որոշեն իրենց ընելիք գործը 
եւ ապա Աստուծոյ առաջնոեւ ապա Աստուծոյ առաջնոեւ ապա Աստուծոյ առաջնոեւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն իրենց գործին րդութիւնը կը խնդրեն իրենց գործին րդութիւնը կը խնդրեն իրենց գործին րդութիւնը կը խնդրեն իրենց գործին 
համար, եւ ոմանք ալ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն համար, եւ ոմանք ալ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն համար, եւ ոմանք ալ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն համար, եւ ոմանք ալ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն 
իրենց ընելիք գործը որոշելու համար: Ճիշդ ձեւը երկրորդն է: իրենց ընելիք գործը որոշելու համար: Ճիշդ ձեւը երկրորդն է: իրենց ընելիք գործը որոշելու համար: Ճիշդ ձեւը երկրորդն է: իրենց ընելիք գործը որոշելու համար: Ճիշդ ձեւը երկրորդն է: 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք պէտք է որոշէ մեր ընելիք գործը եւ մենք զայն նք պէտք է որոշէ մեր ընելիք գործը եւ մենք զայն նք պէտք է որոշէ մեր ընելիք գործը եւ մենք զայն նք պէտք է որոշէ մեր ընելիք գործը եւ մենք զայն 
կատարենք իր առաջնորդութեամբ, եւ ոկատարենք իր առաջնորդութեամբ, եւ ոկատարենք իր առաջնորդութեամբ, եւ ոկատարենք իր առաջնորդութեամբ, եւ ո´́́́չ թէ մենք որոշենք մեր չ թէ մենք որոշենք մեր չ թէ մենք որոշենք մեր չ թէ մենք որոշենք մեր 
ընելիք գործը եւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրենք ընելիք գործը եւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրենք ընելիք գործը եւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրենք ընելիք գործը եւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրենք 
զայն կատարելու համար:զայն կատարելու համար:զայն կատարելու համար:զայն կատարելու համար:    
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19) 19) 19) 19) Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ 
ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան 
կեանք չ'ապրիր:կեանք չ'ապրիր:կեանք չ'ապրիր:կեանք չ'ապրիր:    

    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի քաջալերէ զայն երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի քաջալերէ զայն երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի քաջալերէ զայն երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի քաջալերէ զայն 

դարձի գալու, ապաշխդարձի գալու, ապաշխդարձի գալու, ապաշխդարձի գալու, ապաշխարելու, եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնաարելու, եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնաարելու, եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնաարելու, եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնա----
զանդութեան կեանք ապրելու: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց զանդութեան կեանք ապրելու: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց զանդութեան կեանք ապրելու: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց զանդութեան կեանք ապրելու: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց 
որոնք կ'ըսեն. որոնք կ'ըսեն. որոնք կ'ըսեն. որոնք կ'ըսեն. ««««Ես չեմ ապաշխարած, եւ ինչո՞ւ ապաշխարեմ, Ես չեմ ապաշխարած, եւ ինչո՞ւ ապաշխարեմ, Ես չեմ ապաշխարած, եւ ինչո՞ւ ապաշխարեմ, Ես չեմ ապաշխարած, եւ ինչո՞ւ ապաշխարեմ, 
երբ Աստուած կը պատասխանէ աղօթքնեերբ Աստուած կը պատասխանէ աղօթքնեերբ Աստուած կը պատասխանէ աղօթքնեերբ Աստուած կը պատասխանէ աղօթքներուսրուսրուսրուս»:»:»:»:    Այսպէս Այսպէս Այսպէս Այսպէս 
ըսողները կը մոռնան, որ Աստուած իրենց աղօթքին կը ըսողները կը մոռնան, որ Աստուած իրենց աղօթքին կը ըսողները կը մոռնան, որ Աստուած իրենց աղօթքին կը ըսողները կը մոռնան, որ Աստուած իրենց աղօթքին կը 
պատասխանէ, ոպատասխանէ, ոպատասխանէ, ոպատասխանէ, ո´́́́չ թէ ոչ թէ ոչ թէ ոչ թէ որովհետեւ րովհետեւ րովհետեւ րովհետեւ ճիշդ ճիշդ ճիշդ ճիշդ ընթացքի մէջ են, այլ` ընթացքի մէջ են, այլ` ընթացքի մէջ են, այլ` ընթացքի մէջ են, այլ` 
որպէսզի ցոյց տայ իրենց, թէ կը սիրէ զիրենք, եւ իր այդ սիրովը որպէսզի ցոյց տայ իրենց, թէ կը սիրէ զիրենք, եւ իր այդ սիրովը որպէսզի ցոյց տայ իրենց, թէ կը սիրէ զիրենք, եւ իր այդ սիրովը որպէսզի ցոյց տայ իրենց, թէ կը սիրէ զիրենք, եւ իր այդ սիրովը 
կ'ուզէ զիրենք դէպի իրեն քաշել:կ'ուզէ զիրենք դէպի իրեն քաշել:կ'ուզէ զիրենք դէպի իրեն քաշել:կ'ուզէ զիրենք դէպի իրեն քաշել:    

Միւս կողմէ, պէտք է ընդունիլ, որ երբեմն Աստուած կը Միւս կողմէ, պէտք է ընդունիլ, որ երբեմն Աստուած կը Միւս կողմէ, պէտք է ընդունիլ, որ երբեմն Աստուած կը Միւս կողմէ, պէտք է ընդունիլ, որ երբեմն Աստուած կը 
շնորհէ սրտի խնդրանքը անապաշխար մարդուն, բայց իսկուշնորհէ սրտի խնդրանքը անապաշխար մարդուն, բայց իսկուշնորհէ սրտի խնդրանքը անապաշխար մարդուն, բայց իսկուշնորհէ սրտի խնդրանքը անապաշխար մարդուն, բայց իսկու----
թեան մէջ անոր աղօթքին չէ որ կթեան մէջ անոր աղօթքին չէ որ կթեան մէջ անոր աղօթքին չէ որ կթեան մէջ անոր աղօթքին չէ որ կը պատասխանէ, այլ` անոր ը պատասխանէ, այլ` անոր ը պատասխանէ, այլ` անոր ը պատասխանէ, այլ` անոր 
համար աղօթող ու բարեխօսող հրեշտակներուն ու սուրբերուն համար աղօթող ու բարեխօսող հրեշտակներուն ու սուրբերուն համար աղօթող ու բարեխօսող հրեշտակներուն ու սուրբերուն համար աղօթող ու բարեխօսող հրեշտակներուն ու սուրբերուն 
աղօթքին, բայց ինք կը խորհի, թէ իաղօթքին, բայց ինք կը խորհի, թէ իաղօթքին, բայց ինք կը խորհի, թէ իաղօթքին, բայց ինք կը խորհի, թէ ի´́́́ր աղօթքին է որ Աստուած ր աղօթքին է որ Աստուած ր աղօթքին է որ Աստուած ր աղօթքին է որ Աստուած 
կը պատասխանէ:կը պատասխանէ:կը պատասխանէ:կը պատասխանէ:    

Երբ Աստուած պարգեւ մը, շնորհք մը, կարողութիւն մը, Երբ Աստուած պարգեւ մը, շնորհք մը, կարողութիւն մը, Երբ Աստուած պարգեւ մը, շնորհք մը, կարողութիւն մը, Երբ Աստուած պարգեւ մը, շնորհք մը, կարողութիւն մը, 
ձիրք մը, կամ ուրիշ ոեւէ բան կու տայ մեզի, կամ մեր ոեւէ մէկ ձիրք մը, կամ ուրիշ ոեւէ բան կու տայ մեզի, կամ մեր ոեւէ մէկ ձիրք մը, կամ ուրիշ ոեւէ բան կու տայ մեզի, կամ մեր ոեւէ մէկ ձիրք մը, կամ ուրիշ ոեւէ բան կու տայ մեզի, կամ մեր ոեւէ մէկ 
աղօթքին կը պատասխանէ, այդ չի նշանակեր թէ մենք լաւ աղօթքին կը պատասխանէ, այդ չի նշանակեր թէ մենք լաւ աղօթքին կը պատասխանէ, այդ չի նշանակեր թէ մենք լաւ աղօթքին կը պատասխանէ, այդ չի նշանակեր թէ մենք լաւ 
մարդիկ ենք, բարի մարդիկ ենք, հաւատացեալ մարդիկ ենք: մարդիկ ենք, բարի մարդիկ ենք, հաւատացեալ մարդիկ ենք: մարդիկ ենք, բարի մարդիկ ենք, հաւատացեալ մարդիկ ենք: մարդիկ ենք, բարի մարդիկ ենք, հաւատացեալ մարդիկ ենք: 
Աստուած յաճախ մարդոց աղօթքին կը պատասխանէ, եւ Աստուած յաճախ մարդոց աղօթքին կը պատասխանէ, եւ Աստուած յաճախ մարդոց աղօթքին կը պատասխանէ, եւ Աստուած յաճախ մարդոց աղօթքին կը պատասխանէ, եւ 
յաճախ կու տայ իրենց ուզածը, ոյաճախ կու տայ իրենց ուզածը, ոյաճախ կու տայ իրենց ուզածը, ոյաճախ կու տայ իրենց ուզածը, ո´́́́չ թէ որովհետեւ մարդիկ չ թէ որովհետեւ մարդիկ չ թէ որովհետեւ մարդիկ չ թէ որովհետեւ մարդիկ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք բարի կամ արժանի են, այլ` որովհետեւ ինք բարի կամ արժանի են, այլ` որովհետեւ ինք բարի կամ արժանի են, այլ` որովհետեւ ինք բարի կամ արժանի են, այլ` որովհետեւ ի´́́́նք բարի ու նք բարի ու նք բարի ու նք բարի ու 
բբբբարերար է: Ան բնութեամբ ողորմաարերար է: Ան բնութեամբ ողորմաարերար է: Ան բնութեամբ ողորմաարերար է: Ան բնութեամբ ողորմա´́́́ծ ու տուոծ ու տուոծ ու տուոծ ու տուո´́́́ղ Աստուած է, ղ Աստուած է, ղ Աստուած է, ղ Աստուած է, 
ուստի ողորմիլը կամ տալը իրեն համար ամենէն բնական ուստի ողորմիլը կամ տալը իրեն համար ամենէն բնական ուստի ողորմիլը կամ տալը իրեն համար ամենէն բնական ուստի ողորմիլը կամ տալը իրեն համար ամենէն բնական 
երեւոյթն է: Ողորմիլը Աստուծոյ համար հաճոյք է: Աստուած երեւոյթն է: Ողորմիլը Աստուծոյ համար հաճոյք է: Աստուած երեւոյթն է: Ողորմիլը Աստուծոյ համար հաճոյք է: Աստուած երեւոյթն է: Ողորմիլը Աստուծոյ համար հաճոյք է: Աստուած 
չ'ըսպասեր որ չար մարդիկը բարի ըլլան` որպէսզի իր արեւը չ'ըսպասեր որ չար մարդիկը բարի ըլլան` որպէսզի իր արեւը չ'ըսպասեր որ չար մարդիկը բարի ըլլան` որպէսզի իր արեւը չ'ըսպասեր որ չար մարդիկը բարի ըլլան` որպէսզի իր արեւը 
ծագեցնէ անոնց վրայ: Ան չ'ըսպասեր որ մեղաւոր մածագեցնէ անոնց վրայ: Ան չ'ըսպասեր որ մեղաւոր մածագեցնէ անոնց վրայ: Ան չ'ըսպասեր որ մեղաւոր մածագեցնէ անոնց վրայ: Ան չ'ըսպասեր որ մեղաւոր մարդիկը րդիկը րդիկը րդիկը 
արդար ըլլան` որպէսզի իր անձրեւը տեղացնէ անոնց վրայ: արդար ըլլան` որպէսզի իր անձրեւը տեղացնէ անոնց վրայ: արդար ըլլան` որպէսզի իր անձրեւը տեղացնէ անոնց վրայ: արդար ըլլան` որպէսզի իր անձրեւը տեղացնէ անոնց վրայ: 
Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս ««««Ան իր արեւը կը ծագեցնէ թէԱն իր արեւը կը ծագեցնէ թէԱն իր արեւը կը ծագեցնէ թէԱն իր արեւը կը ծագեցնէ թէ´ ´ ´ ´ չարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէ´ ´ ´ ´ 
բարիներուն վրայ եւ անձրեւը կը տեղացնէ թէբարիներուն վրայ եւ անձրեւը կը տեղացնէ թէբարիներուն վրայ եւ անձրեւը կը տեղացնէ թէբարիներուն վրայ եւ անձրեւը կը տեղացնէ թէ´ ´ ´ ´ արդարներուն եւ արդարներուն եւ արդարներուն եւ արդարներուն եւ 
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թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ մեղաւորներուն վրայմեղաւորներուն վրայմեղաւորներուն վրայմեղաւորներուն վրայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 5.45), նոյնպէս ալ, ան կը Մատթէոս 5.45), նոյնպէս ալ, ան կը Մատթէոս 5.45), նոյնպէս ալ, ան կը Մատթէոս 5.45), նոյնպէս ալ, ան կը 
պատասխանէ արդար եւ երբեմն ալ մեղպատասխանէ արդար եւ երբեմն ալ մեղպատասխանէ արդար եւ երբեմն ալ մեղպատասխանէ արդար եւ երբեմն ալ մեղաւոր մարդոց աղօթքին: աւոր մարդոց աղօթքին: աւոր մարդոց աղօթքին: աւոր մարդոց աղօթքին: 
Արդարին աղօթքին կը պատասխանէ, որովհետեւ արդար Արդարին աղօթքին կը պատասխանէ, որովհետեւ արդար Արդարին աղօթքին կը պատասխանէ, որովհետեւ արդար Արդարին աղօթքին կը պատասխանէ, որովհետեւ արդար 
մարդը իրեն վստահած ու ապաւինած է, եւ որովհեմարդը իրեն վստահած ու ապաւինած է, եւ որովհեմարդը իրեն վստահած ու ապաւինած է, եւ որովհեմարդը իրեն վստահած ու ապաւինած է, եւ որովհետեւ անոնց տեւ անոնց տեւ անոնց տեւ անոնց 
միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ: Մինչդեռ մեղաւոր միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ: Մինչդեռ մեղաւոր միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ: Մինչդեռ մեղաւոր միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ: Մինչդեռ մեղաւոր 
մարդուն աղօթքին երբ կը պատասխանէ, կը պատասխանէ ոմարդուն աղօթքին երբ կը պատասխանէ, կը պատասխանէ ոմարդուն աղօթքին երբ կը պատասխանէ, կը պատասխանէ ոմարդուն աղօթքին երբ կը պատասխանէ, կը պատասխանէ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ մեղաւոր մարդը իթէ որովհետեւ մեղաւոր մարդը իթէ որովհետեւ մեղաւոր մարդը իթէ որովհետեւ մեղաւոր մարդը իրեն վստահած ու ապաւինած է, րեն վստահած ու ապաւինած է, րեն վստահած ու ապաւինած է, րեն վստահած ու ապաւինած է, 
այլ` որպէայլ` որպէայլ` որպէայլ` որպէ´́́́սզի վստահի ու ապաւինի. կը պատասխանէ ոսզի վստահի ու ապաւինի. կը պատասխանէ ոսզի վստահի ու ապաւինի. կը պատասխանէ ոսզի վստահի ու ապաւինի. կը պատասխանէ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ անոնց միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ, որովհետեւ անոնց միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ, որովհետեւ անոնց միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ, որովհետեւ անոնց միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ, 
այլ` որպէսզի այդ մտերմութիւնն ու յարաբերութիւնը իրակաայլ` որպէսզի այդ մտերմութիւնն ու յարաբերութիւնը իրակաայլ` որպէսզի այդ մտերմութիւնն ու յարաբերութիւնը իրակաայլ` որպէսզի այդ մտերմութիւնն ու յարաբերութիւնը իրակա----
նութիւն դառնայ:նութիւն դառնայ:նութիւն դառնայ:նութիւն դառնայ:    

    
20) 20) 20) 20) Պէ՞տք է աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուածՊէ՞տք է աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուածՊէ՞տք է աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուածՊէ՞տք է աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած    

պարտականութեանց թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը պարտականութեանց թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը պարտականութեանց թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը պարտականութեանց թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը 
զգանք որ անոնք ծանր են մեզի համար:զգանք որ անոնք ծանր են մեզի համար:զգանք որ անոնք ծանր են մեզի համար:զգանք որ անոնք ծանր են մեզի համար:    

    
Անկարելի է որ Աստուած յանձնէ մեզի պարտականուԱնկարելի է որ Աստուած յանձնէ մեզի պարտականուԱնկարելի է որ Աստուած յանձնէ մեզի պարտականուԱնկարելի է որ Աստուած յանձնէ մեզի պարտականութիւն թիւն թիւն թիւն 

մը կամ պարտականութիւններ, գործ մը կամ գործեր, որոնք մեր մը կամ պարտականութիւններ, գործ մը կամ գործեր, որոնք մեր մը կամ պարտականութիւններ, գործ մը կամ գործեր, որոնք մեր մը կամ պարտականութիւններ, գործ մը կամ գործեր, որոնք մեր 
կարողութենէն վեր ըլլան: Երբ Աստուած պարտակարողութենէն վեր ըլլան: Երբ Աստուած պարտակարողութենէն վեր ըլլան: Երբ Աստուած պարտակարողութենէն վեր ըլլան: Երբ Աստուած պարտականութիւն մը կանութիւն մը կանութիւն մը կանութիւն մը 
կամ գործ մըկամ գործ մըկամ գործ մըկամ գործ մը    յանձնէ մեզի` անոր հետ միասին, կը յանձնէ նաեւ յանձնէ մեզի` անոր հետ միասին, կը յանձնէ նաեւ յանձնէ մեզի` անոր հետ միասին, կը յանձնէ նաեւ յանձնէ մեզի` անոր հետ միասին, կը յանձնէ նաեւ 
անհրաժեշտ զօրութիւնն ու կարողութիւնը զանոնք կատարելու: անհրաժեշտ զօրութիւնն ու կարողութիւնը զանոնք կատարելու: անհրաժեշտ զօրութիւնն ու կարողութիւնը զանոնք կատարելու: անհրաժեշտ զօրութիւնն ու կարողութիւնը զանոնք կատարելու: 
Հետեւաբար, փոխանակ աղօթելու պարՀետեւաբար, փոխանակ աղօթելու պարՀետեւաբար, փոխանակ աղօթելու պարՀետեւաբար, փոխանակ աղօթելու պարտականութեանց թեթետականութեանց թեթետականութեանց թեթետականութեանց թեթե----
ւացման համար, աղօթենք մեր կարուացման համար, աղօթենք մեր կարուացման համար, աղօթենք մեր կարուացման համար, աղօթենք մեր կարողութեանց ուժեղացման ու ղութեանց ուժեղացման ու ղութեանց ուժեղացման ու ղութեանց ուժեղացման ու 
գօտեպնդման համար: գօտեպնդման համար: գօտեպնդման համար: գօտեպնդման համար: Օտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակ    մը մը մը մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ աղօթեաղօթեաղօթեաղօթեր ր ր ր 
որ քեզի տրուած պարտաոր քեզի տրուած պարտաոր քեզի տրուած պարտաոր քեզի տրուած պարտականուկանուկանուկանութիւնները կարողութեանդ թիւնները կարողութեանդ թիւնները կարողութեանդ թիւնները կարողութեանդ 
համահամահամահամաձայն ըլլան, այլ աղօթէձայն ըլլան, այլ աղօթէձայն ըլլան, այլ աղօթէձայն ըլլան, այլ աղօթէ´ ´ ´ ´ որ կարողութիւնդ քեզի տրուած որ կարողութիւնդ քեզի տրուած որ կարողութիւնդ քեզի տրուած որ կարողութիւնդ քեզի տրուած 
պարտականութիւններուն համաձայն ըլլայ: Փոխանակ պարտականութիւններուն համաձայն ըլլայ: Փոխանակ պարտականութիւններուն համաձայն ըլլայ: Փոխանակ պարտականութիւններուն համաձայն ըլլայ: Փոխանակ 
աղօթենք պարտականութեանց թեթեւացման համար, աղօթենք աղօթենք պարտականութեանց թեթեւացման համար, աղօթենք աղօթենք պարտականութեանց թեթեւացման համար, աղօթենք աղօթենք պարտականութեանց թեթեւացման համար, աղօթենք 
մեր անձերուն ու սիրտերուն, մեր ձեռքերուն ու կամքին մեր անձերուն ու սիրտերուն, մեր ձեռքերուն ու կամքին մեր անձերուն ու սիրտերուն, մեր ձեռքերուն ու կամքին մեր անձերուն ու սիրտերուն, մեր ձեռքերուն ու կամքին 
հզօրհզօրհզօրհզօրացման համարացման համարացման համարացման համար»»»»::::    

Օտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակ    մը մը մը մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Թեթեւ բեռի համար միԹեթեւ բեռի համար միԹեթեւ բեռի համար միԹեթեւ բեռի համար մի´ ´ ´ ´ 
աղօթեր, այլ աղօթէ զօրաւոր ուսերու համարաղօթեր, այլ աղօթէ զօրաւոր ուսերու համարաղօթեր, այլ աղօթէ զօրաւոր ուսերու համարաղօթեր, այլ աղօթէ զօրաւոր ուսերու համար»:»:»:»:    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    ԱԱԱԱպաշխարութեան մասինպաշխարութեան մասինպաշխարութեան մասինպաշխարութեան մասին    

    
1) 1) 1) 1) Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:    
    
Համաձայն Սուրբ Գրոց բառարաններուՀամաձայն Սուրբ Գրոց բառարաններուՀամաձայն Սուրբ Գրոց բառարաններուՀամաձայն Սուրբ Գրոց բառարաններունննն, «, «, «, «ապաշխարուապաշխարուապաշխարուապաշխարու----

թիւնթիւնթիւնթիւն» » » » բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` ««««ՄեթաՄեթաՄեթաՄեթա----
նոեասնոեասնոեասնոեաս», », », », կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` ««««ընթացքի փոփոխութիւնընթացքի փոփոխութիւնընթացքի փոփոխութիւնընթացքի փոփոխութիւն»»»», , , , եւ եւ եւ եւ ««««մտքի մտքի մտքի մտքի 
նորոգութիւննորոգութիւննորոգութիւննորոգութիւն»»»»: : : : Այս երկու կէտերուն մասին ալ ԱստուածաԱյս երկու կէտերուն մասին ալ ԱստուածաԱյս երկու կէտերուն մասին ալ ԱստուածաԱյս երկու կէտերուն մասին ալ Աստուածաշունչը շունչը շունչը շունչը 
կը խօսի.կը խօսի.կը խօսի.կը խօսի.----    

1) 1) 1) 1) Ընթացքի փոփոխութիւն: Պենտէկոստէի օրը Պետրոս Ընթացքի փոփոխութիւն: Պենտէկոստէի օրը Պետրոս Ընթացքի փոփոխութիւն: Պենտէկոստէի օրը Պետրոս Ընթացքի փոփոխութիւն: Պենտէկոստէի օրը Պետրոս 
առաքեալ պատգամ մը փոխանցեց ժողովուրդին: Մարդիկ շատ առաքեալ պատգամ մը փոխանցեց ժողովուրդին: Մարդիկ շատ առաքեալ պատգամ մը փոխանցեց ժողովուրդին: Մարդիկ շատ առաքեալ պատգամ մը փոխանցեց ժողովուրդին: Մարդիկ շատ 
ցնցուեցան առաքեալին պատգամէն եւ հարցոցնցուեցան առաքեալին պատգամէն եւ հարցոցնցուեցան առաքեալին պատգամէն եւ հարցոցնցուեցան առաքեալին պատգամէն եւ հարցուցին իրեն եւ միւս ւցին իրեն եւ միւս ւցին իրեն եւ միւս ւցին իրեն եւ միւս 
առաքեալներուն. առաքեալներուն. առաքեալներուն. առաքեալներուն. ««««Ի՞նչ պէտք է ընենք, ոԻ՞նչ պէտք է ընենք, ոԻ՞նչ պէտք է ընենք, ոԻ՞նչ պէտք է ընենք, ո´́́́վ եղբայրներվ եղբայրներվ եղբայրներվ եղբայրներ»:»:»:»:    Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. ««««Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ 
մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր 
մեղքերը ներուին: Եւ երբ մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը` մեղքերը ներուին: Եւ երբ մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը` մեղքերը ներուին: Եւ երբ մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը` մեղքերը ներուին: Եւ երբ մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը` 
Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիքՍուրբ Հոգին պիտի ընդունիքՍուրբ Հոգին պիտի ընդունիքՍուրբ Հոգին պիտի ընդունիք»»»» ( ( ( (Գործք 2.37Գործք 2.37Գործք 2.37Գործք 2.37----38): 38): 38): 38): ««««Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը 
փոխեցէքփոխեցէքփոխեցէքփոխեցէք». ». ». ». այս բառերով առաքեալը բացայայտօրէն կը խօսի այս բառերով առաքեալը բացայայտօրէն կը խօսի այս բառերով առաքեալը բացայայտօրէն կը խօսի այս բառերով առաքեալը բացայայտօրէն կը խօսի 
իրենց կեանքի ընթացքն ու ուղղութիւնը փոխելու մասին: իրենց կեանքի ընթացքն ու ուղղութիւնը փոխելու մասին: իրենց կեանքի ընթացքն ու ուղղութիւնը փոխելու մասին: իրենց կեանքի ընթացքն ու ուղղութիւնը փոխելու մասին: 
Զանոնք կը հրաւիրէ հաւատալու Քրիստոսի ու մկրտուելու Զանոնք կը հրաւիրէ հաւատալու Քրիստոսի ու մկրտուելու Զանոնք կը հրաւիրէ հաւատալու Քրիստոսի ու մկրտուելու Զանոնք կը հրաւիրէ հաւատալու Քրիստոսի ու մկրտուելու 
Քրիստոսի անունով: ԱյոՔրիստոսի անունով: ԱյոՔրիստոսի անունով: ԱյոՔրիստոսի անունով: Այո´, ´, ´, ´, անոնք պէտք էր փոխէին իրենց անոնք պէտք էր փոխէին իրենց անոնք պէտք էր փոխէին իրենց անոնք պէտք էր փոխէին իրենց 
կեանքի ընթացքը: Անոկեանքի ընթացքը: Անոկեանքի ընթացքը: Անոկեանքի ընթացքը: Անոնք պէտք էր Մովսիսական Օրէնքէն դառնք պէտք էր Մովսիսական Օրէնքէն դառնք պէտք էր Մովսիսական Օրէնքէն դառնք պէտք էր Մովսիսական Օրէնքէն դառ----
նային Քրիստոսի շնորհքին: Պէտք էր կենդանական զոհերէն նային Քրիստոսի շնորհքին: Պէտք էր կենդանական զոհերէն նային Քրիստոսի շնորհքին: Պէտք էր կենդանական զոհերէն նային Քրիստոսի շնորհքին: Պէտք էր կենդանական զոհերէն 
դառնային Աստուծոյ յաւերժապէս կենդանի Գառնուկին: Պէտք դառնային Աստուծոյ յաւերժապէս կենդանի Գառնուկին: Պէտք դառնային Աստուծոյ յաւերժապէս կենդանի Գառնուկին: Պէտք դառնային Աստուծոյ յաւերժապէս կենդանի Գառնուկին: Պէտք 
էր օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուելու մտածումէն էր օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուելու մտածումէն էր օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուելու մտածումէն էր օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուելու մտածումէն 
դառնային Քրիստոսի հաւատքով փրկուելու հաւատքին:դառնային Քրիստոսի հաւատքով փրկուելու հաւատքին:դառնային Քրիստոսի հաւատքով փրկուելու հաւատքին:դառնային Քրիստոսի հաւատքով փրկուելու հաւատքին:    

Պօղոս առաքեալ ԿողոսացՊօղոս առաքեալ ԿողոսացՊօղոս առաքեալ ԿողոսացՊօղոս առաքեալ Կողոսացիներուն ուղղած իր նամակին իներուն ուղղած իր նամակին իներուն ուղղած իր նամակին իներուն ուղղած իր նամակին 
մէջ, խօսելէ ետք պոռնկութեան, պղծութեան, կիրքի, չար մէջ, խօսելէ ետք պոռնկութեան, պղծութեան, կիրքի, չար մէջ, խօսելէ ետք պոռնկութեան, պղծութեան, կիրքի, չար մէջ, խօսելէ ետք պոռնկութեան, պղծութեան, կիրքի, չար 
ցանկութիւններու եւ ագահութեան մասին` կ'ըսէ. ցանկութիւններու եւ ագահութեան մասին` կ'ըսէ. ցանկութիւններու եւ ագահութեան մասին` կ'ըսէ. ցանկութիւններու եւ ագահութեան մասին` կ'ըսէ. ««««Նախապէս Նախապէս Նախապէս Նախապէս 
դոդոդոդո´́́́ւք ալ այդ բոլորը կ'ընէիք, երբ տակաւին այդ ցանկութիւնւք ալ այդ բոլորը կ'ընէիք, երբ տակաւին այդ ցանկութիւնւք ալ այդ բոլորը կ'ընէիք, երբ տակաւին այդ ցանկութիւնւք ալ այդ բոլորը կ'ընէիք, երբ տակաւին այդ ցանկութիւն----
ներով կ'ապրէիք: Բայց հիմա ձեզմէ դուրս նետեցէք այդ բոլորը.ներով կ'ապրէիք: Բայց հիմա ձեզմէ դուրս նետեցէք այդ բոլորը.ներով կ'ապրէիք: Բայց հիմա ձեզմէ դուրս նետեցէք այդ բոլորը.ներով կ'ապրէիք: Բայց հիմա ձեզմէ դուրս նետեցէք այդ բոլորը.----    
բարկութիւնըբարկութիւնըբարկութիւնըբարկութիւնը, , , , զայրոյթը եւ չարութիւնը: Ձեր բերանէն ոեւէ զայրոյթը եւ չարութիւնը: Ձեր բերանէն ոեւէ զայրոյթը եւ չարութիւնը: Ձեր բերանէն ոեւէ զայրոյթը եւ չարութիւնը: Ձեր բերանէն ոեւէ 
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հայհոյութիւն կամ լկտի խօսք չլսուի: Սուտ միհայհոյութիւն կամ լկտի խօսք չլսուի: Սուտ միհայհոյութիւն կամ լկտի խօսք չլսուի: Սուտ միհայհոյութիւն կամ լկտի խօսք չլսուի: Սուտ մի´ ´ ´ ´ խօսիք իրարու: խօսիք իրարու: խօսիք իրարու: խօսիք իրարու: 
ՄոռցէՄոռցէՄոռցէՄոռցէ´́́́ք ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ ք ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ ք ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ ք ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ 
եղէք` ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, եղէք` ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, եղէք` ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, եղէք` ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով, 
որպէսզի կարենաք զինք ճանչնալորպէսզի կարենաք զինք ճանչնալորպէսզի կարենաք զինք ճանչնալորպէսզի կարենաք զինք ճանչնալ»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 3.7Կողոսացիս 3.7Կողոսացիս 3.7Կողոսացիս 3.7----10): 10): 10): 10): ՏՏՏՏուեալ ուեալ ուեալ ուեալ 
բառերով ու պատուէրներով, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ Կողոսաբառերով ու պատուէրներով, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ Կողոսաբառերով ու պատուէրներով, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ Կողոսաբառերով ու պատուէրներով, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ Կողոսա----
ցիներուն փոխելու իրենց կեանքի ընթացքը: Կոչ կ'ուղղէ ցիներուն փոխելու իրենց կեանքի ընթացքը: Կոչ կ'ուղղէ ցիներուն փոխելու իրենց կեանքի ընթացքը: Կոչ կ'ուղղէ ցիներուն փոխելու իրենց կեանքի ընթացքը: Կոչ կ'ուղղէ 
բարկացողներուն, զայրացողներուն, հայհոյողներուն, լկտի բարկացողներուն, զայրացողներուն, հայհոյողներուն, լկտի բարկացողներուն, զայրացողներուն, հայհոյողներուն, լկտի բարկացողներուն, զայրացողներուն, հայհոյողներուն, լկտի 
խօսակցութիւն ունեցողներուն եւ այլ տեսակի չարութիւններ խօսակցութիւն ունեցողներուն եւ այլ տեսակի չարութիւններ խօսակցութիւն ունեցողներուն եւ այլ տեսակի չարութիւններ խօսակցութիւն ունեցողներուն եւ այլ տեսակի չարութիւններ 
գործողներուն` մոռնալու իրենց գործողներուն` մոռնալու իրենց գործողներուն` մոռնալու իրենց գործողներուն` մոռնալու իրենց ««««հին կեանքհին կեանքհին կեանքհին կեանքն ու նախկին ն ու նախկին ն ու նախկին ն ու նախկին 
գործերը, եւ նոր մարդգործերը, եւ նոր մարդգործերը, եւ նոր մարդգործերը, եւ նոր մարդ»»»»    ըլլալու, ըլլալու, ըլլալու, ըլլալու, ««««Արարիչին պատկերին Արարիչին պատկերին Արարիչին պատկերին Արարիչին պատկերին 
համաձայն նորոգուելովհամաձայն նորոգուելովհամաձայն նորոգուելովհամաձայն նորոգուելով», », », », որպէսզի կարենան զինք ճանչնալ:որպէսզի կարենան զինք ճանչնալ:որպէսզի կարենան զինք ճանչնալ:որպէսզի կարենան զինք ճանչնալ:    

Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկած Եփեսոսի Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկած Եփեսոսի Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկած Եփեսոսի Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկած Եփեսոսի 
հաւատացեալներուն կը գրէ եւ կ'ըսէ. հաւատացեալներուն կը գրէ եւ կ'ըսէ. հաւատացեալներուն կը գրէ եւ կ'ըսէ. հաւատացեալներուն կը գրէ եւ կ'ըսէ. ««««Ով որ գողութեամբ Ով որ գողութեամբ Ով որ գողութեամբ Ով որ գողութեամբ 
կ'ապրէր՝ թող այլեւս չգողնայ, այլ՝ վարժուիկ'ապրէր՝ թող այլեւս չգողնայ, այլ՝ վարժուիկ'ապրէր՝ թող այլեւս չգողնայ, այլ՝ վարժուիկ'ապրէր՝ թող այլեւս չգողնայ, այլ՝ վարժուի    արդար վաստակով արդար վաստակով արդար վաստակով արդար վաստակով 
ո՛չ միայն իր հացը շահելու, այլ նաեւ բարիք գործելու, օգնելով ո՛չ միայն իր հացը շահելու, այլ նաեւ բարիք գործելու, օգնելով ո՛չ միայն իր հացը շահելու, այլ նաեւ բարիք գործելու, օգնելով ո՛չ միայն իր հացը շահելու, այլ նաեւ բարիք գործելու, օգնելով 
անոնց՝ որոնք կարօտ ենանոնց՝ որոնք կարօտ ենանոնց՝ որոնք կարօտ ենանոնց՝ որոնք կարօտ են»»»» ( ( ( (ԵփեսացիսԵփեսացիսԵփեսացիսԵփեսացիս 4.28):  4.28):  4.28):  4.28): ԱյսԱյսԱյսԱյս    համարըհամարըհամարըհամարը    ամեամեամեամե----
նայննայննայննայն    յստակութեամբյստակութեամբյստակութեամբյստակութեամբ    կըկըկըկը    բացայայտէբացայայտէբացայայտէբացայայտէ, , , , թէթէթէթէ    ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ    ապաշխաապաշխաապաշխաապաշխա----
րութիւնըրութիւնըրութիւնըրութիւնը` ` ` ` ճշմարտապէսճշմարտապէսճշմարտապէսճշմարտապէս    կըկըկըկը    փոխէփոխէփոխէփոխէ    մերմերմերմեր    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը: : : : 
ԸսինքԸսինքԸսինքԸսինք, , , , թէթէթէթէ    ««««ապաշխարութիւնապաշխարութիւնապաշխարութիւնապաշխարութիւն» » » » բառին համար գործածուած բառին համար գործածուած բառին համար գործածուած բառին համար գործածուած 
Յունարէն բառը` Յունարէն բառը` Յունարէն բառը` Յունարէն բառը` ««««ՄեթանոեասՄեթանոեասՄեթանոեասՄեթանոեաս», », », », կը նշանակէ` ընթացքի կը նշանակէ` ընթացքի կը նշանակէ` ընթացքի կը նշանակէ` ընթացքի 
փոփոխութիւն. բայցփոփոխութիւն. բայցփոփոխութիւն. բայցփոփոխութիւն. բայց    ««««ընթացքի փոփոխութիւնընթացքի փոփոխութիւնընթացքի փոփոխութիւնընթացքի փոփոխութիւն» » » » ըսելով չենք ըսելով չենք ըսելով չենք ըսելով չենք 
հասկնար հրաժարիլ մեր կեանքի ընթացքէն եւ ուրիշ ընթացք հասկնար հրաժարիլ մեր կեանքի ընթացքէն եւ ուրիշ ընթացք հասկնար հրաժարիլ մեր կեանքի ընթացքէն եւ ուրիշ ընթացք հասկնար հրաժարիլ մեր կեանքի ընթացքէն եւ ուրիշ ընթացք 
որդեգրել, այլ կը հասկնանք մեր կեանքի ընթացքին ճիշդ որդեգրել, այլ կը հասկնանք մեր կեանքի ընթացքին ճիշդ որդեգրել, այլ կը հասկնանք մեր կեանքի ընթացքին ճիշդ որդեգրել, այլ կը հասկնանք մեր կեանքի ընթացքին ճիշդ 
հակառակ ուղղութիւնը որդեգրել:հակառակ ուղղութիւնը որդեգրել:հակառակ ուղղութիւնը որդեգրել:հակառակ ուղղութիւնը որդեգրել:    Եւ ճիշդ ասոր մասին է որ կը Եւ ճիշդ ասոր մասին է որ կը Եւ ճիշդ ասոր մասին է որ կը Եւ ճիշդ ասոր մասին է որ կը 
խօսի առաքեալը յիշեալ համարին մէջ: Ան գողութիւն ընողին չի խօսի առաքեալը յիշեալ համարին մէջ: Ան գողութիւն ընողին չի խօսի առաքեալը յիշեալ համարին մէջ: Ան գողութիւն ընողին չի խօսի առաքեալը յիշեալ համարին մէջ: Ան գողութիւն ընողին չի 
պատուիրեր որ լոկ գողութիւնը դադրեցնէ, այլ կը պատուիրէ որ պատուիրեր որ լոկ գողութիւնը դադրեցնէ, այլ կը պատուիրէ որ պատուիրեր որ լոկ գողութիւնը դադրեցնէ, այլ կը պատուիրէ որ պատուիրեր որ լոկ գողութիւնը դադրեցնէ, այլ կը պատուիրէ որ 
օգնէ անոնց` որոնք կարօտ են: Հետեւաբար, օգնէ անոնց` որոնք կարօտ են: Հետեւաբար, օգնէ անոնց` որոնք կարօտ են: Հետեւաբար, օգնէ անոնց` որոնք կարօտ են: Հետեւաբար, ««««ընթացքի փոփոընթացքի փոփոընթացքի փոփոընթացքի փոփո----
խութիւնխութիւնխութիւնխութիւն»»»»ը, այլ խօսքով` ապաշխարութիւնը, մեր չար գործերէն ը, այլ խօսքով` ապաշխարութիւնը, մեր չար գործերէն ը, այլ խօսքով` ապաշխարութիւնը, մեր չար գործերէն ը, այլ խօսքով` ապաշխարութիւնը, մեր չար գործերէն 
հրաժահրաժահրաժահրաժարիլը չէ միայն, այլ` բարին գործելն է անոնց` որոնց րիլը չէ միայն, այլ` բարին գործելն է անոնց` որոնց րիլը չէ միայն, այլ` բարին գործելն է անոնց` որոնց րիլը չէ միայն, այլ` բարին գործելն է անոնց` որոնց 
չարիք կը գործէինք նախքան մեր ապաշխարութիւնը:չարիք կը գործէինք նախքան մեր ապաշխարութիւնը:չարիք կը գործէինք նախքան մեր ապաշխարութիւնը:չարիք կը գործէինք նախքան մեր ապաշխարութիւնը:    

Չմոռնաք, ըսինք թէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի Չմոռնաք, ըսինք թէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի Չմոռնաք, ըսինք թէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի Չմոռնաք, ըսինք թէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի 
ընթացքին ճիշդ հակառակ ուղղութիւնը որդեգրելն է: Այսինքն, ընթացքին ճիշդ հակառակ ուղղութիւնը որդեգրելն է: Այսինքն, ընթացքին ճիշդ հակառակ ուղղութիւնը որդեգրելն է: Այսինքն, ընթացքին ճիշդ հակառակ ուղղութիւնը որդեգրելն է: Այսինքն, 
եթէ նախքան մեր ապաշխարութիւնը անիծող մարդիկ էինք, մեր եթէ նախքան մեր ապաշխարութիւնը անիծող մարդիկ էինք, մեր եթէ նախքան մեր ապաշխարութիւնը անիծող մարդիկ էինք, մեր եթէ նախքան մեր ապաշխարութիւնը անիծող մարդիկ էինք, մեր 
ապաշխարոապաշխարոապաշխարոապաշխարութենէն ետք` կը դառնանք օրհնող մարդիկ. եթէ ւթենէն ետք` կը դառնանք օրհնող մարդիկ. եթէ ւթենէն ետք` կը դառնանք օրհնող մարդիկ. եթէ ւթենէն ետք` կը դառնանք օրհնող մարդիկ. եթէ 
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ստախօս էինք` կը դառնանք ճշմարտութեան վկայ. եթէ ստախօս էինք` կը դառնանք ճշմարտութեան վկայ. եթէ ստախօս էինք` կը դառնանք ճշմարտութեան վկայ. եթէ ստախօս էինք` կը դառնանք ճշմարտութեան վկայ. եթէ 
մարդատեաց էինք` կը դառնանք մարդասէր. եթէ նախանձի մարդատեաց էինք` կը դառնանք մարդասէր. եթէ նախանձի մարդատեաց էինք` կը դառնանք մարդասէր. եթէ նախանձի մարդատեաց էինք` կը դառնանք մարդասէր. եթէ նախանձի 
պատճառով ուրիշին չարիք կը ցանկայինք` կը սկսինք բարին պատճառով ուրիշին չարիք կը ցանկայինք` կը սկսինք բարին պատճառով ուրիշին չարիք կը ցանկայինք` կը սկսինք բարին պատճառով ուրիշին չարիք կը ցանկայինք` կը սկսինք բարին 
ցանկալ:ցանկալ:ցանկալ:ցանկալ:    

Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը երկրասէր մարդը` երկնաՃշմարիտ ապաշխարութիւնը երկրասէր մարդը` երկնաՃշմարիտ ապաշխարութիւնը երկրասէր մարդը` երկնաՃշմարիտ ապաշխարութիւնը երկրասէր մարդը` երկնա----
սէր անձի կը սէր անձի կը սէր անձի կը սէր անձի կը վերածէ. Աստուծոյ հանդէպ անտարբեր սիրտը` վերածէ. Աստուծոյ հանդէպ անտարբեր սիրտը` վերածէ. Աստուծոյ հանդէպ անտարբեր սիրտը` վերածէ. Աստուծոյ հանդէպ անտարբեր սիրտը` 
Աստուծոյ սիրով լեցուն տաճարի կը վերածէ. աւետարանական Աստուծոյ սիրով լեցուն տաճարի կը վերածէ. աւետարանական Աստուծոյ սիրով լեցուն տաճարի կը վերածէ. աւետարանական Աստուծոյ սիրով լեցուն տաճարի կը վերածէ. աւետարանական 
ճշմարտութիւննճշմարտութիւննճշմարտութիւննճշմարտութիւննեեեերը ծաղրող անձը` աւետարանիչի կը փոխարը ծաղրող անձը` աւետարանիչի կը փոխարը ծաղրող անձը` աւետարանիչի կը փոխարը ծաղրող անձը` աւետարանիչի կը փոխա----
կերպէ. տգեղ խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը քանդող մարդը` կերպէ. տգեղ խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը քանդող մարդը` կերպէ. տգեղ խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը քանդող մարդը` կերպէ. տգեղ խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը քանդող մարդը` 
բարի եւ օգտակար խօսքերով բարի եւ օգտակար խօսքերով բարի եւ օգտակար խօսքերով բարի եւ օգտակար խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը ամրաուրիշներուն հաւատքը ամրաուրիշներուն հաւատքը ամրաուրիշներուն հաւատքը ամրա----
պպպպըըըընդնդնդնդողողողող    մմմմարդուարդուարդուարդու    կըկըկըկը    վերածէվերածէվերածէվերածէ ( ( ( (ԵփեսացիսԵփեսացիսԵփեսացիսԵփեսացիս 4.29).  4.29).  4.29).  4.29). հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի    հալահալահալահալա----
ծիչծիչծիչծիչ    ՍօղոսներըՍօղոսներըՍօղոսներըՍօղոսները` ` ` ` հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի    տարածիչտարածիչտարածիչտարածիչ    ՊօղոսներուՊօղոսներուՊօղոսներուՊօղոսներու    կըկըկըկը    փոխափոխափոխափոխա----
կերպէկերպէկերպէկերպէ::::    

ՔննեՔննեՔննեՔննե´́́́նք մեր անձերը. մենք ի՞նչ ընթացքի մէջ ենք. ճի՞շդ նք մեր անձերը. մենք ի՞նչ ընթացքի մէջ ենք. ճի՞շդ նք մեր անձերը. մենք ի՞նչ ընթացքի մէջ ենք. ճի՞շդ նք մեր անձերը. մենք ի՞նչ ընթացքի մէջ ենք. ճի՞շդ 
ընթացքի մէջ, թէ` սխալ: Եթէ մեր մէջ նախանձ կայ ոեւէ անձի ընթացքի մէջ, թէ` սխալ: Եթէ մեր մէջ նախանձ կայ ոեւէ անձի ընթացքի մէջ, թէ` սխալ: Եթէ մեր մէջ նախանձ կայ ոեւէ անձի ընթացքի մէջ, թէ` սխալ: Եթէ մեր մէջ նախանձ կայ ոեւէ անձի 
հանդէպ, կը նշանակէ թէ սխալ ընթացքի մէջ ենք. հանդէպ, կը նշանակէ թէ սխալ ընթացքի մէջ ենք. հանդէպ, կը նշանակէ թէ սխալ ընթացքի մէջ ենք. հանդէպ, կը նշանակէ թէ սխալ ընթացքի մէջ ենք. պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
փոխենք մեր ընթացքը. պէտք է հեռացնենք մեզմէ նախանձը: փոխենք մեր ընթացքը. պէտք է հեռացնենք մեզմէ նախանձը: փոխենք մեր ընթացքը. պէտք է հեռացնենք մեզմէ նախանձը: փոխենք մեր ընթացքը. պէտք է հեռացնենք մեզմէ նախանձը: 
Իսկ ի՞նչ է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը. Իսկ ի՞նչ է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը. Իսկ ի՞նչ է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը. Իսկ ի՞նչ է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը. 
նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը` խնդրելն է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը` խնդրելն է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը` խնդրելն է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը` խնդրելն է 
Աստուծմէ որ օգնէ մեզի` մեր նմանը աւելի առաջնահերթ ու Աստուծմէ որ օգնէ մեզի` մեր նմանը աւելի առաջնահերթ ու Աստուծմէ որ օգնէ մեզի` մեր նմանը աւելի առաջնահերթ ու Աստուծմէ որ օգնէ մեզի` մեր նմանը աւելի առաջնահերթ ու 
արժանաւոր նկատելու քան մեր անձերը: Երբ ուարժանաւոր նկատելու քան մեր անձերը: Երբ ուարժանաւոր նկատելու քան մեր անձերը: Երբ ուարժանաւոր նկատելու քան մեր անձերը: Երբ ուրիշը մեզմէ րիշը մեզմէ րիշը մեզմէ րիշը մեզմէ 
աւելի առաջնահերթ նկատել սորվինք` նախանձի ամէն աւելի առաջնահերթ նկատել սորվինք` նախանձի ամէն աւելի առաջնահերթ նկատել սորվինք` նախանձի ամէն աւելի առաջնահերթ նկատել սորվինք` նախանձի ամէն 
զգացում կը մեռնի մեր մէջ: Մարդիկ կը նախանձին միայն այն զգացում կը մեռնի մեր մէջ: Մարդիկ կը նախանձին միայն այն զգացում կը մեռնի մեր մէջ: Մարդիկ կը նախանձին միայն այն զգացում կը մեռնի մեր մէջ: Մարդիկ կը նախանձին միայն այն 
ատեն, երբ իրենք զիրենք ուրիշներէն աւելի կարեւոր, աւելի ատեն, երբ իրենք զիրենք ուրիշներէն աւելի կարեւոր, աւելի ատեն, երբ իրենք զիրենք ուրիշներէն աւելի կարեւոր, աւելի ատեն, երբ իրենք զիրենք ուրիշներէն աւելի կարեւոր, աւելի 
արժանաւոր, եւ աւելի առաջնահերթ կը նկատեն. բայց երբ արժանաւոր, եւ աւելի առաջնահերթ կը նկատեն. բայց երբ արժանաւոր, եւ աւելի առաջնահերթ կը նկատեն. բայց երբ արժանաւոր, եւ աւելի առաջնահերթ կը նկատեն. բայց երբ 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ հեռացնենք մեզմէ աՍուրբ Հոգիին միջոցաւ հեռացնենք մեզմէ աՍուրբ Հոգիին միջոցաւ հեռացնենք մեզմէ աՍուրբ Հոգիին միջոցաւ հեռացնենք մեզմէ այս մտայնութիւնը` յս մտայնութիւնը` յս մտայնութիւնը` յս մտայնութիւնը` 
նախանձն ալ կը հեռանայ մեզմէ: Մենք տուինք նախանձի նախանձն ալ կը հեռանայ մեզմէ: Մենք տուինք նախանձի նախանձն ալ կը հեռանայ մեզմէ: Մենք տուինք նախանձի նախանձն ալ կը հեռանայ մեզմէ: Մենք տուինք նախանձի 
օրինակը, բայց նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն: օրինակը, բայց նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն: օրինակը, բայց նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն: օրինակը, բայց նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն: 
Օրինակ, եթէ մեր մէջ անհանդուրժողութիւն, աններողաՕրինակ, եթէ մեր մէջ անհանդուրժողութիւն, աններողաՕրինակ, եթէ մեր մէջ անհանդուրժողութիւն, աններողաՕրինակ, եթէ մեր մէջ անհանդուրժողութիւն, աններողա----
մմմմըըըըտութիւն, ատելութիւն, դառնութիւն, չարամտութիւն, շողոտութիւն, ատելութիւն, դառնութիւն, չարամտութիւն, շողոտութիւն, ատելութիւն, դառնութիւն, չարամտութիւն, շողոտութիւն, ատելութիւն, դառնութիւն, չարամտութիւն, շողո----
քորթութիւն, դրամասիրութիւն կամ այլ քորթութիւն, դրամասիրութիւն կամ այլ քորթութիւն, դրամասիրութիւն կամ այլ քորթութիւն, դրամասիրութիւն կամ այլ տեսակի մեղք կայ, կը տեսակի մեղք կայ, կը տեսակի մեղք կայ, կը տեսակի մեղք կայ, կը 
նշանակէ թէ անապաշխար ընթացքի մէջ ենք, եւ ուստի` սխալ նշանակէ թէ անապաշխար ընթացքի մէջ ենք, եւ ուստի` սխալ նշանակէ թէ անապաշխար ընթացքի մէջ ենք, եւ ուստի` սխալ նշանակէ թէ անապաշխար ընթացքի մէջ ենք, եւ ուստի` սխալ 
ընթացքի մէջ, եւ հետեւաբար, պէտք է փոխենք մեր ընթացքը:ընթացքի մէջ, եւ հետեւաբար, պէտք է փոխենք մեր ընթացքը:ընթացքի մէջ, եւ հետեւաբար, պէտք է փոխենք մեր ընթացքը:ընթացքի մէջ, եւ հետեւաբար, պէտք է փոխենք մեր ընթացքը:    
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2) 2) 2) 2) Մտքի նորոգութիւն: Պօղոս առաքեալ քանի մը առիթՄտքի նորոգութիւն: Պօղոս առաքեալ քանի մը առիթՄտքի նորոգութիւն: Պօղոս առաքեալ քանի մը առիթՄտքի նորոգութիւն: Պօղոս առաքեալ քանի մը առիթ----
ներով կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին: Ան կ'ըսէ. ներով կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին: Ան կ'ըսէ. ներով կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին: Ան կ'ըսէ. ներով կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին: Ան կ'ըսէ. ««««Այս Այս Այս Այս 
աշխարհի մարդոց վարմունքը միաշխարհի մարդոց վարմունքը միաշխարհի մարդոց վարմունքը միաշխարհի մարդոց վարմունքը մի´́́́    ընդօրինակէք, այլ նորոգընդօրինակէք, այլ նորոգընդօրինակէք, այլ նորոգընդօրինակէք, այլ նորոգ----
ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի ձեր փորձառութեամբ 
ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ 
բարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալբարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալբարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալբարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալ»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 12.2: Հռոմայեցիս 12.2: Հռոմայեցիս 12.2: Հռոմայեցիս 12.2: 
Եփեսացիս 4.23):Եփեսացիս 4.23):Եփեսացիս 4.23):Եփեսացիս 4.23):    

««««Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէքՆորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէքՆորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէքՆորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք»:»:»:»:    Տուեալ բառերով Տուեալ բառերով Տուեալ բառերով Տուեալ բառերով 
մտքի նորոգութեան ու նոր մարդ ըլլալու մասին է որ կը խօսի մտքի նորոգութեան ու նոր մարդ ըլլալու մասին է որ կը խօսի մտքի նորոգութեան ու նոր մարդ ըլլալու մասին է որ կը խօսի մտքի նորոգութեան ու նոր մարդ ըլլալու մասին է որ կը խօսի 
առաքեալը: Կարելի չէ նոր մարդ ըլլալ` եթէ նախ մեր միտքը առաքեալը: Կարելի չէ նոր մարդ ըլլալ` եթէ նախ մեր միտքը առաքեալը: Կարելի չէ նոր մարդ ըլլալ` եթէ նախ մեր միտքը առաքեալը: Կարելի չէ նոր մարդ ըլլալ` եթէ նախ մեր միտքը 
չնորոգենք: Ի՞նչ կը հասկնանք չնորոգենք: Ի՞նչ կը հասկնանք չնորոգենք: Ի՞նչ կը հասկնանք չնորոգենք: Ի՞նչ կը հասկնանք ««««միտքը նորոգելմիտքը նորոգելմիտքը նորոգելմիտքը նորոգել» » » » բառերով, եւ բառերով, եւ բառերով, եւ բառերով, եւ 
ի՞նչպէս կրնանք նորոգել մեր միտքը: Մարդուս միտքը նորոի՞նչպէս կրնանք նորոգել մեր միտքը: Մարդուս միտքը նորոի՞նչպէս կրնանք նորոգել մեր միտքը: Մարդուս միտքը նորոի՞նչպէս կրնանք նորոգել մեր միտքը: Մարդուս միտքը նորո----
գողը Սուրբ Հոգին ինքն է: Մտքի նորոգուգողը Սուրբ Հոգին ինքն է: Մտքի նորոգուգողը Սուրբ Հոգին ինքն է: Մտքի նորոգուգողը Սուրբ Հոգին ինքն է: Մտքի նորոգութիւնը տեղի կ'ունեթիւնը տեղի կ'ունեթիւնը տեղի կ'ունեթիւնը տեղի կ'ունենայ նայ նայ նայ 
չորս հանգրուաններով.չորս հանգրուաններով.չորս հանգրուաններով.չորս հանգրուաններով.----    

Առաջին, նախ Առաջին, նախ Առաջին, նախ Առաջին, նախ Սուրբ Հոգին մեզ կը համոզէ որՍուրբ Հոգին մեզ կը համոզէ որՍուրբ Հոգին մեզ կը համոզէ որՍուրբ Հոգին մեզ կը համոզէ որ    աշխարաշխարաշխարաշխարհնհնհնհն    ու ու ու ու 
աշխարհային երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են:աշխարհային երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են:աշխարհային երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են:աշխարհային երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են:    

ԵրկրԵրկրԵրկրԵրկրորդ, մեզ համոզելէ ետք որ աշխարհն ոորդ, մեզ համոզելէ ետք որ աշխարհն ոորդ, մեզ համոզելէ ետք որ աշխարհն ոորդ, մեզ համոզելէ ետք որ աշխարհն ու աշխարւ աշխարւ աշխարւ աշխարհային հային հային հային 
երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են` կ'աշխատի մեր երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են` կ'աշխատի մեր երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են` կ'աշխատի մեր երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են` կ'աշխատի մեր 
մտքին մէջ հետամտքին մէջ հետամտքին մէջ հետամտքին մէջ հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնել երկնային քրքրութիւն ու փափաք արթնցնել երկնային քրքրութիւն ու փափաք արթնցնել երկնային քրքրութիւն ու փափաք արթնցնել երկնային 
ճշմարտութեանց հանդէպ:ճշմարտութեանց հանդէպ:ճշմարտութեանց հանդէպ:ճշմարտութեանց հանդէպ:    

Երրորդ, մեր մէջ հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնեԵրրորդ, մեր մէջ հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնեԵրրորդ, մեր մէջ հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնեԵրրորդ, մեր մէջ հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնելէ լէ լէ լէ 
ետք երկնային ճշմարտութեանց հանդէպ, մէկ քայլ առջեւ ետք երկնային ճշմարտութեանց հանդէպ, մէկ քայլ առջեւ ետք երկնային ճշմարտութեանց հանդէպ, մէկ քայլ առջեւ ետք երկնային ճշմարտութեանց հանդէպ, մէկ քայլ առջեւ 
երթալով, այս անգամ կ'աշխատի մեր մտքին մէջ կապուածուերթալով, այս անգամ կ'աշխատի մեր մտքին մէջ կապուածուերթալով, այս անգամ կ'աշխատի մեր մտքին մէջ կապուածուերթալով, այս անգամ կ'աշխատի մեր մտքին մէջ կապուածու----
թիւն, հաւատք ու սէր արթնցնել Աստուծոյ հանդէթիւն, հաւատք ու սէր արթնցնել Աստուծոյ հանդէթիւն, հաւատք ու սէր արթնցնել Աստուծոյ հանդէթիւն, հաւատք ու սէր արթնցնել Աստուծոյ հանդէպ:պ:պ:պ:    

Չորրորդ, անհրաժեշտ կապուածութիւնը, հաւատքն ու Չորրորդ, անհրաժեշտ կապուածութիւնը, հաւատքն ու Չորրորդ, անհրաժեշտ կապուածութիւնը, հաւատքն ու Չորրորդ, անհրաժեշտ կապուածութիւնը, հաւատքն ու 
սէրը արթնցնելէ ետք մեր մէջ Աստուծոյ հանդէպ` Սուրբ Հոսէրը արթնցնելէ ետք մեր մէջ Աստուծոյ հանդէպ` Սուրբ Հոսէրը արթնցնելէ ետք մեր մէջ Աստուծոյ հանդէպ` Սուրբ Հոսէրը արթնցնելէ ետք մեր մէջ Աստուծոյ հանդէպ` Սուրբ Հոգին գին գին գին 
կը ջանայ մեր մէջ հաստատել մնայուն կերպով Աստուծոյ կը ջանայ մեր մէջ հաստատել մնայուն կերպով Աստուծոյ կը ջանայ մեր մէջ հաստատել մնայուն կերպով Աստուծոյ կը ջանայ մեր մէջ հաստատել մնայուն կերպով Աստուծոյ 
ներկայութեան մէջ ապրելու զօրեղ ու ջերմ փափաք:ներկայութեան մէջ ապրելու զօրեղ ու ջերմ փափաք:ներկայութեան մէջ ապրելու զօրեղ ու ջերմ փափաք:ներկայութեան մէջ ապրելու զօրեղ ու ջերմ փափաք:    

Յիշեալ չորս կէտերը նկատի առնելով, կրնանք հաստատաՅիշեալ չորս կէտերը նկատի առնելով, կրնանք հաստատաՅիշեալ չորս կէտերը նկատի առնելով, կրնանք հաստատաՅիշեալ չորս կէտերը նկատի առնելով, կրնանք հաստատա----
պէս ըպէս ըպէս ըպէս ըսել, թէ նորոգուած միտքը աշխարհէն հեռացած ու Աստուսել, թէ նորոգուած միտքը աշխարհէն հեռացած ու Աստուսել, թէ նորոգուած միտքը աշխարհէն հեռացած ու Աստուսել, թէ նորոգուած միտքը աշխարհէն հեռացած ու Աստու----
ծոյ վրայ կեդրոնացած միտքն է, աշխարհի սէրէն անջատուած ու ծոյ վրայ կեդրոնացած միտքն է, աշխարհի սէրէն անջատուած ու ծոյ վրայ կեդրոնացած միտքն է, աշխարհի սէրէն անջատուած ու ծոյ վրայ կեդրոնացած միտքն է, աշխարհի սէրէն անջատուած ու 
Քրիստոսի սիրոյն միացած միտքն է:Քրիստոսի սիրոյն միացած միտքն է:Քրիստոսի սիրոյն միացած միտքն է:Քրիստոսի սիրոյն միացած միտքն է:    

Ի՞նչ են այն նշանները կամ ապացոյցԻ՞նչ են այն նշանները կամ ապացոյցԻ՞նչ են այն նշանները կամ ապացոյցԻ՞նչ են այն նշանները կամ ապացոյցնննները որոնք ցոյց կու երը որոնք ցոյց կու երը որոնք ցոյց կու երը որոնք ցոյց կու 
տան, թէ մարդը ապրած է մտքի նորոգութիւն: Այս հարցումին տան, թէ մարդը ապրած է մտքի նորոգութիւն: Այս հարցումին տան, թէ մարդը ապրած է մտքի նորոգութիւն: Այս հարցումին տան, թէ մարդը ապրած է մտքի նորոգութիւն: Այս հարցումին 
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պատասխանը գտպատասխանը գտպատասխանը գտպատասխանը գտնելու համար անգամ մը եւս կարդանք նելու համար անգամ մը եւս կարդանք նելու համար անգամ մը եւս կարդանք նելու համար անգամ մը եւս կարդանք 
առաքեալին բառերը. առաքեալին բառերը. առաքեալին բառերը. առաքեալին բառերը. ««««Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, 
որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով 
Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ 
կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ»:»:»:»:    Համաձայն առաքեալին տուեալ բառերուն, մտքի Համաձայն առաքեալին տուեալ բառերուն, մտքի Համաձայն առաքեալին տուեալ բառերուն, մտքի Համաձայն առաքեալին տուեալ բառերուն, մտքի 
նորոգութիւնորոգութիւնորոգութիւնորոգութիւն ապրած ըլլալու նշանները կամ ապացոյցն ապրած ըլլալու նշանները կամ ապացոյցն ապրած ըլլալու նշանները կամ ապացոյցն ապրած ըլլալու նշանները կամ ապացոյցներն են.ներն են.ներն են.ներն են.----    

ա) Նոր մարդ ըլլալը: Մտքի նորոգութիւն ապրած անձին ա) Նոր մարդ ըլլալը: Մտքի նորոգութիւն ապրած անձին ա) Նոր մարդ ըլլալը: Մտքի նորոգութիւն ապրած անձին ա) Նոր մարդ ըլլալը: Մտքի նորոգութիւն ապրած անձին 
մէջ պէտք է մեռած ըլլայ հին մարդը, այսինքն` մեղքի մարդը, մէջ պէտք է մեռած ըլլայ հին մարդը, այսինքն` մեղքի մարդը, մէջ պէտք է մեռած ըլլայ հին մարդը, այսինքն` մեղքի մարդը, մէջ պէտք է մեռած ըլլայ հին մարդը, այսինքն` մեղքի մարդը, 
պէտք է մեռած ըլլայ անոր մէջ աշխարհասիրութիւնը, դրապէտք է մեռած ըլլայ անոր մէջ աշխարհասիրութիւնը, դրապէտք է մեռած ըլլայ անոր մէջ աշխարհասիրութիւնը, դրապէտք է մեռած ըլլայ անոր մէջ աշխարհասիրութիւնը, դրա----
մասիրութիւնը, մարմնաւոր ցանկութիւնները, մարդկային մասիրութիւնը, մարմնաւոր ցանկութիւնները, մարդկային մասիրութիւնը, մարմնաւոր ցանկութիւնները, մարդկային մասիրութիւնը, մարմնաւոր ցանկութիւնները, մարդկային 
կիրկիրկիրկիրքերը: Տակաւին, մտքի նորոգութիւն ապրած անձին մէջ քերը: Տակաւին, մտքի նորոգութիւն ապրած անձին մէջ քերը: Տակաւին, մտքի նորոգութիւն ապրած անձին մէջ քերը: Տակաւին, մտքի նորոգութիւն ապրած անձին մէջ 
պէտք է մեռած ըլլայ նախանձը, ատելութեան ու անհանդուրպէտք է մեռած ըլլայ նախանձը, ատելութեան ու անհանդուրպէտք է մեռած ըլլայ նախանձը, ատելութեան ու անհանդուրպէտք է մեռած ըլլայ նախանձը, ատելութեան ու անհանդուր----
ժողութեան բոլոր զգացումները, բամբասող ու զրպարտող ժողութեան բոլոր զգացումները, բամբասող ու զրպարտող ժողութեան բոլոր զգացումները, բամբասող ու զրպարտող ժողութեան բոլոր զգացումները, բամբասող ու զրպարտող 
հոգին, մէկ խօսքով` մարդս դէպի մեղքը տանող ու Աստուծմէ հոգին, մէկ խօսքով` մարդս դէպի մեղքը տանող ու Աստուծմէ հոգին, մէկ խօսքով` մարդս դէպի մեղքը տանող ու Աստուծմէ հոգին, մէկ խօսքով` մարդս դէպի մեղքը տանող ու Աստուծմէ 
բաժնող ամէն երեւոյթ:բաժնող ամէն երեւոյթ:բաժնող ամէն երեւոյթ:բաժնող ամէն երեւոյթ:    

բ) Մեր փորձառութեամբ լաւը ընտրեբ) Մեր փորձառութեամբ լաւը ընտրեբ) Մեր փորձառութեամբ լաւը ընտրեբ) Մեր փորձառութեամբ լաւը ընտրելը: Մտքի նորոգուլը: Մտքի նորոգուլը: Մտքի նորոգուլը: Մտքի նորոգութիւն թիւն թիւն թիւն 
ապրած ոեւէ անձ փորձառաբար գիտէ, որ սիապրած ոեւէ անձ փորձառաբար գիտէ, որ սիապրած ոեւէ անձ փորձառաբար գիտէ, որ սիապրած ոեւէ անձ փորձառաբար գիտէ, որ սի´́́́ն է աշխարհը ն է աշխարհը ն է աշխարհը ն է աշխարհը 
առանց իր Ստեղծիչին, փոառանց իր Ստեղծիչին, փոառանց իր Ստեղծիչին, փոառանց իր Ստեղծիչին, փո´́́́ւճ է կեանքը առանց իր Տուիչին, ւճ է կեանքը առանց իր Տուիչին, ւճ է կեանքը առանց իր Տուիչին, ւճ է կեանքը առանց իր Տուիչին, 
մոմոմոմո´́́́ւթ է ապագան առանց զայն իր ձեռքին մէջ Ունեւթ է ապագան առանց զայն իր ձեռքին մէջ Ունեւթ է ապագան առանց զայն իր ձեռքին մէջ Ունեւթ է ապագան առանց զայն իր ձեռքին մէջ Ունեցողին: Եւ ցողին: Եւ ցողին: Եւ ցողին: Եւ 
այս փորձառութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ ընտրելու լաւը: Ի՞նչ է այս փորձառութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ ընտրելու լաւը: Ի՞նչ է այս փորձառութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ ընտրելու լաւը: Ի՞նչ է այս փորձառութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ ընտրելու լաւը: Ի՞նչ է 
լաւը. լաւը Աստուծոյ լաւը. լաւը Աստուծոյ լաւը. լաւը Աստուծոյ լաւը. լաւը Աստուծոյ հետ ըլլալն է. լաւը Քրիստոհետ ըլլալն է. լաւը Քրիստոհետ ըլլալն է. լաւը Քրիստոհետ ըլլալն է. լաւը Քրիստոսի հետ սի հետ սի հետ սի հետ 
բնակիլն է (Ղուկաս 9.33). լաւը Տիրոջ յուսալն է (Սաղբնակիլն է (Ղուկաս 9.33). լաւը Տիրոջ յուսալն է (Սաղբնակիլն է (Ղուկաս 9.33). լաւը Տիրոջ յուսալն է (Սաղբնակիլն է (Ղուկաս 9.33). լաւը Տիրոջ յուսալն է (Սաղմոս 118.8):մոս 118.8):մոս 118.8):մոս 118.8):    

գ) Մտքի նորոգութիւն ապրած անձ մը կրնայ գիտնալ գ) Մտքի նորոգութիւն ապրած անձ մը կրնայ գիտնալ գ) Մտքի նորոգութիւն ապրած անձ մը կրնայ գիտնալ գ) Մտքի նորոգութիւն ապրած անձ մը կրնայ գիտնալ 
««««Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ 
կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ»:»:»:»:    Չնորոգուած միտք մը չի կրնար գիտնալ ԱստուծոՉնորոգուած միտք մը չի կրնար գիտնալ ԱստուծոՉնորոգուած միտք մը չի կրնար գիտնալ ԱստուծոՉնորոգուած միտք մը չի կրնար գիտնալ Աստուծոյ յ յ յ 
կամքը, այլ խօսքով` չի կրնար գիտնալ թէ ոկամքը, այլ խօսքով` չի կրնար գիտնալ թէ ոկամքը, այլ խօսքով` չի կրնար գիտնալ թէ ոկամքը, այլ խօսքով` չի կրնար գիտնալ թէ ո´́́́ր մէկն է բարին եւ ր մէկն է բարին եւ ր մէկն է բարին եւ ր մէկն է բարին եւ 
ոոոո´́́́ր մէկը` չար. չի կրնար գիտնալ թէ որ մէկը` չար. չի կրնար գիտնալ թէ որ մէկը` չար. չի կրնար գիտնալ թէ որ մէկը` չար. չի կրնար գիտնալ թէ ո´́́́ր մէկն է ընդունելին ր մէկն է ընդունելին ր մէկն է ընդունելին ր մէկն է ընդունելին 
Աստուծոյ համար եւ ոԱստուծոյ համար եւ ոԱստուծոյ համար եւ ոԱստուծոյ համար եւ ո´́́́ր մէկը` անընդունելին, որ մէկը` անընդունելին, որ մէկը` անընդունելին, որ մէկը` անընդունելին, ո´́́́ր մէկն է ր մէկն է ր մէկն է ր մէկն է 
կատարեալը եւ ոկատարեալը եւ ոկատարեալը եւ ոկատարեալը եւ ո´́́́ր մէկը` թերին:ր մէկը` թերին:ր մէկը` թերին:ր մէկը` թերին:    

Աստուծոյ կամքը գիտնալը ամենէն դժուար բանն է: Մտքի Աստուծոյ կամքը գիտնալը ամենէն դժուար բանն է: Մտքի Աստուծոյ կամքը գիտնալը ամենէն դժուար բանն է: Մտքի Աստուծոյ կամքը գիտնալը ամենէն դժուար բանն է: Մտքի 
կատարեակատարեակատարեակատարեալ նորոգութիւն ապրած անձը միայն կրնայ գիտնալ լ նորոգութիւն ապրած անձը միայն կրնայ գիտնալ լ նորոգութիւն ապրած անձը միայն կրնայ գիտնալ լ նորոգութիւն ապրած անձը միայն կրնայ գիտնալ 
Աստուծոյ կամքը, եւ այն ալ` շատ մասնակի կերպով միայն: Աստուծոյ կամքը, եւ այն ալ` շատ մասնակի կերպով միայն: Աստուծոյ կամքը, եւ այն ալ` շատ մասնակի կերպով միայն: Աստուծոյ կամքը, եւ այն ալ` շատ մասնակի կերպով միայն: 
Բան մը որ մեզի համար կը թուի բարի` կրնայ Աստուծոյ կամքը Բան մը որ մեզի համար կը թուի բարի` կրնայ Աստուծոյ կամքը Բան մը որ մեզի համար կը թուի բարի` կրնայ Աստուծոյ կամքը Բան մը որ մեզի համար կը թուի բարի` կրնայ Աստուծոյ կամքը 
չըլլալ: Օրինակ, բարիչըլլալ: Օրինակ, բարիչըլլալ: Օրինակ, բարիչըլլալ: Օրինակ, բարի´ ´ ´ ´ է աղօթել հիւանդ անձի մը առողջուէ աղօթել հիւանդ անձի մը առողջուէ աղօթել հիւանդ անձի մը առողջուէ աղօթել հիւանդ անձի մը առողջու----
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թեան համար, բայց անոր առողջանալը կրնայ անպայմանօրթեան համար, բայց անոր առողջանալը կրնայ անպայմանօրթեան համար, բայց անոր առողջանալը կրնայ անպայմանօրթեան համար, բայց անոր առողջանալը կրնայ անպայմանօրէն էն էն էն 
Աստուծոյ կամքը չըլլալ: Կրնայ ԱսԱստուծոյ կամքը չըլլալ: Կրնայ ԱսԱստուծոյ կամքը չըլլալ: Կրնայ ԱսԱստուծոյ կամքը չըլլալ: Կրնայ Աստուծոյ կամքը ըլլալ որ ան իր տուծոյ կամքը ըլլալ որ ան իր տուծոյ կամքը ըլլալ որ ան իր տուծոյ կամքը ըլլալ որ ան իր 
հիւանդութեամբ զԱստուած փառաւորէ` ուրիշները աղօթքի հիւանդութեամբ զԱստուած փառաւորէ` ուրիշները աղօթքի հիւանդութեամբ զԱստուած փառաւորէ` ուրիշները աղօթքի հիւանդութեամբ զԱստուած փառաւորէ` ուրիշները աղօթքի 
մղելով, հաւատքի բերելով, Աստուծոմղելով, հաւատքի բերելով, Աստուծոմղելով, հաւատքի բերելով, Աստուծոմղելով, հաւատքի բերելով, Աստուծո´́́́յ մօտեցնելով: Փորձառույ մօտեցնելով: Փորձառույ մօտեցնելով: Փորձառույ մօտեցնելով: Փորձառու----
թիւնը ցոյց տուած է, որ շատ մարդիկ հաւատքի եկած են ու թիւնը ցոյց տուած է, որ շատ մարդիկ հաւատքի եկած են ու թիւնը ցոյց տուած է, որ շատ մարդիկ հաւատքի եկած են ու թիւնը ցոյց տուած է, որ շատ մարդիկ հաւատքի եկած են ու 
աղօթական կեանքի նուիրուած են` պարզաղօթական կեանքի նուիրուած են` պարզաղօթական կեանքի նուիրուած են` պարզաղօթական կեանքի նուիրուած են` պարզապէս որովհետեւ ապէս որովհետեւ ապէս որովհետեւ ապէս որովհետեւ 
իրենց սիրելիներէն մին մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած իրենց սիրելիներէն մին մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած իրենց սիրելիներէն մին մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած իրենց սիրելիներէն մին մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած 
է: Կրնայ Աստուէ: Կրնայ Աստուէ: Կրնայ Աստուէ: Կրնայ Աստուծոյ կամքը ըլլալ որ հիւանդ անձը համբեծոյ կամքը ըլլալ որ հիւանդ անձը համբեծոյ կամքը ըլլալ որ հիւանդ անձը համբեծոյ կամքը ըլլալ որ հիւանդ անձը համբե----
րութեամբ տանի իր հիւանդութիւնը, որպէսզի անոր փոխարէն րութեամբ տանի իր հիւանդութիւնը, որպէսզի անոր փոխարէն րութեամբ տանի իր հիւանդութիւնը, որպէսզի անոր փոխարէն րութեամբ տանի իր հիւանդութիւնը, որպէսզի անոր փոխարէն 
մեծ վարձատրումեծ վարձատրումեծ վարձատրումեծ վարձատրութիւն ստանայ երկինքի մէջ, եւ կամ` որպէսզի թիւն ստանայ երկինքի մէջ, եւ կամ` որպէսզի թիւն ստանայ երկինքի մէջ, եւ կամ` որպէսզի թիւն ստանայ երկինքի մէջ, եւ կամ` որպէսզի 
երբ երկինք փոերբ երկինք փոերբ երկինք փոերբ երկինք փոխադրուի` երկխադրուի` երկխադրուի` երկխադրուի` երկրի վրայ եղող հիւանդներուն րի վրայ եղող հիւանդներուն րի վրայ եղող հիւանդներուն րի վրայ եղող հիւանդներուն 
բարեխօսը դառբարեխօսը դառբարեխօսը դառբարեխօսը դառնայ:նայ:նայ:նայ:    Կարելի է բազմահարիւր օրինակներ յիշել, Կարելի է բազմահարիւր օրինակներ յիշել, Կարելի է բազմահարիւր օրինակներ յիշել, Կարելի է բազմահարիւր օրինակներ յիշել, 
ցոյց տալու համար թէ դժուար բան է Աստուծոյ կամքը գիտնալը: ցոյց տալու համար թէ դժուար բան է Աստուծոյ կամքը գիտնալը: ցոյց տալու համար թէ դժուար բան է Աստուծոյ կամքը գիտնալը: ցոյց տալու համար թէ դժուար բան է Աստուծոյ կամքը գիտնալը: 
Երկրորդ օրինակով մը կը բաւարարուիմ. գեղեցիկ բան է Երկրորդ օրինակով մը կը բաւարարուիմ. գեղեցիկ բան է Երկրորդ օրինակով մը կը բաւարարուիմ. գեղեցիկ բան է Երկրորդ օրինակով մը կը բաւարարուիմ. գեղեցիկ բան է 
աղօթել անձի մը գործին յաջողութեան համար. ասոր մէջ երբեք աղօթել անձի մը գործին յաջողութեան համար. ասոր մէջ երբեք աղօթել անձի մը գործին յաջողութեան համար. ասոր մէջ երբեք աղօթել անձի մը գործին յաջողութեան համար. ասոր մէջ երբեք 
սխալ բան չկսխալ բան չկսխալ բան չկսխալ բան չկայ. բայց եթէ երբեք անձ մը դիւային գործերով այ. բայց եթէ երբեք անձ մը դիւային գործերով այ. բայց եթէ երբեք անձ մը դիւային գործերով այ. բայց եթէ երբեք անձ մը դիւային գործերով 
զբաղող մարդոց դիմած է եւ ուրիշներուն գործերը խանգարած զբաղող մարդոց դիմած է եւ ուրիշներուն գործերը խանգարած զբաղող մարդոց դիմած է եւ ուրիշներուն գործերը խանգարած զբաղող մարդոց դիմած է եւ ուրիշներուն գործերը խանգարած 
ու տկարացուցած է` որքանո՞վ ճիշդ է աղօթել անոր գործի ու տկարացուցած է` որքանո՞վ ճիշդ է աղօթել անոր գործի ու տկարացուցած է` որքանո՞վ ճիշդ է աղօթել անոր գործի ու տկարացուցած է` որքանո՞վ ճիշդ է աղօթել անոր գործի 
յաջողութեան համար. մէկը որ իր գործը յառաջ տանելու յաջողութեան համար. մէկը որ իր գործը յառաջ տանելու յաջողութեան համար. մէկը որ իր գործը յառաջ տանելու յաջողութեան համար. մէկը որ իր գործը յառաջ տանելու 
համար` կախարդի մը երթալով թուղթով կը կապէ իր քովընտի համար` կախարդի մը երթալով թուղթով կը կապէ իր քովընտի համար` կախարդի մը երթալով թուղթով կը կապէ իր քովընտի համար` կախարդի մը երթալով թուղթով կը կապէ իր քովընտի 
գործգործգործգործատեղիին յաջողութիւնը` պէ՞տք է աղօթել անոր գործի ատեղիին յաջողութիւնը` պէ՞տք է աղօթել անոր գործի ատեղիին յաջողութիւնը` պէ՞տք է աղօթել անոր գործի ատեղիին յաջողութիւնը` պէ՞տք է աղօթել անոր գործի 
յաջողութեան համար, եւ եթէ աղօթենք` արդեօ՞ք Աստուծոյ յաջողութեան համար, եւ եթէ աղօթենք` արդեօ՞ք Աստուծոյ յաջողութեան համար, եւ եթէ աղօթենք` արդեօ՞ք Աստուծոյ յաջողութեան համար, եւ եթէ աղօթենք` արդեօ՞ք Աստուծոյ 
կամքը ըրած կ'ըլլանք:կամքը ըրած կ'ըլլանք:կամքը ըրած կ'ըլլանք:կամքը ըրած կ'ըլլանք:    

Մենք Մենք Մենք Մենք կրնանք աղօթել ոեւէ փորձութեանկրնանք աղօթել ոեւէ փորձութեանկրնանք աղօթել ոեւէ փորձութեանկրնանք աղօթել ոեւէ փորձութեան    կամ դժուարուկամ դժուարուկամ դժուարուկամ դժուարու----
թեան թեան թեան թեան մըմըմըմը    վերացման կամ հեռացման համար. բայց յիշենք, որ վերացման կամ հեռացման համար. բայց յիշենք, որ վերացման կամ հեռացման համար. բայց յիշենք, որ վերացման կամ հեռացման համար. բայց յիշենք, որ 
մենք երբեք չենք գիտեր եւ չենք կրնամենք երբեք չենք գիտեր եւ չենք կրնամենք երբեք չենք գիտեր եւ չենք կրնամենք երբեք չենք գիտեր եւ չենք կրնար գիտնալ այն իսկական ր գիտնալ այն իսկական ր գիտնալ այն իսկական ր գիտնալ այն իսկական 
պատճառները, որոնք տուեալ փորձութիւնը կամ դժուարուպատճառները, որոնք տուեալ փորձութիւնը կամ դժուարուպատճառները, որոնք տուեալ փորձութիւնը կամ դժուարուպատճառները, որոնք տուեալ փորձութիւնը կամ դժուարու----
թիւնը յառաջ բերին: Մեր մատուցած աղօթքները որքանո՞վ թիւնը յառաջ բերին: Մեր մատուցած աղօթքները որքանո՞վ թիւնը յառաջ բերին: Մեր մատուցած աղօթքները որքանո՞վ թիւնը յառաջ բերին: Մեր մատուցած աղօթքները որքանո՞վ 
կրնան Աստուծոյ կամքը արտայայտել, երբ կ'աղօթենք փորկրնան Աստուծոյ կամքը արտայայտել, երբ կ'աղօթենք փորկրնան Աստուծոյ կամքը արտայայտել, երբ կ'աղօթենք փորկրնան Աստուծոյ կամքը արտայայտել, երբ կ'աղօթենք փոր----
ձութեան մը վերացման համար, որուն պատահումին պատձութեան մը վերացման համար, որուն պատահումին պատձութեան մը վերացման համար, որուն պատահումին պատձութեան մը վերացման համար, որուն պատահումին պատ----
ճառը կամ պատճառները մենք չենք գիտերճառը կամ պատճառները մենք չենք գիտերճառը կամ պատճառները մենք չենք գիտերճառը կամ պատճառները մենք չենք գիտեր: : : : Աստուած կրնայ Աստուած կրնայ Աստուած կրնայ Աստուած կրնայ 
թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը անձի մը կեանքին մէջ, թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը անձի մը կեանքին մէջ, թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը անձի մը կեանքին մէջ, թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը անձի մը կեանքին մէջ, 
որպէսզի բան մը սորվեցնէ անոր. նման պարագայի, երբ որպէսզի բան մը սորվեցնէ անոր. նման պարագայի, երբ որպէսզի բան մը սորվեցնէ անոր. նման պարագայի, երբ որպէսզի բան մը սորվեցնէ անոր. նման պարագայի, երբ 
տակաւին այդ անձը իր կրած փորձութենէն բան մը չէ սորված, տակաւին այդ անձը իր կրած փորձութենէն բան մը չէ սորված, տակաւին այդ անձը իր կրած փորձութենէն բան մը չէ սորված, տակաւին այդ անձը իր կրած փորձութենէն բան մը չէ սորված, 
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ճիշդ պիտի ըլլա՞ր աղօթել որ Աստուած փորձուճիշդ պիտի ըլլա՞ր աղօթել որ Աստուած փորձուճիշդ պիտի ըլլա՞ր աղօթել որ Աստուած փորձուճիշդ պիտի ըլլա՞ր աղօթել որ Աստուած փորձութիւնը հեռացնէր թիւնը հեռացնէր թիւնը հեռացնէր թիւնը հեռացնէր 
այդ անձէն. եթէ Աստուած յաայդ անձէն. եթէ Աստուած յաայդ անձէն. եթէ Աստուած յաայդ անձէն. եթէ Աստուած յատուկ նպատուկ նպատուկ նպատուկ նպատակով մը թոյլ կու տայ տակով մը թոյլ կու տայ տակով մը թոյլ կու տայ տակով մը թոյլ կու տայ 
փորձութիւն մը, արդեօք կը հեռացնէ՞ այդ փորձութիւնը եթէ փորձութիւն մը, արդեօք կը հեռացնէ՞ այդ փորձութիւնը եթէ փորձութիւն մը, արդեօք կը հեռացնէ՞ այդ փորձութիւնը եթէ փորձութիւն մը, արդեօք կը հեռացնէ՞ այդ փորձութիւնը եթէ 
աղօթենք անոր հեռացման համար, եթէ երբեք իր նպատակը աղօթենք անոր հեռացման համար, եթէ երբեք իր նպատակը աղօթենք անոր հեռացման համար, եթէ երբեք իր նպատակը աղօթենք անոր հեռացման համար, եթէ երբեք իր նպատակը 
տակաւին չէ իրականացած: Ամէն փորտակաւին չէ իրականացած: Ամէն փորտակաւին չէ իրականացած: Ամէն փորտակաւին չէ իրականացած: Ամէն փորձութիւն բան մը կը ձութիւն բան մը կը ձութիւն բան մը կը ձութիւն բան մը կը 
սորվեցնէ մեզի. մենք յաճախ կ'աղօթենք որ Աստուած հեռացնէ սորվեցնէ մեզի. մենք յաճախ կ'աղօթենք որ Աստուած հեռացնէ սորվեցնէ մեզի. մենք յաճախ կ'աղօթենք որ Աստուած հեռացնէ սորվեցնէ մեզի. մենք յաճախ կ'աղօթենք որ Աստուած հեռացնէ 
փորձութիւնը, եւ փորձութիւնը, եւ փորձութիւնը, եւ փորձութիւնը, եւ երբեք չենք մտածեր, թէ տուեալ փորձութեամբ երբեք չենք մտածեր, թէ տուեալ փորձութեամբ երբեք չենք մտածեր, թէ տուեալ փորձութեամբ երբեք չենք մտածեր, թէ տուեալ փորձութեամբ 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նչ բան կը փորձէ սորվեցնել մեզի: Երբեմն կ'աղօնչ բան կը փորձէ սորվեցնել մեզի: Երբեմն կ'աղօնչ բան կը փորձէ սորվեցնել մեզի: Երբեմն կ'աղօնչ բան կը փորձէ սորվեցնել մեզի: Երբեմն կ'աղօ----
թենք եւ այս կամ այդ բանը կը խնդրենք Աստուծմէ, այս կամ այդ թենք եւ այս կամ այդ բանը կը խնդրենք Աստուծմէ, այս կամ այդ թենք եւ այս կամ այդ բանը կը խնդրենք Աստուծմէ, այս կամ այդ թենք եւ այս կամ այդ բանը կը խնդրենք Աստուծմէ, այս կամ այդ 
բանին պատահումը կը խնդրենք Աստուծմէ, եւ երբեք չենք բանին պատահումը կը խնդրենք Աստուծմէ, եւ երբեք չենք բանին պատահումը կը խնդրենք Աստուծմէ, եւ երբեք չենք բանին պատահումը կը խնդրենք Աստուծմէ, եւ երբեք չենք 
մտածեր թէ արդեօք մեր խնդրածը Աստուծոյ կամքին համամտածեր թէ արդեօք մեր խնդրածը Աստուծոյ կամքին համամտածեր թէ արդեօք մեր խնդրածը Աստուծոյ կամքին համամտածեր թէ արդեօք մեր խնդրածը Աստուծոյ կամքին համա----
ձձձձա՞յն է թէ ոչ: Ահա թէ ինչոա՞յն է թէ ոչ: Ահա թէ ինչոա՞յն է թէ ոչ: Ահա թէ ինչոա՞յն է թէ ոչ: Ահա թէ ինչո´́́́ւ, Պօղոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ ւ, Պօղոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ ւ, Պօղոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ ւ, Պօղոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ 
ապրելու մտքի նորոգութիւն, որպէսզի նոապրելու մտքի նորոգութիւն, որպէսզի նոապրելու մտքի նորոգութիւն, որպէսզի նոապրելու մտքի նորոգութիւն, որպէսզի նո´́́́ր մարդ դառնանք, ր մարդ դառնանք, ր մարդ դառնանք, ր մարդ դառնանք, 
Աստուծոյ նոԱստուծոյ նոԱստուծոյ նոԱստուծոյ նո´́́́ր ստեղծագործութիւնը դառնանք, եւ ր ստեղծագործութիւնը դառնանք, եւ ր ստեղծագործութիւնը դառնանք, եւ ր ստեղծագործութիւնը դառնանք, եւ որպէսզի մեր որպէսզի մեր որպէսզի մեր որպէսզի մեր 
փորձառուփորձառուփորձառուփորձառութեամբ ընտրենք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, թեամբ ընտրենք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, թեամբ ընտրենք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, թեամբ ընտրենք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, 
այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի էայսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի էայսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի էայսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է    իրեն եւ կատարեալ:իրեն եւ կատարեալ:իրեն եւ կատարեալ:իրեն եւ կատարեալ:    

Հիմնուելով Հռոմայեցիս 12.2Հիմնուելով Հռոմայեցիս 12.2Հիմնուելով Հռոմայեցիս 12.2Հիմնուելով Հռոմայեցիս 12.2----ին վրային վրային վրային վրայ,,,,    յիշեցինք երեք յիշեցինք երեք յիշեցինք երեք յիշեցինք երեք 
կէտեր, որոնքկէտեր, որոնքկէտեր, որոնքկէտեր, որոնք    մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու նշաններընշաններընշաններընշանները    կը կը կը կը 
կազմենկազմենկազմենկազմեն, , , , որոնք են`որոնք են`որոնք են`որոնք են`    

ա) Մեր մէջ հին մարդուն ա) Մեր մէջ հին մարդուն ա) Մեր մէջ հին մարդուն ա) Մեր մէջ հին մարդուն մեռնիլը:մեռնիլը:մեռնիլը:մեռնիլը:    
բ) Փորձառաբ) Փորձառաբ) Փորձառաբ) Փորձառաբար լաւը ընտրելու կարողութիւնը: Եւբար լաւը ընտրելու կարողութիւնը: Եւբար լաւը ընտրելու կարողութիւնը: Եւբար լաւը ընտրելու կարողութիւնը: Եւ    
գ) Աստուծոյ կամքը գիտնալու կարողութիգ) Աստուծոյ կամքը գիտնալու կարողութիգ) Աստուծոյ կամքը գիտնալու կարողութիգ) Աստուծոյ կամքը գիտնալու կարողութիւնը:ւնը:ւնը:ւնը:    
Անցնինք խօսելու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու այլ Անցնինք խօսելու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու այլ Անցնինք խօսելու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու այլ Անցնինք խօսելու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու այլ 

նշաննշաննշաննշանի մըի մըի մըի մը    մասին: մասին: մասին: մասին: Մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու Մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու Մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու Մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու 
կարեւորագոյն նշաններէն կարեւորագոյն նշաններէն կարեւորագոյն նշաններէն կարեւորագոյն նշաններէն մին մին մին մին է այն անհամաձայնութիւնը, այն է այն անհամաձայնութիւնը, այն է այն անհամաձայնութիւնը, այն է այն անհամաձայնութիւնը, այն 
հոգեւոր պատերազմն ու պայքարըհոգեւոր պատերազմն ու պայքարըհոգեւոր պատերազմն ու պայքարըհոգեւոր պատերազմն ու պայքարը    զորս մտքի նորոգուզորս մտքի նորոգուզորս մտքի նորոգուզորս մտքի նորոգութիւն թիւն թիւն թիւն 
ապրած անձը կ'ունենայ իր մարմինին ու մտքին միջապրած անձը կ'ունենայ իր մարմինին ու մտքին միջապրած անձը կ'ունենայ իր մարմինին ու մտքին միջապրած անձը կ'ունենայ իր մարմինին ու մտքին միջեւ: Այս եւ: Այս եւ: Այս եւ: Այս 
մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. ««««Իմ մարմինիս Իմ մարմինիս Իմ մարմինիս Իմ մարմինիս 
անանանանդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս դամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս դամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս դամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս 
ընդունած Օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս գերի կը պահէ ընդունած Օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս գերի կը պահէ ընդունած Օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս գերի կը պահէ ընդունած Օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս գերի կը պահէ 
մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էմեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էմեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էմեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ է»»»»    ((((Հռոմայեցիս 7.23):Հռոմայեցիս 7.23):Հռոմայեցիս 7.23):Հռոմայեցիս 7.23):    

Տուեալ համարին մէջ, առՏուեալ համարին մէջ, առՏուեալ համարին մէջ, առՏուեալ համարին մէջ, առաքեալը կը խօսի իր մարմինին ու աքեալը կը խօսի իր մարմինին ու աքեալը կը խօսի իր մարմինին ու աքեալը կը խօսի իր մարմինին ու 
մտքին միջեւ գոյութիւն ունեցող պատերազմի մը մասին:մտքին միջեւ գոյութիւն ունեցող պատերազմի մը մասին:մտքին միջեւ գոյութիւն ունեցող պատերազմի մը մասին:մտքին միջեւ գոյութիւն ունեցող պատերազմի մը մասին:    Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ 
անձ որ մտքի նորոգութիւն ապրած է, անխուսափելիօէն պիտի անձ որ մտքի նորոգութիւն ապրած է, անխուսափելիօէն պիտի անձ որ մտքի նորոգութիւն ապրած է, անխուսափելիօէն պիտի անձ որ մտքի նորոգութիւն ապրած է, անխուսափելիօէն պիտի 
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ենթարկուի այդ պատերազմին: Այդ պատերազմը` մարդուն ենթարկուի այդ պատերազմին: Այդ պատերազմը` մարդուն ենթարկուի այդ պատերազմին: Այդ պատերազմը` մարդուն ենթարկուի այդ պատերազմին: Այդ պատերազմը` մարդուն 
մտքին (մտքին (մտքին (մտքին (հոգիինհոգիինհոգիինհոգիին))))    ու մարմինին միջեւ եղող պատեու մարմինին միջեւ եղող պատեու մարմինին միջեւ եղող պատեու մարմինին միջեւ եղող պատերազմն է:րազմն է:րազմն է:րազմն է:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
անձ մը իր մտքանձ մը իր մտքանձ մը իր մտքանձ մը իր մտքին մէջ համոզուած է որ պէտք է հեռու կենայ ին մէջ համոզուած է որ պէտք է հեռու կենայ ին մէջ համոզուած է որ պէտք է հեռու կենայ ին մէջ համոզուած է որ պէտք է հեռու կենայ 
մեղքէն, ինքնաբերաբար պատերազմ կը սկսի իր մտքին ու մեղքէն, ինքնաբերաբար պատերազմ կը սկսի իր մտքին ու մեղքէն, ինքնաբերաբար պատերազմ կը սկսի իր մտքին ու մեղքէն, ինքնաբերաբար պատերազմ կը սկսի իր մտքին ու 
մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    միջեւ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ Սուրբ Հոգիով միջեւ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ Սուրբ Հոգիով միջեւ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ Սուրբ Հոգիով միջեւ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ Սուրբ Հոգիով 
նորոգուած միտք մը` միշտ մեղանչելու հակամէտ մարմինին նորոգուած միտք մը` միշտ մեղանչելու հակամէտ մարմինին նորոգուած միտք մը` միշտ մեղանչելու հակամէտ մարմինին նորոգուած միտք մը` միշտ մեղանչելու հակամէտ մարմինին 
հակառակը կը ցանկայ, եւ մեղանչելու հակամէտ մարմինը` հակառակը կը ցանկայ, եւ մեղանչելու հակամէտ մարմինը` հակառակը կը ցանկայ, եւ մեղանչելու հակամէտ մարմինը` հակառակը կը ցանկայ, եւ մեղանչելու հակամէտ մարմինը` 
Սուրբ ՀոգՍուրբ ՀոգՍուրբ ՀոգՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին հիով նորոգուած մտքին հիով նորոգուած մտքին հիով նորոգուած մտքին հակառակը: ակառակը: ակառակը: ակառակը: Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
խօսելով այս մասին` խօսելով այս մասին` խօսելով այս մասին` խօսելով այս մասին` կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««ՄՄՄՄեղանչական բնութիւնը Սուրբ եղանչական բնութիւնը Սուրբ եղանչական բնութիւնը Սուրբ եղանչական բնութիւնը Սուրբ 
Հոգիին Հոգիին Հոգիին Հոգիին ((((ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգիովՀոգիովՀոգիովՀոգիով    նորոգուածնորոգուածնորոգուածնորոգուած    մտքինմտքինմտքինմտքին) ) ) ) ցանկացածին ցանկացածին ցանկացածին ցանկացածին 
հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին՝ մեղանչական հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին՝ մեղանչական հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին՝ մեղանչական հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին՝ մեղանչական 
բնութեան ցանկացածին հակառակը: Ասոնք իրարու հակառակ բնութեան ցանկացածին հակառակը: Ասոնք իրարու հակառակ բնութեան ցանկացածին հակառակը: Ասոնք իրարու հակառակ բնութեան ցանկացածին հակառակը: Ասոնք իրարու հակառակ 
են, եեն, եեն, եեն, եւ ա՛յդ է պատճառը որ դուք չէք կրնար ձեր ուզածը ւ ա՛յդ է պատճառը որ դուք չէք կրնար ձեր ուզածը ւ ա՛յդ է պատճառը որ դուք չէք կրնար ձեր ուզածը ւ ա՛յդ է պատճառը որ դուք չէք կրնար ձեր ուզածը 
կատարելկատարելկատարելկատարել»»»» ( ( ( (ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 5.17): 5.17): 5.17): 5.17):    Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Սուրբ Հոգիով Սուրբ Հոգիով Սուրբ Հոգիով Սուրբ Հոգիով 
նորոգուած, լուսաւորուած եւ պայծառատես դարձած միտք մը, նորոգուած, լուսաւորուած եւ պայծառատես դարձած միտք մը, նորոգուած, լուսաւորուած եւ պայծառատես դարձած միտք մը, նորոգուած, լուսաւորուած եւ պայծառատես դարձած միտք մը, 
չի կրնար ընդունիլ եւ համաձայն գտնուիլ իր մարչի կրնար ընդունիլ եւ համաձայն գտնուիլ իր մարչի կրնար ընդունիլ եւ համաձայն գտնուիլ իր մարչի կրնար ընդունիլ եւ համաձայն գտնուիլ իր մարմինին մինին մինին մինին բացաբացաբացաբացա----
սական սական սական սական պահանջքներուն, ցանկութիւններուն ու կիրքերուն պահանջքներուն, ցանկութիւններուն ու կիրքերուն պահանջքներուն, ցանկութիւններուն ու կիրքերուն պահանջքներուն, ցանկութիւններուն ու կիրքերուն հետ:հետ:հետ:հետ:    

Եթէ երբեքԵթէ երբեքԵթէ երբեքԵթէ երբեք    կ'ուզենք ստուգապէս գիտնալ որ մկ'ուզենք ստուգապէս գիտնալ որ մկ'ուզենք ստուգապէս գիտնալ որ մկ'ուզենք ստուգապէս գիտնալ որ մտքի նորոտքի նորոտքի նորոտքի նորո----
գութիւն ապրած ենք թէ ոչ, հարց տանք մենք մեզի.գութիւն ապրած ենք թէ ոչ, հարց տանք մենք մեզի.գութիւն ապրած ենք թէ ոչ, հարց տանք մենք մեզի.գութիւն ապրած ենք թէ ոչ, հարց տանք մենք մեզի.----    Մեր միտքը Մեր միտքը Մեր միտքը Մեր միտքը 
դէմ կը դնէ՞ այն ցանկութիւններուն որոնք յատուկ են դէմ կը դնէ՞ այն ցանկութիւններուն որոնք յատուկ են դէմ կը դնէ՞ այն ցանկութիւններուն որոնք յատուկ են դէմ կը դնէ՞ այն ցանկութիւններուն որոնք յատուկ են մեր մեր մեր մեր 
մարմիմարմիմարմիմարմինին, այլ խօսքով` մեր մեղանչական բնութեան: Այսպէս, նին, այլ խօսքով` մեր մեղանչական բնութեան: Այսպէս, նին, այլ խօսքով` մեր մեղանչական բնութեան: Այսպէս, նին, այլ խօսքով` մեր մեղանչական բնութեան: Այսպէս, 
օրինակ, եթէ մեր մարմինը կապուած է երկօրինակ, եթէ մեր մարմինը կապուած է երկօրինակ, եթէ մեր մարմինը կապուած է երկօրինակ, եթէ մեր մարմինը կապուած է երկրին ու երկրաւորին, րին ու երկրաւորին, րին ու երկրաւորին, րին ու երկրաւորին, 
նիւթին ու նիւթականին, ի՞նչ կ'ընէ մեր միտքը նման պարանիւթին ու նիւթականին, ի՞նչ կ'ընէ մեր միտքը նման պարանիւթին ու նիւթականին, ի՞նչ կ'ընէ մեր միտքը նման պարանիւթին ու նիւթականին, ի՞նչ կ'ընէ մեր միտքը նման պարա----
գայի. կը պայքարի՞ մեր մարմինին երկրասիրուգայի. կը պայքարի՞ մեր մարմինին երկրասիրուգայի. կը պայքարի՞ մեր մարմինին երկրասիրուգայի. կը պայքարի՞ մեր մարմինին երկրասիրութեան ու նիւթաթեան ու նիւթաթեան ու նիւթաթեան ու նիւթա----
պաշտութեան դէմ. եթէ չի պայպաշտութեան դէմ. եթէ չի պայպաշտութեան դէմ. եթէ չի պայպաշտութեան դէմ. եթէ չի պայքարիր` կը նշանակէ թէ մքարիր` կը նշանակէ թէ մքարիր` կը նշանակէ թէ մքարիր` կը նշանակէ թէ մտքի տքի տքի տքի 
նորոգութիւն չենք ապրած: Նորոգուած միտք մը անկարելի է որ նորոգութիւն չենք ապրած: Նորոգուած միտք մը անկարելի է որ նորոգութիւն չենք ապրած: Նորոգուած միտք մը անկարելի է որ նորոգութիւն չենք ապրած: Նորոգուած միտք մը անկարելի է որ 
դէմ չդնէ դէմ չդնէ դէմ չդնէ դէմ չդնէ այն մեղքերոայն մեղքերոայն մեղքերոայն մեղքերուն որոնք կը փորձեն ւն որոնք կը փորձեն ւն որոնք կը փորձեն ւն որոնք կը փորձեն մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    միջոցաւ միջոցաւ միջոցաւ միջոցաւ 
սողոսկիլ մեր ներսիդին:սողոսկիլ մեր ներսիդին:սողոսկիլ մեր ներսիդին:սողոսկիլ մեր ներսիդին:    

Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ կամ խօսքով վիրաԻ՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ կամ խօսքով վիրաԻ՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ կամ խօսքով վիրաԻ՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ կամ խօսքով վիրա----
ւորէ. մարմինը մեզի կ'ըսէ որ մենք ալ մեր կարգին զինք բամւորէ. մարմինը մեզի կ'ըսէ որ մենք ալ մեր կարգին զինք բամւորէ. մարմինը մեզի կ'ըսէ որ մենք ալ մեր կարգին զինք բամւորէ. մարմինը մեզի կ'ըսէ որ մենք ալ մեր կարգին զինք բամ----
բասենք ու վիրաւորենք, մինչդեռ մեր միտքը, եթէ Սուրբ Հոգիով բասենք ու վիրաւորենք, մինչդեռ մեր միտքը, եթէ Սուրբ Հոգիով բասենք ու վիրաւորենք, մինչդեռ մեր միտքը, եթէ Սուրբ Հոգիով բասենք ու վիրաւորենք, մինչդեռ մեր միտքը, եթէ Սուրբ Հոգիով 
նորոգուած է, կը պատուիրէ մեզի բամնորոգուած է, կը պատուիրէ մեզի բամնորոգուած է, կը պատուիրէ մեզի բամնորոգուած է, կը պատուիրէ մեզի բամբասանքը բամբասանքը բամբասանքը բամբասանքը բամբասանքով բասանքով բասանքով բասանքով 
չփոխարինել եւ ոչ ալ վիրաւորանքը` վիրաւորանչփոխարինել եւ ոչ ալ վիրաւորանքը` վիրաւորանչփոխարինել եւ ոչ ալ վիրաւորանքը` վիրաւորանչփոխարինել եւ ոչ ալ վիրաւորանքը` վիրաւորանքով. ընդհաքով. ընդհաքով. ընդհաքով. ընդհա----
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կառակը, նորոգուած միտքը կը թելադրէ մեզի աղօթել մեզ կառակը, նորոգուած միտքը կը թելադրէ մեզի աղօթել մեզ կառակը, նորոգուած միտքը կը թելադրէ մեզի աղօթել մեզ կառակը, նորոգուած միտքը կը թելադրէ մեզի աղօթել մեզ 
բամբասողին ու վիրաւորողին համար:բամբասողին ու վիրաւորողին համար:բամբասողին ու վիրաւորողին համար:բամբասողին ու վիրաւորողին համար:    

Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մարմինը պատուիրէ մեզի քնանալ ու Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մարմինը պատուիրէ մեզի քնանալ ու Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մարմինը պատուիրէ մեզի քնանալ ու Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մարմինը պատուիրէ մեզի քնանալ ու 
հեշտանալ, իսկ միտքը` արթուն մնալ, հսկում կատարելհեշտանալ, իսկ միտքը` արթուն մնալ, հսկում կատարելհեշտանալ, իսկ միտքը` արթուն մնալ, հսկում կատարելհեշտանալ, իսկ միտքը` արթուն մնալ, հսկում կատարել    ու ու ու ու 
աղօթք բարձրացնել առ Աստուած: Եթէ մեր միտքը դէմ կը դնէ աղօթք բարձրացնել առ Աստուած: Եթէ մեր միտքը դէմ կը դնէ աղօթք բարձրացնել առ Աստուած: Եթէ մեր միտքը դէմ կը դնէ աղօթք բարձրացնել առ Աստուած: Եթէ մեր միտքը դէմ կը դնէ 
մարմնաւոր հեշտութեան ու մնայուն հանգիստին` կը նշամարմնաւոր հեշտութեան ու մնայուն հանգիստին` կը նշամարմնաւոր հեշտութեան ու մնայուն հանգիստին` կը նշամարմնաւոր հեշտութեան ու մնայուն հանգիստին` կը նշանակէ նակէ նակէ նակէ 
թէ նորոգուած է Տիրոջ Հոգիով:թէ նորոգուած է Տիրոջ Հոգիով:թէ նորոգուած է Տիրոջ Հոգիով:թէ նորոգուած է Տիրոջ Հոգիով:    

Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. ««««Առատօրէն կեԱռատօրէն կեԱռատօրէն կեԱռատօրէն կե´́́́րրրր»:»:»:»:    Նորոգուած միտքը Նորոգուած միտքը Նորոգուած միտքը Նորոգուած միտքը 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ժամանակ առ ժամանակ ծոմ պահէ` որպէսզի հոգիդ Ժամանակ առ ժամանակ ծոմ պահէ` որպէսզի հոգիդ Ժամանակ առ ժամանակ ծոմ պահէ` որպէսզի հոգիդ Ժամանակ առ ժամանակ ծոմ պահէ` որպէսզի հոգիդ 
սրբուի ու զօրանսրբուի ու զօրանսրբուի ու զօրանսրբուի ու զօրանայայայայ»:»:»:»:    

Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. ««««Քեզ ցաւցնողին` ցաւցուրՔեզ ցաւցնողին` ցաւցուրՔեզ ցաւցնողին` ցաւցուրՔեզ ցաւցնողին` ցաւցուր»:»:»:»:    Նորոգուած Նորոգուած Նորոգուած Նորոգուած 
միտքը կ'ըսէ. միտքը կ'ըսէ. միտքը կ'ըսէ. միտքը կ'ըսէ. ««««Երբ մարդիկ քեզ ցաւցնեն` ցաւերդ Յիսուսին Երբ մարդիկ քեզ ցաւցնեն` ցաւերդ Յիսուսին Երբ մարդիկ քեզ ցաւցնեն` ցաւերդ Յիսուսին Երբ մարդիկ քեզ ցաւցնեն` ցաւերդ Յիսուսին 
բերբերբերբեր»:»:»:»:    

Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ ներեր եւ դիներեր եւ դիներեր եւ դիներեր եւ դի´́́́րք բռնէրք բռնէրք բռնէրք բռնէ»:»:»:»:    Նորոգուած Նորոգուած Նորոգուած Նորոգուած 
միտքը կ'ըսէ. միտքը կ'ըսէ. միտքը կ'ըսէ. միտքը կ'ըսէ. ««««ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ եւ դիրք միեւ դիրք միեւ դիրք միեւ դիրք մի´ ´ ´ ´ բռներբռներբռներբռներ»:»:»:»:    

Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. ««««Եթէ գիտցար հակառակորդիդ մեղքին Եթէ գիտցար հակառակորդիդ մեղքին Եթէ գիտցար հակառակորդիդ մեղքին Եթէ գիտցար հակառակորդիդ մեղքին 
մմմմասին` հրապարակէասին` հրապարակէասին` հրապարակէասին` հրապարակէ´ ´ ´ ´ զայնզայնզայնզայն»:»:»:»:    Նորոգուած միտքը կ'ըսէ. Նորոգուած միտքը կ'ըսէ. Նորոգուած միտքը կ'ըսէ. Նորոգուած միտքը կ'ըսէ. ««««Ծածկէ Ծածկէ Ծածկէ Ծածկէ 
հակառակորդիդ մեղքը` որպէսզի Աստուած ալ քու մեղքերդ հակառակորդիդ մեղքը` որպէսզի Աստուած ալ քու մեղքերդ հակառակորդիդ մեղքը` որպէսզի Աստուած ալ քու մեղքերդ հակառակորդիդ մեղքը` որպէսզի Աստուած ալ քու մեղքերդ 
ծածկէ դատաստանին օրըծածկէ դատաստանին օրըծածկէ դատաստանին օրըծածկէ դատաստանին օրը»:»:»:»:    

Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. Մարմինը կ'ըսէ. ««««Վայելէ այս կեանքըՎայելէ այս կեանքըՎայելէ այս կեանքըՎայելէ այս կեանքը»:»:»:»:    Նորոգուած միտՆորոգուած միտՆորոգուած միտՆորոգուած միտքը քը քը քը 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Պատրաստուէ գալիք կեանքի վայելքին համարՊատրաստուէ գալիք կեանքի վայելքին համարՊատրաստուէ գալիք կեանքի վայելքին համարՊատրաստուէ գալիք կեանքի վայելքին համար»:»:»:»:    

Կարելի է բազմաթիւ այլ օրինԿարելի է բազմաթիւ այլ օրինԿարելի է բազմաթիւ այլ օրինԿարելի է բազմաթիւ այլ օրինակներ յիշել, ցոյց տալու ակներ յիշել, ցոյց տալու ակներ յիշել, ցոյց տալու ակներ յիշել, ցոյց տալու 
համար թէ ինչպէսհամար թէ ինչպէսհամար թէ ինչպէսհամար թէ ինչպէս    մեր մտքին ընդունած Օրէնքը` որ Յիսուսի մեր մտքին ընդունած Օրէնքը` որ Յիսուսի մեր մտքին ընդունած Օրէնքը` որ Յիսուսի մեր մտքին ընդունած Օրէնքը` որ Յիսուսի 
սիրոյ Օրէնքն է, կը պատերազմի մեղքի օրէնքին դէմ որ մեր սիրոյ Օրէնքն է, կը պատերազմի մեղքի օրէնքին դէմ որ մեր սիրոյ Օրէնքն է, կը պատերազմի մեղքի օրէնքին դէմ որ մեր սիրոյ Օրէնքն է, կը պատերազմի մեղքի օրէնքին դէմ որ մեր 
անդամներուն մէջ է: Այս պատերազմը` մտքի նորոգութիւն, այլ անդամներուն մէջ է: Այս պատերազմը` մտքի նորոգութիւն, այլ անդամներուն մէջ է: Այս պատերազմը` մտքի նորոգութիւն, այլ անդամներուն մէջ է: Այս պատերազմը` մտքի նորոգութիւն, այլ 
խօսքով` ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած ըլլալու մեծագոյն խօսքով` ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած ըլլալու մեծագոյն խօսքով` ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած ըլլալու մեծագոյն խօսքով` ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած ըլլալու մեծագոյն 
ապացոյցն է:ապացոյցն է:ապացոյցն է:ապացոյցն է:    

ՄտքՄտքՄտքՄտքիիիի    նորոգութիւն ապրած ըլլալու նշաննորոգութիւն ապրած ըլլալու նշաննորոգութիւն ապրած ըլլալու նշաննորոգութիւն ապրած ըլլալու նշաններէն մին է ներէն մին է ներէն մին է ներէն մին է 
նաեւ` դրական մտածելակերպը: Յոռետես եւ ժխտական մտանաեւ` դրական մտածելակերպը: Յոռետես եւ ժխտական մտանաեւ` դրական մտածելակերպը: Յոռետես եւ ժխտական մտանաեւ` դրական մտածելակերպը: Յոռետես եւ ժխտական մտա----
ծելակերպ մը կը թունաւորէ մարդուն միտքը, սիրտն ու հոգին: ծելակերպ մը կը թունաւորէ մարդուն միտքը, սիրտն ու հոգին: ծելակերպ մը կը թունաւորէ մարդուն միտքը, սիրտն ու հոգին: ծելակերպ մը կը թունաւորէ մարդուն միտքը, սիրտն ու հոգին: 
Միշտ դրական պէտք է մտածել, մանաւանդ երբ պատահող Միշտ դրական պէտք է մտածել, մանաւանդ երբ պատահող Միշտ դրական պէտք է մտածել, մանաւանդ երբ պատահող Միշտ դրական պէտք է մտածել, մանաւանդ երբ պատահող 
երեւոյթներուն կամ դէպքերուն ետին կանգնող բուն նպատակը, երեւոյթներուն կամ դէպքերուն ետին կանգնող բուն նպատակը, երեւոյթներուն կամ դէպքերուն ետին կանգնող բուն նպատակը, երեւոյթներուն կամ դէպքերուն ետին կանգնող բուն նպատակը, 
պատպատպատպատճառը կամ դրդապատճառը չենք տեսներ կամ չենք գիտեր: ճառը կամ դրդապատճառը չենք տեսներ կամ չենք գիտեր: ճառը կամ դրդապատճառը չենք տեսներ կամ չենք գիտեր: ճառը կամ դրդապատճառը չենք տեսներ կամ չենք գիտեր: 
Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.----    
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Կը պատմուի որ անձ մը փայտի կտոր մը կը տաշէ: Երկու Կը պատմուի որ անձ մը փայտի կտոր մը կը տաշէ: Երկու Կը պատմուի որ անձ մը փայտի կտոր մը կը տաշէ: Երկու Կը պատմուի որ անձ մը փայտի կտոր մը կը տաշէ: Երկու 
հոգիներ զինք կը տեսնեն, բայց չեն գիտնար թէ իհոգիներ զինք կը տեսնեն, բայց չեն գիտնար թէ իհոգիներ զինք կը տեսնեն, բայց չեն գիտնար թէ իհոգիներ զինք կը տեսնեն, բայց չեն գիտնար թէ ի´́́́նչ կը նչ կը նչ կը նչ կը 
պատրաստէ: Առաջինը զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայպատրաստէ: Առաջինը զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայպատրաստէ: Առաջինը զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայպատրաստէ: Առաջինը զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայ----
տը կը պատրաստէ իր զաւակը ծեծելու հատը կը պատրաստէ իր զաւակը ծեծելու հատը կը պատրաստէ իր զաւակը ծեծելու հատը կը պատրաստէ իր զաւակը ծեծելու համար. իսկ երկրորդը մար. իսկ երկրորդը մար. իսկ երկրորդը մար. իսկ երկրորդը 
զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայտով խաչի նշանը շինել զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայտով խաչի նշանը շինել զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայտով խաչի նշանը շինել զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայտով խաչի նշանը շինել 
կ'ուզէ: Ահաւասիկ երկու տարբեր մտածելակերպեր. մին կ'ուզէ: Ահաւասիկ երկու տարբեր մտածելակերպեր. մին կ'ուզէ: Ահաւասիկ երկու տարբեր մտածելակերպեր. մին կ'ուզէ: Ահաւասիկ երկու տարբեր մտածելակերպեր. մին 
ժխտական, իսկ միւսը` դրական եւ Աստուածահաճոյ: Ինչո՞ւ ժխտական, իսկ միւսը` դրական եւ Աստուածահաճոյ: Ինչո՞ւ ժխտական, իսկ միւսը` դրական եւ Աստուածահաճոյ: Ինչո՞ւ ժխտական, իսկ միւսը` դրական եւ Աստուածահաճոյ: Ինչո՞ւ 
համար առաջին անձը դրական բան պիտի չմտածէր, երբ մահամար առաջին անձը դրական բան պիտի չմտածէր, երբ մահամար առաջին անձը դրական բան պիտի չմտածէր, երբ մահամար առաջին անձը դրական բան պիտի չմտածէր, երբ մա----
նաւանդ չէր գիտեր թէ ինաւանդ չէր գիտեր թէ ինաւանդ չէր գիտեր թէ ինաւանդ չէր գիտեր թէ ի´́́́նչ բանի հնչ բանի հնչ բանի հնչ բանի համար փայտը կը պատամար փայտը կը պատամար փայտը կը պատամար փայտը կը պատ----
րաստուէր:րաստուէր:րաստուէր:րաստուէր:    

Երկրորդ օրինակ մը. երեք հոգիներ միեւնոյն քարի կտորը Երկրորդ օրինակ մը. երեք հոգիներ միեւնոյն քարի կտորը Երկրորդ օրինակ մը. երեք հոգիներ միեւնոյն քարի կտորը Երկրորդ օրինակ մը. երեք հոգիներ միեւնոյն քարի կտորը 
կը տաշեն: Անցորդ մը կու գայ առաջինին եւ կը հարցնէ. կը տաշեն: Անցորդ մը կու գայ առաջինին եւ կը հարցնէ. կը տաշեն: Անցորդ մը կու գայ առաջինին եւ կը հարցնէ. կը տաշեն: Անցորդ մը կու գայ առաջինին եւ կը հարցնէ. ««««Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կ'ընեսկ'ընեսկ'ընեսկ'ընես».».».».    անիկա կը պատասխանէ. անիկա կը պատասխանէ. անիկա կը պատասխանէ. անիկա կը պատասխանէ. ««««Չե՞ս տեսներ ինչ կ'ընեմ, Չե՞ս տեսներ ինչ կ'ընեմ, Չե՞ս տեսներ ինչ կ'ընեմ, Չե՞ս տեսներ ինչ կ'ընեմ, 
քաքաքաքա´́́́ր կը տաշեմր կը տաշեմր կը տաշեմր կը տաշեմ»:»:»:»:    Երկրորդին կը հարցնէ. Երկրորդին կը հարցնէ. Երկրորդին կը հարցնէ. Երկրորդին կը հարցնէ. ««««Դուն ի՞նչ կ'ընեսԴուն ի՞նչ կ'ընեսԴուն ի՞նչ կ'ընեսԴուն ի՞նչ կ'ընես».».».».    
անիկա կըանիկա կըանիկա կըանիկա կը    պատասխանէ. պատասխանէ. պատասխանէ. պատասխանէ. ««««Զաւակներուս ապրուստը ճարելու Զաւակներուս ապրուստը ճարելու Զաւակներուս ապրուստը ճարելու Զաւակներուս ապրուստը ճարելու 
համար կ'աշխատիմհամար կ'աշխատիմհամար կ'աշխատիմհամար կ'աշխատիմ»:»:»:»:    Երրորդին մօտենալով կը հարցնէ. Երրորդին մօտենալով կը հարցնէ. Երրորդին մօտենալով կը հարցնէ. Երրորդին մօտենալով կը հարցնէ. ««««Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
դո՞ւն ինչ կ'ընեսդո՞ւն ինչ կ'ընեսդո՞ւն ինչ կ'ընեսդո՞ւն ինչ կ'ընես».».».».    անիկա կը պատասխանէ. անիկա կը պատասխանէ. անիկա կը պատասխանէ. անիկա կը պատասխանէ. ««««Ես Բարձրեալ Ես Բարձրեալ Ես Բարձրեալ Ես Բարձրեալ 
Աստուծոյ տաճարը կը կառուցեմԱստուծոյ տաճարը կը կառուցեմԱստուծոյ տաճարը կը կառուցեմԱստուծոյ տաճարը կը կառուցեմ»:»:»:»:    Երեք անձերը միեւնոյն Երեք անձերը միեւնոյն Երեք անձերը միեւնոյն Երեք անձերը միեւնոյն 
գործը կը կատարեն եւ միեւնոյն քարի կտորը կը տաշեն, բայց գործը կը կատարեն եւ միեւնոյն քարի կտորը կը տաշեն, բայց գործը կը կատարեն եւ միեւնոյն քարի կտորը կը տաշեն, բայց գործը կը կատարեն եւ միեւնոյն քարի կտորը կը տաշեն, բայց 
տեստեստեստեսէք անոնց տարբերութիւնը. առաջինին համար գործը անէծք էք անոնց տարբերութիւնը. առաջինին համար գործը անէծք էք անոնց տարբերութիւնը. առաջինին համար գործը անէծք էք անոնց տարբերութիւնը. առաջինին համար գործը անէծք 
է, երկրորդին համար` մտահոգութիւն, իսկ երրորդին համար` է, երկրորդին համար` մտահոգութիւն, իսկ երրորդին համար` է, երկրորդին համար` մտահոգութիւն, իսկ երրորդին համար` է, երկրորդին համար` մտահոգութիւն, իսկ երրորդին համար` 
օրհնութիւն: Դուն ո՞ր մէկուն նման ես: Մտքի նորոգութիւն օրհնութիւն: Դուն ո՞ր մէկուն նման ես: Մտքի նորոգութիւն օրհնութիւն: Դուն ո՞ր մէկուն նման ես: Մտքի նորոգութիւն օրհնութիւն: Դուն ո՞ր մէկուն նման ես: Մտքի նորոգութիւն 
ապրած անձը երրորդին նման պէտք է ըլլայ իր մտածելաապրած անձը երրորդին նման պէտք է ըլլայ իր մտածելաապրած անձը երրորդին նման պէտք է ըլլայ իր մտածելաապրած անձը երրորդին նման պէտք է ըլլայ իր մտածելակերկերկերկեր----
պով: Սրտանց կատարուող ամէն բարի գործ` Աստուծպով: Սրտանց կատարուող ամէն բարի գործ` Աստուծպով: Սրտանց կատարուող ամէն բարի գործ` Աստուծպով: Սրտանց կատարուող ամէն բարի գործ` Աստուծոյ ոյ ոյ ոյ 
օրհնութիւնը կը բերէ մեր վրայ:օրհնութիւնը կը բերէ մեր վրայ:օրհնութիւնը կը բերէ մեր վրայ:օրհնութիւնը կը բերէ մեր վրայ:    

Երրորդ օրինակ մը. երեք անձեր միեւնոյն փորձութեան Երրորդ օրինակ մը. երեք անձեր միեւնոյն փորձութեան Երրորդ օրինակ մը. երեք անձեր միեւնոյն փորձութեան Երրորդ օրինակ մը. երեք անձեր միեւնոյն փորձութեան 
կ'ենթարկուին: Առաջինը կը խորհի թէ Աստուած զինք չի սիրեր կ'ենթարկուին: Առաջինը կը խորհի թէ Աստուած զինք չի սիրեր կ'ենթարկուին: Առաջինը կը խորհի թէ Աստուած զինք չի սիրեր կ'ենթարկուին: Առաջինը կը խորհի թէ Աստուած զինք չի սիրեր 
ու լքած է: Երկրորդը կ'ըսէ թէ իր գործած մեղքերուն պատճառով ու լքած է: Երկրորդը կ'ըսէ թէ իր գործած մեղքերուն պատճառով ու լքած է: Երկրորդը կ'ըսէ թէ իր գործած մեղքերուն պատճառով ու լքած է: Երկրորդը կ'ըսէ թէ իր գործած մեղքերուն պատճառով 
է որ փորձութեան ենթարկուեցաւ. իսկ երրորդը կ'ըսէ թէ է որ փորձութեան ենթարկուեցաւ. իսկ երրորդը կ'ըսէ թէ է որ փորձութեան ենթարկուեցաւ. իսկ երրորդը կ'ըսէ թէ է որ փորձութեան ենթարկուեցաւ. իսկ երրորդը կ'ըսէ թէ 
Աստուած զԱստուած զԱստուած զԱստուած զինք այդ փորձութեամբ առաւել եւս սրբել եւ իր ինք այդ փորձութեամբ առաւել եւս սրբել եւ իր ինք այդ փորձութեամբ առաւել եւս սրբել եւ իր ինք այդ փորձութեամբ առաւել եւս սրբել եւ իր 
Որդիին նման դարձնել կ'ուզէ: Մտքի նորոգութիւն ապրած ոեւէ Որդիին նման դարձնել կ'ուզէ: Մտքի նորոգութիւն ապրած ոեւէ Որդիին նման դարձնել կ'ուզէ: Մտքի նորոգութիւն ապրած ոեւէ Որդիին նման դարձնել կ'ուզէ: Մտքի նորոգութիւն ապրած ոեւէ 
անձ խորապէս կ'անդրադառնայ, թէ ամէն փորձութիւն զինք անձ խորապէս կ'անդրադառնայ, թէ ամէն փորձութիւն զինք անձ խորապէս կ'անդրադառնայ, թէ ամէն փորձութիւն զինք անձ խորապէս կ'անդրադառնայ, թէ ամէն փորձութիւն զինք 
Աստուծոյ նմանութեան է որ կ'առաջնորդէ: Բաւարարուինք Աստուծոյ նմանութեան է որ կ'առաջնորդէ: Բաւարարուինք Աստուծոյ նմանութեան է որ կ'առաջնորդէ: Բաւարարուինք Աստուծոյ նմանութեան է որ կ'առաջնորդէ: Բաւարարուինք 
յիշեալ երեք օրինակներով:յիշեալ երեք օրինակներով:յիշեալ երեք օրինակներով:յիշեալ երեք օրինակներով:    
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Սիրելիներ, Սիրելիներ, Սիրելիներ, Սիրելիներ, միտք մը որ Սուրբ Հոմիտք մը որ Սուրբ Հոմիտք մը որ Սուրբ Հոմիտք մը որ Սուրբ Հոգիով չէ նորոգուած, իր գիով չէ նորոգուած, իր գիով չէ նորոգուած, իր գիով չէ նորոգուած, իր 
ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի աշխարհը, իսկ Սուրբ ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի աշխարհը, իսկ Սուրբ ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի աշխարհը, իսկ Սուրբ ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի աշխարհը, իսկ Սուրբ 
Հոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային ճշմարտուՀոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային ճշմարտուՀոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային ճշմարտուՀոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային ճշմարտութեանց թեանց թեանց թեանց 
վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան միայն վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան միայն վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան միայն վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան միայն 
Աստուած ինք կը դառնայ, իր մտածութեան նիւթը՝ Աստուծոյ Աստուած ինք կը դառնայ, իր մտածութեան նիւթը՝ Աստուծոյ Աստուած ինք կը դառնայ, իր մտածութեան նիւթը՝ Աստուծոյ Աստուած ինք կը դառնայ, իր մտածութեան նիւթը՝ Աստուծոյ 
խօսքն ու անոր կամքը կ'ըլխօսքն ու անոր կամքը կ'ըլխօսքն ու անոր կամքը կ'ըլխօսքն ու անոր կամքը կ'ըլլան:լան:լան:լան:    

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

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

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

Սուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար հՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար հՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար հՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար հաճոյքաճոյքաճոյքաճոյք    է լսել է լսել է լսել է լսել 
Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգԱստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգԱստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգԱստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգ----
ուած մտքին հաուած մտքին հաուած մտքին հաուած մտքին համար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ 
խօսքին քարոզութիւնը:խօսքին քարոզութիւնը:խօսքին քարոզութիւնը:խօսքին քարոզութիւնը:    

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

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

Թող որ Սուրբ Հոգին հեռացնէ այն մշուշը որով ՍատաԹող որ Սուրբ Հոգին հեռացնէ այն մշուշը որով ՍատաԹող որ Սուրբ Հոգին հեռացնէ այն մշուշը որով ՍատաԹող որ Սուրբ Հոգին հեռացնէ այն մշուշը որով Սատանան նան նան նան 
կը փորձէ մեր միտքը կուրցնել, կը փորձէ մեր միտքը կուրցնել, կը փորձէ մեր միտքը կուրցնել, կը փորձէ մեր միտքը կուրցնել, որպէսզի արթննան մեր որպէսզի արթննան մեր որպէսզի արթննան մեր որպէսզի արթննան մեր 
միտքերը, տեսնեն Քրիստոսի փառքին լոյսը եւ ապրին իրենց միտքերը, տեսնեն Քրիստոսի փառքին լոյսը եւ ապրին իրենց միտքերը, տեսնեն Քրիստոսի փառքին լոյսը եւ ապրին իրենց միտքերը, տեսնեն Քրիստոսի փառքին լոյսը եւ ապրին իրենց 
նորոգութիւնը:նորոգութիւնը:նորոգութիւնը:նորոգութիւնը:    
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2222) ) ) ) Առաջին հարցումինԱռաջին հարցումինԱռաջին հարցումինԱռաջին հարցումին    պատասխանած ժամանակպատասխանած ժամանակպատասխանած ժամանակպատասխանած ժամանակ    ըսինքըսինքըսինքըսինք,,,,    
թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի 
նորոգութիւն է: Արդ, նորոգութիւն է: Արդ, նորոգութիւն է: Արդ, նորոգութիւն է: Արդ, մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ ընթացքի փոփոխութիւնը եւ ընթացքի փոփոխութիւնը եւ ընթացքի փոփոխութիւնը եւ 
մտքի նորոգութիւնը յմտքի նորոգութիւնը յմտքի նորոգութիւնը յմտքի նորոգութիւնը յանկաանկաանկաանկա´́́́րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ուներծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ուներծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ուներծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունե----
նայ, թէ` աստիճանաբար:նայ, թէ` աստիճանաբար:նայ, թէ` աստիճանաբար:նայ, թէ` աստիճանաբար:    

    
Աստուածաշունչը կը պարզէ, թէ մեր կեանքի ընթացքի Աստուածաշունչը կը պարզէ, թէ մեր կեանքի ընթացքի Աստուածաշունչը կը պարզէ, թէ մեր կեանքի ընթացքի Աստուածաշունչը կը պարզէ, թէ մեր կեանքի ընթացքի 

փոփոխութիւնը եւ մեր մտքի նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ փոփոխութիւնը եւ մեր մտքի նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ փոփոխութիւնը եւ մեր մտքի նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ փոփոխութիւնը եւ մեր մտքի նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ 
մէկ անգամէն տեղի ունենալ, եւ կրնայ նաեւ աստիճանամէկ անգամէն տեղի ունենալ, եւ կրնայ նաեւ աստիճանամէկ անգամէն տեղի ունենալ, եւ կրնայ նաեւ աստիճանամէկ անգամէն տեղի ունենալ, եւ կրնայ նաեւ աստիճանաբար եւ բար եւ բար եւ բար եւ 
հանգրուանային կերպով տեղի ունենալ: Այսպհանգրուանային կերպով տեղի ունենալ: Այսպհանգրուանային կերպով տեղի ունենալ: Այսպհանգրուանային կերպով տեղի ունենալ: Այսպէս, օրիէս, օրիէս, օրիէս, օրինակ, նակ, նակ, նակ, 
Պետրոս առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի Պետրոս առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի Պետրոս առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի Պետրոս առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի 
փոփոխութիւնը աստիճանաբար տեղի ունեցաւ, մինչդեռ Պօղոս փոփոխութիւնը աստիճանաբար տեղի ունեցաւ, մինչդեռ Պօղոս փոփոխութիւնը աստիճանաբար տեղի ունեցաւ, մինչդեռ Պօղոս փոփոխութիւնը աստիճանաբար տեղի ունեցաւ, մինչդեռ Պօղոս 
առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի փոփոառաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի փոփոառաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի փոփոառաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի փոփո----
խութիւնը` յանկարծ, մէխութիւնը` յանկարծ, մէխութիւնը` յանկարծ, մէխութիւնը` յանկարծ, մէ´́́́կ անգամէն:կ անգամէն:կ անգամէն:կ անգամէն:    

Տասներկու առաքեալներուն կեանքն ու միտքը Տասներկու առաքեալներուն կեանքն ու միտքը Տասներկու առաքեալներուն կեանքն ու միտքը Տասներկու առաքեալներուն կեանքն ու միտքը աստիճաաստիճաաստիճաաստիճա----
նաբար փոխուեցան: Քնաբար փոխուեցան: Քնաբար փոխուեցան: Քնաբար փոխուեցան: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի շուրջ երեք րիստոսի երկրաւոր կեանքի շուրջ երեք րիստոսի երկրաւոր կեանքի շուրջ երեք րիստոսի երկրաւոր կեանքի շուրջ երեք 
ու կէս տարիները իրենց աւարտին հասած էին, եւ դեռ ու կէս տարիները իրենց աւարտին հասած էին, եւ դեռ ու կէս տարիները իրենց աւարտին հասած էին, եւ դեռ ու կէս տարիները իրենց աւարտին հասած էին, եւ դեռ 
առաքեալները չէին կրցած հասկնալ, թէ Քրիստոս աշխարհ առաքեալները չէին կրցած հասկնալ, թէ Քրիստոս աշխարհ առաքեալները չէին կրցած հասկնալ, թէ Քրիստոս աշխարհ առաքեալները չէին կրցած հասկնալ, թէ Քրիստոս աշխարհ 
եկած էր Աստուծոեկած էր Աստուծոեկած էր Աստուծոեկած էր Աստուծո´́́́յ թագաւորութիւնը հաստատելու եւ ոյ թագաւորութիւնը հաստատելու եւ ոյ թագաւորութիւնը հաստատելու եւ ոյ թագաւորութիւնը հաստատելու եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ անոնց Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ անոնց Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ անոնց Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ անոնց 
մահուամբ այս աշխարմահուամբ այս աշխարմահուամբ այս աշխարմահուամբ այս աշխարհէն իր բաժնուելուն մասին` հէն իր բաժնուելուն մասին` հէն իր բաժնուելուն մասին` հէն իր բաժնուելուն մասին` ««««աշաաշաաշաաշա----
կերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ոկերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ոկերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ոկերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ո´́́́վ պիտի նկատուի վ պիտի նկատուի վ պիտի նկատուի վ պիտի նկատուի 
մեծըմեծըմեծըմեծը»»»» ( ( ( (ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 22.24):  22.24):  22.24):  22.24): Այս եւ նման երեւոյթներ, յստակօրէն կը Այս եւ նման երեւոյթներ, յստակօրէն կը Այս եւ նման երեւոյթներ, յստակօրէն կը Այս եւ նման երեւոյթներ, յստակօրէն կը 
պարզեն թէ աշակերտներուն կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը պարզեն թէ աշակերտներուն կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը պարզեն թէ աշակերտներուն կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը պարզեն թէ աշակերտներուն կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը 
եւ անոնց մտքի նորոգութիւնը աստիճանաեւ անոնց մտքի նորոգութիւնը աստիճանաեւ անոնց մտքի նորոգութիւնը աստիճանաեւ անոնց մտքի նորոգութիւնը աստիճանական կերպով տեղի կան կերպով տեղի կան կերպով տեղի կան կերպով տեղի 
ունեցանունեցանունեցանունեցան::::    

Եթէ անձ մը իր ամբողջ սրտով կը փնտռէ Տէրը, ինքզինք Եթէ անձ մը իր ամբողջ սրտով կը փնտռէ Տէրը, ինքզինք Եթէ անձ մը իր ամբողջ սրտով կը փնտռէ Տէրը, ինքզինք Եթէ անձ մը իր ամբողջ սրտով կը փնտռէ Տէրը, ինքզինք 
հեռու կը պահէ մեղքէն եւ իր սիրտը կը պատրաստէ Տիրոջ հեռու կը պահէ մեղքէն եւ իր սիրտը կը պատրաստէ Տիրոջ հեռու կը պահէ մեղքէն եւ իր սիրտը կը պատրաստէ Տիրոջ հեռու կը պահէ մեղքէն եւ իր սիրտը կը պատրաստէ Տիրոջ 
բնակութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի իրեն, իր փոփոխուբնակութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի իրեն, իր փոփոխուբնակութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի իրեն, իր փոփոխուբնակութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի իրեն, իր փոփոխու----
թիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ տեղի ունենալ. ինչո՞ւ թիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ տեղի ունենալ. ինչո՞ւ թիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ տեղի ունենալ. ինչո՞ւ թիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ տեղի ունենալ. ինչո՞ւ 
համար. որովհետեւ արդէն պատրաստուած է ամբողջհամար. որովհետեւ արդէն պատրաստուած է ամբողջհամար. որովհետեւ արդէն պատրաստուած է ամբողջհամար. որովհետեւ արդէն պատրաստուած է ամբողջուուուութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
Տիրոջ յանձնուելու եւ անոր բնակարանը Տիրոջ յանձնուելու եւ անոր բնակարանը Տիրոջ յանձնուելու եւ անոր բնակարանը Տիրոջ յանձնուելու եւ անոր բնակարանը դառնդառնդառնդառնաաաալու:լու:լու:լու:    Այլ խօսքով,Այլ խօսքով,Այլ խօսքով,Այլ խօսքով,    
եթէ Քրիստոսի փրկարար շնորհքը յայտնուիեթէ Քրիստոսի փրկարար շնորհքը յայտնուիեթէ Քրիստոսի փրկարար շնորհքը յայտնուիեթէ Քրիստոսի փրկարար շնորհքը յայտնուի` ` ` ` Քրիստոսը Քրիստոսը Քրիստոսը Քրիստոսը 
փնտռող եւ անոր սիրով լեցուիլ ուզող սրտի մը` անոր փնտռող եւ անոր սիրով լեցուիլ ուզող սրտի մը` անոր փնտռող եւ անոր սիրով լեցուիլ ուզող սրտի մը` անոր փնտռող եւ անոր սիրով լեցուիլ ուզող սրտի մը` անոր 
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փոփոխութիւնը յանկարծ տեղի կ'ունենայ: Իսկ եթէ Քրիստոսի փոփոխութիւնը յանկարծ տեղի կ'ունենայ: Իսկ եթէ Քրիստոսի փոփոխութիւնը յանկարծ տեղի կ'ունենայ: Իսկ եթէ Քրիստոսի փոփոխութիւնը յանկարծ տեղի կ'ունենայ: Իսկ եթէ Քրիստոսի 
փրկարար շնորհքը յայտնուի մէկու մը որ չփրկարար շնորհքը յայտնուի մէկու մը որ չփրկարար շնորհքը յայտնուի մէկու մը որ չփրկարար շնորհքը յայտնուի մէկու մը որ չի փնտռեր Քրիստոսն ի փնտռեր Քրիստոսն ի փնտռեր Քրիստոսն ի փնտռեր Քրիստոսն 
ու անոր փրկութիւնը եւ զինք առաջու անոր փրկութիւնը եւ զինք առաջու անոր փրկութիւնը եւ զինք առաջու անոր փրկութիւնը եւ զինք առաջնորդէ մեղքի գիտակցունորդէ մեղքի գիտակցունորդէ մեղքի գիտակցունորդէ մեղքի գիտակցու----
թեան եւ ապաշխարութեանթեան եւ ապաշխարութեանթեան եւ ապաշխարութեանթեան եւ ապաշխարութեան` ` ` ` այդպիայդպիայդպիայդպիսի մէկու մը կեանքի ընթացսի մէկու մը կեանքի ընթացսի մէկու մը կեանքի ընթացսի մէկու մը կեանքի ընթաց----
քի փոփոխութիւնը եւ մտքի նորոգութիւնը աստիճանաբար քի փոփոխութիւնը եւ մտքի նորոգութիւնը աստիճանաբար քի փոփոխութիւնը եւ մտքի նորոգութիւնը աստիճանաբար քի փոփոխութիւնը եւ մտքի նորոգութիւնը աստիճանաբար 
տեղի կ'ունենայ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անոր համար տեղի կ'ունենայ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անոր համար տեղի կ'ունենայ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անոր համար տեղի կ'ունենայ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անոր համար 
դժուար է մէդժուար է մէդժուար է մէդժուար է մէ´́́́կ անգամէն փոխուիլ ոկ անգամէն փոխուիլ ոկ անգամէն փոխուիլ ոկ անգամէն փոխուիլ ու նորոգուիլ: Դժուար է, ւ նորոգուիլ: Դժուար է, ւ նորոգուիլ: Դժուար է, ւ նորոգուիլ: Դժուար է, 
որովհետեւ տակաւին վարժ չէ մեղքին դէմ դնելու: Դժուար է, որովհետեւ տակաւին վարժ չէ մեղքին դէմ դնելու: Դժուար է, որովհետեւ տակաւին վարժ չէ մեղքին դէմ դնելու: Դժուար է, որովհետեւ տակաւին վարժ չէ մեղքին դէմ դնելու: Դժուար է, 
որովհետեւ Տէորովհետեւ Տէորովհետեւ Տէորովհետեւ Տէ´́́́րը զինք փնտռեց ու դարձի բերաւ, ինք չէր որ րը զինք փնտռեց ու դարձի բերաւ, ինք չէր որ րը զինք փնտռեց ու դարձի բերաւ, ինք չէր որ րը զինք փնտռեց ու դարձի բերաւ, ինք չէր որ 
սրտի ծարաւէ մղուած փնտռեց ու գտաւ Տէրը: Արդարեւ, նման սրտի ծարաւէ մղուած փնտռեց ու գտաւ Տէրը: Արդարեւ, նման սրտի ծարաւէ մղուած փնտռեց ու գտաւ Տէրը: Արդարեւ, նման սրտի ծարաւէ մղուած փնտռեց ու գտաւ Տէրը: Արդարեւ, նման 
անձ մը պիտի պայքարի մեղքին դէմ, եւ սակայն յաճախ անձ մը պիտի պայքարի մեղքին դէմ, եւ սակայն յաճախ անձ մը պիտի պայքարի մեղքին դէմ, եւ սակայն յաճախ անձ մը պիտի պայքարի մեղքին դէմ, եւ սակայն յաճախ 
պարտութիւն պիտի կրէ: պարտութիւն պիտի կրէ: պարտութիւն պիտի կրէ: պարտութիւն պիտի կրէ: Պիտի հետեւի ՔրիսՊիտի հետեւի ՔրիսՊիտի հետեւի ՔրիսՊիտի հետեւի Քրիստոսի, եւ սակայն տոսի, եւ սակայն տոսի, եւ սակայն տոսի, եւ սակայն 
յաճախ նահանջ ալ պիտի արձանագրէ, մինչեւ որ Սուրբ Հոգիին յաճախ նահանջ ալ պիտի արձանագրէ, մինչեւ որ Սուրբ Հոգիին յաճախ նահանջ ալ պիտի արձանագրէ, մինչեւ որ Սուրբ Հոգիին յաճախ նահանջ ալ պիտի արձանագրէ, մինչեւ որ Սուրբ Հոգիին 
օգնութեամբ կարենայ մեղքի սէրը արմատախիլ ընել իր օգնութեամբ կարենայ մեղքի սէրը արմատախիլ ընել իր օգնութեամբ կարենայ մեղքի սէրը արմատախիլ ընել իր օգնութեամբ կարենայ մեղքի սէրը արմատախիլ ընել իր 
ներսիդիէն: Մեղքի սէրը մեր սրտէն արմատախիլ ընելը դիւրին ներսիդիէն: Մեղքի սէրը մեր սրտէն արմատախիլ ընելը դիւրին ներսիդիէն: Մեղքի սէրը մեր սրտէն արմատախիլ ընելը դիւրին ներսիդիէն: Մեղքի սէրը մեր սրտէն արմատախիլ ընելը դիւրին 
գործ չէ, մանաւանդ եթէ երբեք մեղքն ու անոր սէրը խորունկ գործ չէ, մանաւանդ եթէ երբեք մեղքն ու անոր սէրը խորունկ գործ չէ, մանաւանդ եթէ երբեք մեղքն ու անոր սէրը խորունկ գործ չէ, մանաւանդ եթէ երբեք մեղքն ու անոր սէրը խորունկ 
արմատներ նարմատներ նարմատներ նարմատներ նետած են մեր սրտին մէջետած են մեր սրտին մէջետած են մեր սրտին մէջետած են մեր սրտին մէջ    երկար տարիներէ ի վեր: երկար տարիներէ ի վեր: երկար տարիներէ ի վեր: երկար տարիներէ ի վեր: 
Ինչպէս օր մը կամ շաԻնչպէս օր մը կամ շաԻնչպէս օր մը կամ շաԻնչպէս օր մը կամ շաբաթ մը առաջ տնկուած մատաղատունկ բաթ մը առաջ տնկուած մատաղատունկ բաթ մը առաջ տնկուած մատաղատունկ բաթ մը առաջ տնկուած մատաղատունկ 
((((պզտիկ ծառ) մը դիւրաւ կարելի է արմատախիլ ընել, իսկ պզտիկ ծառ) մը դիւրաւ կարելի է արմատախիլ ընել, իսկ պզտիկ ծառ) մը դիւրաւ կարելի է արմատախիլ ընել, իսկ պզտիկ ծառ) մը դիւրաւ կարելի է արմատախիլ ընել, իսկ 
տարիներ առաջ տնկուած ծառ մը անկարելի է արմատախիլ տարիներ առաջ տնկուած ծառ մը անկարելի է արմատախիլ տարիներ առաջ տնկուած ծառ մը անկարելի է արմատախիլ տարիներ առաջ տնկուած ծառ մը անկարելի է արմատախիլ 
ընել ձեռքով, նոյնպէս ալ, դիւրին է ձերբազատիլ մեղքէ մը կամ ընել ձեռքով, նոյնպէս ալ, դիւրին է ձերբազատիլ մեղքէ մը կամ ընել ձեռքով, նոյնպէս ալ, դիւրին է ձերբազատիլ մեղքէ մը կամ ընել ձեռքով, նոյնպէս ալ, դիւրին է ձերբազատիլ մեղքէ մը կամ 
մոմոմոմոլութենէ մը որ տակաւին նոր մտած է մեր սրտին մէջ, բայց լութենէ մը որ տակաւին նոր մտած է մեր սրտին մէջ, բայց լութենէ մը որ տակաւին նոր մտած է մեր սրտին մէջ, բայց լութենէ մը որ տակաւին նոր մտած է մեր սրտին մէջ, բայց 
շատ դժուար է շատ դժուար է շատ դժուար է շատ դժուար է ձերբազատիլ աձերբազատիլ աձերբազատիլ աձերբազատիլ այյյյն մեղքէնն մեղքէնն մեղքէնն մեղքէն    ու մոլութենէն որ ու մոլութենէն որ ու մոլութենէն որ ու մոլութենէն որ 
երկար տարիներէ ի վեր բոյն դրած է մեր սրտին մէջ:երկար տարիներէ ի վեր բոյն դրած է մեր սրտին մէջ:երկար տարիներէ ի վեր բոյն դրած է մեր սրտին մէջ:երկար տարիներէ ի վեր բոյն դրած է մեր սրտին մէջ:    ԱնոնԱնոնԱնոնԱնոնցցցց` ` ` ` 
որոնց սրտին մէջ մեղքը խորունկ արմատներ նետած է` անոնց որոնց սրտին մէջ մեղքը խորունկ արմատներ նետած է` անոնց որոնց սրտին մէջ մեղքը խորունկ արմատներ նետած է` անոնց որոնց սրտին մէջ մեղքը խորունկ արմատներ նետած է` անոնց 
փոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը աստիճփոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը աստիճփոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը աստիճփոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը աստիճանաբար տանաբար տանաբար տանաբար տեղի եղի եղի եղի 
կ'ունենայ, իսկ անոնկ'ունենայ, իսկ անոնկ'ունենայ, իսկ անոնկ'ունենայ, իսկ անոնցցցց` ` ` ` որոնց սրտին մէջ ճշմարտութիւնը որոնց սրտին մէջ ճշմարտութիւնը որոնց սրտին մէջ ճշմարտութիւնը որոնց սրտին մէջ ճշմարտութիւնը 
գտնելու եւ Յիսուսի սէրը ճանչնալու փափաք կայ` անոնց գտնելու եւ Յիսուսի սէրը ճանչնալու փափաք կայ` անոնց գտնելու եւ Յիսուսի սէրը ճանչնալու փափաք կայ` անոնց գտնելու եւ Յիսուսի սէրը ճանչնալու փափաք կայ` անոնց 
փոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ մէփոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ մէփոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ մէփոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ մէ´́́́կ կ կ կ 
անգամէն տեղի ունենալ:անգամէն տեղի ունենալ:անգամէն տեղի ունենալ:անգամէն տեղի ունենալ:    
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3333) ) ) ) Որո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:Որո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:Որո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:Որո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:    
    
Առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ բԱռաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ բԱռաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ բԱռաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ բացաացաացաացա----

տրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն եւ տրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն եւ տրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն եւ տրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն եւ 
մտքի նորոգութիւն է: Արդ, եթէ մէկը ճիշդ ընթացքի մէջ է, մտքի նորոգութիւն է: Արդ, եթէ մէկը ճիշդ ընթացքի մէջ է, մտքի նորոգութիւն է: Արդ, եթէ մէկը ճիշդ ընթացքի մէջ է, մտքի նորոգութիւն է: Արդ, եթէ մէկը ճիշդ ընթացքի մէջ է, 
ապաշխարութեան պէտք ունի՞: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը ապաշխարութեան պէտք ունի՞: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը ապաշխարութեան պէտք ունի՞: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը ապաշխարութեան պէտք ունի՞: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը 
սուտ չի խօսիր, չի հայհոյեր, չի բամբասեր, չի զրպարտեր, սուտ չի խօսիր, չի հայհոյեր, չի բամբասեր, չի զրպարտեր, սուտ չի խօսիր, չի հայհոյեր, չի բամբասեր, չի զրպարտեր, սուտ չի խօսիր, չի հայհոյեր, չի բամբասեր, չի զրպարտեր, 
չարութիւն չի խորհիր ու չի գործեր, ընդհակառաչարութիւն չի խորհիր ու չի գործեր, ընդհակառաչարութիւն չի խորհիր ու չի գործեր, ընդհակառաչարութիւն չի խորհիր ու չի գործեր, ընդհակառակը, ճշմարիտը կը, ճշմարիտը կը, ճշմարիտը կը, ճշմարիտը 
կը խօսի, բարին կը խորհի ու կը գործէ, բարին կը ցանկայ իր կը խօսի, բարին կը խորհի ու կը գործէ, բարին կը ցանկայ իր կը խօսի, բարին կը խորհի ու կը գործէ, բարին կը ցանկայ իր կը խօսի, բարին կը խորհի ու կը գործէ, բարին կը ցանկայ իր 
նմաններուն համար, բոլորին կը ներէ ու կը սիրէ, նման անձ մը նմաններուն համար, բոլորին կը ներէ ու կը սիրէ, նման անձ մը նմաններուն համար, բոլորին կը ներէ ու կը սիրէ, նման անձ մը նմաններուն համար, բոլորին կը ներէ ու կը սիրէ, նման անձ մը 
ապաշխարութեան պէտք ունի՞, այլ խօսքով` իր կեանքի ապաշխարութեան պէտք ունի՞, այլ խօսքով` իր կեանքի ապաշխարութեան պէտք ունի՞, այլ խօսքով` իր կեանքի ապաշխարութեան պէտք ունի՞, այլ խօսքով` իր կեանքի 
ընթացքը փոխելու կարիքը ունի՞: Ոընթացքը փոխելու կարիքը ունի՞: Ոընթացքը փոխելու կարիքը ունի՞: Ոընթացքը փոխելու կարիքը ունի՞: Ո´́́́չ: Եթէ ճիշդ ընթացքի մէջ է, չ: Եթէ ճիշդ ընթացքի մէջ է, չ: Եթէ ճիշդ ընթացքի մէջ է, չ: Եթէ ճիշդ ընթացքի մէջ է, 
բնականօրէն իր ընթացքը բնականօրէն իր ընթացքը բնականօրէն իր ընթացքը բնականօրէն իր ընթացքը փոխելու կարիքը չունի. նման փոխելու կարիքը չունի. նման փոխելու կարիքը չունի. նման փոխելու կարիքը չունի. նման 
պարագայի սակայն, երկու բանի կարիքը ունի.պարագայի սակայն, երկու բանի կարիքը ունի.պարագայի սակայն, երկու բանի կարիքը ունի.պարագայի սակայն, երկու բանի կարիքը ունի.----    

ա) Պէտք է Յիսուսը ընդունի իր սրտին մէջ, որովհետեւ ա) Պէտք է Յիսուսը ընդունի իր սրտին մէջ, որովհետեւ ա) Պէտք է Յիսուսը ընդունի իր սրտին մէջ, որովհետեւ ա) Պէտք է Յիսուսը ընդունի իր սրտին մէջ, որովհետեւ 
բարեգործութիւնը եւ ճիշդ ըբարեգործութիւնը եւ ճիշդ ըբարեգործութիւնը եւ ճիշդ ըբարեգործութիւնը եւ ճիշդ ընթացքի մէջ ըլլալը զինք երկինք չեն նթացքի մէջ ըլլալը զինք երկինք չեն նթացքի մէջ ըլլալը զինք երկինք չեն նթացքի մէջ ըլլալը զինք երկինք չեն 
մտցներ, զինք փրկութեան չեն մտցներ, զինք փրկութեան չեն մտցներ, զինք փրկութեան չեն մտցներ, զինք փրկութեան չեն արժանացներ:արժանացներ:արժանացներ:արժանացներ:    

բ) Անձ մը որքան ալ ճիշդ ընթացքի մէջ ըլլբ) Անձ մը որքան ալ ճիշդ ընթացքի մէջ ըլլբ) Անձ մը որքան ալ ճիշդ ընթացքի մէջ ըլլբ) Անձ մը որքան ալ ճիշդ ընթացքի մէջ ըլլայ, անպայման այ, անպայման այ, անպայման այ, անպայման 
որ յատուկ մեղքեր կամ տկարութիւններ կ'ունենայ իր կեանքին որ յատուկ մեղքեր կամ տկարութիւններ կ'ունենայ իր կեանքին որ յատուկ մեղքեր կամ տկարութիւններ կ'ունենայ իր կեանքին որ յատուկ մեղքեր կամ տկարութիւններ կ'ունենայ իր կեանքին 
մէջ զորս պէտք է խոստովանի Տիրոջ դիմաց:մէջ զորս պէտք է խոստովանի Տիրոջ դիմաց:մէջ զորս պէտք է խոստովանի Տիրոջ դիմաց:մէջ զորս պէտք է խոստովանի Տիրոջ դիմաց:    

Ապաշխարութիւնը միայն մեր կեանքի սխալ ընթացքէն Ապաշխարութիւնը միայն մեր կեանքի սխալ ընթացքէն Ապաշխարութիւնը միայն մեր կեանքի սխալ ընթացքէն Ապաշխարութիւնը միայն մեր կեանքի սխալ ընթացքէն 
հրաժարիլը չէ, այլ նաեւ Քրիստոսը ընդունիլն է, Քրիստոսը մեր հրաժարիլը չէ, այլ նաեւ Քրիստոսը ընդունիլն է, Քրիստոսը մեր հրաժարիլը չէ, այլ նաեւ Քրիստոսը ընդունիլն է, Քրիստոսը մեր հրաժարիլը չէ, այլ նաեւ Քրիստոսը ընդունիլն է, Քրիստոսը մեր 
կեանքին Տէրն ու Փրկիչը ճանչնալն է, եւ իբր այկեանքին Տէրն ու Փրկիչը ճանչնալն է, եւ իբր այկեանքին Տէրն ու Փրկիչը ճանչնալն է, եւ իբր այկեանքին Տէրն ու Փրկիչը ճանչնալն է, եւ իբր այդպիսին զինք դպիսին զինք դպիսին զինք դպիսին զինք 
պատուելն ու անոր հնազանդիլն է: Ապաշխարութիւնը միայն պատուելն ու անոր հնազանդիլն է: Ապաշխարութիւնը միայն պատուելն ու անոր հնազանդիլն է: Ապաշխարութիւնը միայն պատուելն ու անոր հնազանդիլն է: Ապաշխարութիւնը միայն 
մեր մեղքերը Յիսուսին խոստովանիլը չէ, այլ նոյնինքն Յիսուսը մեր մեղքերը Յիսուսին խոստովանիլը չէ, այլ նոյնինքն Յիսուսը մեր մեղքերը Յիսուսին խոստովանիլը չէ, այլ նոյնինքն Յիսուսը մեր մեղքերը Յիսուսին խոստովանիլը չէ, այլ նոյնինքն Յիսուսը 
խոստովանիլն է: Հետեւաբար, չիխոստովանիլն է: Հետեւաբար, չիխոստովանիլն է: Հետեւաբար, չիխոստովանիլն է: Հետեւաբար, չի´ ´ ´ ´ բաւեր ճիշդ ընթացքի մէջ բաւեր ճիշդ ընթացքի մէջ բաւեր ճիշդ ընթացքի մէջ բաւեր ճիշդ ընթացքի մէջ 
ըլլալը, չիըլլալը, չիըլլալը, չիըլլալը, չի´ ´ ´ ´ բաւեր բարեգործ ըլլալը, այլ պէտք է Քրիստոսի հետ բաւեր բարեգործ ըլլալը, այլ պէտք է Քրիստոսի հետ բաւեր բարեգործ ըլլալը, այլ պէտք է Քրիստոսի հետ բաւեր բարեգործ ըլլալը, այլ պէտք է Քրիստոսի հետ 
ըլլալ, Քրիստոսի հետ ապըլլալ, Քրիստոսի հետ ապըլլալ, Քրիստոսի հետ ապըլլալ, Քրիստոսի հետ ապրիլ ու գործել: Մէկը կրնայ բարեգործ րիլ ու գործել: Մէկը կրնայ բարեգործ րիլ ու գործել: Մէկը կրնայ բարեգործ րիլ ու գործել: Մէկը կրնայ բարեգործ 
ըլլալ առանց Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալու: Եթէ մէկը բարին կը ըլլալ առանց Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալու: Եթէ մէկը բարին կը ըլլալ առանց Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալու: Եթէ մէկը բարին կը ըլլալ առանց Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալու: Եթէ մէկը բարին կը 
գործէ բայց Քրիստոսի չի հետեւիր, Քրիստոսի իր չհետեւելուն գործէ բայց Քրիստոսի չի հետեւիր, Քրիստոսի իր չհետեւելուն գործէ բայց Քրիստոսի չի հետեւիր, Քրիստոսի իր չհետեւելուն գործէ բայց Քրիստոսի չի հետեւիր, Քրիստոսի իր չհետեւելուն 
համար ալ պէտք է ապաշխարէ, որպէսզի Քրիստոսի հետեւորդ համար ալ պէտք է ապաշխարէ, որպէսզի Քրիստոսի հետեւորդ համար ալ պէտք է ապաշխարէ, որպէսզի Քրիստոսի հետեւորդ համար ալ պէտք է ապաշխարէ, որպէսզի Քրիստոսի հետեւորդ 
ու Աստուծոյ զաւակ նկատուի: Արդարեւ, ու Աստուծոյ զաւակ նկատուի: Արդարեւ, ու Աստուծոյ զաւակ նկատուի: Արդարեւ, ու Աստուծոյ զաւակ նկատուի: Արդարեւ, ապաշխարութիապաշխարութիապաշխարութիապաշխարութի´́́́ւնն է ւնն է ւնն է ւնն է 
որորորոր    մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:    
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4444) ) ) ) Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի 
կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն 
օգուտ մը կը բերէ՞:օգուտ մը կը բերէ՞:օգուտ մը կը բերէ՞:օգուտ մը կը բերէ՞:    

    
Անշուշտ ոԱնշուշտ ոԱնշուշտ ոԱնշուշտ ո´́́́չ: Եթէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի սխալ չ: Եթէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի սխալ չ: Եթէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի սխալ չ: Եթէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի սխալ 

ընթացքէն հրաժարիլ կը նշանակէ, մենք ինչո՞վ կ'օգտուինքընթացքէն հրաժարիլ կը նշանակէ, մենք ինչո՞վ կ'օգտուինքընթացքէն հրաժարիլ կը նշանակէ, մենք ինչո՞վ կ'օգտուինքընթացքէն հրաժարիլ կը նշանակէ, մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք    եթէ եթէ եթէ եթէ 
երբեք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ Հաղորդութիւն երբեք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ Հաղորդութիւն երբեք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ Հաղորդութիւն երբեք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ Հաղորդութիւն 
կը ստանանք, բայց սխալ ընթացքի մէջ ենք:կը ստանանք, բայց սխալ ընթացքի մէջ ենք:կը ստանանք, բայց սխալ ընթացքի մէջ ենք:կը ստանանք, բայց սխալ ընթացքի մէջ ենք:    

Ապաշխարութիւնը մեզ Աստուծոյ կը մօտեցնէ: Մենք ինչո՞վ Ապաշխարութիւնը մեզ Աստուծոյ կը մօտեցնէ: Մենք ինչո՞վ Ապաշխարութիւնը մեզ Աստուծոյ կը մօտեցնէ: Մենք ինչո՞վ Ապաշխարութիւնը մեզ Աստուծոյ կը մօտեցնէ: Մենք ինչո՞վ 
կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ 
Հաղորդութիւն կը ստանանք, բայց հեռոՀաղորդութիւն կը ստանանք, բայց հեռոՀաղորդութիւն կը ստանանք, բայց հեռոՀաղորդութիւն կը ստանանք, բայց հեռո´́́́ւ ենք Աստուծմէ,ւ ենք Աստուծմէ,ւ ենք Աստուծմէ,ւ ենք Աստուծմէ,    եւ եւ եւ եւ 
կ'ապրինք առանց Աստուծոյ եւ առանց աղօթքի:կ'ապրինք առանց Աստուծոյ եւ առանց աղօթքի:կ'ապրինք առանց Աստուծոյ եւ առանց աղօթքի:կ'ապրինք առանց Աստուծոյ եւ առանց աղօթքի:    

Ապաշխարութիւնը մեր մեղքերը խոստովանիլ է: Մենք Ապաշխարութիւնը մեր մեղքերը խոստովանիլ է: Մենք Ապաշխարութիւնը մեր մեղքերը խոստովանիլ է: Մենք Ապաշխարութիւնը մեր մեղքերը խոստովանիլ է: Մենք 
ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք, բայց ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք, բայց ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք, բայց ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք, բայց 
չենք խոստովանիր որ մեր մեղքերով վիրաւորած ենք զԱստչենք խոստովանիր որ մեր մեղքերով վիրաւորած ենք զԱստչենք խոստովանիր որ մեր մեղքերով վիրաւորած ենք զԱստչենք խոստովանիր որ մեր մեղքերով վիրաւորած ենք զԱստ----
ուած եւ պղծած ենք մեր սիրտերը, եւ կը շարունակենք գիտակուած եւ պղծած ենք մեր սիրտերը, եւ կը շարունակենք գիտակուած եւ պղծած ենք մեր սիրտերը, եւ կը շարունակենք գիտակուած եւ պղծած ենք մեր սիրտերը, եւ կը շարունակենք գիտակ----
ցացացացաբար մեղք գործել:բար մեղք գործել:բար մեղք գործել:բար մեղք գործել:    

Ապաշխարութիւնը Յիսուսը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը Ապաշխարութիւնը Յիսուսը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը Ապաշխարութիւնը Յիսուսը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը Ապաշխարութիւնը Յիսուսը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը 
ընդունիլ է: Մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի ընդունիլ է: Մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի ընդունիլ է: Մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի ընդունիլ է: Մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի 
կ'երթանք, բայց չենք ընդունած ու յայտարարած Յիսուսը իբրեւ կ'երթանք, բայց չենք ընդունած ու յայտարարած Յիսուսը իբրեւ կ'երթանք, բայց չենք ընդունած ու յայտարարած Յիսուսը իբրեւ կ'երթանք, բայց չենք ընդունած ու յայտարարած Յիսուսը իբրեւ 
մեր Տէրն ու Փրկիչը:մեր Տէրն ու Փրկիչը:մեր Տէրն ու Փրկիչը:մեր Տէրն ու Փրկիչը:    

ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք ըսէք, ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ երբեք ամէն Կիրակի ւք ըսէք, ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ երբեք ամէն Կիրակի ւք ըսէք, ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ երբեք ամէն Կիրակի ւք ըսէք, ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ երբեք ամէն Կիրակի 
եկեեկեեկեեկեղեցի կու գանք, բայց Աստուծոյ չենք գար:ղեցի կու գանք, բայց Աստուծոյ չենք գար:ղեցի կու գանք, բայց Աստուծոյ չենք գար:ղեցի կու գանք, բայց Աստուծոյ չենք գար:    

Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ խորանին կը Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ խորանին կը Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ խորանին կը Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ խորանին կը 
մօտենանք, բայց Աստուծոյ չեմօտենանք, բայց Աստուծոյ չեմօտենանք, բայց Աստուծոյ չեմօտենանք, բայց Աստուծոյ չե´́́́նք մօտենար եւ չենք մօտենար եւ չենք մօտենար եւ չենք մօտենար եւ չե´́́́նք փորձեր նք փորձեր նք փորձեր նք փորձեր 
մօտենալ:մօտենալ:մօտենալ:մօտենալ:    

Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն 
կը ստանանք, բայց աղօթքի ճամբով երբեք հաղորդակցութեկը ստանանք, բայց աղօթքի ճամբով երբեք հաղորդակցութեկը ստանանք, բայց աղօթքի ճամբով երբեք հաղորդակցութեկը ստանանք, բայց աղօթքի ճամբով երբեք հաղորդակցութեան ան ան ան 
մէջ չեմէջ չեմէջ չեմէջ չե´́́́նք Տիրոջ հետ:նք Տիրոջ հետ:նք Տիրոջ հետ:նք Տիրոջ հետ:    

Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ եկեղեցւոյ մէջ ենք, բայց Տիրոջ մէջ Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ եկեղեցւոյ մէջ ենք, բայց Տիրոջ մէջ Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ եկեղեցւոյ մէջ ենք, բայց Տիրոջ մէջ Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ եկեղեցւոյ մէջ ենք, բայց Տիրոջ մէջ 
չեչեչեչե´́́́նք, եւ Տիրոջ վրայ չենք, եւ Տիրոջ վրայ չենք, եւ Տիրոջ վրայ չենք, եւ Տիրոջ վրայ չե´́́́նք հաստատուած:նք հաստատուած:նք հաստատուած:նք հաստատուած:    

Այսօր, դժբախտաբար, եկեղեցի եկողներուն մեծ մասը, Այսօր, դժբախտաբար, եկեղեցի եկողներուն մեծ մասը, Այսօր, դժբախտաբար, եկեղեցի եկողներուն մեծ մասը, Այսօր, դժբախտաբար, եկեղեցի եկողներուն մեծ մասը, 
կարելի է ըսել ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, ոկարելի է ըսել ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, ոկարելի է ըսել ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, ոկարելի է ըսել ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, ո´́́́չ ապաշխարած չ ապաշխարած չ ապաշխարած չ ապաշխարած 
է, ոէ, ոէ, ոէ, ո´́́́չ աղօթքի կեանք կ'ապրի, ոչ աղօթքի կեանք կ'ապրի, ոչ աղօթքի կեանք կ'ապրի, ոչ աղօթքի կեանք կ'ապրի, ո´́́́չ հաւչ հաւչ հաւչ հաւատքի կեանք կ'ապրի, ոատքի կեանք կ'ապրի, ոատքի կեանք կ'ապրի, ոատքի կեանք կ'ապրի, ո´́́́չ չ չ չ 
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Աստուածաշունչ կը կարդայ, եւ ոԱստուածաշունչ կը կարդայ, եւ ոԱստուածաշունչ կը կարդայ, եւ ոԱստուածաշունչ կը կարդայ, եւ ո´́́́չ ալ կը հնազանդի Տիրոջ չ ալ կը հնազանդի Տիրոջ չ ալ կը հնազանդի Տիրոջ չ ալ կը հնազանդի Տիրոջ 
կամքին:կամքին:կամքին:կամքին:    

Չենք ուզեր տխուր երեւոյթներու մասին խօսիլ եւ ոՉենք ուզեր տխուր երեւոյթներու մասին խօսիլ եւ ոՉենք ուզեր տխուր երեւոյթներու մասին խօսիլ եւ ոՉենք ուզեր տխուր երեւոյթներու մասին խօսիլ եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կ'ուզենք ճշմարտութիւնը հրապարակել իր ամբողջական կ'ուզենք ճշմարտութիւնը հրապարակել իր ամբողջական կ'ուզենք ճշմարտութիւնը հրապարակել իր ամբողջական կ'ուզենք ճշմարտութիւնը հրապարակել իր ամբողջական 
մերկութեամբ: Բայց կը բաւարարուիմ մէկմերկութեամբ: Բայց կը բաւարարուիմ մէկմերկութեամբ: Բայց կը բաւարարուիմ մէկմերկութեամբ: Բայց կը բաւարարուիմ մէկ----երկու նշումներով. երկու նշումներով. երկու նշումներով. երկու նշումներով. 
որքան եկեղեցի չեկորքան եկեղեցի չեկորքան եկեղեցի չեկորքան եկեղեցի չեկողները դրամասէր են, նոյնքան դրամաողները դրամասէր են, նոյնքան դրամաողները դրամասէր են, նոյնքան դրամաողները դրամասէր են, նոյնքան դրամասէր սէր սէր սէր 
են եկեղեցի եկողները: Աշխարհիկ մարդոց պէս` եկեղեցի են եկեղեցի եկողները: Աշխարհիկ մարդոց պէս` եկեղեցի են եկեղեցի եկողները: Աշխարհիկ մարդոց պէս` եկեղեցի են եկեղեցի եկողները: Աշխարհիկ մարդոց պէս` եկեղեցի 
եկողները իրեեկողները իրեեկողները իրեեկողները իրե´́́́նք ալ աշխարհիկ են, իրենք ալ աշխարհիկ են, իրենք ալ աշխարհիկ են, իրենք ալ աշխարհիկ են, իրե´́́́նք ալ աշխարհիկ նք ալ աշխարհիկ նք ալ աշխարհիկ նք ալ աշխարհիկ 
կեանք կ'ապրին: Որքան եկեղեցի չեկողները աններող հոգի կեանք կ'ապրին: Որքան եկեղեցի չեկողները աններող հոգի կեանք կ'ապրին: Որքան եկեղեցի չեկողները աններող հոգի կեանք կ'ապրին: Որքան եկեղեցի չեկողները աններող հոգի 
ունին, նոյնքան ալ աններող հոգի ունին եկեղեցի եկողներէն ունին, նոյնքան ալ աններող հոգի ունին եկեղեցի եկողներէն ունին, նոյնքան ալ աններող հոգի ունին եկեղեցի եկողներէն ունին, նոյնքան ալ աններող հոգի ունին եկեղեցի եկողներէն 
շատեր, նոյշատեր, նոյշատեր, նոյշատեր, նոյնիսկ ապաշխարանիսկ ապաշխարանիսկ ապաշխարանիսկ ապաշխարա´́́́ծ անձեր, եւ որուն համար ալ ծ անձեր, եւ որուն համար ալ ծ անձեր, եւ որուն համար ալ ծ անձեր, եւ որուն համար ալ 
իրենց ապաշխարութիւնը կամ ապաշխարութեան անկեղծուիրենց ապաշխարութիւնը կամ ապաշխարութեան անկեղծուիրենց ապաշխարութիւնը կամ ապաշխարութեան անկեղծուիրենց ապաշխարութիւնը կամ ապաշխարութեան անկեղծու----
թիւնը հարցականի տակ կ'առնուի:թիւնը հարցականի տակ կ'առնուի:թիւնը հարցականի տակ կ'առնուի:թիւնը հարցականի տակ կ'առնուի:    

ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, չխաբենք մենք զմեզ: Եկեղեցի գալը մեզ չիր, չխաբենք մենք զմեզ: Եկեղեցի գալը մեզ չիր, չխաբենք մենք զմեզ: Եկեղեցի գալը մեզ չիր, չխաբենք մենք զմեզ: Եկեղեցի գալը մեզ չի´ ´ ´ ´ 
փրկեր, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Յիսուսի փրկութիւնը փրկեր, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Յիսուսի փրկութիւնը փրկեր, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Յիսուսի փրկութիւնը փրկեր, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Յիսուսի փրկութիւնը 
չենք ընդունած մեր սրտին մէջ: Եկեղեչենք ընդունած մեր սրտին մէջ: Եկեղեչենք ընդունած մեր սրտին մէջ: Եկեղեչենք ընդունած մեր սրտին մէջ: Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ չիցի գալը մեզ Աստուծոյ չիցի գալը մեզ Աստուծոյ չիցի գալը մեզ Աստուծոյ չի´ ´ ´ ´ 
մօտեցներ, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Քրիստոսի չենք մօտեցներ, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Քրիստոսի չենք մօտեցներ, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Քրիստոսի չենք մօտեցներ, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Քրիստոսի չենք 
մօտեցած: Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ զաւակ չիմօտեցած: Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ զաւակ չիմօտեցած: Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ զաւակ չիմօտեցած: Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ զաւակ չի´ ´ ´ ´ դարձներ, դարձներ, դարձներ, դարձներ, 
եթէ երբեք Քրիստոսով չենք որդեգրուած իրեն: Եկեղեցի գալը եթէ երբեք Քրիստոսով չենք որդեգրուած իրեն: Եկեղեցի գալը եթէ երբեք Քրիստոսով չենք որդեգրուած իրեն: Եկեղեցի գալը եթէ երբեք Քրիստոսով չենք որդեգրուած իրեն: Եկեղեցի գալը 
մեզ Աստուծոյ հետ յարաբերութեան մէջ չիմեզ Աստուծոյ հետ յարաբերութեան մէջ չիմեզ Աստուծոյ հետ յարաբերութեան մէջ չիմեզ Աստուծոյ հետ յարաբերութեան մէջ չի´ ´ ´ ´ դներ, եթէ երբեք դներ, եթէ երբեք դներ, եթէ երբեք դներ, եթէ երբեք 
ամենօրեայ դրութեամամենօրեայ դրութեամամենօրեայ դրութեամամենօրեայ դրութեամբ աղօթքով չենք փորձեր յարաբերուբ աղօթքով չենք փորձեր յարաբերուբ աղօթքով չենք փորձեր յարաբերուբ աղօթքով չենք փորձեր յարաբերութեան թեան թեան թեան 
մէջ մտնել Տիրոջ հետ:մէջ մտնել Տիրոջ հետ:մէջ մտնել Տիրոջ հետ:մէջ մտնել Տիրոջ հետ:    

Դեռ չենք ուզեր խօսիլ այն մասին, որ եկեղեցի գալը մեզ Դեռ չենք ուզեր խօսիլ այն մասին, որ եկեղեցի գալը մեզ Դեռ չենք ուզեր խօսիլ այն մասին, որ եկեղեցի գալը մեզ Դեռ չենք ուզեր խօսիլ այն մասին, որ եկեղեցի գալը մեզ 
յաւելեալ պատասխանատուութեան տակ կը դնէյաւելեալ պատասխանատուութեան տակ կը դնէյաւելեալ պատասխանատուութեան տակ կը դնէյաւելեալ պատասխանատուութեան տակ կը դնէ, , , , զգօնութեան զգօնութեան զգօնութեան զգօնութեան 
եւ զգաստութեան կը եւ զգաստութեան կը եւ զգաստութեան կը եւ զգաստութեան կը մմմմղղղղէ, հետեւեալ առումով.է, հետեւեալ առումով.է, հետեւեալ առումով.է, հետեւեալ առումով.----    Սուրբ հայրեր Սուրբ հայրեր Սուրբ հայրեր Սուրբ հայրեր 
կ'ըսեն, թէ իւրաքանչիւր անձ պիտի դատուի իկ'ըսեն, թէ իւրաքանչիւր անձ պիտի դատուի իկ'ըսեն, թէ իւրաքանչիւր անձ պիտի դատուի իկ'ըսեն, թէ իւրաքանչիւր անձ պիտի դատուի իր գիտցած ու լսած ր գիտցած ու լսած ր գիտցած ու լսած ր գիտցած ու լսած 
ճշմարտութիւններուն համաձայն: Եկեղեցի եկողներ որքա՜ն ճշմարտութիւններուն համաձայն: Եկեղեցի եկողներ որքա՜ն ճշմարտութիւններուն համաձայն: Եկեղեցի եկողներ որքա՜ն ճշմարտութիւններուն համաձայն: Եկեղեցի եկողներ որքա՜ն 
ճշմարտութիւններ լսած են ու գիտեն: Անոնք յաճա՜խ լսած են ճշմարտութիւններ լսած են ու գիտեն: Անոնք յաճա՜խ լսած են ճշմարտութիւններ լսած են ու գիտեն: Անոնք յաճա՜խ լսած են ճշմարտութիւններ լսած են ու գիտեն: Անոնք յաճա՜խ լսած են 
ապաշխարութեան մասին, բայց անոնցմէ քանի՞ հոգիներ ապաշխարութեան մասին, բայց անոնցմէ քանի՞ հոգիներ ապաշխարութեան մասին, բայց անոնցմէ քանի՞ հոգիներ ապաշխարութեան մասին, բայց անոնցմէ քանի՞ հոգիներ 
իսկապէս ապաշխարած են: Անոնք յաճա՜խ լսած են սրբութեան իսկապէս ապաշխարած են: Անոնք յաճա՜խ լսած են սրբութեան իսկապէս ապաշխարած են: Անոնք յաճա՜խ լսած են սրբութեան իսկապէս ապաշխարած են: Անոնք յաճա՜խ լսած են սրբութեան 
մասին, անկեղծ ըլլալու մասին, բամասին, անկեղծ ըլլալու մասին, բամասին, անկեղծ ըլլալու մասին, բամասին, անկեղծ ըլլալու մասին, բայց անոնցմէ քանինե՞ր յց անոնցմէ քանինե՞ր յց անոնցմէ քանինե՞ր յց անոնցմէ քանինե՞ր 
արդեօք նուիրուած են սրբութեան եւ անկեղծուարդեօք նուիրուած են սրբութեան եւ անկեղծուարդեօք նուիրուած են սրբութեան եւ անկեղծուարդեօք նուիրուած են սրբութեան եւ անկեղծութեան կեանքի թեան կեանքի թեան կեանքի թեան կեանքի 
մը: Յաճախ լսած են խոնարհութեան մասին, բայց ո՞ւր են մը: Յաճախ լսած են խոնարհութեան մասին, բայց ո՞ւր են մը: Յաճախ լսած են խոնարհութեան մասին, բայց ո՞ւր են մը: Յաճախ լսած են խոնարհութեան մասին, բայց ո՞ւր են 
խոնարհները իրենց մէջ: Լսած են ներելու մախոնարհները իրենց մէջ: Լսած են ներելու մախոնարհները իրենց մէջ: Լսած են ներելու մախոնարհները իրենց մէջ: Լսած են ներելու մասին, բայց ո՞ւր են սին, բայց ո՞ւր են սին, բայց ո՞ւր են սին, բայց ո՞ւր են 
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ներող հոգի ունեցողները: Լսած են աղքատներող հոգի ունեցողները: Լսած են աղքատներող հոգի ունեցողները: Լսած են աղքատներող հոգի ունեցողները: Լսած են աղքատներուն օգնելու ներուն օգնելու ներուն օգնելու ներուն օգնելու 
մասին, բայց ո՞ւր ենմասին, բայց ո՞ւր ենմասին, բայց ո՞ւր ենմասին, բայց ո՞ւր են    աղքատներուն հանդէպ գուրգուրանք աղքատներուն հանդէպ գուրգուրանք աղքատներուն հանդէպ գուրգուրանք աղքատներուն հանդէպ գուրգուրանք 
ունեցողները եւ անոնց օգնողները: Հետեւաբար, յստակ է որ ունեցողները եւ անոնց օգնողները: Հետեւաբար, յստակ է որ ունեցողները եւ անոնց օգնողները: Հետեւաբար, յստակ է որ ունեցողները եւ անոնց օգնողները: Հետեւաբար, յստակ է որ 
եկեղեցի գալը եւ սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը ոչինչով մեզ եկեղեցի գալը եւ սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը ոչինչով մեզ եկեղեցի գալը եւ սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը ոչինչով մեզ եկեղեցի գալը եւ սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը ոչինչով մեզ 
կ'օգտեն, ընդհակառակը, անոնք աւելի լուրջ ու ծանր պարտակ'օգտեն, ընդհակառակը, անոնք աւելի լուրջ ու ծանր պարտակ'օգտեն, ընդհակառակը, անոնք աւելի լուրջ ու ծանր պարտակ'օգտեն, ընդհակառակը, անոնք աւելի լուրջ ու ծանր պարտա----
ւորութեան տակ կը դնեն մեզ. մեր լսածը` կեանքի վերածելու ւորութեան տակ կը դնեն մեզ. մեր լսածը` կեանքի վերածելու ւորութեան տակ կը դնեն մեզ. մեր լսածը` կեանքի վերածելու ւորութեան տակ կը դնեն մեզ. մեր լսածը` կեանքի վերածելու 
պարտաւպարտաւպարտաւպարտաւորութեան տակ, քարոզուած Աստուծոյ խօսքը` մեր որութեան տակ, քարոզուած Աստուծոյ խօսքը` մեր որութեան տակ, քարոզուած Աստուծոյ խօսքը` մեր որութեան տակ, քարոզուած Աստուծոյ խօսքը` մեր 
կեանքին մէջ գործնապէս թարգմանեկեանքին մէջ գործնապէս թարգմանեկեանքին մէջ գործնապէս թարգմանեկեանքին մէջ գործնապէս թարգմանելու պարտաւորութեան լու պարտաւորութեան լու պարտաւորութեան լու պարտաւորութեան 
տակ:տակ:տակ:տակ:    

    
5555) ) ) ) Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:    
    
Ճիշդ է որ Տէրը կրնայ իր արքայութեան մէջ ընդունիլ Ճիշդ է որ Տէրը կրնայ իր արքայութեան մէջ ընդունիլ Ճիշդ է որ Տէրը կրնայ իր արքայութեան մէջ ընդունիլ Ճիշդ է որ Տէրը կրնայ իր արքայութեան մէջ ընդունիլ 

մարդիկ որոնց ապաշխարութիւնը կատարեալ չէ, բայց սա մարդիկ որոնց ապաշխարութիւնը կատարեալ չէ, բայց սա մարդիկ որոնց ապաշխարութիւնը կատարեալ չէ, բայց սա մարդիկ որոնց ապաշխարութիւնը կատարեալ չէ, բայց սա 
երբեք երբեք երբեք երբեք չի նշանակեր թէ ան կ'ընդունի կիսկատար ապաշխաչի նշանակեր թէ ան կ'ընդունի կիսկատար ապաշխաչի նշանակեր թէ ան կ'ընդունի կիսկատար ապաշխաչի նշանակեր թէ ան կ'ընդունի կիսկատար ապաշխա----
րութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:    

Տէրը կը մերժէ կիսկատար ապաշխարութիւնը, որովհեՏէրը կը մերժէ կիսկատար ապաշխարութիւնը, որովհեՏէրը կը մերժէ կիսկատար ապաշխարութիւնը, որովհեՏէրը կը մերժէ կիսկատար ապաշխարութիւնը, որովհետեւ տեւ տեւ տեւ 
կիսկատար ապաշխարութիւնը մեզ չի հասցներ այն կիսկատար ապաշխարութիւնը մեզ չի հասցներ այն կիսկատար ապաշխարութիւնը մեզ չի հասցներ այն կիսկատար ապաշխարութիւնը մեզ չի հասցներ այն 
նպատակին որուն համար Աստուած մեզ ստեղծած է, ոնպատակին որուն համար Աստուած մեզ ստեղծած է, ոնպատակին որուն համար Աստուած մեզ ստեղծած է, ոնպատակին որուն համար Աստուած մեզ ստեղծած է, ո´́́́չ ալ կը չ ալ կը չ ալ կը չ ալ կը 
հասցնէ այն փառքին որ մեզի համար պատրաստուած է: հասցնէ այն փառքին որ մեզի համար պատրաստուած է: հասցնէ այն փառքին որ մեզի համար պատրաստուած է: հասցնէ այն փառքին որ մեզի համար պատրաստուած է:     

Որո՞նք Որո՞նք Որո՞նք Որո՞նք են կիսկատար ապաշխարածները, կամ ի՞նչ է են կիսկատար ապաշխարածները, կամ ի՞նչ է են կիսկատար ապաշխարածները, կամ ի՞նչ է են կիսկատար ապաշխարածները, կամ ի՞նչ է 
կիսկատար ապաշխարութիւնը:կիսկատար ապաշխարութիւնը:կիսկատար ապաշխարութիւնը:կիսկատար ապաշխարութիւնը:    

Կարգ մը մեղքերու դէմ կռուիլը, իսկ ուրիշ մեղքերու հանԿարգ մը մեղքերու դէմ կռուիլը, իսկ ուրիշ մեղքերու հանԿարգ մը մեղքերու դէմ կռուիլը, իսկ ուրիշ մեղքերու հանԿարգ մը մեղքերու դէմ կռուիլը, իսկ ուրիշ մեղքերու հան----
դէպ անտարբեր ըլլալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:դէպ անտարբեր ըլլալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:դէպ անտարբեր ըլլալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:դէպ անտարբեր ըլլալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:    

Օր մը աղօթելը եւ օր մը չաղօթելը` կիսկատար ապաշխաՕր մը աղօթելը եւ օր մը չաղօթելը` կիսկատար ապաշխաՕր մը աղօթելը եւ օր մը չաղօթելը` կիսկատար ապաշխաՕր մը աղօթելը եւ օր մը չաղօթելը` կիսկատար ապաշխա----
րութիւն է:րութիւն է:րութիւն է:րութիւն է:    

Ոմանց ներելը եւ ոմանց չներելը` կիՈմանց ներելը եւ ոմանց չներելը` կիՈմանց ներելը եւ ոմանց չներելը` կիՈմանց ներելը եւ ոմանց չներելը` կիսկատար ապաշխասկատար ապաշխասկատար ապաշխասկատար ապաշխա----
րութիւն է:րութիւն է:րութիւն է:րութիւն է:    

Օր մը Աստուածաշունչ կարդալը եւ շաբաթ մը չկարդալը` Օր մը Աստուածաշունչ կարդալը եւ շաբաթ մը չկարդալը` Օր մը Աստուածաշունչ կարդալը եւ շաբաթ մը չկարդալը` Օր մը Աստուածաշունչ կարդալը եւ շաբաթ մը չկարդալը` 
կիսկատար ապաշխարութիւն է:կիսկատար ապաշխարութիւն է:կիսկատար ապաշխարութիւն է:կիսկատար ապաշխարութիւն է:    

Ատեն մը աղքատներուն օգնելը եւ ատեն մը զանոնք Ատեն մը աղքատներուն օգնելը եւ ատեն մը զանոնք Ատեն մը աղքատներուն օգնելը եւ ատեն մը զանոնք Ատեն մը աղքատներուն օգնելը եւ ատեն մը զանոնք 
մոռնալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:մոռնալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:մոռնալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:մոռնալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:    

Յիսուսը սիրելը բայց ոՅիսուսը սիրելը բայց ոՅիսուսը սիրելը բայց ոՅիսուսը սիրելը բայց ո´́́́չ մեր ամբողջ սրտով` կիսկատար չ մեր ամբողջ սրտով` կիսկատար չ մեր ամբողջ սրտով` կիսկատար չ մեր ամբողջ սրտով` կիսկատար 
ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:    
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ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ կամքը կատարելը բայց ոյ կամքը կատարելը բայց ոյ կամքը կատարելը բայց ոյ կամքը կատարելը բայց ո´́́́չ ամէն ատեն` չ ամէն ատեն` չ ամէն ատեն` չ ամէն ատեն` 
կիսկատար ապաշխարութիւն է:կիսկատար ապաշխարութիւն է:կիսկատար ապաշխարութիւն է:կիսկատար ապաշխարութիւն է:    

Որոշ նեղութիւններու համար Աստուծոյ փառք տալը եւ այլ Որոշ նեղութիւններու համար Աստուծոյ փառք տալը եւ այլ Որոշ նեղութիւններու համար Աստուծոյ փառք տալը եւ այլ Որոշ նեղութիւններու համար Աստուծոյ փառք տալը եւ այլ 
նեղութիւններու համար Աստուծոյ դէմ դժգոհիլը` կիսկատար նեղութիւններու համար Աստուծոյ դէմ դժգոհիլը` կիսկատար նեղութիւններու համար Աստուծոյ դէմ դժգոհիլը` կիսկատար նեղութիւններու համար Աստուծոյ դէմ դժգոհիլը` կիսկատար 
ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:    

Երբեմն Աստուծոյ սէրը գովելը եւ երբեմն ալ Աստուծոյ Երբեմն Աստուծոյ սէրը գովելը եւ երբեմն ալ Աստուծոյ Երբեմն Աստուծոյ սէրը գովելը եւ երբեմն ալ Աստուծոյ Երբեմն Աստուծոյ սէրը գովելը եւ երբեմն ալ Աստուծոյ 
սիրոյն հանդէպ կասկած սիրոյն հանդէպ կասկած սիրոյն հանդէպ կասկած սիրոյն հանդէպ կասկած ունենալը` կիսկատար ապաշխաունենալը` կիսկատար ապաշխաունենալը` կիսկատար ապաշխաունենալը` կիսկատար ապաշխա----
րութիւն է:րութիւն է:րութիւն է:րութիւն է:    

Որոշ փորձութիւններու համբերելը եւ այլ փորձութիւնՈրոշ փորձութիւններու համբերելը եւ այլ փորձութիւնՈրոշ փորձութիւններու համբերելը եւ այլ փորձութիւնՈրոշ փորձութիւններու համբերելը եւ այլ փորձութիւն----
ներու դէմ ընդվզիլը` կիսկատարներու դէմ ընդվզիլը` կիսկատարներու դէմ ընդվզիլը` կիսկատարներու դէմ ընդվզիլը` կիսկատար    ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:ապաշխարութիւն է:    

Տիրոջ կամքն է որ մեր ապաշխարութիւնը ըլլայ կատարՏիրոջ կամքն է որ մեր ապաշխարութիւնը ըլլայ կատարՏիրոջ կամքն է որ մեր ապաշխարութիւնը ըլլայ կատարՏիրոջ կամքն է որ մեր ապաշխարութիւնը ըլլայ կատար----
եալ, բայց ան գիտէ որ մարդկային մեր բնութեան տկարութեան եալ, բայց ան գիտէ որ մարդկային մեր բնութեան տկարութեան եալ, բայց ան գիտէ որ մարդկային մեր բնութեան տկարութեան եալ, բայց ան գիտէ որ մարդկային մեր բնութեան տկարութեան 
պատճառով կրնանք յաճախպատճառով կրնանք յաճախպատճառով կրնանք յաճախպատճառով կրնանք յաճախ    մեղքի մէջ իյնալ: Տէրը գիտէ նաեւ, մեղքի մէջ իյնալ: Տէրը գիտէ նաեւ, մեղքի մէջ իյնալ: Տէրը գիտէ նաեւ, մեղքի մէջ իյնալ: Տէրը գիտէ նաեւ, 
թէ կան շատ ապաշխարածներ, որոնք թէ կան շատ ապաշխարածներ, որոնք թէ կան շատ ապաշխարածներ, որոնք թէ կան շատ ապաշխարածներ, որոնք ««««գուրգուրանք կը տածենգուրգուրանք կը տածենգուրգուրանք կը տածենգուրգուրանք կը տածեն» » » » 
որոշ մեղքերու նկատմամբ եւ չեն ուզեր անոնցմէ հրաժարիլ: որոշ մեղքերու նկատմամբ եւ չեն ուզեր անոնցմէ հրաժարիլ: որոշ մեղքերու նկատմամբ եւ չեն ուզեր անոնցմէ հրաժարիլ: որոշ մեղքերու նկատմամբ եւ չեն ուզեր անոնցմէ հրաժարիլ: 
Տէրը գիտէ որ կան այնպիսի հաւատացեալներ, որոնք թէեւ կը Տէրը գիտէ որ կան այնպիսի հաւատացեալներ, որոնք թէեւ կը Տէրը գիտէ որ կան այնպիսի հաւատացեալներ, որոնք թէեւ կը Տէրը գիտէ որ կան այնպիսի հաւատացեալներ, որոնք թէեւ կը 
կռուին մեղքին դէմ, բայց ոկռուին մեղքին դէմ, բայց ոկռուին մեղքին դէմ, բայց ոկռուին մեղքին դէմ, բայց ո´́́́չ իրենց ամբողջ սրտով:չ իրենց ամբողջ սրտով:չ իրենց ամբողջ սրտով:չ իրենց ամբողջ սրտով:    

Ոեւէ հաւատացՈեւէ հաւատացՈեւէ հաւատացՈեւէ հաւատացեալ պէտք է յիշէ, որ թէեւ պարզ ապաշեալ պէտք է յիշէ, որ թէեւ պարզ ապաշեալ պէտք է յիշէ, որ թէեւ պարզ ապաշեալ պէտք է յիշէ, որ թէեւ պարզ ապաշ----
խարութիւն մը կամ կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ խարութիւն մը կամ կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ խարութիւն մը կամ կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ խարութիւն մը կամ կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ 
փրկութեան առաջնորդել, բայց կատարեալ ապաշխարութիփրկութեան առաջնորդել, բայց կատարեալ ապաշխարութիփրկութեան առաջնորդել, բայց կատարեալ ապաշխարութիփրկութեան առաջնորդել, բայց կատարեալ ապաշխարութի´́́́ւնն ւնն ւնն ւնն 
է որ մեզ սրբութեան կը հասցնէ, կատարեալ ապաշխաէ որ մեզ սրբութեան կը հասցնէ, կատարեալ ապաշխաէ որ մեզ սրբութեան կը հասցնէ, կատարեալ ապաշխաէ որ մեզ սրբութեան կը հասցնէ, կատարեալ ապաշխարուրուրուրու----
թիթիթիթի´́́́ւնն է որ մեզ Քրիստոսի հարազատ պատկերը կը դարձնէ:ւնն է որ մեզ Քրիստոսի հարազատ պատկերը կը դարձնէ:ւնն է որ մեզ Քրիստոսի հարազատ պատկերը կը դարձնէ:ւնն է որ մեզ Քրիստոսի հարազատ պատկերը կը դարձնէ:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կիսկատարկիսկատարկիսկատարկիսկատար    ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ շատ ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ շատ ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ շատ ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ շատ 
փոքրիկ աստղ մը դարձնել երկինքի մէջ, բայց կատարեալ փոքրիկ աստղ մը դարձնել երկինքի մէջ, բայց կատարեալ փոքրիկ աստղ մը դարձնել երկինքի մէջ, բայց կատարեալ փոքրիկ աստղ մը դարձնել երկինքի մէջ, բայց կատարեալ 
ապաշխարութիապաշխարութիապաշխարութիապաշխարութի´́́́ւնն է որ մեզ արեգակի նման ճառագայթուն ւնն է որ մեզ արեգակի նման ճառագայթուն ւնն է որ մեզ արեգակի նման ճառագայթուն ւնն է որ մեզ արեգակի նման ճառագայթուն 
պիտի դարձնէ երկինքի մէջ (Մատթէոս 13.43):պիտի դարձնէ երկինքի մէջ (Մատթէոս 13.43):պիտի դարձնէ երկինքի մէջ (Մատթէոս 13.43):պիտի դարձնէ երկինքի մէջ (Մատթէոս 13.43):    

Կիսկատար ապաշխարութիւնԿիսկատար ապաշխարութիւնԿիսկատար ապաշխարութիւնԿիսկատար ապաշխարութիւն    մը կրնայ մեզ Քրիստոսի մը կրնայ մեզ Քրիստոսի մը կրնայ մեզ Քրիստոսի մը կրնայ մեզ Քրիստոսի 
մէկ աննշմէկ աննշմէկ աննշմէկ աննշան զինուորը դարձնել, բայց կատաան զինուորը դարձնել, բայց կատաան զինուորը դարձնել, բայց կատաան զինուորը դարձնել, բայց կատարեալ ապաշխարեալ ապաշխարեալ ապաշխարեալ ապաշխա----
րութիրութիրութիրութի´́́́ւնն է որ մեզ Տիրոջ քաջ զօրավարը պիտի դարձնէ:ւնն է որ մեզ Տիրոջ քաջ զօրավարը պիտի դարձնէ:ւնն է որ մեզ Տիրոջ քաջ զօրավարը պիտի դարձնէ:ւնն է որ մեզ Տիրոջ քաջ զօրավարը պիտի դարձնէ:    

Կիսկատար ապաշխարած մը կրնայ մազապուրծ դժոխքէն Կիսկատար ապաշխարած մը կրնայ մազապուրծ դժոխքէն Կիսկատար ապաշխարած մը կրնայ մազապուրծ դժոխքէն Կիսկատար ապաշխարած մը կրնայ մազապուրծ դժոխքէն 
ազատիլ եւ երկինք մտնել (հմմտ. Ա.Կորնթացիս 3.15), բայց ազատիլ եւ երկինք մտնել (հմմտ. Ա.Կորնթացիս 3.15), բայց ազատիլ եւ երկինք մտնել (հմմտ. Ա.Կորնթացիս 3.15), բայց ազատիլ եւ երկինք մտնել (հմմտ. Ա.Կորնթացիս 3.15), բայց 
կատարեալ ապաշխարածն է որ յաղթականօրէն երկինք պիտի կատարեալ ապաշխարածն է որ յաղթականօրէն երկինք պիտի կատարեալ ապաշխարածն է որ յաղթականօրէն երկինք պիտի կատարեալ ապաշխարածն է որ յաղթականօրէն երկինք պիտի 
մտնէ եւ հետն ալ ամբողջ բանակ մը պիտի մտցնէ:մտնէ եւ հետն ալ ամբողջ բանակ մը պիտի մտցնէ:մտնէ եւ հետն ալ ամբողջ բանակ մը պիտի մտցնէ:մտնէ եւ հետն ալ ամբողջ բանակ մը պիտի մտցնէ:    
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ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, Աստուած իւրաքանչիւր հաւատացեալի ր, Աստուած իւրաքանչիւր հաւատացեալի ր, Աստուած իւրաքանչիւր հաւատացեալի ր, Աստուած իւրաքանչիւր հաւատացեալի 
համար սքանչելի ծրագիրներ ունի, բայց այդ ծրագիրներէն համար սքանչելի ծրագիրներ ունի, բայց այդ ծրագիրներէն համար սքանչելի ծրագիրներ ունի, բայց այդ ծրագիրներէն համար սքանչելի ծրագիրներ ունի, բայց այդ ծրագիրներէն 
շատեր ի դերեւ կ'ելլեն անոր կիսկատար ապաշխարութեան շատեր ի դերեւ կ'ելլեն անոր կիսկատար ապաշխարութեան շատեր ի դերեւ կ'ելլեն անոր կիսկատար ապաշխարութեան շատեր ի դերեւ կ'ելլեն անոր կիսկատար ապաշխարութեան 
պատճառով:պատճառով:պատճառով:պատճառով:    

Աստուած անբացատրելի օրհնութիւններ վերապահած է Աստուած անբացատրելի օրհնութիւններ վերապահած է Աստուած անբացատրելի օրհնութիւններ վերապահած է Աստուած անբացատրելի օրհնութիւններ վերապահած է 
իր զաւակներուն համար, բայց անոնք այդ օրհնութիւններունիր զաւակներուն համար, բայց անոնք այդ օրհնութիւններունիր զաւակներուն համար, բայց անոնք այդ օրհնութիւններունիր զաւակներուն համար, բայց անոնք այդ օրհնութիւններուն    
շատ չնչին մէկ տոկոսը միայն կը ստանան, իրենց կիսկատար շատ չնչին մէկ տոկոսը միայն կը ստանան, իրենց կիսկատար շատ չնչին մէկ տոկոսը միայն կը ստանան, իրենց կիսկատար շատ չնչին մէկ տոկոսը միայն կը ստանան, իրենց կիսկատար 
ապաշխարութեան պատճառով:ապաշխարութեան պատճառով:ապաշխարութեան պատճառով:ապաշխարութեան պատճառով:    

Շատեր երկինք պիտի մտնեն, բայց պիտի չունենան այն Շատեր երկինք պիտի մտնեն, բայց պիտի չունենան այն Շատեր երկինք պիտի մտնեն, բայց պիտի չունենան այն Շատեր երկինք պիտի մտնեն, բայց պիտի չունենան այն 
փառքը, այն շքեղութիւնը, այն փառաւորութիւնը, այն պայծափառքը, այն շքեղութիւնը, այն փառաւորութիւնը, այն պայծափառքը, այն շքեղութիւնը, այն փառաւորութիւնը, այն պայծափառքը, այն շքեղութիւնը, այն փառաւորութիւնը, այն պայծա----
ռութիւնը, որ աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է ամէն մէկ ռութիւնը, որ աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է ամէն մէկ ռութիւնը, որ աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է ամէն մէկ ռութիւնը, որ աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է ամէն մէկ 
անձի համար:անձի համար:անձի համար:անձի համար:    

Հետեւաբար, պՀետեւաբար, պՀետեւաբար, պՀետեւաբար, պէտք է ձերբազատիլ կիսկատար ապաշխաէտք է ձերբազատիլ կիսկատար ապաշխաէտք է ձերբազատիլ կիսկատար ապաշխաէտք է ձերբազատիլ կիսկատար ապաշխա----
րութենէ, որովհետեւ Աստուծոյ կամքը չէ որ մազապուրծ րութենէ, որովհետեւ Աստուծոյ կամքը չէ որ մազապուրծ րութենէ, որովհետեւ Աստուծոյ կամքը չէ որ մազապուրծ րութենէ, որովհետեւ Աստուծոյ կամքը չէ որ մազապուրծ 
փրկուինք ու երկինք մտնենք, այլ` սոփրկուինք ու երկինք մտնենք, այլ` սոփրկուինք ու երկինք մտնենք, այլ` սոփրկուինք ու երկինք մտնենք, այլ` սո´́́́ւրբ ըլլանք եւ երկինք ւրբ ըլլանք եւ երկինք ւրբ ըլլանք եւ երկինք ւրբ ըլլանք եւ երկինք 
մտնենք, որպէսզի մեզի տրուի այն փառքն ու օրհնութիւնները մտնենք, որպէսզի մեզի տրուի այն փառքն ու օրհնութիւնները մտնենք, որպէսզի մեզի տրուի այն փառքն ու օրհնութիւնները մտնենք, որպէսզի մեզի տրուի այն փառքն ու օրհնութիւնները 
որոնք պատրաստուած են մեզի համար:որոնք պատրաստուած են մեզի համար:որոնք պատրաստուած են մեզի համար:որոնք պատրաստուած են մեզի համար:    

    
6666) ) ) ) Ի՞նչ է տարբերութիւնը ապաշԻ՞նչ է տարբերութիւնը ապաշԻ՞նչ է տարբերութիւնը ապաշԻ՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան եւ զղջուխարութեան եւ զղջուխարութեան եւ զղջուխարութեան եւ զղջումին:մին:մին:մին:    
    
Տարբերութիւնը մեծ է եւ յստակ: Ապաշխարութիւնը մեր Տարբերութիւնը մեծ է եւ յստակ: Ապաշխարութիւնը մեր Տարբերութիւնը մեծ է եւ յստակ: Ապաշխարութիւնը մեր Տարբերութիւնը մեծ է եւ յստակ: Ապաշխարութիւնը մեր 

չար ընթացքէն հրաժարիլն է եւ Աստուածահաճոյ ընթացք մը չար ընթացքէն հրաժարիլն է եւ Աստուածահաճոյ ընթացք մը չար ընթացքէն հրաժարիլն է եւ Աստուածահաճոյ ընթացք մը չար ընթացքէն հրաժարիլն է եւ Աստուածահաճոյ ընթացք մը 
որդեգրելն է, մինչդեռ զղջումը` պարզապէս մեր գործած որդեգրելն է, մինչդեռ զղջումը` պարզապէս մեր գործած որդեգրելն է, մինչդեռ զղջումը` պարզապէս մեր գործած որդեգրելն է, մինչդեռ զղջումը` պարզապէս մեր գործած 
մեղքերուն, չարիքներուն եւ անօրէնութիւններուն համար մեղքերուն, չարիքներուն եւ անօրէնութիւններուն համար մեղքերուն, չարիքներուն եւ անօրէնութիւններուն համար մեղքերուն, չարիքներուն եւ անօրէնութիւններուն համար 
ցաւիլն է: Այս իմաստով, մէկը կցաւիլն է: Այս իմաստով, մէկը կցաւիլն է: Այս իմաստով, մէկը կցաւիլն է: Այս իմաստով, մէկը կրնայ զղջալ ու ցաւիլ իր գորրնայ զղջալ ու ցաւիլ իր գորրնայ զղջալ ու ցաւիլ իր գորրնայ զղջալ ու ցաւիլ իր գործած ծած ծած ծած 
չարիքներուն համար, բայց չապաշխարել անոնց համար եւ չարիքներուն համար, բայց չապաշխարել անոնց համար եւ չարիքներուն համար, բայց չապաշխարել անոնց համար եւ չարիքներուն համար, բայց չապաշխարել անոնց համար եւ 
չհրաժարիլ անոնցմէ: Փարաւոն զղջաց Մովսէսի եւ Աստուչհրաժարիլ անոնցմէ: Փարաւոն զղջաց Մովսէսի եւ Աստուչհրաժարիլ անոնցմէ: Փարաւոն զղջաց Մովսէսի եւ Աստուչհրաժարիլ անոնցմէ: Փարաւոն զղջաց Մովսէսի եւ Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
դէմ գործած ըլլալուն համար, բայց երբեք չապաշխարեց: դէմ գործած ըլլալուն համար, բայց երբեք չապաշխարեց: դէմ գործած ըլլալուն համար, բայց երբեք չապաշխարեց: դէմ գործած ըլլալուն համար, բայց երբեք չապաշխարեց: 
Սաւուղ թագաւորը զղջաց Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անհնաՍաւուղ թագաւորը զղջաց Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անհնաՍաւուղ թագաւորը զղջաց Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անհնաՍաւուղ թագաւորը զղջաց Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անհնա----
զանդ գտնուած ըլլալուզանդ գտնուած ըլլալուզանդ գտնուած ըլլալուզանդ գտնուած ըլլալուն համար, բայց չապաշխարեց: Յուդա ն համար, բայց չապաշխարեց: Յուդա ն համար, բայց չապաշխարեց: Յուդա ն համար, բայց չապաշխարեց: Յուդա 
զղջաց Տէրը մատնած ըլլալուն համար, բայց չապաշզղջաց Տէրը մատնած ըլլալուն համար, բայց չապաշզղջաց Տէրը մատնած ըլլալուն համար, բայց չապաշզղջաց Տէրը մատնած ըլլալուն համար, բայց չապաշխարեց:խարեց:խարեց:խարեց:    

Շատեր երբ չարիք գործեն ու չարիքի հանդիպին` կը զղջան Շատեր երբ չարիք գործեն ու չարիքի հանդիպին` կը զղջան Շատեր երբ չարիք գործեն ու չարիքի հանդիպին` կը զղջան Շատեր երբ չարիք գործեն ու չարիքի հանդիպին` կը զղջան 
չարիք գործած ըլլալնուն համար, բայց չեն ապաշխաչարիք գործած ըլլալնուն համար, բայց չեն ապաշխաչարիք գործած ըլլալնուն համար, բայց չեն ապաշխաչարիք գործած ըլլալնուն համար, բայց չեն ապաշխարեր ու չեն րեր ու չեն րեր ու չեն րեր ու չեն 
հրաժարիր իրենց չար ընթացքէն: Մէկը կրնայ բարկութեան մէկ հրաժարիր իրենց չար ընթացքէն: Մէկը կրնայ բարկութեան մէկ հրաժարիր իրենց չար ընթացքէն: Մէկը կրնայ բարկութեան մէկ հրաժարիր իրենց չար ընթացքէն: Մէկը կրնայ բարկութեան մէկ 
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պահուն մպահուն մպահուն մպահուն մարդ սպաննել եւ բանտ նետուիլ, եւ հոն զղջալ իր արդ սպաննել եւ բանտ նետուիլ, եւ հոն զղջալ իր արդ սպաննել եւ բանտ նետուիլ, եւ հոն զղջալ իր արդ սպաննել եւ բանտ նետուիլ, եւ հոն զղջալ իր 
ըրածին համար, առանց սակայն ապաշըրածին համար, առանց սակայն ապաշըրածին համար, առանց սակայն ապաշըրածին համար, առանց սակայն ապաշխարելու եւ արցունքով խարելու եւ արցունքով խարելու եւ արցունքով խարելու եւ արցունքով 
քաւութիւն հայցելու Աստուծմէ իր գործած մարդասպանութեան քաւութիւն հայցելու Աստուծմէ իր գործած մարդասպանութեան քաւութիւն հայցելու Աստուծմէ իր գործած մարդասպանութեան քաւութիւն հայցելու Աստուծմէ իր գործած մարդասպանութեան 
համար:համար:համար:համար:    

Զղջում մը որուն չ'ընկերանար ճշմարիտ ապաշխարուԶղջում մը որուն չ'ընկերանար ճշմարիտ ապաշխարուԶղջում մը որուն չ'ընկերանար ճշմարիտ ապաշխարուԶղջում մը որուն չ'ընկերանար ճշմարիտ ապաշխարու----
թիւնը` մեղքերու քաւութիւն չի բերեր եւ մեր կեանքի ընթիւնը` մեղքերու քաւութիւն չի բերեր եւ մեր կեանքի ընթիւնը` մեղքերու քաւութիւն չի բերեր եւ մեր կեանքի ընթիւնը` մեղքերու քաւութիւն չի բերեր եւ մեր կեանքի ընթացթացթացթացքը քը քը քը 
չի փոխեր: Հետեւաբար, չի բաւեր զղջալ որ չարիք գործած ենք, չի փոխեր: Հետեւաբար, չի բաւեր զղջալ որ չարիք գործած ենք, չի փոխեր: Հետեւաբար, չի բաւեր զղջալ որ չարիք գործած ենք, չի փոխեր: Հետեւաբար, չի բաւեր զղջալ որ չարիք գործած ենք, 
այլ պէտք է ապաշխարութեամբ հրաժարիլ մեղքի կեանքէն եւ այլ պէտք է ապաշխարութեամբ հրաժարիլ մեղքի կեանքէն եւ այլ պէտք է ապաշխարութեամբ հրաժարիլ մեղքի կեանքէն եւ այլ պէտք է ապաշխարութեամբ հրաժարիլ մեղքի կեանքէն եւ 
նուիրուիլ սրբութեան կեանքի մը:նուիրուիլ սրբութեան կեանքի մը:նուիրուիլ սրբութեան կեանքի մը:նուիրուիլ սրբութեան կեանքի մը:    

Կարեւոր է գիտնալ, որ մէկը չի կրնար ապաշխարել, եթէ Կարեւոր է գիտնալ, որ մէկը չի կրնար ապաշխարել, եթէ Կարեւոր է գիտնալ, որ մէկը չի կրնար ապաշխարել, եթէ Կարեւոր է գիտնալ, որ մէկը չի կրնար ապաշխարել, եթէ 
չզղջայ իր գործած չարիքներուն, մեղքերուն եւ անօրէնութիւնչզղջայ իր գործած չարիքներուն, մեղքերուն եւ անօրէնութիւնչզղջայ իր գործած չարիքներուն, մեղքերուն եւ անօրէնութիւնչզղջայ իր գործած չարիքներուն, մեղքերուն եւ անօրէնութիւն----
ներներներներուն համար, բայց կարեւոր է նաեւ գիտնալ, որ եթէ մէկը կը ուն համար, բայց կարեւոր է նաեւ գիտնալ, որ եթէ մէկը կը ուն համար, բայց կարեւոր է նաեւ գիտնալ, որ եթէ մէկը կը ուն համար, բայց կարեւոր է նաեւ գիտնալ, որ եթէ մէկը կը 
զղջայ իր գործած մեղքերուն համար` չի նշանակեր թէ ապաշզղջայ իր գործած մեղքերուն համար` չի նշանակեր թէ ապաշզղջայ իր գործած մեղքերուն համար` չի նշանակեր թէ ապաշզղջայ իր գործած մեղքերուն համար` չի նշանակեր թէ ապաշ----
խարած է: Հետեւաբար, զղջումին պէտք է անպայման յաջորդէ խարած է: Հետեւաբար, զղջումին պէտք է անպայման յաջորդէ խարած է: Հետեւաբար, զղջումին պէտք է անպայման յաջորդէ խարած է: Հետեւաբար, զղջումին պէտք է անպայման յաջորդէ 
ապաշխարութիւնը, եթէ երբեք կ'ուզենք մեղքերու քաւութեան ապաշխարութիւնը, եթէ երբեք կ'ուզենք մեղքերու քաւութեան ապաշխարութիւնը, եթէ երբեք կ'ուզենք մեղքերու քաւութեան ապաշխարութիւնը, եթէ երբեք կ'ուզենք մեղքերու քաւութեան 
արժանանալ:արժանանալ:արժանանալ:արժանանալ:    

    
7777) ) ) ) Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէՄե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէՄե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէՄե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ` ` ` ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ Սուրբ Հոգին ինքն է որ Սուրբ Հոգին ինքն է որ Սուրբ Հոգին ինքն է որ 

մեզ կ'ապաշխարեցնէ:մեզ կ'ապաշխարեցնէ:մեզ կ'ապաշխարեցնէ:մեզ կ'ապաշխարեցնէ:    
    
Պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որ եթէ երբեք Սուրբ Պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որ եթէ երբեք Սուրբ Պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որ եթէ երբեք Սուրբ Պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որ եթէ երբեք Սուրբ 

Հոգին ինք մեզ չապաշխարեցնէ` մենք չենք կրնար ապաշՀոգին ինք մեզ չապաշխարեցնէ` մենք չենք կրնար ապաշՀոգին ինք մեզ չապաշխարեցնէ` մենք չենք կրնար ապաշՀոգին ինք մեզ չապաշխարեցնէ` մենք չենք կրնար ապաշ----
խարել: Եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան արցունք խարել: Եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան արցունք խարել: Եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան արցունք խարել: Եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան արցունք 
չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք թափել մեր գործած չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք թափել մեր գործած չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք թափել մեր գործած չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք թափել մեր գործած 
մեղքերունմեղքերունմեղքերունմեղքերուն    համար, իսկ ապաշխարութիւն մը որուն համար, իսկ ապաշխարութիւն մը որուն համար, իսկ ապաշխարութիւն մը որուն համար, իսկ ապաշխարութիւն մը որուն 
չ'ընկերանար արցունքը` ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ:չ'ընկերանար արցունքը` ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ:չ'ընկերանար արցունքը` ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ:չ'ընկերանար արցունքը` ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ:    

Ինչո՞ւ համար կ'ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ Ինչո՞ւ համար կ'ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ Ինչո՞ւ համար կ'ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ Ինչո՞ւ համար կ'ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ 
կ'ապաշխարեցնէ. որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ մեղքի կ'ապաշխարեցնէ. որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ մեղքի կ'ապաշխարեցնէ. որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ մեղքի կ'ապաշխարեցնէ. որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ մեղքի 
գիտակցութեան կ'առաջնորդէ, այլ խօսքով ինքն է որ կը յայտնէ գիտակցութեան կ'առաջնորդէ, այլ խօսքով ինքն է որ կը յայտնէ գիտակցութեան կ'առաջնորդէ, այլ խօսքով ինքն է որ կը յայտնէ գիտակցութեան կ'առաջնորդէ, այլ խօսքով ինքն է որ կը յայտնէ 
մեզի մերմեզի մերմեզի մերմեզի մեր    մեղքերը, մեր մեղաւորութիւնը, մեր մեղքերուն մեղքերը, մեր մեղաւորութիւնը, մեր մեղքերուն մեղքերը, մեր մեղաւորութիւնը, մեր մեղքերուն մեղքերը, մեր մեղաւորութիւնը, մեր մեղքերուն 
գարշելիութիւնը, մեր մեղքերուն` մեր հոգիին մէջ ձգած տգեգարշելիութիւնը, մեր մեղքերուն` մեր հոգիին մէջ ձգած տգեգարշելիութիւնը, մեր մեղքերուն` մեր հոգիին մէջ ձգած տգեգարշելիութիւնը, մեր մեղքերուն` մեր հոգիին մէջ ձգած տգեղուղուղուղու----
թիւնը, մեր մեղքերուն` մեր վրայ բերելիք դատապարտութիւնը: թիւնը, մեր մեղքերուն` մեր վրայ բերելիք դատապարտութիւնը: թիւնը, մեր մեղքերուն` մեր վրայ բերելիք դատապարտութիւնը: թիւնը, մեր մեղքերուն` մեր վրայ բերելիք դատապարտութիւնը: 
Սուրբ Հոգին այս բոլորը կատարելէ ետք, այլ խօսքով, մեր մէջ Սուրբ Հոգին այս բոլորը կատարելէ ետք, այլ խօսքով, մեր մէջ Սուրբ Հոգին այս բոլորը կատարելէ ետք, այլ խօսքով, մեր մէջ Սուրբ Հոգին այս բոլորը կատարելէ ետք, այլ խօսքով, մեր մէջ 
մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ եւ մեղքին մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ եւ մեղքին մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ եւ մեղքին մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ եւ մեղքին կործանարար կործանարար կործանարար կործանարար 
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բնութիւնը յայտնելէ ետք` մեզ կը համոզէ որ պէտք ունինք բնութիւնը յայտնելէ ետք` մեզ կը համոզէ որ պէտք ունինք բնութիւնը յայտնելէ ետք` մեզ կը համոզէ որ պէտք ունինք բնութիւնը յայտնելէ ետք` մեզ կը համոզէ որ պէտք ունինք 
մեղքերու քաւութեան եւ փրկութեան, որմէ ետք մեզ կ'առաջմեղքերու քաւութեան եւ փրկութեան, որմէ ետք մեզ կ'առաջմեղքերու քաւութեան եւ փրկութեան, որմէ ետք մեզ կ'առաջմեղքերու քաւութեան եւ փրկութեան, որմէ ետք մեզ կ'առաջ----
նորդէ մեղքերու քաւիչ` Տէր Յիսուս Քրիստոսին:նորդէ մեղքերու քաւիչ` Տէր Յիսուս Քրիստոսին:նորդէ մեղքերու քաւիչ` Տէր Յիսուս Քրիստոսին:նորդէ մեղքերու քաւիչ` Տէր Յիսուս Քրիստոսին:    

Վերեւ ըսինք, որ եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարուՎերեւ ըսինք, որ եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարուՎերեւ ըսինք, որ եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարուՎերեւ ըսինք, որ եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան թեան թեան թեան 
արցունք չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունարցունք չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունարցունք չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունարցունք չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք թափել մեր ք թափել մեր ք թափել մեր ք թափել մեր 
գործած մեղքերուն համար: Խօսքը սովորական արցունքի գործած մեղքերուն համար: Խօսքը սովորական արցունքի գործած մեղքերուն համար: Խօսքը սովորական արցունքի գործած մեղքերուն համար: Խօսքը սովորական արցունքի 
մասին չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած ապաշխամասին չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած ապաշխամասին չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած ապաշխամասին չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած ապաշխա----
րութեան արցունքի մասին: Մէկը կրնայ սխալ արարք մը ըրած րութեան արցունքի մասին: Մէկը կրնայ սխալ արարք մը ըրած րութեան արցունքի մասին: Մէկը կրնայ սխալ արարք մը ըրած րութեան արցունքի մասին: Մէկը կրնայ սխալ արարք մը ըրած 
ըլլալ եւ զղջալ ու արցունք թափել իր ըրածին համար, առանց ըլլալ եւ զղջալ ու արցունք թափել իր ըրածին համար, առանց ըլլալ եւ զղջալ ու արցունք թափել իր ըրածին համար, առանց ըլլալ եւ զղջալ ու արցունք թափել իր ըրածին համար, առանց 
երբեք ապաշխարելու իր ըրածին համար: երբեք ապաշխարելու իր ըրածին համար: երբեք ապաշխարելու իր ըրածին համար: երբեք ապաշխարելու իր ըրածին համար: Մարդիկ հազար ու Մարդիկ հազար ու Մարդիկ հազար ու Մարդիկ հազար ու 
մէկ պատճառով կրնան լալ ու արցունք թափել, բայց եթէ երբեք մէկ պատճառով կրնան լալ ու արցունք թափել, բայց եթէ երբեք մէկ պատճառով կրնան լալ ու արցունք թափել, բայց եթէ երբեք մէկ պատճառով կրնան լալ ու արցունք թափել, բայց եթէ երբեք 
իրենց թափած արցունքը` իրենց գործած մեղքերուն գիտակիրենց թափած արցունքը` իրենց գործած մեղքերուն գիտակիրենց թափած արցունքը` իրենց գործած մեղքերուն գիտակիրենց թափած արցունքը` իրենց գործած մեղքերուն գիտակ----
ցութեան հետեւանքը չէ` կը նշանակէ թէ այդ արցունքը Սուրբ ցութեան հետեւանքը չէ` կը նշանակէ թէ այդ արցունքը Սուրբ ցութեան հետեւանքը չէ` կը նշանակէ թէ այդ արցունքը Սուրբ ցութեան հետեւանքը չէ` կը նշանակէ թէ այդ արցունքը Սուրբ 
Հոգիին կողմէ շնորհուած արցունք չէ, եւ ուստի` մեղքերու Հոգիին կողմէ շնորհուած արցունք չէ, եւ ուստի` մեղքերու Հոգիին կողմէ շնորհուած արցունք չէ, եւ ուստի` մեղքերու Հոգիին կողմէ շնորհուած արցունք չէ, եւ ուստի` մեղքերու 
քաւութիւն չի բերեր:քաւութիւն չի բերեր:քաւութիւն չի բերեր:քաւութիւն չի բերեր:    

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչն է փաստը որ թափուած արցունքը Սուրբ Հոգիին ն է փաստը որ թափուած արցունքը Սուրբ Հոգիին ն է փաստը որ թափուած արցունքը Սուրբ Հոգիին ն է փաստը որ թափուած արցունքը Սուրբ Հոգիին 
կողմէ շնորհուած արցունք է: Փաստը` Յիսուսը վիրաւորած կողմէ շնորհուած արցունք է: Փաստը` Յիսուսը վիրաւորած կողմէ շնորհուած արցունք է: Փաստը` Յիսուսը վիրաւորած կողմէ շնորհուած արցունք է: Փաստը` Յիսուսը վիրաւորած 
ըլլալնուս համար արցունք թափելն է: Այլ խօսքով, երբ մէկը ըլլալնուս համար արցունք թափելն է: Այլ խօսքով, երբ մէկը ըլլալնուս համար արցունք թափելն է: Այլ խօսքով, երբ մէկը ըլլալնուս համար արցունք թափելն է: Այլ խօսքով, երբ մէկը 
կ'անդրադառնայ թէ ինք իր մեղքերով բազմիցս եւ խորապէս կ'անդրադառնայ թէ ինք իր մեղքերով բազմիցս եւ խորապէս կ'անդրադառնայ թէ ինք իր մեղքերով բազմիցս եւ խորապէս կ'անդրադառնայ թէ ինք իր մեղքերով բազմիցս եւ խորապէս 
ցաւցուցած, վիրաւորած ու անարգած է Յիսուսը, եւ այդ ընելցաւցուցած, վիրաւորած ու անարգած է Յիսուսը, եւ այդ ընելցաւցուցած, վիրաւորած ու անարգած է Յիսուսը, եւ այդ ընելցաւցուցած, վիրաւորած ու անարգած է Յիսուսը, եւ այդ ընելուն ուն ուն ուն 
համար` արցունք կը թափէ, կ'ողբայ եւ խորապէս կը ցաւի` կը համար` արցունք կը թափէ, կ'ողբայ եւ խորապէս կը ցաւի` կը համար` արցունք կը թափէ, կ'ողբայ եւ խորապէս կը ցաւի` կը համար` արցունք կը թափէ, կ'ողբայ եւ խորապէս կը ցաւի` կը 
նշանակէ թէ իր արցունքը Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած նշանակէ թէ իր արցունքը Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած նշանակէ թէ իր արցունքը Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած նշանակէ թէ իր արցունքը Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած 
արցունք է: Այս արցունքն է որ Յիսուսի արիւնին հետ միասին արցունք է: Այս արցունքն է որ Յիսուսի արիւնին հետ միասին արցունք է: Այս արցունքն է որ Յիսուսի արիւնին հետ միասին արցունք է: Այս արցունքն է որ Յիսուսի արիւնին հետ միասին 
կը սրբէ մեր մեղքերը, կ'ըսէ Յովհան Մանդակունի Հայրապետը:կը սրբէ մեր մեղքերը, կ'ըսէ Յովհան Մանդակունի Հայրապետը:կը սրբէ մեր մեղքերը, կ'ըսէ Յովհան Մանդակունի Հայրապետը:կը սրբէ մեր մեղքերը, կ'ըսէ Յովհան Մանդակունի Հայրապետը:    

    
8888) ) ) ) Նախորդ հարցումին պատասխանած Նախորդ հարցումին պատասխանած Նախորդ հարցումին պատասխանած Նախորդ հարցումին պատասխանած աաաատենտենտենտեն    ըսինք, թէ ըսինք, թէ ըսինք, թէ ըսինք, թէ 

Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ 
հարցնել. հարցնել. հարցնել. հարցնել. ««««Եթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիԵթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիԵթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիԵթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդի----
կը, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր կը, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր կը, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր կը, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը»:»:»:»:    

    
ա) Աստուած ազատ կամք տուած է մարդոց: Ան կ'ուզէ որ ա) Աստուած ազատ կամք տուած է մարդոց: Ան կ'ուզէ որ ա) Աստուած ազատ կամք տուած է մարդոց: Ան կ'ուզէ որ ա) Աստուած ազատ կամք տուած է մարդոց: Ան կ'ուզէ որ 

բոլոր մարդիկը ապաշխաբոլոր մարդիկը ապաշխաբոլոր մարդիկը ապաշխաբոլոր մարդիկը ապաշխարեն եւ փրկուին. բայց եթէ մէկը չ'ուրեն եւ փրկուին. բայց եթէ մէկը չ'ուրեն եւ փրկուին. բայց եթէ մէկը չ'ուրեն եւ փրկուին. բայց եթէ մէկը չ'ուզեր զեր զեր զեր 
ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուիլ` Սուրբ Հոգին անոր ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուիլ` Սուրբ Հոգին անոր ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուիլ` Սուրբ Հոգին անոր ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուիլ` Սուրբ Հոգին անոր 



 67 

կամքին հակառակ զինք ապաշխարութեան չ'առաջնորկամքին հակառակ զինք ապաշխարութեան չ'առաջնորկամքին հակառակ զինք ապաշխարութեան չ'առաջնորկամքին հակառակ զինք ապաշխարութեան չ'առաջնորդեր: դեր: դեր: դեր: 
Մէկը որ Մէկը որ Մէկը որ Մէկը որ աշխարհային նկատումներով կ'առաջնորդուիաշխարհային նկատումներով կ'առաջնորդուիաշխարհային նկատումներով կ'առաջնորդուիաշխարհային նկատումներով կ'առաջնորդուի    եւեւեւեւ    կըկըկըկը    
մերժէմերժէմերժէմերժէ    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին    առաջնորդութիւնըառաջնորդութիւնըառաջնորդութիւնըառաջնորդութիւնը` ` ` ` ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    ինքզինքինքզինքինքզինքինքզինք    
երբեքերբեքերբեքերբեք    չիչիչիչի    պարտադրերպարտադրերպարտադրերպարտադրեր    անորանորանորանոր: : : : ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Աստուած իր կամքը չի Աստուած իր կամքը չի Աստուած իր կամքը չի Աստուած իր կամքը չի 
պարտադրեր մարդուն: Աստուած կ'ուզէ որ մարդիկ իրենց պարտադրեր մարդուն: Աստուած կ'ուզէ որ մարդիկ իրենց պարտադրեր մարդուն: Աստուած կ'ուզէ որ մարդիկ իրենց պարտադրեր մարդուն: Աստուած կ'ուզէ որ մարդիկ իրենց 
ազատ կամքով եւ սիրայօժար կերպով նուիրուին իր կամքի ազատ կամքով եւ սիրայօժար կերպով նուիրուին իր կամքի ազատ կամքով եւ սիրայօժար կերպով նուիրուին իր կամքի ազատ կամքով եւ սիրայօժար կերպով նուիրուին իր կամքի 
կատարման: Քրիստոս չ'ուզեր մեր սրտի դուռը կոտրել եւ ներս կատարման: Քրիստոս չ'ուզեր մեր սրտի դուռը կոտրել եւ ներս կատարման: Քրիստոս չ'ուզեր մեր սրտի դուռը կոտրել եւ ներս կատարման: Քրիստոս չ'ուզեր մեր սրտի դուռը կոտրել եւ ներս 
մտնել եւ բռնի ուժով նստիլ մեր սրտի գահին վրայ, ահա թէ մտնել եւ բռնի ուժով նստիլ մեր սրտի գահին վրայ, ահա թէ մտնել եւ բռնի ուժով նստիլ մեր սրտի գահին վրայ, ահա թէ մտնել եւ բռնի ուժով նստիլ մեր սրտի գահին վրայ, ահա թէ 
ինինինինչո՞ւ ըսաւ, թէ ինք դրան առջեւ կանգնած կը բաղխէ. եթէ մէկը չո՞ւ ըսաւ, թէ ինք դրան առջեւ կանգնած կը բաղխէ. եթէ մէկը չո՞ւ ըսաւ, թէ ինք դրան առջեւ կանգնած կը բաղխէ. եթէ մէկը չո՞ւ ըսաւ, թէ ինք դրան առջեւ կանգնած կը բաղխէ. եթէ մէկը 
իր ձայնը լսէ եւ դուռը բանայ` ներս պիտի մտնէ... (Յայտնութիւն իր ձայնը լսէ եւ դուռը բանայ` ներս պիտի մտնէ... (Յայտնութիւն իր ձայնը լսէ եւ դուռը բանայ` ներս պիտի մտնէ... (Յայտնութիւն իր ձայնը լսէ եւ դուռը բանայ` ներս պիտի մտնէ... (Յայտնութիւն 
3.20):3.20):3.20):3.20):    

Սուրբ Հոգին բոլորը ապաշխարութեան կը կանչէ, բայց Սուրբ Հոգին բոլորը ապաշխարութեան կը կանչէ, բայց Սուրբ Հոգին բոլորը ապաշխարութեան կը կանչէ, բայց Սուրբ Հոգին բոլորը ապաշխարութեան կը կանչէ, բայց 
բոլոր մարդիկը չեն որ ականջ կու տան ու կ'ընդառաջեն անոր բոլոր մարդիկը չեն որ ականջ կու տան ու կ'ընդառաջեն անոր բոլոր մարդիկը չեն որ ականջ կու տան ու կ'ընդառաջեն անոր բոլոր մարդիկը չեն որ ականջ կու տան ու կ'ընդառաջեն անոր 
կանչին: Քրիստոսի խաչին ներքեւ կանչին: Քրիստոսի խաչին ներքեւ կանչին: Քրիստոսի խաչին ներքեւ կանչին: Քրիստոսի խաչին ներքեւ բոլորին համար տեղ կայ, բոլորին համար տեղ կայ, բոլորին համար տեղ կայ, բոլորին համար տեղ կայ, 
բայց բոլորը չեն որ անոր խաչին կը դիմեն: Քրիստոս իբայց բոլորը չեն որ անոր խաչին կը դիմեն: Քրիստոս իբայց բոլորը չեն որ անոր խաչին կը դիմեն: Քրիստոս իբայց բոլորը չեն որ անոր խաչին կը դիմեն: Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
կենաց Ծառը: Այդ Ծառին մօտենալը եւ անոր փրկարար կենաց Ծառը: Այդ Ծառին մօտենալը եւ անոր փրկարար կենաց Ծառը: Այդ Ծառին մօտենալը եւ անոր փրկարար կենաց Ծառը: Այդ Ծառին մօտենալը եւ անոր փրկարար 
պտուղէն ուտելը ձգուած է մարդոց ազատ կամքին: Սուրբ Հոգին պտուղէն ուտելը ձգուած է մարդոց ազատ կամքին: Սուրբ Հոգին պտուղէն ուտելը ձգուած է մարդոց ազատ կամքին: Սուրբ Հոգին պտուղէն ուտելը ձգուած է մարդոց ազատ կամքին: Սուրբ Հոգին 
ինքն որ մարդիկը կենաց Ծառին կ'առաջնորդէ, բայց եթէ երբեք ինքն որ մարդիկը կենաց Ծառին կ'առաջնորդէ, բայց եթէ երբեք ինքն որ մարդիկը կենաց Ծառին կ'առաջնորդէ, բայց եթէ երբեք ինքն որ մարդիկը կենաց Ծառին կ'առաջնորդէ, բայց եթէ երբեք 
ոմանք չուզեն կենացոմանք չուզեն կենացոմանք չուզեն կենացոմանք չուզեն կենաց    Ծառին մօտենալ եւ անոր պտուղէն ուտել` Ծառին մօտենալ եւ անոր պտուղէն ուտել` Ծառին մօտենալ եւ անոր պտուղէն ուտել` Ծառին մօտենալ եւ անոր պտուղէն ուտել` 
ատիկա իրենց որոշումը կ'ըլլայ եւ ոատիկա իրենց որոշումը կ'ըլլայ եւ ոատիկա իրենց որոշումը կ'ըլլայ եւ ոատիկա իրենց որոշումը կ'ըլլայ եւ ո´́́́չ թէ Սուրբ Հոգիին կամ չ թէ Սուրբ Հոգիին կամ չ թէ Սուրբ Հոգիին կամ չ թէ Սուրբ Հոգիին կամ 
Քրիստոսի որոշումը, եւ ուստի, նման պարագայի պէտք չէ Քրիստոսի որոշումը, եւ ուստի, նման պարագայի պէտք չէ Քրիստոսի որոշումը, եւ ուստի, նման պարագայի պէտք չէ Քրիստոսի որոշումը, եւ ուստի, նման պարագայի պէտք չէ 
մեղադրել Սուրբ Հոգին կամ զՔրիստոս, ըսելով` թէ ոմանց կը մեղադրել Սուրբ Հոգին կամ զՔրիստոս, ըսելով` թէ ոմանց կը մեղադրել Սուրբ Հոգին կամ զՔրիստոս, ըսելով` թէ ոմանց կը մեղադրել Սուրբ Հոգին կամ զՔրիստոս, ըսելով` թէ ոմանց կը 
փրկեն եւ ոմանց չեն փրկեր: Յիսուս ըսաւ. փրկեն եւ ոմանց չեն փրկեր: Յիսուս ըսաւ. փրկեն եւ ոմանց չեն փրկեր: Յիսուս ըսաւ. փրկեն եւ ոմանց չեն փրկեր: Յիսուս ըսաւ. ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ եկէքեկէքեկէքեկէք»»»»    
((((ՄատՄատՄատՄատթէոս 11.28), եւ միւս կողմէ ըսաւ. թէոս 11.28), եւ միւս կողմէ ըսաւ. թէոս 11.28), եւ միւս կողմէ ըսաւ. թէոս 11.28), եւ միւս կողմէ ըսաւ. ««««Ինծի եկողը պիտի Ինծի եկողը պիտի Ինծի եկողը պիտի Ինծի եկողը պիտի 
չմերժեմչմերժեմչմերժեմչմերժեմ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.37): Յովհաննէս 6.37): Յովհաննէս 6.37): Յովհաննէս 6.37): ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ եկէքեկէքեկէքեկէք» » » » հրաւէրը ուղղուած է հրաւէրը ուղղուած է հրաւէրը ուղղուած է հրաւէրը ուղղուած է 
անխտիր բոլորին: Մարդիկ իրեանխտիր բոլորին: Մարդիկ իրեանխտիր բոլորին: Մարդիկ իրեանխտիր բոլորին: Մարդիկ իրե´́́́նք է որ կ'որոշեն եթէ երբեք նք է որ կ'որոշեն եթէ երբեք նք է որ կ'որոշեն եթէ երբեք նք է որ կ'որոշեն եթէ երբեք 
կ'ուզեն ընդառաջել Տիրոջ այս հրաւէրին թէ ոչ: Եթէ մէկը կ'ուզեն ընդառաջել Տիրոջ այս հրաւէրին թէ ոչ: Եթէ մէկը կ'ուզեն ընդառաջել Տիրոջ այս հրաւէրին թէ ոչ: Եթէ մէկը կ'ուզեն ընդառաջել Տիրոջ այս հրաւէրին թէ ոչ: Եթէ մէկը 
սրտանց չի փափաքիր Քրիստոսի գալ եւ փրկութսրտանց չի փափաքիր Քրիստոսի գալ եւ փրկութսրտանց չի փափաքիր Քրիստոսի գալ եւ փրկութսրտանց չի փափաքիր Քրիստոսի գալ եւ փրկութիւնը ընդունիլ` իւնը ընդունիլ` իւնը ընդունիլ` իւնը ընդունիլ` 
թող չխորհի թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ չ'ուզեր զինք Յիսուսին թող չխորհի թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ չ'ուզեր զինք Յիսուսին թող չխորհի թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ չ'ուզեր զինք Յիսուսին թող չխորհի թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ չ'ուզեր զինք Յիսուսին 
առաջնորդել, եւ թող չմեղադրէ Սուրբ Հոգին մարդոց միջեւ առաջնորդել, եւ թող չմեղադրէ Սուրբ Հոգին մարդոց միջեւ առաջնորդել, եւ թող չմեղադրէ Սուրբ Հոգին մարդոց միջեւ առաջնորդել, եւ թող չմեղադրէ Սուրբ Հոգին մարդոց միջեւ 
խտրութիւն դնող անձ իբրեւ:խտրութիւն դնող անձ իբրեւ:խտրութիւն դնող անձ իբրեւ:խտրութիւն դնող անձ իբրեւ:    

բ) Սուրբ Հոգին բոլորին մէջ նոյն ձեւով չի գործեր: Կան բ) Սուրբ Հոգին բոլորին մէջ նոյն ձեւով չի գործեր: Կան բ) Սուրբ Հոգին բոլորին մէջ նոյն ձեւով չի գործեր: Կան բ) Սուրբ Հոգին բոլորին մէջ նոյն ձեւով չի գործեր: Կան 
մարդիկ որոնք անգիտակցաբար մեղքի կեանք կ'ապրին. Սուրմարդիկ որոնք անգիտակցաբար մեղքի կեանք կ'ապրին. Սուրմարդիկ որոնք անգիտակցաբար մեղքի կեանք կ'ապրին. Սուրմարդիկ որոնք անգիտակցաբար մեղքի կեանք կ'ապրին. Սուրբ բ բ բ 
Հոգին կ'աշխատի այս մարդոց մէջ արթնցնել մեղքի Հոգին կ'աշխատի այս մարդոց մէջ արթնցնել մեղքի Հոգին կ'աշխատի այս մարդոց մէջ արթնցնել մեղքի Հոգին կ'աշխատի այս մարդոց մէջ արթնցնել մեղքի 



 68 

գիտակցութիւնը եւ զանոնք Քրիստոսի առաջնորդել: Բայց կան գիտակցութիւնը եւ զանոնք Քրիստոսի առաջնորդել: Բայց կան գիտակցութիւնը եւ զանոնք Քրիստոսի առաջնորդել: Բայց կան գիտակցութիւնը եւ զանոնք Քրիստոսի առաջնորդել: Բայց կան 
նաեւ անոնք` որոնք ոչ միայն մեղքի մէջ կ'ապրին, այլեւ` կը նաեւ անոնք` որոնք ոչ միայն մեղքի մէջ կ'ապրին, այլեւ` կը նաեւ անոնք` որոնք ոչ միայն մեղքի մէջ կ'ապրին, այլեւ` կը նաեւ անոնք` որոնք ոչ միայն մեղքի մէջ կ'ապրին, այլեւ` կը 
սիրեն մեղքը, հաճոյք կ'առնեն մեղքէն, մեղքի կեանքէն: Սուրբ սիրեն մեղքը, հաճոյք կ'առնեն մեղքէն, մեղքի կեանքէն: Սուրբ սիրեն մեղքը, հաճոյք կ'առնեն մեղքէն, մեղքի կեանքէն: Սուրբ սիրեն մեղքը, հաճոյք կ'առնեն մեղքէն, մեղքի կեանքէն: Սուրբ 
Հոգին ասոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնՀոգին ասոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնՀոգին ասոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնՀոգին ասոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ առաջ, ելէ առաջ, ելէ առաջ, ելէ առաջ, 
նախ կ'աշխատի արմատախիլ ընել անոնց մէջէն մեղնախ կ'աշխատի արմատախիլ ընել անոնց մէջէն մեղնախ կ'աշխատի արմատախիլ ընել անոնց մէջէն մեղնախ կ'աշխատի արմատախիլ ընել անոնց մէջէն մեղքի սէրը, քի սէրը, քի սէրը, քի սէրը, 
մեղքին հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու կապուածումեղքին հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու կապուածումեղքին հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու կապուածումեղքին հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու կապուածութիւնը: թիւնը: թիւնը: թիւնը: 
Անոնց մէջէն մեղքի սէրը արմատախիլ ընելէ եԱնոնց մէջէն մեղքի սէրը արմատախիլ ընելէ եԱնոնց մէջէն մեղքի սէրը արմատախիլ ընելէ եԱնոնց մէջէն մեղքի սէրը արմատախիլ ընելէ ե´́́́տք միայն կը տք միայն կը տք միայն կը տք միայն կը 
փորձէ անոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնել, որովհետեւ փորձէ անոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնել, որովհետեւ փորձէ անոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնել, որովհետեւ փորձէ անոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնել, որովհետեւ 
մէկը որ կը սիրէ մեղքը` անկարելի է մէկը որ կը սիրէ մեղքը` անկարելի է մէկը որ կը սիրէ մեղքը` անկարելի է մէկը որ կը սիրէ մեղքը` անկարելի է որ մեղքի գիտակցութիւնը որ մեղքի գիտակցութիւնը որ մեղքի գիտակցութիւնը որ մեղքի գիտակցութիւնը 
ունենայ, եւ եթէ մեղքի գիտակցութիւնը չ'ունենայ` չի կրնար ունենայ, եւ եթէ մեղքի գիտակցութիւնը չ'ունենայ` չի կրնար ունենայ, եւ եթէ մեղքի գիտակցութիւնը չ'ունենայ` չի կրնար ունենայ, եւ եթէ մեղքի գիտակցութիւնը չ'ունենայ` չի կրնար 
Քրիստոսի բերուիլ:Քրիստոսի բերուիլ:Քրիստոսի բերուիլ:Քրիստոսի բերուիլ:    

գ) Ոեւէ անձ որ կարիքը չզգար Քրիստոսի` Սուրբ Հոգին գ) Ոեւէ անձ որ կարիքը չզգար Քրիստոսի` Սուրբ Հոգին գ) Ոեւէ անձ որ կարիքը չզգար Քրիստոսի` Սուրբ Հոգին գ) Ոեւէ անձ որ կարիքը չզգար Քրիստոսի` Սուրբ Հոգին 
զինք չ'առաջնորդեր անոր: Սուրբ Հոգին կ'աշխատի նման անձեզինք չ'առաջնորդեր անոր: Սուրբ Հոգին կ'աշխատի նման անձեզինք չ'առաջնորդեր անոր: Սուրբ Հոգին կ'աշխատի նման անձեզինք չ'առաջնորդեր անոր: Սուրբ Հոգին կ'աշխատի նման անձե----
րու սրտին ու կեանքին մէջ, որպէսզի ցոյց տայ իրենց թէ դարու սրտին ու կեանքին մէջ, որպէսզի ցոյց տայ իրենց թէ դարու սրտին ու կեանքին մէջ, որպէսզի ցոյց տայ իրենց թէ դարու սրտին ու կեանքին մէջ, որպէսզի ցոյց տայ իրենց թէ դա----
տարկ է աշխարհը առանց Քրիստոսի, եւ որպէսզի օգնէ իրենց տարկ է աշխարհը առանց Քրիստոսի, եւ որպէսզի օգնէ իրենց տարկ է աշխարհը առանց Քրիստոսի, եւ որպէսզի օգնէ իրենց տարկ է աշխարհը առանց Քրիստոսի, եւ որպէսզի օգնէ իրենց 
անդրադառնալու թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի. իսկ երբ անդրադառնալու թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի. իսկ երբ անդրադառնալու թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի. իսկ երբ անդրադառնալու թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի. իսկ երբ 
մարդիկ անդրադառնան թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի` մարդիկ անդրադառնան թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի` մարդիկ անդրադառնան թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի` մարդիկ անդրադառնան թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի` 
այն ատեն միայն Սուրբ Հոգին զիրենք կ'առաջայն ատեն միայն Սուրբ Հոգին զիրենք կ'առաջայն ատեն միայն Սուրբ Հոգին զիրենք կ'առաջայն ատեն միայն Սուրբ Հոգին զիրենք կ'առաջնորդէ Տիրոջ:նորդէ Տիրոջ:նորդէ Տիրոջ:նորդէ Տիրոջ:    

    
9999) ) ) ) Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարէ որ մարէ որ մարէ որ մար----

դիկը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'ադիկը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'ադիկը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'ադիկը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջնորդէ: ռաջնորդէ: ռաջնորդէ: ռաջնորդէ: 
Արդ, կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջԱրդ, կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջԱրդ, կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջԱրդ, կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջ----
նորդութեան:նորդութեան:նորդութեան:նորդութեան:    

    
ՈՈՈՈ´́́́չ: Առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեան կատարուած չ: Առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեան կատարուած չ: Առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեան կատարուած չ: Առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեան կատարուած 

ապաշխարութիւն մը կ'ըլլայ.ապաշխարութիւն մը կ'ըլլայ.ապաշխարութիւն մը կ'ըլլայ.ապաշխարութիւն մը կ'ըլլայ.----    
ա) Ժամանակաւոր: ա) Ժամանակաւոր: ա) Ժամանակաւոր: ա) Ժամանակաւոր: Երբ մարդը իր սեփական որոշումով Երբ մարդը իր սեփական որոշումով Երբ մարդը իր սեփական որոշումով Երբ մարդը իր սեփական որոշումով 

ապաշխապաշխապաշխապաշխարէ՝ որոշ ժամանակ մը ետք դարձեալ կը վերադառնայ արէ՝ որոշ ժամանակ մը ետք դարձեալ կը վերադառնայ արէ՝ որոշ ժամանակ մը ետք դարձեալ կը վերադառնայ արէ՝ որոշ ժամանակ մը ետք դարձեալ կը վերադառնայ 
իր մեղքի կեանքին, բայց երբ Աստուած իիր մեղքի կեանքին, բայց երբ Աստուած իիր մեղքի կեանքին, բայց երբ Աստուած իիր մեղքի կեանքին, բայց երբ Աստուած ի´́́́նք ապաշխարեցնէ նք ապաշխարեցնէ նք ապաշխարեցնէ նք ապաշխարեցնէ 
մարդը՝ հոմարդը՝ հոմարդը՝ հոմարդը՝ հո´́́́ն է որ կը փոխուի մարդուն կեանքը:ն է որ կը փոխուի մարդուն կեանքը:ն է որ կը փոխուի մարդուն կեանքը:ն է որ կը փոխուի մարդուն կեանքը:    

բ) Զգացական: բ) Զգացական: բ) Զգացական: բ) Զգացական: ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք զգացական ապաշխայշ ըլլանք զգացական ապաշխայշ ըլլանք զգացական ապաշխայշ ըլլանք զգացական ապաշխա----
րութենէն: Անոնք որոնք քարոզիչի մը խօսքէն ազդուելով ոտքի րութենէն: Անոնք որոնք քարոզիչի մը խօսքէն ազդուելով ոտքի րութենէն: Անոնք որոնք քարոզիչի մը խօսքէն ազդուելով ոտքի րութենէն: Անոնք որոնք քարոզիչի մը խօսքէն ազդուելով ոտքի 
կ'ելլեն կամ առջկ'ելլեն կամ առջկ'ելլեն կամ առջկ'ելլեն կամ առջեւ կու գան եւ իրենց ապաշխարութիւնը կը եւ կու գան եւ իրենց ապաշխարութիւնը կը եւ կու գան եւ իրենց ապաշխարութիւնը կը եւ կու գան եւ իրենց ապաշխարութիւնը կը 
յայտարարեն` մէկյայտարարեն` մէկյայտարարեն` մէկյայտարարեն` մէկ----երկու օր ետք անպայման կը վերադառնան երկու օր ետք անպայման կը վերադառնան երկու օր ետք անպայման կը վերադառնան երկու օր ետք անպայման կը վերադառնան 
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իրենց նախկին կեանքին: Զգացական մէկ պահուն եղած իրենց նախկին կեանքին: Զգացական մէկ պահուն եղած իրենց նախկին կեանքին: Զգացական մէկ պահուն եղած իրենց նախկին կեանքին: Զգացական մէկ պահուն եղած 
ապաշխարութիւնը՝ կապաշխարութիւնը՝ կապաշխարութիւնը՝ կապաշխարութիւնը՝ կ’’’’ըլլայ ժամանակաըլլայ ժամանակաըլլայ ժամանակաըլլայ ժամանակաւոր, խախուտ եւ ւոր, խախուտ եւ ւոր, խախուտ եւ ւոր, խախուտ եւ 
անիրական:անիրական:անիրական:անիրական:    

գ) Ներշնչման արդիւնք: Անոնք որոնք քարոզիչի մը պատգ) Ներշնչման արդիւնք: Անոնք որոնք քարոզիչի մը պատգ) Ներշնչման արդիւնք: Անոնք որոնք քարոզիչի մը պատգ) Ներշնչման արդիւնք: Անոնք որոնք քարոզիչի մը պատ----
գամէն կամ հգամէն կամ հգամէն կամ հգամէն կամ հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով` ապաշխարութեան ոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով` ապաշխարութեան ոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով` ապաշխարութեան ոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով` ապաշխարութեան 
յայտարարութիւն կ'ընեն` չեն կրնար ապաշխարութեան կեանք յայտարարութիւն կ'ընեն` չեն կրնար ապաշխարութեան կեանք յայտարարութիւն կ'ընեն` չեն կրնար ապաշխարութեան կեանք յայտարարութիւն կ'ընեն` չեն կրնար ապաշխարութեան կեանք 
ապրիլ, որովհետեւ այսպիսիներուն մօտ շուտով կը մարի ապրիլ, որովհետեւ այսպիսիներուն մօտ շուտով կը մարի ապրիլ, որովհետեւ այսպիսիներուն մօտ շուտով կը մարի ապրիլ, որովհետեւ այսպիսիներուն մօտ շուտով կը մարի 
ներշնչումը: Մեկնիչներ կ'ըսեն, որ Անանիա ու Սափիրա ներշնչումը: Մեկնիչներ կ'ըսեն, որ Անանիա ու Սափիրա ներշնչումը: Մեկնիչներ կ'ըսեն, որ Անանիա ու Սափիրա ներշնչումը: Մեկնիչներ կ'ըսեն, որ Անանիա ու Սափիրա 
հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով որոշեցին ու խոստացան իրենց հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով որոշեցին ու խոստացան իրենց հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով որոշեցին ու խոստացան իրենց հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով որոշեցին ու խոստացան իրենց 
կալոկալոկալոկալուածը ծախել եւ անոր գումարը առաքեալներուն յանձնել: ւածը ծախել եւ անոր գումարը առաքեալներուն յանձնել: ւածը ծախել եւ անոր գումարը առաքեալներուն յանձնել: ւածը ծախել եւ անոր գումարը առաքեալներուն յանձնել: 
Այդ հոգեւոր պահէն դուրս գալէ ետք` զղջացին իրենց կատաԱյդ հոգեւոր պահէն դուրս գալէ ետք` զղջացին իրենց կատաԱյդ հոգեւոր պահէն դուրս գալէ ետք` զղջացին իրենց կատաԱյդ հոգեւոր պահէն դուրս գալէ ետք` զղջացին իրենց կատա----
րած խոստումին համար. կալուածը ծախեցին եւ դրամին մէկ րած խոստումին համար. կալուածը ծախեցին եւ դրամին մէկ րած խոստումին համար. կալուածը ծախեցին եւ դրամին մէկ րած խոստումին համար. կալուածը ծախեցին եւ դրամին մէկ 
մասը պահեցին եւ ատիկա պատճառ դարձաւ իրենց մահուան:մասը պահեցին եւ ատիկա պատճառ դարձաւ իրենց մահուան:մասը պահեցին եւ ատիկա պատճառ դարձաւ իրենց մահուան:մասը պահեցին եւ ատիկա պատճառ դարձաւ իրենց մահուան:    

դ) Մարդկային նկատումներէ առաջնորդուած: Կան մարդ) Մարդկային նկատումներէ առաջնորդուած: Կան մարդ) Մարդկային նկատումներէ առաջնորդուած: Կան մարդ) Մարդկային նկատումներէ առաջնորդուած: Կան մար----
դիկդիկդիկդիկ    որոնք որոնք որոնք որոնք ««««կ'ապաշխարենկ'ապաշխարենկ'ապաշխարենկ'ապաշխարեն»` »` »` »` ասոր կամ անոր աչքը մտնելու ասոր կամ անոր աչքը մտնելու ասոր կամ անոր աչքը մտնելու ասոր կամ անոր աչքը մտնելու 
համար: Կան երիտասարդներ որոնք համար: Կան երիտասարդներ որոնք համար: Կան երիտասարդներ որոնք համար: Կան երիտասարդներ որոնք ««««կ'ապաշխարենկ'ապաշխարենկ'ապաշխարենկ'ապաշխարեն»` »` »` »` իիիիրենց րենց րենց րենց 
սիրած ապաշխարած աղջկան սէրն ու հաճութիւնը շասիրած ապաշխարած աղջկան սէրն ու հաճութիւնը շասիրած ապաշխարած աղջկան սէրն ու հաճութիւնը շասիրած ապաշխարած աղջկան սէրն ու հաճութիւնը շահելու հելու հելու հելու 
համար: Տակաւին, կան անոնք` որոնք համար: Տակաւին, կան անոնք` որոնք համար: Տակաւին, կան անոնք` որոնք համար: Տակաւին, կան անոնք` որոնք ««««կ'ապաշխակ'ապաշխակ'ապաշխակ'ապաշխարենրենրենրեն»` »` »` »` հոգեհոգեհոգեհոգե----
ւոր գործատիրոջ մը մօտ գործ գտնելու համար: Ասոնք մաւոր գործատիրոջ մը մօտ գործ գտնելու համար: Ասոնք մաւոր գործատիրոջ մը մօտ գործ գտնելու համար: Ասոնք մաւոր գործատիրոջ մը մօտ գործ գտնելու համար: Ասոնք մարդրդրդրդ----
կային նկատումներէ առաջնորդուած կային նկատումներէ առաջնորդուած կային նկատումներէ առաջնորդուած կային նկատումներէ առաջնորդուած ««««ապաշապաշապաշապաշխարողներնխարողներնխարողներնխարողներն» » » » են եւ են եւ են եւ են եւ 
ոոոո´́́́չ թէ Սուրբ Հոգիին կողմէ առաջչ թէ Սուրբ Հոգիին կողմէ առաջչ թէ Սուրբ Հոգիին կողմէ առաջչ թէ Սուրբ Հոգիին կողմէ առաջնորդուած ապաշխարողները: նորդուած ապաշխարողները: նորդուած ապաշխարողները: նորդուած ապաշխարողները: 
օտար հեղինակօտար հեղինակօտար հեղինակօտար հեղինակ    մը մը մը մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Կրնայ ըլլալ ապաշխարես երկրաւոր Կրնայ ըլլալ ապաշխարես երկրաւոր Կրնայ ըլլալ ապաշխարես երկրաւոր Կրնայ ըլլալ ապաշխարես երկրաւոր 
բանի մը հասնելու նպատակով եւ ոբանի մը հասնելու նպատակով եւ ոբանի մը հասնելու նպատակով եւ ոբանի մը հասնելու նպատակով եւ ո´́́́չ թէ երկինքը ժառանգելու չ թէ երկինքը ժառանգելու չ թէ երկինքը ժառանգելու չ թէ երկինքը ժառանգելու 
նպանպանպանպատակով:... Կրնայ ըլլալ ապաշխարետակով:... Կրնայ ըլլալ ապաշխարետակով:... Կրնայ ըլլալ ապաշխարետակով:... Կրնայ ըլլալ ապաշխարես որոշ անձերու համաս որոշ անձերու համաս որոշ անձերու համաս որոշ անձերու համա----
կրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ոկրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ոկրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ոկրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ 
սէրը շահելու համարսէրը շահելու համարսէրը շահելու համարսէրը շահելու համար»:»:»:»:    

ե) ե) ե) ե) Մարդկային ճիգի արդիւնք: Ապաշխարութիւնը մարդՄարդկային ճիգի արդիւնք: Ապաշխարութիւնը մարդՄարդկային ճիգի արդիւնք: Ապաշխարութիւնը մարդՄարդկային ճիգի արդիւնք: Ապաշխարութիւնը մարդ----
կային ճիգի արդիւնքը չէ, այլ՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեան կային ճիգի արդիւնքը չէ, այլ՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեան կային ճիգի արդիւնքը չէ, այլ՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեան կային ճիգի արդիւնքը չէ, այլ՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեան 
արդիւնքը: Եթէ Սուրբ Հոգին մեր մէջ գործելով ու ներգործեարդիւնքը: Եթէ Սուրբ Հոգին մեր մէջ գործելով ու ներգործեարդիւնքը: Եթէ Սուրբ Հոգին մեր մէջ գործելով ու ներգործեարդիւնքը: Եթէ Սուրբ Հոգին մեր մէջ գործելով ու ներգործելլլլով ով ով ով 
մեզ ապաշխարութեան չբերէ՝ մենք չենք կրնար ապաշմեզ ապաշխարութեան չբերէ՝ մենք չենք կրնար ապաշմեզ ապաշխարութեան չբերէ՝ մենք չենք կրնար ապաշմեզ ապաշխարութեան չբերէ՝ մենք չենք կրնար ապաշխարել: խարել: խարել: խարել: 
Ապաշխարութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ փրկութեան, իսկ փրկուԱպաշխարութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ փրկութեան, իսկ փրկուԱպաշխարութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ փրկութեան, իսկ փրկուԱպաշխարութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ փրկութեան, իսկ փրկու----
թիւնը Աստուծոյ գործն է եւ ոթիւնը Աստուծոյ գործն է եւ ոթիւնը Աստուծոյ գործն է եւ ոթիւնը Աստուծոյ գործն է եւ ո´́́́չ թէ մեր. ուստի ապաշխարութիւն չ թէ մեր. ուստի ապաշխարութիւն չ թէ մեր. ուստի ապաշխարութիւն չ թէ մեր. ուստի ապաշխարութիւն 
մը չի կրնար մարդկային ճիգի արդիւնք ըլլալ:մը չի կրնար մարդկային ճիգի արդիւնք ըլլալ:մը չի կրնար մարդկային ճիգի արդիւնք ըլլալ:մը չի կրնար մարդկային ճիգի արդիւնք ըլլալ:    
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Եթէ մենք չենք կրնար ապաշխարել առանց Սուրբ ՀոգիԵթէ մենք չենք կրնար ապաշխարել առանց Սուրբ ՀոգիԵթէ մենք չենք կրնար ապաշխարել առանց Սուրբ ՀոգիԵթէ մենք չենք կրնար ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիիիիին ն ն ն 
ներգործութեան եւ առաջնորդութեան, որքա՜ն աւելի դժուար է ներգործութեան եւ առաջնորդութեան, որքա՜ն աւելի դժուար է ներգործութեան եւ առաջնորդութեան, որքա՜ն աւելի դժուար է ներգործութեան եւ առաջնորդութեան, որքա՜ն աւելի դժուար է 
ուրիշը ապաշխարութեան բերել` առանց անոր սրտին մէջ ուրիշը ապաշխարութեան բերել` առանց անոր սրտին մէջ ուրիշը ապաշխարութեան բերել` առանց անոր սրտին մէջ ուրիշը ապաշխարութեան բերել` առանց անոր սրտին մէջ 
Սուրբ Հոգիին ներգործութեան եւ առաջնորդուՍուրբ Հոգիին ներգործութեան եւ առաջնորդուՍուրբ Հոգիին ներգործութեան եւ առաջնորդուՍուրբ Հոգիին ներգործութեան եւ առաջնորդութեան: Մէկը որ թեան: Մէկը որ թեան: Մէկը որ թեան: Մէկը որ 
ապաշխարութեան փափաք կը յայտնէ, եթէ աղօթք մը ընենք եւ ապաշխարութեան փափաք կը յայտնէ, եթէ աղօթք մը ընենք եւ ապաշխարութեան փափաք կը յայտնէ, եթէ աղօթք մը ընենք եւ ապաշխարութեան փափաք կը յայտնէ, եթէ աղօթք մը ընենք եւ 
ինքն ալ մեր ետեւէն կրկնէ` չի նշանակեր թէ աինքն ալ մեր ետեւէն կրկնէ` չի նշանակեր թէ աինքն ալ մեր ետեւէն կրկնէ` չի նշանակեր թէ աինքն ալ մեր ետեւէն կրկնէ` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց: պաշխարեց: պաշխարեց: պաշխարեց: 
Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'որոշէ իւրաքանՍուրբ Հոգին ինքն է որ կ'որոշէ իւրաքանՍուրբ Հոգին ինքն է որ կ'որոշէ իւրաքանՍուրբ Հոգին ինքն է որ կ'որոշէ իւրաքանչիւր մարդու չիւր մարդու չիւր մարդու չիւր մարդու 
ապաշխարութեան յարմար ժամանակն ու փրկութեան օրը. ապաշխարութեան յարմար ժամանակն ու փրկութեան օրը. ապաշխարութեան յարմար ժամանակն ու փրկութեան օրը. ապաշխարութեան յարմար ժամանակն ու փրկութեան օրը. 
««««ՀիմաՀիմաՀիմաՀիմա´ ´ ´ ´ է այդ յարմար ժամանակը. հիմաէ այդ յարմար ժամանակը. հիմաէ այդ յարմար ժամանակը. հիմաէ այդ յարմար ժամանակը. հիմա´ ´ ´ ´ է փրկութեան օրըէ փրկութեան օրըէ փրկութեան օրըէ փրկութեան օրը»»»»    
((((Բ.Կորնթացիս 6.2): Ամէն անձ ունի իր ապաշխարութեան ժամը: Բ.Կորնթացիս 6.2): Ամէն անձ ունի իր ապաշխարութեան ժամը: Բ.Կորնթացիս 6.2): Ամէն անձ ունի իր ապաշխարութեան ժամը: Բ.Կորնթացիս 6.2): Ամէն անձ ունի իր ապաշխարութեան ժամը: 
Ասկէ առաջ ըսի ու կը կրկնեմ, եթէ կը սիրեԱսկէ առաջ ըսի ու կը կրկնեմ, եթէ կը սիրեԱսկէ առաջ ըսի ու կը կրկնեմ, եթէ կը սիրեԱսկէ առաջ ըսի ու կը կրկնեմ, եթէ կը սիրենք մեղքը` Սուրբ նք մեղքը` Սուրբ նք մեղքը` Սուրբ նք մեղքը` Սուրբ 
Հոգին մեզ ապաշխարութեան Հոգին մեզ ապաշխարութեան Հոգին մեզ ապաշխարութեան Հոգին մեզ ապաշխարութեան ««««չի կրնարչի կրնարչի կրնարչի կրնար» » » » առաջնորդել եթէ նախ առաջնորդել եթէ նախ առաջնորդել եթէ նախ առաջնորդել եթէ նախ 
մեղքի սէրը արմատախիլ չընէ մեր մէջէն: Իսկ երբ մեղքի սէրը մեղքի սէրը արմատախիլ չընէ մեր մէջէն: Իսկ երբ մեղքի սէրը մեղքի սէրը արմատախիլ չընէ մեր մէջէն: Իսկ երբ մեղքի սէրը մեղքի սէրը արմատախիլ չընէ մեր մէջէն: Իսկ երբ մեղքի սէրը 
արմատախիլ ընէ մեր մէջէն` կը նշանակէ թէ արդէն հասած է արմատախիլ ընէ մեր մէջէն` կը նշանակէ թէ արդէն հասած է արմատախիլ ընէ մեր մէջէն` կը նշանակէ թէ արդէն հասած է արմատախիլ ընէ մեր մէջէն` կը նշանակէ թէ արդէն հասած է 
ապաշխարութեան յարմար ժամանակը, որ առաքեալին իսկ ապաշխարութեան յարմար ժամանակը, որ առաքեալին իսկ ապաշխարութեան յարմար ժամանակը, որ առաքեալին իսկ ապաշխարութեան յարմար ժամանակը, որ առաքեալին իսկ 
բառերով` մեր փրկութեան օրը պիբառերով` մեր փրկութեան օրը պիբառերով` մեր փրկութեան օրը պիբառերով` մեր փրկութեան օրը պիտի ըլլայ:տի ըլլայ:տի ըլլայ:տի ըլլայ:    

զ) Կիսկատար եւ ապարդիւն: Սուրբ Հոգիին միջոցաւ զ) Կիսկատար եւ ապարդիւն: Սուրբ Հոգիին միջոցաւ զ) Կիսկատար եւ ապարդիւն: Սուրբ Հոգիին միջոցաւ զ) Կիսկատար եւ ապարդիւն: Սուրբ Հոգիին միջոցաւ 
Քրիստոսի չառաջնորդուող եւ Քրիստոսով իր մեղքերէն Քրիստոսի չառաջնորդուող եւ Քրիստոսով իր մեղքերէն Քրիստոսի չառաջնորդուող եւ Քրիստոսով իր մեղքերէն Քրիստոսի չառաջնորդուող եւ Քրիստոսով իր մեղքերէն 
չսրբուող ու մեղքի ազդեցութենէն չազատագրուող մարդուն չսրբուող ու մեղքի ազդեցութենէն չազատագրուող մարդուն չսրբուող ու մեղքի ազդեցութենէն չազատագրուող մարդուն չսրբուող ու մեղքի ազդեցութենէն չազատագրուող մարդուն 
ապաշխարութիւնը կ'ըլլայ կիսկատար եւ ապարդիւն: Շատեր ապաշխարութիւնը կ'ըլլայ կիսկատար եւ ապարդիւն: Շատեր ապաշխարութիւնը կ'ըլլայ կիսկատար եւ ապարդիւն: Շատեր ապաշխարութիւնը կ'ըլլայ կիսկատար եւ ապարդիւն: Շատեր 
ապաշխարութիւնը կը հասկնան որոշ մեղքէ մը հրաժարումապաշխարութիւնը կը հասկնան որոշ մեղքէ մը հրաժարումապաշխարութիւնը կը հասկնան որոշ մեղքէ մը հրաժարումապաշխարութիւնը կը հասկնան որոշ մեղքէ մը հրաժարում    
պարզապէս: Եթէ մէկը կը հրաժարի զինք գերի բռնող յատուկ պարզապէս: Եթէ մէկը կը հրաժարի զինք գերի բռնող յատուկ պարզապէս: Եթէ մէկը կը հրաժարի զինք գերի բռնող յատուկ պարզապէս: Եթէ մէկը կը հրաժարի զինք գերի բռնող յատուկ 
մեղքէ մը` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց: Ապաշխարութիւնը մեղքէ մը` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց: Ապաշխարութիւնը մեղքէ մը` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց: Ապաշխարութիւնը մեղքէ մը` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց: Ապաշխարութիւնը 
յատուկ մեղքէ մը հրաժարիլը չէ, այլ` ընդհանրապէս մեղքի յատուկ մեղքէ մը հրաժարիլը չէ, այլ` ընդհանրապէս մեղքի յատուկ մեղքէ մը հրաժարիլը չէ, այլ` ընդհանրապէս մեղքի յատուկ մեղքէ մը հրաժարիլը չէ, այլ` ընդհանրապէս մեղքի 
ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ տիրապետութենէն ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ տիրապետութենէն ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ տիրապետութենէն ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ տիրապետութենէն 
ամբողջութեամբ ազատագրուիլն է:ամբողջութեամբ ազատագրուիլն է:ամբողջութեամբ ազատագրուիլն է:ամբողջութեամբ ազատագրուիլն է:    

Մէկը կրնայ հեռանալ որոշՄէկը կրնայ հեռանալ որոշՄէկը կրնայ հեռանալ որոշՄէկը կրնայ հեռանալ որոշ    մեղքէ մը` առանց սակայն մեղքէ մը` առանց սակայն մեղքէ մը` առանց սակայն մեղքէ մը` առանց սակայն 
ազատագրուելու անոր սէրէն: Նման անձի մը ապաշխարուազատագրուելու անոր սէրէն: Նման անձի մը ապաշխարուազատագրուելու անոր սէրէն: Նման անձի մը ապաշխարուազատագրուելու անոր սէրէն: Նման անձի մը ապաշխարու----
թիւնը` իրական ապաշխարութիւն չի համարուիր, եւ անոր թիւնը` իրական ապաշխարութիւն չի համարուիր, եւ անոր թիւնը` իրական ապաշխարութիւն չի համարուիր, եւ անոր թիւնը` իրական ապաշխարութիւն չի համարուիր, եւ անոր 
կեանքը կ'ըլլայ ապարդիւն: Հետեւաբար, մեղք չգործելը մեր կեանքը կ'ըլլայ ապարդիւն: Հետեւաբար, մեղք չգործելը մեր կեանքը կ'ըլլայ ապարդիւն: Հետեւաբար, մեղք չգործելը մեր կեանքը կ'ըլլայ ապարդիւն: Հետեւաբար, մեղք չգործելը մեր 
ապաշխարութեան ապացոյցը չէ, այլ` մեղքը չսիրելը, մեղքը ապաշխարութեան ապացոյցը չէ, այլ` մեղքը չսիրելը, մեղքը ապաշխարութեան ապացոյցը չէ, այլ` մեղքը չսիրելը, մեղքը ապաշխարութեան ապացոյցը չէ, այլ` մեղքը չսիրելը, մեղքը 
ատելը, եւ անոր փոխարէն Յիսատելը, եւ անոր փոխարէն Յիսատելը, եւ անոր փոխարէն Յիսատելը, եւ անոր փոխարէն Յիսուսը սիրելը եւ Յիսուսի սէրը մեր ուսը սիրելը եւ Յիսուսի սէրը մեր ուսը սիրելը եւ Յիսուսի սէրը մեր ուսը սիրելը եւ Յիսուսի սէրը մեր 
սրտին մէջ ունենալը: Ապաշխարութիւնը որոշ մեղքերէ կամ սրտին մէջ ունենալը: Ապաշխարութիւնը որոշ մեղքերէ կամ սրտին մէջ ունենալը: Ապաշխարութիւնը որոշ մեղքերէ կամ սրտին մէջ ունենալը: Ապաշխարութիւնը որոշ մեղքերէ կամ 
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բոլոր մեղքերէն հեռանալը չէ, այլ` Յիսուսի մօտենալն է, եւ բոլոր մեղքերէն հեռանալը չէ, այլ` Յիսուսի մօտենալն է, եւ բոլոր մեղքերէն հեռանալը չէ, այլ` Յիսուսի մօտենալն է, եւ բոլոր մեղքերէն հեռանալը չէ, այլ` Յիսուսի մօտենալն է, եւ 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ նոր կեանք ապրիլն է:Սուրբ Հոգիին միջոցաւ նոր կեանք ապրիլն է:Սուրբ Հոգիին միջոցաւ նոր կեանք ապրիլն է:Սուրբ Հոգիին միջոցաւ նոր կեանք ապրիլն է:    

    
10101010) ) ) ) Ապաշխարութիւնը միայնԱպաշխարութիւնը միայնԱպաշխարութիւնը միայնԱպաշխարութիւնը միայն    մեր մեղքերը խոստովամեր մեղքերը խոստովամեր մեղքերը խոստովամեր մեղքերը խոստովանի՞լն նի՞լն նի՞լն նի՞լն 

է, կամ միայն մեր մեղաւոէ, կամ միայն մեր մեղաւոէ, կամ միայն մեր մեղաւոէ, կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է:րութիւնը յայտարարե՞լն է:րութիւնը յայտարարե՞լն է:րութիւնը յայտարարե՞լն է:    
    
ա) Մեղքերու խոստովանանքը շատ կարեւոր է, եւ առանց ա) Մեղքերու խոստովանանքը շատ կարեւոր է, եւ առանց ա) Մեղքերու խոստովանանքը շատ կարեւոր է, եւ առանց ա) Մեղքերու խոստովանանքը շատ կարեւոր է, եւ առանց 

անոր չկայ ճշմարիտ ապաշխարութիւն. բայց մեղքեանոր չկայ ճշմարիտ ապաշխարութիւն. բայց մեղքեանոր չկայ ճշմարիտ ապաշխարութիւն. բայց մեղքեանոր չկայ ճշմարիտ ապաշխարութիւն. բայց մեղքերու րու րու րու 
խոստովանութիւնը առանձին բաւարար չէ, եթէ երբեք անոր խոստովանութիւնը առանձին բաւարար չէ, եթէ երբեք անոր խոստովանութիւնը առանձին բաւարար չէ, եթէ երբեք անոր խոստովանութիւնը առանձին բաւարար չէ, եթէ երբեք անոր 
չընկերանայ մեղքերու գիտակցութիւնն ու զղջումը, իսկ չընկերանայ մեղքերու գիտակցութիւնն ու զղջումը, իսկ չընկերանայ մեղքերու գիտակցութիւնն ու զղջումը, իսկ չընկերանայ մեղքերու գիտակցութիւնն ու զղջումը, իսկ 
մեղքերու զղջումն ու գիտակցութիւնմեղքերու զղջումն ու գիտակցութիւնմեղքերու զղջումն ու գիտակցութիւնմեղքերու զղջումն ու գիտակցութիւնը պէտք է մեզ ապաշխաը պէտք է մեզ ապաշխաը պէտք է մեզ ապաշխաը պէտք է մեզ ապաշխա----
րութեան առաջնորդեն: Յուդա Իսկարիոտացին զղջաց իր րութեան առաջնորդեն: Յուդա Իսկարիոտացին զղջաց իր րութեան առաջնորդեն: Յուդա Իսկարիոտացին զղջաց իր րութեան առաջնորդեն: Յուդա Իսկարիոտացին զղջաց իր 
կատարած մատնութեան համար եւ գիտակցեցաւ թէ ինք մեղք կատարած մատնութեան համար եւ գիտակցեցաւ թէ ինք մեղք կատարած մատնութեան համար եւ գիտակցեցաւ թէ ինք մեղք կատարած մատնութեան համար եւ գիտակցեցաւ թէ ինք մեղք 
գործեց, Սաւուղ թագաւորը զղջաց Տիրոջ պատուէրին անհնագործեց, Սաւուղ թագաւորը զղջաց Տիրոջ պատուէրին անհնագործեց, Սաւուղ թագաւորը զղջաց Տիրոջ պատուէրին անհնագործեց, Սաւուղ թագաւորը զղջաց Տիրոջ պատուէրին անհնա----
զանդ ըլլալուն համար եւ գիտակցեցաւ թէ մեղք գործեց, զանդ ըլլալուն համար եւ գիտակցեցաւ թէ մեղք գործեց, զանդ ըլլալուն համար եւ գիտակցեցաւ թէ մեղք գործեց, զանդ ըլլալուն համար եւ գիտակցեցաւ թէ մեղք գործեց, 
Փարաւոն զղջաց Մովսէսին, Ահարոնին եւՓարաւոն զղջաց Մովսէսին, Ահարոնին եւՓարաւոն զղջաց Մովսէսին, Ահարոնին եւՓարաւոն զղջաց Մովսէսին, Ահարոնին եւ    անոնց Աստուծոյն անոնց Աստուծոյն անոնց Աստուծոյն անոնց Աստուծոյն 
դէմ մեղք գործած ըլլալուն համար. եւ սակայն երեքին ալ` դէմ մեղք գործած ըլլալուն համար. եւ սակայն երեքին ալ` դէմ մեղք գործած ըլլալուն համար. եւ սակայն երեքին ալ` դէմ մեղք գործած ըլլալուն համար. եւ սակայն երեքին ալ` 
Յուդայի, Սաւուղի եւ Փարաւոնի զղջումին ապաշխարութիւն Յուդայի, Սաւուղի եւ Փարաւոնի զղջումին ապաշխարութիւն Յուդայի, Սաւուղի եւ Փարաւոնի զղջումին ապաշխարութիւն Յուդայի, Սաւուղի եւ Փարաւոնի զղջումին ապաշխարութիւն 
չընկերացաւ: Յիսուս անառակ որդիին առակին պատումով ցոյց չընկերացաւ: Յիսուս անառակ որդիին առակին պատումով ցոյց չընկերացաւ: Յիսուս անառակ որդիին առակին պատումով ցոյց չընկերացաւ: Յիսուս անառակ որդիին առակին պատումով ցոյց 
տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն 
գիտակցութիւնը կ'ունենան եւ կը գիտակցութիւնը կ'ունենան եւ կը գիտակցութիւնը կ'ունենան եւ կը գիտակցութիւնը կ'ունենան եւ կը զղջան անոնց համար` պէտք է զղջան անոնց համար` պէտք է զղջան անոնց համար` պէտք է զղջան անոնց համար` պէտք է 
ապաշխարութեամբ Աստուծոյ յանձնուին, ճիշդ ինչպէս դրուաապաշխարութեամբ Աստուծոյ յանձնուին, ճիշդ ինչպէս դրուաապաշխարութեամբ Աստուծոյ յանձնուին, ճիշդ ինչպէս դրուաապաշխարութեամբ Աստուծոյ յանձնուին, ճիշդ ինչպէս դրուա----
գին մէջ յիշուած անառակ որդին ինք` գիտակցելէ ետք իր գորգին մէջ յիշուած անառակ որդին ինք` գիտակցելէ ետք իր գորգին մէջ յիշուած անառակ որդին ինք` գիտակցելէ ետք իր գորգին մէջ յիշուած անառակ որդին ինք` գիտակցելէ ետք իր գոր----
ծած մեղքերուն` զղջաց եւ գնաց ու ապաշխարութեամբ իր Հօրը ծած մեղքերուն` զղջաց եւ գնաց ու ապաշխարութեամբ իր Հօրը ծած մեղքերուն` զղջաց եւ գնաց ու ապաշխարութեամբ իր Հօրը ծած մեղքերուն` զղջաց եւ գնաց ու ապաշխարութեամբ իր Հօրը 
յանձնուեցաւ:յանձնուեցաւ:յանձնուեցաւ:յանձնուեցաւ:    

բ) բ) բ) բ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը չէ, Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը չէ, Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը չէ, Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը չէ, 
այայայայլ` Յիսուսը խոստովանիլն է. զանիկա խոստովանիլն է իբրեւ լ` Յիսուսը խոստովանիլն է. զանիկա խոստովանիլն է իբրեւ լ` Յիսուսը խոստովանիլն է. զանիկա խոստովանիլն է իբրեւ լ` Յիսուսը խոստովանիլն է. զանիկա խոստովանիլն է իբրեւ 
թագաւորը մեր կեանքին ու Տէրը մեր սրտին: Ան եթէ Տէր ու թագաւորը մեր կեանքին ու Տէրը մեր սրտին: Ան եթէ Տէր ու թագաւորը մեր կեանքին ու Տէրը մեր սրտին: Ան եթէ Տէր ու թագաւորը մեր կեանքին ու Տէրը մեր սրտին: Ան եթէ Տէր ու 
Թագաւոր է` ամէն որոշում ինք պէտք է առնէ մեր կեանքին մէջ:Թագաւոր է` ամէն որոշում ինք պէտք է առնէ մեր կեանքին մէջ:Թագաւոր է` ամէն որոշում ինք պէտք է առնէ մեր կեանքին մէջ:Թագաւոր է` ամէն որոշում ինք պէտք է առնէ մեր կեանքին մէջ:    

գ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը գ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը գ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը գ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը 
չէ, այլ նաեւ խոստովանիլն է թէ մենք Աստուծոյ չէ, այլ նաեւ խոստովանիլն է թէ մենք Աստուծոյ չէ, այլ նաեւ խոստովանիլն է թէ մենք Աստուծոյ չէ, այլ նաեւ խոստովանիլն է թէ մենք Աստուծոյ դէդէդէդէ´́́́մ մեղք մ մեղք մ մեղք մ մեղք 
գործած ենք, եւ թէ` մեր մեղքերով խորապէս վիրաւորած, գործած ենք, եւ թէ` մեր մեղքերով խորապէս վիրաւորած, գործած ենք, եւ թէ` մեր մեղքերով խորապէս վիրաւորած, գործած ենք, եւ թէ` մեր մեղքերով խորապէս վիրաւորած, 
անարգած ու տրտմեցուցած ենք զԱստուած:անարգած ու տրտմեցուցած ենք զԱստուած:անարգած ու տրտմեցուցած ենք զԱստուած:անարգած ու տրտմեցուցած ենք զԱստուած:    Յիշենք որ երբ Յիշենք որ երբ Յիշենք որ երբ Յիշենք որ երբ 
անառակ որդին խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը, անառակ որդին խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը, անառակ որդին խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը, անառակ որդին խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը, 



 72 

միաժամանակ` խոստովանեցաւ թէ ինք իր հօրը եւ Աստուծոյ միաժամանակ` խոստովանեցաւ թէ ինք իր հօրը եւ Աստուծոյ միաժամանակ` խոստովանեցաւ թէ ինք իր հօրը եւ Աստուծոյ միաժամանակ` խոստովանեցաւ թէ ինք իր հօրը եւ Աստուծոյ 
դէմ մեղք գործած էր (Ղուկաս 15.18,21):դէմ մեղք գործած էր (Ղուկաս 15.18,21):դէմ մեղք գործած էր (Ղուկաս 15.18,21):դէմ մեղք գործած էր (Ղուկաս 15.18,21):    

դ)դ)դ)դ)    ԱպաշխաԱպաշխաԱպաշխաԱպաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձներութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձներութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձներութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձնելը լը լը լը 
չէ, այլ նաեւ` մեր չէ, այլ նաեւ` մեր չէ, այլ նաեւ` մեր չէ, այլ նաեւ` մեր ««««եսեսեսես»»»»ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ 
մեր ամբողջ կեանքը Տիրոջ յանձնելը:մեր ամբողջ կեանքը Տիրոջ յանձնելը:մեր ամբողջ կեանքը Տիրոջ յանձնելը:մեր ամբողջ կեանքը Տիրոջ յանձնելը:    

    
11111111) ) ) ) Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց 

ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կարելի է ըսել այսպէսկարելի է ըսել այսպէսկարելի է ըսել այսպէսկարելի է ըսել այսպէս    մտածողներուն համար:մտածողներուն համար:մտածողներուն համար:մտածողներուն համար:    

    
Սատանային կողմէ ոմանց մէջ դրուած մտածում կամ Սատանային կողմէ ոմանց մէջ դրուած մտածում կամ Սատանային կողմէ ոմանց մէջ դրուած մտածում կամ Սատանային կողմէ ոմանց մէջ դրուած մտածում կամ 

համոզում մըն է ասիկա, որպէսզի զիրենք հեռու պահէ ապաշհամոզում մըն է ասիկա, որպէսզի զիրենք հեռու պահէ ապաշհամոզում մըն է ասիկա, որպէսզի զիրենք հեռու պահէ ապաշհամոզում մըն է ասիկա, որպէսզի զիրենք հեռու պահէ ապաշ----
խարութենէն եւ յաւիտենական դատապարտութեան ենթարկէ: խարութենէն եւ յաւիտենական դատապարտութեան ենթարկէ: խարութենէն եւ յաւիտենական դատապարտութեան ենթարկէ: խարութենէն եւ յաւիտենական դատապարտութեան ենթարկէ: 
Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.----    

ա) Երբ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ Տիրոջ յանձնուինք` ա) Երբ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ Տիրոջ յանձնուինք` ա) Երբ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ Տիրոջ յանձնուինք` ա) Երբ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ Տիրոջ յանձնուինք` 
Տէրը կը քաւէ մեր բոլորՏէրը կը քաւէ մեր բոլորՏէրը կը քաւէ մեր բոլորՏէրը կը քաւէ մեր բոլոր    մեղքերը, եւ սակայն, մեղքի մէջ իյնալու մեղքերը, եւ սակայն, մեղքի մէջ իյնալու մեղքերը, եւ սակայն, մեղքի մէջ իյնալու մեղքերը, եւ սակայն, մեղքի մէջ իյնալու 
կարելիութիւնը արմատախիլ չ'ըներ մեր կեանքէն: Ան կը ներէ կարելիութիւնը արմատախիլ չ'ըներ մեր կեանքէն: Ան կը ներէ կարելիութիւնը արմատախիլ չ'ըներ մեր կեանքէն: Ան կը ներէ կարելիութիւնը արմատախիլ չ'ըներ մեր կեանքէն: Ան կը ներէ 
մեր գործած մեղքերը, բայց մեղք գործելու ճամբան փակուած չի մեր գործած մեղքերը, բայց մեղք գործելու ճամբան փակուած չի մեր գործած մեղքերը, բայց մեղք գործելու ճամբան փակուած չի մեր գործած մեղքերը, բայց մեղք գործելու ճամբան փակուած չի 
յայտարարեր: Անշուշտ Քրիստոս չ'ուզեր որ մեր ապաշխայայտարարեր: Անշուշտ Քրիստոս չ'ուզեր որ մեր ապաշխայայտարարեր: Անշուշտ Քրիստոս չ'ուզեր որ մեր ապաշխայայտարարեր: Անշուշտ Քրիստոս չ'ուզեր որ մեր ապաշխա----
րութենէն ետք մեղք գործենք, բայց գիտէրութենէն ետք մեղք գործենք, բայց գիտէրութենէն ետք մեղք գործենք, բայց գիտէրութենէն ետք մեղք գործենք, բայց գիտէ´ ´ ´ ´ որ պիտի գործենք, որ պիտի գործենք, որ պիտի գործենք, որ պիտի գործենք, եւ եւ եւ եւ 
գիտէգիտէգիտէգիտէ´ ´ ´ ´ որ չենք կրնար չգործել, որովհետեւ Տէրը շատ լաւ գիտէ, որ չենք կրնար չգործել, որովհետեւ Տէրը շատ լաւ գիտէ, որ չենք կրնար չգործել, որովհետեւ Տէրը շատ լաւ գիտէ, որ չենք կրնար չգործել, որովհետեւ Տէրը շատ լաւ գիտէ, 
որ այնքան ատեն որ այս հողեղէն տկար մարմիններուն մէջ որ այնքան ատեն որ այս հողեղէն տկար մարմիններուն մէջ որ այնքան ատեն որ այս հողեղէն տկար մարմիններուն մէջ որ այնքան ատեն որ այս հողեղէն տկար մարմիններուն մէջ 
կ'ապրինք` սայթաքումներու, գլորումներու ու մեղանչումներու կ'ապրինք` սայթաքումներու, գլորումներու ու մեղանչումներու կ'ապրինք` սայթաքումներու, գլորումներու ու մեղանչումներու կ'ապրինք` սայթաքումներու, գլորումներու ու մեղանչումներու 
ենթակայ ըլլալը անխուենթակայ ըլլալը անխուենթակայ ըլլալը անխուենթակայ ըլլալը անխուսսսսափելի է:ափելի է:ափելի է:ափելի է:    

Անոնք որոնք կը խորհին թէ ապաշխարող անձը պէտք չէ Անոնք որոնք կը խորհին թէ ապաշխարող անձը պէտք չէ Անոնք որոնք կը խորհին թէ ապաշխարող անձը պէտք չէ Անոնք որոնք կը խորհին թէ ապաշխարող անձը պէտք չէ 
մեղք գորմեղք գորմեղք գորմեղք գործէ` իրենք զիրենք Աստուծոյ խօսքին հակասողնեծէ` իրենք զիրենք Աստուծոյ խօսքին հակասողնեծէ` իրենք զիրենք Աստուծոյ խօսքին հակասողնեծէ` իրենք զիրենք Աստուծոյ խօսքին հակասողներուն րուն րուն րուն 
շարքին դրած կ'ըլլան, որովհետեւ Յովհաննէս առաքեալ կը շարքին դրած կ'ըլլան, որովհետեւ Յովհաննէս առաքեալ կը շարքին դրած կ'ըլլան, որովհետեւ Յովհաննէս առաքեալ կը շարքին դրած կ'ըլլան, որովհետեւ Յովհաննէս առաքեալ կը 
խօսի մեղքի մէջ ինկող եւ մեղք գործող ապաշխարած եւ խօսի մեղքի մէջ ինկող եւ մեղք գործող ապաշխարած եւ խօսի մեղքի մէջ ինկող եւ մեղք գործող ապաշխարած եւ խօսի մեղքի մէջ ինկող եւ մեղք գործող ապաշխարած եւ 
հաւատացեալ անձերու մասին: Ան խօսելով ինքն իր մասին եւ հաւատացեալ անձերու մասին: Ան խօսելով ինքն իր մասին եւ հաւատացեալ անձերու մասին: Ան խօսելով ինքն իր մասին եւ հաւատացեալ անձերու մասին: Ան խօսելով ինքն իր մասին եւ 
ընդհանրապէս բոլոր հաւատացեալներուն մասին` կ'ըսէ. ընդհանրապէս բոլոր հաւատացեալներուն մասին` կ'ըսէ. ընդհանրապէս բոլոր հաւատացեալներուն մասին` կ'ըսէ. ընդհանրապէս բոլոր հաւատացեալներուն մասին` կ'ըսէ. ««««ԵթէԵթէԵթէԵթէ    
ըսենք ըսենք ըսենք ըսենք ““““Մեղք չունինքՄեղք չունինքՄեղք չունինքՄեղք չունինք””””, , , , մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ 
ճշմարտութիւն չկայ...: Եթէ ճշմարտութիւն չկայ...: Եթէ ճշմարտութիւն չկայ...: Եթէ ճշմարտութիւն չկայ...: Եթէ ““““Մեղք չգործեցինքՄեղք չգործեցինքՄեղք չգործեցինքՄեղք չգործեցինք””””    ըսենք, ստաըսենք, ստաըսենք, ստաըսենք, ստախօս խօս խօս խօս 
կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայկը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայկը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայկը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայ»»»»    
((((Ա.Յովհաննէս 1.8,10): Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Ա.Յովհաննէս 1.8,10): Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Ա.Յովհաննէս 1.8,10): Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Ա.Յովհաննէս 1.8,10): Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, 
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անոնք որոնք անոնք որոնք անոնք որոնք անոնք որոնք ““““Մեղք չունինքՄեղք չունինքՄեղք չունինքՄեղք չունինք””””    կ'ըսեն, հեռոկ'ըսեն, հեռոկ'ըսեն, հեռոկ'ըսեն, հեռո´́́́ւ ենւ ենւ ենւ են    ճշմարտուճշմարտուճշմարտուճշմարտու----
թենէն. եւ անոնք որոնք թենէն. եւ անոնք որոնք թենէն. եւ անոնք որոնք թենէն. եւ անոնք որոնք ““““Մեղք չգործեցինքՄեղք չգործեցինքՄեղք չգործեցինքՄեղք չգործեցինք””””    կ'ըսեն, ստախօս կը կ'ըսեն, ստախօս կը կ'ըսեն, ստախօս կը կ'ըսեն, ստախօս կը 
հանեն զԱստուած, եւ իրենց մէջ Աստուծոյ խօսքը չկայ: Յստակ հանեն զԱստուած, եւ իրենց մէջ Աստուծոյ խօսքը չկայ: Յստակ հանեն զԱստուած, եւ իրենց մէջ Աստուծոյ խօսքը չկայ: Յստակ հանեն զԱստուած, եւ իրենց մէջ Աստուծոյ խօսքը չկայ: Յստակ 
է, հետեւաբար, թէ մարդիկ կրնան մեղքի մէջ իյնալ նոյնիսկ է, հետեւաբար, թէ մարդիկ կրնան մեղքի մէջ իյնալ նոյնիսկ է, հետեւաբար, թէ մարդիկ կրնան մեղքի մէջ իյնալ նոյնիսկ է, հետեւաբար, թէ մարդիկ կրնան մեղքի մէջ իյնալ նոյնիսկ 
Քրիստոսի հաւատքը իրենց սրտին մէջ ընդունելէ ետք:Քրիստոսի հաւատքը իրենց սրտին մէջ ընդունելէ ետք:Քրիստոսի հաւատքը իրենց սրտին մէջ ընդունելէ ետք:Քրիստոսի հաւատքը իրենց սրտին մէջ ընդունելէ ետք:    

Ի՞նչ պէտք է ընէ հաւատացեալը եթԻ՞նչ պէտք է ընէ հաւատացեալը եթԻ՞նչ պէտք է ընէ հաւատացեալը եթԻ՞նչ պէտք է ընէ հաւատացեալը եթէ երբեք մեղքի մէջ իյնայ: է երբեք մեղքի մէջ իյնայ: է երբեք մեղքի մէջ իյնայ: է երբեք մեղքի մէջ իյնայ: 
Պէտք է խոստովանիՊէտք է խոստովանիՊէտք է խոստովանիՊէտք է խոստովանի´ ´ ´ ´ իր մեղքը: Այս մասին առաքեալը կ'ըսէ.իր մեղքը: Այս մասին առաքեալը կ'ըսէ.իր մեղքը: Այս մասին առաքեալը կ'ըսէ.իր մեղքը: Այս մասին առաքեալը կ'ըսէ.    
««««Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք` թէ Աստուած, Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք` թէ Աստուած, Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք` թէ Աստուած, Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք` թէ Աստուած, 
որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր 
բոլոր անիրաւութիւններէնբոլոր անիրաւութիւններէնբոլոր անիրաւութիւններէնբոլոր անիրաւութիւններէն»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 1.9): Այստեղ Ա.Յովհաննէս 1.9): Այստեղ Ա.Յովհաննէս 1.9): Այստեղ Ա.Յովհաննէս 1.9): Այստեղ 
առաքեալը կը խօսի առաքեալը կը խօսի առաքեալը կը խօսի առաքեալը կը խօսի մեղքերը խոստովանելու մասին եւ ոմեղքերը խոստովանելու մասին եւ ոմեղքերը խոստովանելու մասին եւ ոմեղքերը խոստովանելու մասին եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ապաշխարելու մասին: Ապաշխարելու մաապաշխարելու մասին: Ապաշխարելու մաապաշխարելու մասին: Ապաշխարելու մաապաշխարելու մասին: Ապաշխարելու մասին չի խօսիր` սին չի խօսիր` սին չի խօսիր` սին չի խօսիր` 
որովհետեւ խօսքը արդէն իսկ ապաշխարածորովհետեւ խօսքը արդէն իսկ ապաշխարածորովհետեւ խօսքը արդէն իսկ ապաշխարածորովհետեւ խօսքը արդէն իսկ ապաշխարածներուն մասին է: ներուն մասին է: ներուն մասին է: ներուն մասին է: 
Այնպիսի ապաշխարածներու մասին` որոնք կրնան մեղքի մէջ Այնպիսի ապաշխարածներու մասին` որոնք կրնան մեղքի մէջ Այնպիսի ապաշխարածներու մասին` որոնք կրնան մեղքի մէջ Այնպիսի ապաշխարածներու մասին` որոնք կրնան մեղքի մէջ 
իյնալ, եւ իրենց մեղքը խոստովանելու կարիքը ունենալ:իյնալ, եւ իրենց մեղքը խոստովանելու կարիքը ունենալ:իյնալ, եւ իրենց մեղքը խոստովանելու կարիքը ունենալ:իյնալ, եւ իրենց մեղքը խոստովանելու կարիքը ունենալ:    

Քիչ մը անդին առաՔիչ մը անդին առաՔիչ մը անդին առաՔիչ մը անդին առաքեալը կ'ըսէ. քեալը կ'ըսէ. քեալը կ'ըսէ. քեալը կ'ըսէ. ««««ՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնե´́́́րս...: Եթէ ոեւէ րս...: Եթէ ոեւէ րս...: Եթէ ոեւէ րս...: Եթէ ոեւէ 
մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ 
Արդարը` Յիսուս ՔրիստոսըԱրդարը` Յիսուս ՔրիստոսըԱրդարը` Յիսուս ՔրիստոսըԱրդարը` Յիսուս Քրիստոսը»»»»    ((((Ա.Յովհաննէս 2.1): Շատ յստակ է Ա.Յովհաննէս 2.1): Շատ յստակ է Ա.Յովհաննէս 2.1): Շատ յստակ է Ա.Յովհաննէս 2.1): Շատ յստակ է 
որ առաքեալին այս խօսքը կը վերաբերի հաւատացեալոր առաքեալին այս խօսքը կը վերաբերի հաւատացեալոր առաքեալին այս խօսքը կը վերաբերի հաւատացեալոր առաքեալին այս խօսքը կը վերաբերի հաւատացեալներուն, ներուն, ներուն, ներուն, 
նախ` որովհետեւ զանոնք կը կոչէ նախ` որովհետեւ զանոնք կը կոչէ նախ` որովհետեւ զանոնք կը կոչէ նախ` որովհետեւ զանոնք կը կոչէ ««««որդեակներորդեակներորդեակներորդեակներ», », », », եւ երկրորդ` եւ երկրորդ` եւ երկրորդ` եւ երկրորդ` 
ոոոորովհետեւ կը խօսի անոնց մեղքի մէջ իյնալու կարելիութեան րովհետեւ կը խօսի անոնց մեղքի մէջ իյնալու կարելիութեան րովհետեւ կը խօսի անոնց մեղքի մէջ իյնալու կարելիութեան րովհետեւ կը խօսի անոնց մեղքի մէջ իյնալու կարելիութեան 
մասին: Առաքեալը պիտի չխօսէր անոնց մեղքի մէջ իյնալու մասին: Առաքեալը պիտի չխօսէր անոնց մեղքի մէջ իյնալու մասին: Առաքեալը պիտի չխօսէր անոնց մեղքի մէջ իյնալու մասին: Առաքեալը պիտի չխօսէր անոնց մեղքի մէջ իյնալու 
կարելիութեան մասին` եթէ երբեք անոնք մեղքի մէջ կ'ապրէին կարելիութեան մասին` եթէ երբեք անոնք մեղքի մէջ կ'ապրէին կարելիութեան մասին` եթէ երբեք անոնք մեղքի մէջ կ'ապրէին կարելիութեան մասին` եթէ երբեք անոնք մեղքի մէջ կ'ապրէին 
արդէն, եւ եթէ երբեք չէին սրբուած իրենց մեղքերէն:արդէն, եւ եթէ երբեք չէին սրբուած իրենց մեղքերէն:արդէն, եւ եթէ երբեք չէին սրբուած իրենց մեղքերէն:արդէն, եւ եթէ երբեք չէին սրբուած իրենց մեղքերէն:    

Յովհաննէս մեղքի մէջ ինկողներուն կը յիշեցնէ թէ Յովհաննէս մեղքի մէջ ինկողներուն կը յիշեցնէ թէ Յովհաննէս մեղքի մէջ ինկողներուն կը յիշեցնէ թէ Յովհաննէս մեղքի մէջ ինկողներուն կը յիշեցնէ թէ իրենք իրենք իրենք իրենք 
Հօրը քով բարեխօս ունին Հօրը քով բարեխօս ունին Հօրը քով բարեխօս ունին Հօրը քով բարեխօս ունին ««««միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսըմիակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսըմիակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսըմիակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը»»»»: : : : 
Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ հաւատացեալը չի կրնար կամ պէտք չէ Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ հաւատացեալը չի կրնար կամ պէտք չէ Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ հաւատացեալը չի կրնար կամ պէտք չէ Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ հաւատացեալը չի կրնար կամ պէտք չէ 
իյնայ մեղքի մէջ իր ապաշխարութենէն ետք` հարց կու տամ իյնայ մեղքի մէջ իր ապաշխարութենէն ետք` հարց կու տամ իյնայ մեղքի մէջ իր ապաշխարութենէն ետք` հարց կու տամ իյնայ մեղքի մէջ իր ապաշխարութենէն ետք` հարց կու տամ 
իրենց.իրենց.իրենց.իրենց.----    Դուք չէ՞ք ուզեր ձեր ապաշխարուԴուք չէ՞ք ուզեր ձեր ապաշխարուԴուք չէ՞ք ուզեր ձեր ապաշխարուԴուք չէ՞ք ուզեր ձեր ապաշխարութենէն ետք Հօրը քով թենէն ետք Հօրը քով թենէն ետք Հօրը քով թենէն ետք Հօրը քով 
բարեխօս ունենալ միակ Արդարը` Յիբարեխօս ունենալ միակ Արդարը` Յիբարեխօս ունենալ միակ Արդարը` Յիբարեխօս ունենալ միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը, որ կրնայ սուս Քրիստոսը, որ կրնայ սուս Քրիստոսը, որ կրնայ սուս Քրիստոսը, որ կրնայ 
իր բարեխօսութեամբ սրբել ձեր ապաշխաիր բարեխօսութեամբ սրբել ձեր ապաշխաիր բարեխօսութեամբ սրբել ձեր ապաշխաիր բարեխօսութեամբ սրբել ձեր ապաշխարութենէն ետք` ձեր րութենէն ետք` ձեր րութենէն ետք` ձեր րութենէն ետք` ձեր 
գործած մեղքերը: Եթէ կը նախընտրէք մեղքի մէջ չիյնալ` կը գործած մեղքերը: Եթէ կը նախընտրէք մեղքի մէջ չիյնալ` կը գործած մեղքերը: Եթէ կը նախընտրէք մեղքի մէջ չիյնալ` կը գործած մեղքերը: Եթէ կը նախընտրէք մեղքի մէջ չիյնալ` կը 
նշանակէ թէ կը նախըննշանակէ թէ կը նախըննշանակէ թէ կը նախըննշանակէ թէ կը նախընտրէք ապաշխատրէք ապաշխատրէք ապաշխատրէք ապաշխարութենէն ետք Հօրը քով րութենէն ետք Հօրը քով րութենէն ետք Հօրը քով րութենէն ետք Հօրը քով 
բարեխօս չունենալ միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը: Ես կը բարեխօս չունենալ միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը: Ես կը բարեխօս չունենալ միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը: Ես կը բարեխօս չունենալ միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը: Ես կը 
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նախընտրեմ մեղք գորնախընտրեմ մեղք գորնախընտրեմ մեղք գորնախընտրեմ մեղք գործել եւ Յիսուսը ունենալ իբրեւ անպարծել եւ Յիսուսը ունենալ իբրեւ անպարծել եւ Յիսուսը ունենալ իբրեւ անպարծել եւ Յիսուսը ունենալ իբրեւ անպարտետետետե----
լի բարեխօս, քան բնալի բարեխօս, քան բնալի բարեխօս, քան բնալի բարեխօս, քան բնա´́́́ւ մեղք չգործել եւ կորսնցնել Յիսուսը իբւ մեղք չգործել եւ կորսնցնել Յիսուսը իբւ մեղք չգործել եւ կորսնցնել Յիսուսը իբւ մեղք չգործել եւ կորսնցնել Յիսուսը իբ----
րեւ բարեխօս ունենալու պատիւն ու փառքը: Սուրբ հայրերէն` րեւ բարեխօս ունենալու պատիւն ու փառքը: Սուրբ հայրերէն` րեւ բարեխօս ունենալու պատիւն ու փառքը: Սուրբ հայրերէն` րեւ բարեխօս ունենալու պատիւն ու փառքը: Սուրբ հայրերէն` 
ՊօղիկարՊօղիկարՊօղիկարՊօղիկարպոս կ'ըսէ. պոս կ'ըսէ. պոս կ'ըսէ. պոս կ'ըսէ. ««««Կը նախընտրեմ մեղք գործող մարդ ըլլալ Կը նախընտրեմ մեղք գործող մարդ ըլլալ Կը նախընտրեմ մեղք գործող մարդ ըլլալ Կը նախընտրեմ մեղք գործող մարդ ըլլալ 
եւ սրբուիլ Յիսուսի ձեռքով, քան մեղք չգործող հրեշեւ սրբուիլ Յիսուսի ձեռքով, քան մեղք չգործող հրեշեւ սրբուիլ Յիսուսի ձեռքով, քան մեղք չգործող հրեշեւ սրբուիլ Յիսուսի ձեռքով, քան մեղք չգործող հրեշտակ ըլլալ տակ ըլլալ տակ ըլլալ տակ ըլլալ 
եւ զրկուիլ Քրիստոսի ձեռքին սրբարար հպումէնեւ զրկուիլ Քրիստոսի ձեռքին սրբարար հպումէնեւ զրկուիլ Քրիստոսի ձեռքին սրբարար հպումէնեւ զրկուիլ Քրիստոսի ձեռքին սրբարար հպումէն»:»:»:»:    

բ) Եկեղեցական եւ աստուածաբանական մեր բառապաբ) Եկեղեցական եւ աստուածաբանական մեր բառապաբ) Եկեղեցական եւ աստուածաբանական մեր բառապաբ) Եկեղեցական եւ աստուածաբանական մեր բառապա----
շարին մէջ ունինք երկու բառեր որոնք զիրար կ'ամբողջացշարին մէջ ունինք երկու բառեր որոնք զիրար կ'ամբողջացշարին մէջ ունինք երկու բառեր որոնք զիրար կ'ամբողջացշարին մէջ ունինք երկու բառեր որոնք զիրար կ'ամբողջացնեն, նեն, նեն, նեն, 
բայց նոյնը չեն. այդ բառերն են` բայց նոյնը չեն. այդ բառերն են` բայց նոյնը չեն. այդ բառերն են` բայց նոյնը չեն. այդ բառերն են` ««««քաւութիւնքաւութիւնքաւութիւնքաւութիւն» » » » եւ եւ եւ եւ ««««թողութողութողութողութիւնթիւնթիւնթիւն»: »: »: »: 
Անոնց տարբերութիւնը յստակ պէտք է ըլլայ մԱնոնց տարբերութիւնը յստակ պէտք է ըլլայ մԱնոնց տարբերութիւնը յստակ պէտք է ըլլայ մԱնոնց տարբերութիւնը յստակ պէտք է ըլլայ մեր մտքին մէջ. եր մտքին մէջ. եր մտքին մէջ. եր մտքին մէջ. 
քաւութիւնը մէքաւութիւնը մէքաւութիւնը մէքաւութիւնը մէ´́́́կ անգամ է որ տեղի կ'ունենայ մեր կեանքին մէջ, կ անգամ է որ տեղի կ'ունենայ մեր կեանքին մէջ, կ անգամ է որ տեղի կ'ունենայ մեր կեանքին մէջ, կ անգամ է որ տեղի կ'ունենայ մեր կեանքին մէջ, 
մինչդեռ թողութիւնը` ամէն օր կրկնուող իրականութիւն մըն է: մինչդեռ թողութիւնը` ամէն օր կրկնուող իրականութիւն մըն է: մինչդեռ թողութիւնը` ամէն օր կրկնուող իրականութիւն մըն է: մինչդեռ թողութիւնը` ամէն օր կրկնուող իրականութիւն մըն է: 
Ե՞րբ տեղի կ'ունենայ քաւութիւնը. քաւութիւնը տեղի կ'ունենայ Ե՞րբ տեղի կ'ունենայ քաւութիւնը. քաւութիւնը տեղի կ'ունենայ Ե՞րբ տեղի կ'ունենայ քաւութիւնը. քաւութիւնը տեղի կ'ունենայ Ե՞րբ տեղի կ'ունենայ քաւութիւնը. քաւութիւնը տեղի կ'ունենայ 
երբ մարդը անդրադառնայ իր մեղքերուն եւ Քրիստոսի դիմէ եւ երբ մարդը անդրադառնայ իր մեղքերուն եւ Քրիստոսի դիմէ եւ երբ մարդը անդրադառնայ իր մեղքերուն եւ Քրիստոսի դիմէ եւ երբ մարդը անդրադառնայ իր մեղքերուն եւ Քրիստոսի դիմէ եւ 
ապաշխարութեամապաշխարութեամապաշխարութեամապաշխարութեամբ քաւուբ քաւուբ քաւուբ քաւութիւն հայցէ. այս հանգրուանին թիւն հայցէ. այս հանգրուանին թիւն հայցէ. այս հանգրուանին թիւն հայցէ. այս հանգրուանին 
Քրիստոս անոր բոլոր մեղքերը կը քաւէ իր արիւնով: Բայց Քրիստոս անոր բոլոր մեղքերը կը քաւէ իր արիւնով: Բայց Քրիստոս անոր բոլոր մեղքերը կը քաւէ իր արիւնով: Բայց Քրիստոս անոր բոլոր մեղքերը կը քաւէ իր արիւնով: Բայց 
բնականօրէն, իր մեղքերուն քաւութենէն ետք` կրնայ դարձեալ բնականօրէն, իր մեղքերուն քաւութենէն ետք` կրնայ դարձեալ բնականօրէն, իր մեղքերուն քաւութենէն ետք` կրնայ դարձեալ բնականօրէն, իր մեղքերուն քաւութենէն ետք` կրնայ դարձեալ 
մեղքի մէջ իյնալ: Եթէ իյնայ` վերստին Քրիստոսի յանձնուելու մեղքի մէջ իյնալ: Եթէ իյնայ` վերստին Քրիստոսի յանձնուելու մեղքի մէջ իյնալ: Եթէ իյնայ` վերստին Քրիստոսի յանձնուելու մեղքի մէջ իյնալ: Եթէ իյնայ` վերստին Քրիստոսի յանձնուելու 
կարիքը չունի, այլ պարզապէս` իր մեղքը խոստովանելու եւ կարիքը չունի, այլ պարզապէս` իր մեղքը խոստովանելու եւ կարիքը չունի, այլ պարզապէս` իր մեղքը խոստովանելու եւ կարիքը չունի, այլ պարզապէս` իր մեղքը խոստովանելու եւ 
թողթողթողթողութիւն հայցելու կարիքը: Պարզ բառերով, երբ ապաշխաութիւն հայցելու կարիքը: Պարզ բառերով, երբ ապաշխաութիւն հայցելու կարիքը: Պարզ բառերով, երբ ապաշխաութիւն հայցելու կարիքը: Պարզ բառերով, երբ ապաշխա----
րենք` կը քաւուինք, իսկ եթէ ապաշխարութենէն ետք մեղքի մէջ րենք` կը քաւուինք, իսկ եթէ ապաշխարութենէն ետք մեղքի մէջ րենք` կը քաւուինք, իսկ եթէ ապաշխարութենէն ետք մեղքի մէջ րենք` կը քաւուինք, իսկ եթէ ապաշխարութենէն ետք մեղքի մէջ 
իյնանք` կը խոստովանինք եւ թողութիւն կը ստանանք:իյնանք` կը խոստովանինք եւ թողութիւն կը ստանանք:իյնանք` կը խոստովանինք եւ թողութիւն կը ստանանք:իյնանք` կը խոստովանինք եւ թողութիւն կը ստանանք:    

գ) Կարեւոր է գիտնալ, թէ ապաշխարութենէն ետք եթէ մեղք գ) Կարեւոր է գիտնալ, թէ ապաշխարութենէն ետք եթէ մեղք գ) Կարեւոր է գիտնալ, թէ ապաշխարութենէն ետք եթէ մեղք գ) Կարեւոր է գիտնալ, թէ ապաշխարութենէն ետք եթէ մեղք 
գործենք` մեր փրկութիւնը չենք կորսնցներ եւ չենք դատագործենք` մեր փրկութիւնը չենք կորսնցներ եւ չենք դատագործենք` մեր փրկութիւնը չենք կորսնցներ եւ չենք դատագործենք` մեր փրկութիւնը չենք կորսնցներ եւ չենք դատա----
պարտուիր, (բացի եթէ ուրացողական մեղք գորպարտուիր, (բացի եթէ ուրացողական մեղք գորպարտուիր, (բացի եթէ ուրացողական մեղք գորպարտուիր, (բացի եթէ ուրացողական մեղք գործենք, այսինքն` ծենք, այսինքն` ծենք, այսինքն` ծենք, այսինքն` 
Տէրը ուրանանք): ՈՏէրը ուրանանք): ՈՏէրը ուրանանք): ՈՏէրը ուրանանք): Ուստի, պէտք չէ մտածենք կամ հոգ ընենք, թէ` ւստի, պէտք չէ մտածենք կամ հոգ ընենք, թէ` ւստի, պէտք չէ մտածենք կամ հոգ ընենք, թէ` ւստի, պէտք չէ մտածենք կամ հոգ ընենք, թէ` 
ապաշխարութենէն ետք կրնանք մեղք գործել, որպէսզի այս ապաշխարութենէն ետք կրնանք մեղք գործել, որպէսզի այս ապաշխարութենէն ետք կրնանք մեղք գործել, որպէսզի այս ապաշխարութենէն ետք կրնանք մեղք գործել, որպէսզի այս 
մտածումը կամ հոգը մեզ ապաշխարութենէն հեռու չպահէ:մտածումը կամ հոգը մեզ ապաշխարութենէն հեռու չպահէ:մտածումը կամ հոգը մեզ ապաշխարութենէն հեռու չպահէ:մտածումը կամ հոգը մեզ ապաշխարութենէն հեռու չպահէ:    

    
12121212) ) ) ) Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք,Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք,Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք,Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք,    թէ` թէ` թէ` թէ` 

փրկուած ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:փրկուած ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:փրկուած ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:փրկուած ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:    
    
ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ փրկուած ենք ըսելով՝ շունչը ցոյց կու տայ, թէ փրկուած ենք ըսելով՝ շունչը ցոյց կու տայ, թէ փրկուած ենք ըսելով՝ շունչը ցոյց կու տայ, թէ փրկուած ենք ըսելով՝ 

պէտք է ապաշպէտք է ապաշպէտք է ապաշպէտք է ապաշխարենք: Յիսուս չըսաւ. խարենք: Յիսուս չըսաւ. խարենք: Յիսուս չըսաւ. խարենք: Յիսուս չըսաւ. ««««Ապաշխարեցէք որԱպաշխարեցէք որԱպաշխարեցէք որԱպաշխարեցէք որ----
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պէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայ»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««ԱպաշխարեԱպաշխարեԱպաշխարեԱպաշխարե----
ցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է»»»» ( ( ( (ՄատՄատՄատՄատ----
թէոսթէոսթէոսթէոս 4.17): « 4.17): « 4.17): « 4.17): «ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշբառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշբառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշբառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշ----
խարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոխարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոխարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոխարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
պէտք է ապաշխարենք՝ որպէպէտք է ապաշխարենք՝ որպէպէտք է ապաշխարենք՝ որպէպէտք է ապաշխարենք՝ որպէ´́́́սզի մօտենայ:սզի մօտենայ:սզի մօտենայ:սզի մօտենայ:    Մենք չենք ապաշՄենք չենք ապաշՄենք չենք ապաշՄենք չենք ապաշ----
խարեր որպէսզի մեր անունները գրուին կենաց գիրքին մէջ, այլ խարեր որպէսզի մեր անունները գրուին կենաց գիրքին մէջ, այլ խարեր որպէսզի մեր անունները գրուին կենաց գիրքին մէջ, այլ խարեր որպէսզի մեր անունները գրուին կենաց գիրքին մէջ, այլ 
կկկկ’’’’ապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները ոապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները ոապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները ոապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները որոնք արդէն իսկ րոնք արդէն իսկ րոնք արդէն իսկ րոնք արդէն իսկ 
գրուած են կենաց գիրքին մէջ՝ չջնջուին. Քրիստոս կ'ըսէ. գրուած են կենաց գիրքին մէջ՝ չջնջուին. Քրիստոս կ'ըսէ. գրուած են կենաց գիրքին մէջ՝ չջնջուին. Քրիստոս կ'ըսէ. գրուած են կենաց գիրքին մէջ՝ չջնջուին. Քրիստոս կ'ըսէ. ««««Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
յաղթանակէ`... անոր անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէնյաղթանակէ`... անոր անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէնյաղթանակէ`... անոր անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէնյաղթանակէ`... անոր անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէն»»»»    
((((Յայտնութիւն 3.5): Տէրը չ'ըսեր, թէ ով որ յաղթանակէ` անոր աՅայտնութիւն 3.5): Տէրը չ'ըսեր, թէ ով որ յաղթանակէ` անոր աՅայտնութիւն 3.5): Տէրը չ'ըսեր, թէ ով որ յաղթանակէ` անոր աՅայտնութիւն 3.5): Տէրը չ'ըսեր, թէ ով որ յաղթանակէ` անոր ա----
նունը պնունը պնունը պնունը պիտի գրէ կեանքի գիրքին մէջ, այլ կ'ըսէ, իտի գրէ կեանքի գիրքին մէջ, այլ կ'ըսէ, իտի գրէ կեանքի գիրքին մէջ, այլ կ'ըսէ, իտի գրէ կեանքի գիրքին մէջ, այլ կ'ըսէ, ով որ յաղթանաով որ յաղթանաով որ յաղթանաով որ յաղթանա----
կէ` անոր ակէ` անոր ակէ` անոր ակէ` անոր անունը պիտի չջնջէ կեանքի գիրքէն: Երբ Յիսուս իր նունը պիտի չջնջէ կեանքի գիրքէն: Երբ Յիսուս իր նունը պիտի չջնջէ կեանքի գիրքէն: Երբ Յիսուս իր նունը պիտի չջնջէ կեանքի գիրքէն: Երբ Յիսուս իր 
արիւնը թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան արիւնը թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան արիւնը թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան արիւնը թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան 
կենաց գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ոկենաց գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ոկենաց գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ոկենաց գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ո´́́́չ թէ իր անունը չ թէ իր անունը չ թէ իր անունը չ թէ իր անունը 
պիտի գրուի, այլ` պարզապէս պիտի չջնջուի:պիտի գրուի, այլ` պարզապէս պիտի չջնջուի:պիտի գրուի, այլ` պարզապէս պիտի չջնջուի:պիտի գրուի, այլ` պարզապէս պիտի չջնջուի:    Տէրը Եսայի մարՏէրը Եսայի մարՏէրը Եսայի մարՏէրը Եսայի մար----
գարէին բերնով կ'ըսէ. գարէին բերնով կ'ըսէ. գարէին բերնով կ'ըսէ. գարէին բերնով կ'ըսէ. ««««Քու յանցանքՔու յանցանքՔու յանցանքՔու յանցանքներդ` մէգի ներդ` մէգի ներդ` մէգի ներդ` մէգի պէս ու քու պէս ու քու պէս ու քու պէս ու քու 
մեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծիմեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծիմեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծիմեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծի´ ´ ´ ´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»»»»    
(44.22): (44.22): (44.22): (44.22): Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ դարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմ»,»,»,»,    այլ այլ այլ այլ 
կ'ըսէ` կ'ըսէ` կ'ըսէ` կ'ըսէ` ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»:»:»:»:    Մենք կը դառնանք Մենք կը դառնանք Մենք կը դառնանք Մենք կը դառնանք 
Յիսուսին, ոՅիսուսին, ոՅիսուսին, ոՅիսուսին, ո´́́́չ թէ որպէսզի իր արիւնը թափէ մեզի համար եւ մեր չ թէ որպէսզի իր արիւնը թափէ մեզի համար եւ մեր չ թէ որպէսզի իր արիւնը թափէ մեզի համար եւ մեր չ թէ որպէսզի իր արիւնը թափէ մեզի համար եւ մեր 
մեղքերը ներէմեղքերը ներէմեղքերը ներէմեղքերը ներէ    ու մեզ փրկէ, այլ` որպէսզի մեր սեփականութիւնը ու մեզ փրկէ, այլ` որպէսզի մեր սեփականութիւնը ու մեզ փրկէ, այլ` որպէսզի մեր սեփականութիւնը ու մեզ փրկէ, այլ` որպէսզի մեր սեփականութիւնը 
դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու այն փրկութիւնը որ ան դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու այն փրկութիւնը որ ան դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու այն փրկութիւնը որ ան դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու այն փրկութիւնը որ ան 
իրագործեց խաչին վրայ իր թափած արիւնով:իրագործեց խաչին վրայ իր թափած արիւնով:իրագործեց խաչին վրայ իր թափած արիւնով:իրագործեց խաչին վրայ իր թափած արիւնով:    

Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ` Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ` Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ` Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ` 
ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը, որովհետեւ, եթէ ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը, որովհետեւ, եթէ ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը, որովհետեւ, եթէ ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը, որովհետեւ, եթէ 
Յիսուս խաչին միՅիսուս խաչին միՅիսուս խաչին միՅիսուս խաչին միջոցաւ մեզ չփրկէր` մենք չէինք կրնար ջոցաւ մեզ չփրկէր` մենք չէինք կրնար ջոցաւ մեզ չփրկէր` մենք չէինք կրնար ջոցաւ մեզ չփրկէր` մենք չէինք կրնար 
ապաշխարել ու փրկուիլ:ապաշխարել ու փրկուիլ:ապաշխարել ու փրկուիլ:ապաշխարել ու փրկուիլ:    

    
13131313) ) ) ) Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը 

կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:    
    
Տէրը կ'ընդունի ապաշխարութիւնը ոեւէ անձի եւ ոեւէ Տէրը կ'ընդունի ապաշխարութիւնը ոեւէ անձի եւ ոեւէ Տէրը կ'ընդունի ապաշխարութիւնը ոեւէ անձի եւ ոեւէ Տէրը կ'ընդունի ապաշխարութիւնը ոեւէ անձի եւ ոեւէ 

տարիքի, եթէ երբեք ատիկա անկեղծ է եւ ճշմարիտ: Բտարիքի, եթէ երբեք ատիկա անկեղծ է եւ ճշմարիտ: Բտարիքի, եթէ երբեք ատիկա անկեղծ է եւ ճշմարիտ: Բտարիքի, եթէ երբեք ատիկա անկեղծ է եւ ճշմարիտ: Բայց հոս այց հոս այց հոս այց հոս 
շատ կարեւոր է հետեւեալ ճշմարտութիւնը հաստատել.շատ կարեւոր է հետեւեալ ճշմարտութիւնը հաստատել.շատ կարեւոր է հետեւեալ ճշմարտութիւնը հաստատել.շատ կարեւոր է հետեւեալ ճշմարտութիւնը հաստատել.----    
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Եթէ մէկը իր ամբողջ կեանքի ընթացքին մնայուն կերպով Եթէ մէկը իր ամբողջ կեանքի ընթացքին մնայուն կերպով Եթէ մէկը իր ամբողջ կեանքի ընթացքին մնայուն կերպով Եթէ մէկը իր ամբողջ կեանքի ընթացքին մնայուն կերպով 
ձգձգած ու յետաձգած է ապաշխարութիւնը եւ իր ականջները ձգձգած ու յետաձգած է ապաշխարութիւնը եւ իր ականջները ձգձգած ու յետաձգած է ապաշխարութիւնը եւ իր ականջները ձգձգած ու յետաձգած է ապաշխարութիւնը եւ իր ականջները 
փակած է Սուրբ Հոգիի ձայնին դիմաց, մտածելով որ կեանքը փակած է Սուրբ Հոգիի ձայնին դիմաց, մտածելով որ կեանքը փակած է Սուրբ Հոգիի ձայնին դիմաց, մտածելով որ կեանքը փակած է Սուրբ Հոգիի ձայնին դիմաց, մտածելով որ կեանքը 
««««վայելելէվայելելէվայելելէվայելելէ» » » » ու ծերանալէ ետք միայն պիտի ապաշխարու ծերանալէ ետք միայն պիտի ապաշխարու ծերանալէ ետք միայն պիտի ապաշխարու ծերանալէ ետք միայն պիտի ապաշխարէ` նման է` նման է` նման է` նման 
անձ մը դժուար թէ կարենայ ապաշխարել եւ ընդունիլ անձ մը դժուար թէ կարենայ ապաշխարել եւ ընդունիլ անձ մը դժուար թէ կարենայ ապաշխարել եւ ընդունիլ անձ մը դժուար թէ կարենայ ապաշխարել եւ ընդունիլ 
փրկութիւնը. ինչո՞ւ համար.փրկութիւնը. ինչո՞ւ համար.փրկութիւնը. ինչո՞ւ համար.փրկութիւնը. ինչո՞ւ համար.----    

ա) Որովհետեւ մարդը ինք չէ որ կ'ապաշխարէ, այլ` Սուրբ ա) Որովհետեւ մարդը ինք չէ որ կ'ապաշխարէ, այլ` Սուրբ ա) Որովհետեւ մարդը ինք չէ որ կ'ապաշխարէ, այլ` Սուրբ ա) Որովհետեւ մարդը ինք չէ որ կ'ապաշխարէ, այլ` Սուրբ 
Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն է որ զինք կ'ապաշխարեցնէ:նքն է որ զինք կ'ապաշխարեցնէ:նքն է որ զինք կ'ապաշխարեցնէ:նքն է որ զինք կ'ապաշխարեցնէ:    

բ) Մարդը ինք չէ որ իր ապաշխարութեան ժամանակը բ) Մարդը ինք չէ որ իր ապաշխարութեան ժամանակը բ) Մարդը ինք չէ որ իր ապաշխարութեան ժամանակը բ) Մարդը ինք չէ որ իր ապաշխարութեան ժամանակը 
կ'որոշէ, այլ` Սուրբ Հոգին իկ'որոշէ, այլ` Սուրբ Հոգին իկ'որոշէ, այլ` Սուրբ Հոգին իկ'որոշէ, այլ` Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ անոնքն է որ անոնքն է որ անոնքն է որ անոր ապաշխարուր ապաշխարուր ապաշխարուր ապաշխարութեան թեան թեան թեան 
ժամանակը կ'որոշէ:ժամանակը կ'որոշէ:ժամանակը կ'որոշէ:ժամանակը կ'որոշէ:    

գ) Ապաշխարութիւնը մեր որոշումով չգ) Ապաշխարութիւնը մեր որոշումով չգ) Ապաշխարութիւնը մեր որոշումով չգ) Ապաշխարութիւնը մեր որոշումով չ’’’’ըլլար, այլ՝ Սուրբ ըլլար, այլ՝ Սուրբ ըլլար, այլ՝ Սուրբ ըլլար, այլ՝ Սուրբ 
Հոգիին որոշումով, եւ Սուրբ Հոգին այդ որոշումը չՀոգիին որոշումով, եւ Սուրբ Հոգին այդ որոշումը չՀոգիին որոշումով, եւ Սուրբ Հոգին այդ որոշումը չՀոգիին որոշումով, եւ Սուրբ Հոգին այդ որոշումը չ’’’’առներ մեր առներ մեր առներ մեր առներ մեր 
ծերութեան տարիներուն, եթէ երբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս ծերութեան տարիներուն, եթէ երբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս ծերութեան տարիներուն, եթէ երբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս ծերութեան տարիներուն, եթէ երբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս 
յետաձգած ենք ապաշխայետաձգած ենք ապաշխայետաձգած ենք ապաշխայետաձգած ենք ապաշխարութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:    

դ) Յիշենք նաեւ, որ մէկը չի դ) Յիշենք նաեւ, որ մէկը չի դ) Յիշենք նաեւ, որ մէկը չի դ) Յիշենք նաեւ, որ մէկը չի գիտեր եթէ երբեք ծերութեան գիտեր եթէ երբեք ծերութեան գիտեր եթէ երբեք ծերութեան գիտեր եթէ երբեք ծերութեան 
տարիքը պիտի հասնի թէ ոչ:տարիքը պիտի հասնի թէ ոչ:տարիքը պիտի հասնի թէ ոչ:տարիքը պիտի հասնի թէ ոչ:    

Ուստի, մէկը չի կրնար յետաձգել ապաշխարութիւնը իր Ուստի, մէկը չի կրնար յետաձգել ապաշխարութիւնը իր Ուստի, մէկը չի կրնար յետաձգել ապաշխարութիւնը իր Ուստի, մէկը չի կրնար յետաձգել ապաշխարութիւնը իր 
կեանքի աւարտին, մտածելով թէ իր ուզած ժամանակ կրնայ կեանքի աւարտին, մտածելով թէ իր ուզած ժամանակ կրնայ կեանքի աւարտին, մտածելով թէ իր ուզած ժամանակ կրնայ կեանքի աւարտին, մտածելով թէ իր ուզած ժամանակ կրնայ 
ապաշխարել: Չմոռնանք որ ապաշխարութեան արցունքը Սուրբ ապաշխարել: Չմոռնանք որ ապաշխարութեան արցունքը Սուրբ ապաշխարել: Չմոռնանք որ ապաշխարութեան արցունքը Սուրբ ապաշխարել: Չմոռնանք որ ապաշխարութեան արցունքը Սուրբ 
Հոգիին կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ է, եւ ուստի, Սուրբ Հոգիին կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ է, եւ ուստի, Սուրբ Հոգիին կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ է, եւ ուստի, Սուրբ Հոգիին կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ է, եւ ուստի, Սուրբ 
Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն է որ կ'ապաշխարեցնէ, այլ խօսքով` ապաշխանքն է որ կ'ապաշխարեցնէ, այլ խօսքով` ապաշխանքն է որ կ'ապաշխարեցնէ, այլ խօսքով` ապաշխանքն է որ կ'ապաշխարեցնէ, այլ խօսքով` ապաշխարուրուրուրու----
թեան արցունք կը շնորհէ: Ի՞նչ պիտի ընէ իր ապաշխարութիւնը թեան արցունք կը շնորհէ: Ի՞նչ պիտի ընէ իր ապաշխարութիւնը թեան արցունք կը շնորհէ: Ի՞նչ պիտի ընէ իր ապաշխարութիւնը թեան արցունք կը շնորհէ: Ի՞նչ պիտի ընէ իր ապաշխարութիւնը 
մինչեւ ծերութիւն յետաձգած մարդը, եթէ երբեք ծերանայ, բայց մինչեւ ծերութիւն յետաձգած մարդը, եթէ երբեք ծերանայ, բայց մինչեւ ծերութիւն յետաձգած մարդը, եթէ երբեք ծերանայ, բայց մինչեւ ծերութիւն յետաձգած մարդը, եթէ երբեք ծերանայ, բայց 
Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ իրեն:Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ իրեն:Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ իրեն:Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ իրեն:    

Անոնք որոնք կեանքի վերջին վայրկեանին ապաԱնոնք որոնք կեանքի վերջին վայրկեանին ապաԱնոնք որոնք կեանքի վերջին վայրկեանին ապաԱնոնք որոնք կեանքի վերջին վայրկեանին ապաշխաշխաշխաշխարելու րելու րելու րելու 
մասին կը խօսին, իբրեւ օրինակ կը յիշեն Քրիստոսի խաչակից մասին կը խօսին, իբրեւ օրինակ կը յիշեն Քրիստոսի խաչակից մասին կը խօսին, իբրեւ օրինակ կը յիշեն Քրիստոսի խաչակից մասին կը խօսին, իբրեւ օրինակ կը յիշեն Քրիստոսի խաչակից 
աջակողմեան աւազակի պարագան, որ իր կեանքի վերջին աջակողմեան աւազակի պարագան, որ իր կեանքի վերջին աջակողմեան աւազակի պարագան, որ իր կեանքի վերջին աջակողմեան աւազակի պարագան, որ իր կեանքի վերջին 
շունչերուն դարձի եկաւ, եւ որուն Տէրը խոստացաւ` զինք իրեն շունչերուն դարձի եկաւ, եւ որուն Տէրը խոստացաւ` զինք իրեն շունչերուն դարձի եկաւ, եւ որուն Տէրը խոստացաւ` զինք իրեն շունչերուն դարձի եկաւ, եւ որուն Տէրը խոստացաւ` զինք իրեն 
հետ միասին դրախտին մէջ ունենալ (Ղուկաս 23.43): Աւազակին հետ միասին դրախտին մէջ ունենալ (Ղուկաս 23.43): Աւազակին հետ միասին դրախտին մէջ ունենալ (Ղուկաս 23.43): Աւազակին հետ միասին դրախտին մէջ ունենալ (Ղուկաս 23.43): Աւազակին 
ուղղուած Քրիստոսի խոստումին նպուղղուած Քրիստոսի խոստումին նպուղղուած Քրիստոսի խոստումին նպուղղուած Քրիստոսի խոստումին նպաաաատատատատակը ցոյց տալն էր իր կը ցոյց տալն էր իր կը ցոյց տալն էր իր կը ցոյց տալն էր իր 
աշակերտներուն եւ զինք խաչողներուն ու ծաղրողներուն, թէ աշակերտներուն եւ զինք խաչողներուն ու ծաղրողներուն, թէ աշակերտներուն եւ զինք խաչողներուն ու ծաղրողներուն, թէ աշակերտներուն եւ զինք խաչողներուն ու ծաղրողներուն, թէ 
ինք կը մեռնէր իրենց ու համայն աշխարհի մարդոց մեղքերու ինք կը մեռնէր իրենց ու համայն աշխարհի մարդոց մեղքերու ինք կը մեռնէր իրենց ու համայն աշխարհի մարդոց մեղքերու ինք կը մեռնէր իրենց ու համայն աշխարհի մարդոց մեղքերու 
քաւութեան համար, եւ թէ` ինք պատրաստ էր փրկութիւն քաւութեան համար, եւ թէ` ինք պատրաստ էր փրկութիւն քաւութեան համար, եւ թէ` ինք պատրաստ էր փրկութիւն քաւութեան համար, եւ թէ` ինք պատրաստ էր փրկութիւն 
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շնորհելու ոեւէ անձի որ իրեն կ'ապաւինի աւազակին օրինաշնորհելու ոեւէ անձի որ իրեն կ'ապաւինի աւազակին օրինաշնորհելու ոեւէ անձի որ իրեն կ'ապաւինի աւազակին օրինաշնորհելու ոեւէ անձի որ իրեն կ'ապաւինի աւազակին օրինա----
կով: Հետեկով: Հետեկով: Հետեկով: Հետեւաբար, Յիսուսւաբար, Յիսուսւաբար, Յիսուսւաբար, Յիսուսի նպատակը երբեք այն չէր, որ մարդոց ի նպատակը երբեք այն չէր, որ մարդոց ի նպատակը երբեք այն չէր, որ մարդոց ի նպատակը երբեք այն չէր, որ մարդոց 
ցոյց տար, թէ կարելի է յետաձգել ապաշխարութիւնը եւ վերջին ցոյց տար, թէ կարելի է յետաձգել ապաշխարութիւնը եւ վերջին ցոյց տար, թէ կարելի է յետաձգել ապաշխարութիւնը եւ վերջին ցոյց տար, թէ կարելի է յետաձգել ապաշխարութիւնը եւ վերջին 
վայրկեավայրկեավայրկեավայրկեանին ապաշխարել:նին ապաշխարել:նին ապաշխարել:նին ապաշխարել:    

    
Չորս ամփոփ նշումներ եւս.Չորս ամփոփ նշումներ եւս.Չորս ամփոփ նշումներ եւս.Չորս ամփոփ նշումներ եւս.----    
ա) Մեր ականջները Սուրբ Հոգիին ձայնին դիմաց փաա) Մեր ականջները Սուրբ Հոգիին ձայնին դիմաց փաա) Մեր ականջները Սուրբ Հոգիին ձայնին դիմաց փաա) Մեր ականջները Սուրբ Հոգիին ձայնին դիմաց փակելը` կելը` կելը` կելը` 

Սուրբ Հոգին նախաՍուրբ Հոգին նախաՍուրբ Հոգին նախաՍուրբ Հոգին նախատել է (Մարկոս 3.29): Մնայուն կերտել է (Մարկոս 3.29): Մնայուն կերտել է (Մարկոս 3.29): Մնայուն կերտել է (Մարկոս 3.29): Մնայուն կերպով իր պով իր պով իր պով իր 
ապաշխարապաշխարապաշխարապաշխարութիւնը յետաձգող մարդը` մնայուն կերութիւնը յետաձգող մարդը` մնայուն կերութիւնը յետաձգող մարդը` մնայուն կերութիւնը յետաձգող մարդը` մնայուն կերպով Սուրբ պով Սուրբ պով Սուրբ պով Սուրբ 
Հոգին նախատող անձ կը համարուի: Մեր երկՀոգին նախատող անձ կը համարուի: Մեր երկՀոգին նախատող անձ կը համարուի: Մեր երկՀոգին նախատող անձ կը համարուի: Մեր երկնաւոր Հայրը նաւոր Հայրը նաւոր Հայրը նաւոր Հայրը 
կրնայ թոյլ կրնայ թոյլ կրնայ թոյլ կրնայ թոյլ չտալ կամ չկամենալ որ Սուրբ Հոգիչտալ կամ չկամենալ որ Սուրբ Հոգիչտալ կամ չկամենալ որ Սուրբ Հոգիչտալ կամ չկամենալ որ Սուրբ Հոգին ապաշխան ապաշխան ապաշխան ապաշխարուրուրուրու----
թեան արցունք շնորհէ` զինք յարատեւօրէն մերժած ու նախաթեան արցունք շնորհէ` զինք յարատեւօրէն մերժած ու նախաթեան արցունք շնորհէ` զինք յարատեւօրէն մերժած ու նախաթեան արցունք շնորհէ` զինք յարատեւօրէն մերժած ու նախա----
տած մարդուն:տած մարդուն:տած մարդուն:տած մարդուն:    

բ) բ) բ) բ) Սուրբ հայրեր դիտել կու տան, որ Սուրբ հայրեր դիտել կու տան, որ Սուրբ հայրեր դիտել կու տան, որ Սուրբ հայրեր դիտել կու տան, որ ապաշապաշապաշապաշխարութիւնը խարութիւնը խարութիւնը խարութիւնը 
յետաձգելը շատ վտանգաւոր բան է, որովհետեւ ժամանակի յետաձգելը շատ վտանգաւոր բան է, որովհետեւ ժամանակի յետաձգելը շատ վտանգաւոր բան է, որովհետեւ ժամանակի յետաձգելը շատ վտանգաւոր բան է, որովհետեւ ժամանակի 
ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը կարծրանան, մեր ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը կարծրանան, մեր ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը կարծրանան, մեր ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը կարծրանան, մեր 
զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կը չքանայ, զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կը չքանայ, զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կը չքանայ, զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կը չքանայ, 
Սուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործուՍուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործուՍուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործուՍուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործութիւնը կրնայ թիւնը կրնայ թիւնը կրնայ թիւնը կրնայ 
բոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, աբոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, աբոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, աբոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, ապաշխապաշխապաշխապաշխարութիւնը կը դառնայ րութիւնը կը դառնայ րութիւնը կը դառնայ րութիւնը կը դառնայ 
անկարելի:անկարելի:անկարելի:անկարելի:    

գ) գ) գ) գ) Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան 
աւելի կը զօրանայ ու կաւելի կը զօրանայ ու կաւելի կը զօրանայ ու կաւելի կը զօրանայ ու կ’’’’արմատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ արմատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ արմատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ արմատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ 
ընելը՝ այնքան աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար ընելը՝ այնքան աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար ընելը՝ այնքան աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար ընելը՝ այնքան աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար 
շաբաթէ մը ի վեր տնկուած պզտիկ ծառ մը (սրտիդ մէջ նոր բոյն շաբաթէ մը ի վեր տնկուած պզտիկ ծառ մը (սրտիդ մէջ նոր բոյն շաբաթէ մը ի վեր տնկուած պզտիկ ծառ մը (սրտիդ մէջ նոր բոյն շաբաթէ մը ի վեր տնկուած պզտիկ ծառ մը (սրտիդ մէջ նոր բոյն 
դրադրադրադրած մեղք մը) արմատախիլ ընել, ի՞նչպէս պիտի կարենաս ծ մեղք մը) արմատախիլ ընել, ի՞նչպէս պիտի կարենաս ծ մեղք մը) արմատախիլ ընել, ի՞նչպէս պիտի կարենաս ծ մեղք մը) արմատախիլ ընել, ի՞նչպէս պիտի կարենաս 
տարիներէ ի վեր տնկուած ու տարիներէ ի վեր տնկուած ու տարիներէ ի վեր տնկուած ու տարիներէ ի վեր տնկուած ու հաստացած ծառ մը (էութեանդ հաստացած ծառ մը (էութեանդ հաստացած ծառ մը (էութեանդ հաստացած ծառ մը (էութեանդ 
մէջ բմէջ բմէջ բմէջ բոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել կեանքէդ:ոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել կեանքէդ:ոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել կեանքէդ:ոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել կեանքէդ:    

դ) Երիտասարդ տարիքին ապաշխարելուն առաւելուդ) Երիտասարդ տարիքին ապաշխարելուն առաւելուդ) Երիտասարդ տարիքին ապաշխարելուն առաւելուդ) Երիտասարդ տարիքին ապաշխարելուն առաւելու----
թիւնները շատթիւնները շատթիւնները շատթիւնները շատ----շատ են: Ասիկա առանձին նիւթ մըն է, որուն շատ են: Ասիկա առանձին նիւթ մըն է, որուն շատ են: Ասիկա առանձին նիւթ մըն է, որուն շատ են: Ասիկա առանձին նիւթ մըն է, որուն 
մասին խօսիլը մասին խօսիլը մասին խօսիլը մասին խօսիլը մեզ մեր նիւթի ծիրէն դուրս պիտի բերէ: Կը մեզ մեր նիւթի ծիրէն դուրս պիտի բերէ: Կը մեզ մեր նիւթի ծիրէն դուրս պիտի բերէ: Կը մեզ մեր նիւթի ծիրէն դուրս պիտի բերէ: Կը 
բաւարարուիմ յիշեցնելով, որ եթէ երբեք երիտասարդ մեր բաւարարուիմ յիշեցնելով, որ եթէ երբեք երիտասարդ մեր բաւարարուիմ յիշեցնելով, որ եթէ երբեք երիտասարդ մեր բաւարարուիմ յիշեցնելով, որ եթէ երբեք երիտասարդ մեր 
տարիքին ապաշխարենք` Տէրը կրնայ զօրեղապէս մեզ տարիքին ապաշխարենք` Տէրը կրնայ զօրեղապէս մեզ տարիքին ապաշխարենք` Տէրը կրնայ զօրեղապէս մեզ տարիքին ապաշխարենք` Տէրը կրնայ զօրեղապէս մեզ 
գործածել իր այգիին մէջ, կրնանք շատ պտղաբեր առաքելուգործածել իր այգիին մէջ, կրնանք շատ պտղաբեր առաքելուգործածել իր այգիին մէջ, կրնանք շատ պտղաբեր առաքելուգործածել իր այգիին մէջ, կրնանք շատ պտղաբեր առաքելու----
թիւն ունենալ, կրնանք շատերու օրհնութեան պատճառ դառթիւն ունենալ, կրնանք շատերու օրհնութեան պատճառ դառթիւն ունենալ, կրնանք շատերու օրհնութեան պատճառ դառթիւն ունենալ, կրնանք շատերու օրհնութեան պատճառ դառ----
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նալ, կրնանք շատերնալ, կրնանք շատերնալ, կրնանք շատերնալ, կրնանք շատերու փրկութեան առիթ հանդիսանալ` մեր ու փրկութեան առիթ հանդիսանալ` մեր ու փրկութեան առիթ հանդիսանալ` մեր ու փրկութեան առիթ հանդիսանալ` մեր 
տուած վկայութիւններով: Տէրը որքանո՞վ կրնայ գործածել մեզ, տուած վկայութիւններով: Տէրը որքանո՞վ կրնայ գործածել մեզ, տուած վկայութիւններով: Տէրը որքանո՞վ կրնայ գործածել մեզ, տուած վկայութիւններով: Տէրը որքանո՞վ կրնայ գործածել մեզ, 
երբ արդէն ձեռքէ ոտքէ ինկած եւ անկողինին փակած ենք: Աւելի երբ արդէն ձեռքէ ոտքէ ինկած եւ անկողինին փակած ենք: Աւելի երբ արդէն ձեռքէ ոտքէ ինկած եւ անկողինին փակած ենք: Աւելի երբ արդէն ձեռքէ ոտքէ ինկած եւ անկողինին փակած ենք: Աւելի 
լաւ չէ՞ մեր կեանքի վառվռուն, առոյգ ու կայտառ տարիներուն լաւ չէ՞ մեր կեանքի վառվռուն, առոյգ ու կայտառ տարիներուն լաւ չէ՞ մեր կեանքի վառվռուն, առոյգ ու կայտառ տարիներուն լաւ չէ՞ մեր կեանքի վառվռուն, առոյգ ու կայտառ տարիներուն 
Քրիստոսի յանձնուիլ, եւ դառնալ յոգնութիւն չճանչցող իրՔրիստոսի յանձնուիլ, եւ դառնալ յոգնութիւն չճանչցող իրՔրիստոսի յանձնուիլ, եւ դառնալ յոգնութիւն չճանչցող իրՔրիստոսի յանձնուիլ, եւ դառնալ յոգնութիւն չճանչցող իր    գորգորգորգոր----
ծակիցը, կեանքի փորձութեանց դիմաց նածակիցը, կեանքի փորձութեանց դիմաց նածակիցը, կեանքի փորձութեանց դիմաց նածակիցը, կեանքի փորձութեանց դիմաց նահանջ չարձանագրող հանջ չարձանագրող հանջ չարձանագրող հանջ չարձանագրող 
իր քաջ զինուորը, քան մեր ծերուիր քաջ զինուորը, քան մեր ծերուիր քաջ զինուորը, քան մեր ծերուիր քաջ զինուորը, քան մեր ծերութեան տարիներուն յանձնուիլ թեան տարիներուն յանձնուիլ թեան տարիներուն յանձնուիլ թեան տարիներուն յանձնուիլ 
անոր, երբ արդէն մեր ոյժը սպառած է, մեր խանդը` շիջած, մեր անոր, երբ արդէն մեր ոյժը սպառած է, մեր խանդը` շիջած, մեր անոր, երբ արդէն մեր ոյժը սպառած է, մեր խանդը` շիջած, մեր անոր, երբ արդէն մեր ոյժը սպառած է, մեր խանդը` շիջած, մեր 
մարմինը` քայքայուած, մեր միտմարմինը` քայքայուած, մեր միտմարմինը` քայքայուած, մեր միտմարմինը` քայքայուած, մեր միտքը` իր յստակատեսութիւնն ու քը` իր յստակատեսութիւնն ու քը` իր յստակատեսութիւնն ու քը` իր յստակատեսութիւնն ու 
կեդրոնացումը կորսնցուցած:կեդրոնացումը կորսնցուցած:կեդրոնացումը կորսնցուցած:կեդրոնացումը կորսնցուցած:    

ԱնԱնԱնԱն    որ կը մտածէ ծերանալէ ետք ապաշխարել եւ ինքզինք որ կը մտածէ ծերանալէ ետք ապաշխարել եւ ինքզինք որ կը մտածէ ծերանալէ ետք ապաշխարել եւ ինքզինք որ կը մտածէ ծերանալէ ետք ապաշխարել եւ ինքզինք 
նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն 
թօշնելէն ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:թօշնելէն ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:թօշնելէն ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:թօշնելէն ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:    

Գերմանիոյ մէջ Սուրբ Գիրք վաճառող մը տուն մը այցելեց Գերմանիոյ մէջ Սուրբ Գիրք վաճառող մը տուն մը այցելեց Գերմանիոյ մէջ Սուրբ Գիրք վաճառող մը տուն մը այցելեց Գերմանիոյ մէջ Սուրբ Գիրք վաճառող մը տուն մը այցելեց 
որուն տանտիրուհին հաւատացեալ մըն էր, իսկ անոր դեռատի որուն տանտիրուհին հաւատացեալ մըն էր, իսկ անոր դեռատի որուն տանտիրուհին հաւատացեալ մըն էր, իսկ անոր դեռատի որուն տանտիրուհին հաւատացեալ մըն էր, իսկ անոր դեռատի 
դուստրը՝ անադուստրը՝ անադուստրը՝ անադուստրը՝ անապաշխար: Այս օրիորդը այն համոզումը ունէր որ պաշխար: Այս օրիորդը այն համոզումը ունէր որ պաշխար: Այս օրիորդը այն համոզումը ունէր որ պաշխար: Այս օրիորդը այն համոզումը ունէր որ 
իր իրաւունքն էր աշխարհը վայելել այնքան ատեն որ իր իրաւունքն էր աշխարհը վայելել այնքան ատեն որ իր իրաւունքն էր աշխարհը վայելել այնքան ատեն որ իր իրաւունքն էր աշխարհը վայելել այնքան ատեն որ 
երիտասարդ էր: Ան կը մտածէր իր կեանքը յանձնել Քրիստոսի երիտասարդ էր: Ան կը մտածէր իր կեանքը յանձնել Քրիստոսի երիտասարդ էր: Ան կը մտածէր իր կեանքը յանձնել Քրիստոսի երիտասարդ էր: Ան կը մտածէր իր կեանքը յանձնել Քրիստոսի 
ծերութեան տարիքը հասնելէ ետք միայն:ծերութեան տարիքը հասնելէ ետք միայն:ծերութեան տարիքը հասնելէ ետք միայն:ծերութեան տարիքը հասնելէ ետք միայն:    

Երբ օրիորդը խոհանոց գնաց սուրճ ընելու, մայրը աչքով Երբ օրիորդը խոհանոց գնաց սուրճ ընելու, մայրը աչքով Երբ օրիորդը խոհանոց գնաց սուրճ ընելու, մայրը աչքով Երբ օրիորդը խոհանոց գնաց սուրճ ընելու, մայրը աչքով 
նշան մը ըրաւ գրածախին, որնշան մը ըրաւ գրածախին, որնշան մը ըրաւ գրածախին, որնշան մը ըրաւ գրածախին, որ    իր աղջկան խօսի Քրիստոսի իր աղջկան խօսի Քրիստոսի իր աղջկան խօսի Քրիստոսի իր աղջկան խօսի Քրիստոսի 
յանձնուելու մասին: Գրածախը բաւական խօսեցաւ, բայց աղջիյանձնուելու մասին: Գրածախը բաւական խօսեցաւ, բայց աղջիյանձնուելու մասին: Գրածախը բաւական խօսեցաւ, բայց աղջիյանձնուելու մասին: Գրածախը բաւական խօսեցաւ, բայց աղջի----
կը չուզեց լսել:կը չուզեց լսել:կը չուզեց լսել:կը չուզեց լսել:    

Այս ընտանիքը սովորութիւն ըրած էր, սուրճէն ետք գաԱյս ընտանիքը սովորութիւն ըրած էր, սուրճէն ետք գաԱյս ընտանիքը սովորութիւն ըրած էր, սուրճէն ետք գաԱյս ընտանիքը սովորութիւն ըրած էր, սուրճէն ետք գաւաթ ւաթ ւաթ ւաթ 
մը պաղ կաթ հրամցնել ամառ ատեն իրենց մօտ մը պաղ կաթ հրամցնել ամառ ատեն իրենց մօտ մը պաղ կաթ հրամցնել ամառ ատեն իրենց մօտ մը պաղ կաթ հրամցնել ամառ ատեն իրենց մօտ այցելուայցելուայցելուայցելութեանթեանթեանթեան    
եկողին: Աղջիկը գնաց եւ կաթը բերաւ: Հիւրը խմեց կաթը, սաեկողին: Աղջիկը գնաց եւ կաթը բերաւ: Հիւրը խմեց կաթը, սաեկողին: Աղջիկը գնաց եւ կաթը բերաւ: Հիւրը խմեց կաթը, սաեկողին: Աղջիկը գնաց եւ կաթը բերաւ: Հիւրը խմեց կաթը, սա----
կայն գաւաթին յատակը քիչ մը թողուց եւ գաւաթը փոխանակ կայն գաւաթին յատակը քիչ մը թողուց եւ գաւաթը փոխանակ կայն գաւաթին յատակը քիչ մը թողուց եւ գաւաթը փոխանակ կայն գաւաթին յատակը քիչ մը թողուց եւ գաւաթը փոխանակ 
ափսէին մէջ դնելու, զանիկա աղջկան տուաւ եւ ըսաւ. ափսէին մէջ դնելու, զանիկա աղջկան տուաւ եւ ըսաւ. ափսէին մէջ դնելու, զանիկա աղջկան տուաւ եւ ըսաւ. ափսէին մէջ դնելու, զանիկա աղջկան տուաւ եւ ըսաւ. ««««ՀրամմեՀրամմեՀրամմեՀրամմե----
ցէք օրիորդ, ասոր մնացածն ալ դուք խմեցէքցէք օրիորդ, ասոր մնացածն ալ դուք խմեցէքցէք օրիորդ, ասոր մնացածն ալ դուք խմեցէքցէք օրիորդ, ասոր մնացածն ալ դուք խմեցէք»:»:»:»:    

Օրիորդը վիրաւորուած զգաց եւ ըսաւ. Օրիորդը վիրաւորուած զգաց եւ ըսաւ. Օրիորդը վիրաւորուած զգաց եւ ըսաւ. Օրիորդը վիրաւորուած զգաց եւ ըսաւ. ««««Պարոն, ի՞նչպէս կը Պարոն, ի՞նչպէս կը Պարոն, ի՞նչպէս կը Պարոն, ի՞նչպէս կը 
համարձակիք առաջարկել ինծի որ խմեմ ձեր գաւաթին համարձակիք առաջարկել ինծի որ խմեմ ձեր գաւաթին համարձակիք առաջարկել ինծի որ խմեմ ձեր գաւաթին համարձակիք առաջարկել ինծի որ խմեմ ձեր գաւաթին 
աւելցածաւելցածաւելցածաւելցած    բաժինը: Դուք այս ձեւով զիբաժինը: Դուք այս ձեւով զիբաժինը: Դուք այս ձեւով զիբաժինը: Դուք այս ձեւով զի´́́́ս կս կս կս կ’’’’անարգէքանարգէքանարգէքանարգէք»:»:»:»:    

Գրածախը պատասխանեց. Գրածախը պատասխանեց. Գրածախը պատասխանեց. Գրածախը պատասխանեց. ««««Իսկ դուք օրիորդ, անարգած Իսկ դուք օրիորդ, անարգած Իսկ դուք օրիորդ, անարգած Իսկ դուք օրիորդ, անարգած 
չէ՞ք ըլլար զԱստուած, երբ ձեր երիտասարդ կեանքին օրերը եւ չէ՞ք ըլլար զԱստուած, երբ ձեր երիտասարդ կեանքին օրերը եւ չէ՞ք ըլլար զԱստուած, երբ ձեր երիտասարդ կեանքին օրերը եւ չէ՞ք ըլլար զԱստուած, երբ ձեր երիտասարդ կեանքին օրերը եւ 
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ձեր սէրը դուք ձեզի համար վայելելէ ետք՝ մնացած մրուրը Ասձեր սէրը դուք ձեզի համար վայելելէ ետք՝ մնացած մրուրը Ասձեր սէրը դուք ձեզի համար վայելելէ ետք՝ մնացած մրուրը Ասձեր սէրը դուք ձեզի համար վայելելէ ետք՝ մնացած մրուրը Աս----
տուծոյ կտուծոյ կտուծոյ կտուծոյ կ’’’’ուզէք հրամցնել. կը կարծէ՞ք որ ան ձեզ պիտի ուզէք հրամցնել. կը կարծէ՞ք որ ան ձեզ պիտի ուզէք հրամցնել. կը կարծէ՞ք որ ան ձեզ պիտի ուզէք հրամցնել. կը կարծէ՞ք որ ան ձեզ պիտի 
ընդունընդունընդունընդունիիիի»:»:»:»:    

Այս խօսքը զօրեղ կերպով դպաւ աղջկան սրտին: Ան օրեր Այս խօսքը զօրեղ կերպով դպաւ աղջկան սրտին: Ան օրեր Այս խօսքը զօրեղ կերպով դպաւ աղջկան սրտին: Ան օրեր Այս խօսքը զօրեղ կերպով դպաւ աղջկան սրտին: Ան օրեր 
շարունակ մտածեց գրածախին այս խօսքին մասին եւ ի վերջոյ շարունակ մտածեց գրածախին այս խօսքին մասին եւ ի վերջոյ շարունակ մտածեց գրածախին այս խօսքին մասին եւ ի վերջոյ շարունակ մտածեց գրածախին այս խօսքին մասին եւ ի վերջոյ 
ապաշխարեց եւ Քրիստոսի յանձնուեցաւ:ապաշխարեց եւ Քրիստոսի յանձնուեցաւ:ապաշխարեց եւ Քրիստոսի յանձնուեցաւ:ապաշխարեց եւ Քրիստոսի յանձնուեցաւ:    

Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ զգոյշ պէտք է Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ զգոյշ պէտք է Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ զգոյշ պէտք է Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ զգոյշ պէտք է 
ըլլանք, որ մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր կեանքին ըլլանք, որ մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր կեանքին ըլլանք, որ մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր կեանքին ըլլանք, որ մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր կեանքին 
վառվռուն տավառվռուն տավառվռուն տավառվռուն տարիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ ծերանալէ րիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ ծերանալէ րիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ ծերանալէ րիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ ծերանալէ 
յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: 
Աստուծոյ կամքն է որ մեր երիտաԱստուծոյ կամքն է որ մեր երիտաԱստուծոյ կամքն է որ մեր երիտաԱստուծոյ կամքն է որ մեր երիտասարդութեան օրերուն զինք սարդութեան օրերուն զինք սարդութեան օրերուն զինք սարդութեան օրերուն զինք 
յիշենք եւ իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք (Ժողովողի 12.1):յիշենք եւ իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք (Ժողովողի 12.1):յիշենք եւ իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք (Ժողովողի 12.1):յիշենք եւ իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք (Ժողովողի 12.1):    

    
14141414) ) ) ) Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեաԵթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեաԵթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեաԵթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին նին նին նին 

մեմեմեմեղք մը գործէ` կը կորսուի՞:ղք մը գործէ` կը կորսուի՞:ղք մը գործէ` կը կորսուի՞:ղք մը գործէ` կը կորսուի՞:    
    
ՈՈՈՈ´́́́չ: Ապաշխարած եւ Քրիստոսի նուիրուած անձ մը կը չ: Ապաշխարած եւ Քրիստոսի նուիրուած անձ մը կը չ: Ապաշխարած եւ Քրիստոսի նուիրուած անձ մը կը չ: Ապաշխարած եւ Քրիստոսի նուիրուած անձ մը կը 

կորսուի միայն այն ատեն` երբ իր սրտէն դուրս դնէ Քրիստոսը, կորսուի միայն այն ատեն` երբ իր սրտէն դուրս դնէ Քրիստոսը, կորսուի միայն այն ատեն` երբ իր սրտէն դուրս դնէ Քրիստոսը, կորսուի միայն այն ատեն` երբ իր սրտէն դուրս դնէ Քրիստոսը, 
երբ ուրանայ ու մերժէ զայն: Հետեւաբար, եթէ հաւատացեալ մը երբ ուրանայ ու մերժէ զայն: Հետեւաբար, եթէ հաւատացեալ մը երբ ուրանայ ու մերժէ զայն: Հետեւաբար, եթէ հաւատացեալ մը երբ ուրանայ ու մերժէ զայն: Հետեւաբար, եթէ հաւատացեալ մը 
իր կեանքի վերջին օրը կամ նոյնիսկ իր կեանքի վերջին ժամուն իր կեանքի վերջին օրը կամ նոյնիսկ իր կեանքի վերջին ժամուն իր կեանքի վերջին օրը կամ նոյնիսկ իր կեանքի վերջին ժամուն իր կեանքի վերջին օրը կամ նոյնիսկ իր կեանքի վերջին ժամուն 
մեղքի մէջ իյմեղքի մէջ իյմեղքի մէջ իյմեղքի մէջ իյնայ` չի կորսուիր, եթէ երբեք այդ մեղքը Տէրը ուրանայ` չի կորսուիր, եթէ երբեք այդ մեղքը Տէրը ուրանայ` չի կորսուիր, եթէ երբեք այդ մեղքը Տէրը ուրանայ` չի կորսուիր, եթէ երբեք այդ մեղքը Տէրը ուրա----
նալու մեղքը չէ, կամ Տիրոջ ու անոր սիրոյն հանդէպ կասկածի նալու մեղքը չէ, կամ Տիրոջ ու անոր սիրոյն հանդէպ կասկածի նալու մեղքը չէ, կամ Տիրոջ ու անոր սիրոյն հանդէպ կասկածի նալու մեղքը չէ, կամ Տիրոջ ու անոր սիրոյն հանդէպ կասկածի 
մեղքը չէ:մեղքը չէ:մեղքը չէ:մեղքը չէ:    

    
15151515) ) ) ) Ապաշխարող մարդը միշտ տխոԱպաշխարող մարդը միշտ տխոԱպաշխարող մարդը միշտ տխոԱպաշխարող մարդը միշտ տխո՞ւր վիճակի մէ՞ւր վիճակի մէ՞ւր վիճակի մէ՞ւր վիճակի մէջ պէտք է ջ պէտք է ջ պէտք է ջ պէտք է 

ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    
    
ա) Եթէ ապաշխարած անձ մը միշտ տխուր վիճակի մէջ ա) Եթէ ապաշխարած անձ մը միշտ տխուր վիճակի մէջ ա) Եթէ ապաշխարած անձ մը միշտ տխուր վիճակի մէջ ա) Եթէ ապաշխարած անձ մը միշտ տխուր վիճակի մէջ 

ըլլայ` չի կրնար փափաք արթնցնել ուրիշիըլլայ` չի կրնար փափաք արթնցնել ուրիշիըլլայ` չի կրնար փափաք արթնցնել ուրիշիըլլայ` չի կրնար փափաք արթնցնել ուրիշին մէջ ապաշխան մէջ ապաշխան մէջ ապաշխան մէջ ապաշխարուրուրուրու----
թեամբ Քրիստոսի յանձնուելու: Տխուր կեանք մը չի կրնար ութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու: Տխուր կեանք մը չի կրնար ութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու: Տխուր կեանք մը չի կրնար ութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու: Տխուր կեանք մը չի կրնար ու----
րիշները Քրիստոսի ուրախութեան առաջնորդել: Մշտապէս րիշները Քրիստոսի ուրախութեան առաջնորդել: Մշտապէս րիշները Քրիստոսի ուրախութեան առաջնորդել: Մշտապէս րիշները Քրիստոսի ուրախութեան առաջնորդել: Մշտապէս 
տխուր երես մը չի կրնար Քրիստոսի երեսին փառքը արտատխուր երես մը չի կրնար Քրիստոսի երեսին փառքը արտատխուր երես մը չի կրնար Քրիստոսի երեսին փառքը արտատխուր երես մը չի կրնար Քրիստոսի երեսին փառքը արտա----
ցոլացնել:ցոլացնել:ցոլացնել:ցոլացնել:    
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բ) Երբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաբ) Երբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաբ) Երբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաբ) Երբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թա----
փենք մեր մեղքերուն համար,փենք մեր մեղքերուն համար,փենք մեր մեղքերուն համար,փենք մեր մեղքերուն համար,    անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր 
երեսին վերադառնանք աշխարհին եւ ոերեսին վերադառնանք աշխարհին եւ ոերեսին վերադառնանք աշխարհին եւ ոերեսին վերադառնանք աշխարհին եւ ո´́́́չ թէ տրտումերես ու չ թէ տրտումերես ու չ թէ տրտումերես ու չ թէ տրտումերես ու 
սգաւորի նման, ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք սգաւորի նման, ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք սգաւորի նման, ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք սգաւորի նման, ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք 
զղջացեր ենք որ մեր մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք (զղջացեր ենք որ մեր մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք (զղջացեր ենք որ մեր մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք (զղջացեր ենք որ մեր մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք (օտար օտար օտար օտար 
հեղինակհեղինակհեղինակհեղինակ):):):):    

գ) Ապաշխարութիւնը արտաքին երեւոյթներով բացագ) Ապաշխարութիւնը արտաքին երեւոյթներով բացագ) Ապաշխարութիւնը արտաքին երեւոյթներով բացագ) Ապաշխարութիւնը արտաքին երեւոյթներով բացա----
յայտուելիք բյայտուելիք բյայտուելիք բյայտուելիք բան մը չէ, այլապէս կեղծիքի արտայայտութիւն ան մը չէ, այլապէս կեղծիքի արտայայտութիւն ան մը չէ, այլապէս կեղծիքի արտայայտութիւն ան մը չէ, այլապէս կեղծիքի արտայայտութիւն 
կ'ըլլայ: Եթէ մէկը հագուստին գոյնն ու չափը փոխելով կը խորհի կ'ըլլայ: Եթէ մէկը հագուստին գոյնն ու չափը փոխելով կը խորհի կ'ըլլայ: Եթէ մէկը հագուստին գոյնն ու չափը փոխելով կը խորհի կ'ըլլայ: Եթէ մէկը հագուստին գոյնն ու չափը փոխելով կը խորհի 
թէ ինք արդէն փրկուած է` կը սխալի: Հագուստին գոյնն ու չափը թէ ինք արդէն փրկուած է` կը սխալի: Հագուստին գոյնն ու չափը թէ ինք արդէն փրկուած է` կը սխալի: Հագուստին գոյնն ու չափը թէ ինք արդէն փրկուած է` կը սխալի: Հագուստին գոյնն ու չափը 
փոխելը մեզ չի փրկեր` եթէ երբեք մեր սիրտն ու հոգին չեն փոխելը մեզ չի փրկեր` եթէ երբեք մեր սիրտն ու հոգին չեն փոխելը մեզ չի փրկեր` եթէ երբեք մեր սիրտն ու հոգին չեն փոխելը մեզ չի փրկեր` եթէ երբեք մեր սիրտն ու հոգին չեն 
սրբուած Յիսուսի արիւնով, եւ չեն փոխուած ու նսրբուած Յիսուսի արիւնով, եւ չեն փոխուած ու նսրբուած Յիսուսի արիւնով, եւ չեն փոխուած ու նսրբուած Յիսուսի արիւնով, եւ չեն փոխուած ու նորոգուած որոգուած որոգուած որոգուած 
Սուրբ Հոգիով: Եթէ արտաքնապէս փոխուինք` ատիկա երբեք Սուրբ Հոգիով: Եթէ արտաքնապէս փոխուինք` ատիկա երբեք Սուրբ Հոգիով: Եթէ արտաքնապէս փոխուինք` ատիկա երբեք Սուրբ Հոգիով: Եթէ արտաքնապէս փոխուինք` ատիկա երբեք 
ապացոյց կամ նշան չէ որ ներքնապէս փոխուած ենք, բայց եթէ ապացոյց կամ նշան չէ որ ներքնապէս փոխուած ենք, բայց եթէ ապացոյց կամ նշան չէ որ ներքնապէս փոխուած ենք, բայց եթէ ապացոյց կամ նշան չէ որ ներքնապէս փոխուած ենք, բայց եթէ 
Յիսուս ներքնապէս մեզ փոխէ ու նոր մարդ դարձնէ` արտաքՅիսուս ներքնապէս մեզ փոխէ ու նոր մարդ դարձնէ` արտաքՅիսուս ներքնապէս մեզ փոխէ ու նոր մարդ դարձնէ` արտաքՅիսուս ներքնապէս մեզ փոխէ ու նոր մարդ դարձնէ` արտաք----
նապէս ինքնաբերաբար կը փոխուինք եւ կոկիկ կը դառնանք:նապէս ինքնաբերաբար կը փոխուինք եւ կոկիկ կը դառնանք:նապէս ինքնաբերաբար կը փոխուինք եւ կոկիկ կը դառնանք:նապէս ինքնաբերաբար կը փոխուինք եւ կոկիկ կը դառնանք:    

դ) Ինչպէս Յիսուս ծոմապահ մարդուն կը պդ) Ինչպէս Յիսուս ծոմապահ մարդուն կը պդ) Ինչպէս Յիսուս ծոմապահ մարդուն կը պդ) Ինչպէս Յիսուս ծոմապահ մարդուն կը պատուիրէ ատուիրէ ատուիրէ ատուիրէ 
տրտումերես չըլլալ` յայտնի չդարձնելու համար որ ինք ծոմ տրտումերես չըլլալ` յայտնի չդարձնելու համար որ ինք ծոմ տրտումերես չըլլալ` յայտնի չդարձնելու համար որ ինք ծոմ տրտումերես չըլլալ` յայտնի չդարձնելու համար որ ինք ծոմ 
պահած է (Մատթէոս 6.16պահած է (Մատթէոս 6.16պահած է (Մատթէոս 6.16պահած է (Մատթէոս 6.16----18), 18), 18), 18), նոյնպէս ալ, Տիրոջ կամքն է որ նոյնպէս ալ, Տիրոջ կամքն է որ նոյնպէս ալ, Տիրոջ կամքն է որ նոյնպէս ալ, Տիրոջ կամքն է որ 
ապաշխարած անձը տրտումերես չըլլայ` նպատակ ունենաապաշխարած անձը տրտումերես չըլլայ` նպատակ ունենաապաշխարած անձը տրտումերես չըլլայ` նպատակ ունենաապաշխարած անձը տրտումերես չըլլայ` նպատակ ունենալով լով լով լով 
իր ապաշխարութիւնը բացայայտ դարձնել:իր ապաշխարութիւնը բացայայտ դարձնել:իր ապաշխարութիւնը բացայայտ դարձնել:իր ապաշխարութիւնը բացայայտ դարձնել:    

    
16161616) ) ) ) Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն այն այն այն 

նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:    
    
ա) Մեր ապաշխարութեան գլխաւոր նշանը` Աստուծոյ ա) Մեր ապաշխարութեան գլխաւոր նշանը` Աստուծոյ ա) Մեր ապաշխարութեան գլխաւոր նշանը` Աստուծոյ ա) Մեր ապաշխարութեան գլխաւոր նշանը` Աստուծոյ 

հանդէպ մասնաւոր սէր ունենալն է: Սիրտ մը որ Քրիստոսով հանդէպ մասնաւոր սէր ունենալն է: Սիրտ մը որ Քրիստոսով հանդէպ մասնաւոր սէր ունենալն է: Սիրտ մը որ Քրիստոսով հանդէպ մասնաւոր սէր ունենալն է: Սիրտ մը որ Քրիստոսով 
մաքրուած է աշխարհի սէրէն` կը դառնայ բնակարան Աստումաքրուած է աշխարհի սէրէն` կը դառնայ բնակարան Աստումաքրուած է աշխարհի սէրէն` կը դառնայ բնակարան Աստումաքրուած է աշխարհի սէրէն` կը դառնայ բնակարան Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
սիրոյն: Նման սիրտ մը, մնայուն կերպով Տիրոջ ներկսիրոյն: Նման սիրտ մը, մնայուն կերպով Տիրոջ ներկսիրոյն: Նման սիրտ մը, մնայուն կերպով Տիրոջ ներկսիրոյն: Նման սիրտ մը, մնայուն կերպով Տիրոջ ներկայուայուայուայութեան թեան թեան թեան 
մէջ ապրիլ եւ անոր ներկայութեամբ համակուիլ կ'ուզէ, եւ երբեք մէջ ապրիլ եւ անոր ներկայութեամբ համակուիլ կ'ուզէ, եւ երբեք մէջ ապրիլ եւ անոր ներկայութեամբ համակուիլ կ'ուզէ, եւ երբեք մէջ ապրիլ եւ անոր ներկայութեամբ համակուիլ կ'ուզէ, եւ երբեք 
չ'ուզեր անկէ բաժնուիլ:չ'ուզեր անկէ բաժնուիլ:չ'ուզեր անկէ բաժնուիլ:չ'ուզեր անկէ բաժնուիլ:    

բ) բ) բ) բ) Ապաշխարութեան նշաններէնԱպաշխարութեան նշաններէնԱպաշխարութեան նշաններէնԱպաշխարութեան նշաններէն    է` կեանքի փոփոխուէ` կեանքի փոփոխուէ` կեանքի փոփոխուէ` կեանքի փոփոխու----
թիւնը: Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը, թիւնը: Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը, թիւնը: Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը, թիւնը: Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը, 
որովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջորովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջորովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջորովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջնահերթութիւնները, նահերթութիւնները, նահերթութիւնները, նահերթութիւնները, 
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երազներն ու նպատաերազներն ու նպատաերազներն ու նպատաերազներն ու նպատակները: Օրինակ, աշկները: Օրինակ, աշկները: Օրինակ, աշկները: Օրինակ, աշխարհի մարդուն խարհի մարդուն խարհի մարդուն խարհի մարդուն 
առաջնահերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահոառաջնահերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահոառաջնահերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահոառաջնահերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահովելն վելն վելն վելն 
է, բայց անգամ մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը է, բայց անգամ մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը է, բայց անգամ մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը է, բայց անգամ մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը 
կը դառնայ՝ իր յաւիտենականուկը դառնայ՝ իր յաւիտենականուկը դառնայ՝ իր յաւիտենականուկը դառնայ՝ իր յաւիտենականութիւնը ապահոթիւնը ապահոթիւնը ապահոթիւնը ապահովելը: Աշխարհի վելը: Աշխարհի վելը: Աշխարհի վելը: Աշխարհի 
մարդուն սիրոյն առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխամարդուն սիրոյն առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխամարդուն սիրոյն առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխամարդուն սիրոյն առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխա----
րութենէն ետք` իր սիրութենէն ետք` իր սիրութենէն ետք` իր սիրութենէն ետք` իր սիրոյն ու հետաքրքրութեան առարկան կը րոյն ու հետաքրքրութեան առարկան կը րոյն ու հետաքրքրութեան առարկան կը րոյն ու հետաքրքրութեան առարկան կը 
դառնայ երկինքը:դառնայ երկինքը:դառնայ երկինքը:դառնայ երկինքը:    

գ) գ) գ) գ) Ապաշխարութեան նշաններէնԱպաշխարութեան նշաններէնԱպաշխարութեան նշաններէնԱպաշխարութեան նշաններէն    է` մեր սրտի եւ վերաէ` մեր սրտի եւ վերաէ` մեր սրտի եւ վերաէ` մեր սրտի եւ վերա----
բերմունքի փոփոխութիւնը Աստուծոյ ու մարդոց հանդէպ: բերմունքի փոփոխութիւնը Աստուծոյ ու մարդոց հանդէպ: բերմունքի փոփոխութիւնը Աստուծոյ ու մարդոց հանդէպ: բերմունքի փոփոխութիւնը Աստուծոյ ու մարդոց հանդէպ: 
Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր մտածելաՃշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր մտածելաՃշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր մտածելաՃշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր մտածելակերպն ու կերպն ու կերպն ու կերպն ու 
վերաբերմունքը ովերաբերմունքը ովերաբերմունքը ովերաբերմունքը ո´́́́չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր 
նմանննմանննմանննմաններուն հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ երուն հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ երուն հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ երուն հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ 
չէինք ախորժեր նախքան մեր ապաշխարութիւնը` կը դառնան չէինք ախորժեր նախքան մեր ապաշխարութիւնը` կը դառնան չէինք ախորժեր նախքան մեր ապաշխարութիւնը` կը դառնան չէինք ախորժեր նախքան մեր ապաշխարութիւնը` կը դառնան 
մեր սիրոյն առարկաները մեր ապաշխարութենէն ետք: Մարդիկ մեր սիրոյն առարկաները մեր ապաշխարութենէն ետք: Մարդիկ մեր սիրոյն առարկաները մեր ապաշխարութենէն ետք: Մարդիկ մեր սիրոյն առարկաները մեր ապաշխարութենէն ետք: Մարդիկ 
որոնց համար վատը կը ցանկայինք նախքան մեր ապաշխաորոնց համար վատը կը ցանկայինք նախքան մեր ապաշխաորոնց համար վատը կը ցանկայինք նախքան մեր ապաշխաորոնց համար վատը կը ցանկայինք նախքան մեր ապաշխա----
րութիւնը` անոնց համար կը սկսինք բարին ցանկալ մեր ապաշրութիւնը` անոնց համար կը սկսինք բարին ցանկալ մեր ապաշրութիւնը` անոնց համար կը սկսինք բարին ցանկալ մեր ապաշրութիւնը` անոնց համար կը սկսինք բարին ցանկալ մեր ապաշ----
խարութենէն ետք: Մարդիկ խարութենէն ետք: Մարդիկ խարութենէն ետք: Մարդիկ խարութենէն ետք: Մարդիկ որոնց որոնց որոնց որոնց մասին մասին մասին մասին կը չարախօսէինքկը չարախօսէինքկը չարախօսէինքկը չարախօսէինք    
նախանձի իբրեւ հետեւանք նախքան մեր ապաշխարութիւնը` նախանձի իբրեւ հետեւանք նախքան մեր ապաշխարութիւնը` նախանձի իբրեւ հետեւանք նախքան մեր ապաշխարութիւնը` նախանձի իբրեւ հետեւանք նախքան մեր ապաշխարութիւնը` 
անոնց հաանոնց հաանոնց հաանոնց համար կը սկսինք աղօթել ու բարեխօսել մեր մար կը սկսինք աղօթել ու բարեխօսել մեր մար կը սկսինք աղօթել ու բարեխօսել մեր մար կը սկսինք աղօթել ու բարեխօսել մեր 
ապաշխարութենէն ետք:ապաշխարութենէն ետք:ապաշխարութենէն ետք:ապաշխարութենէն ետք:    

դ) Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքի դ) Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքի դ) Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքի դ) Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքի 
ընթացքը: Այս մասին խօսեցանք առաջին հարցումինընթացքը: Այս մասին խօսեցանք առաջին հարցումինընթացքը: Այս մասին խօսեցանք առաջին հարցումինընթացքը: Այս մասին խօսեցանք առաջին հարցումին    պապապապա----
տասխանած ժամանակ: Մեր կեանքի ընթացքը փոխել` չի տասխանած ժամանակ: Մեր կեանքի ընթացքը փոխել` չի տասխանած ժամանակ: Մեր կեանքի ընթացքը փոխել` չի տասխանած ժամանակ: Մեր կեանքի ընթացքը փոխել` չի 
նշանակեր դադրեցնել մեր գործած մեղքերը, այլ կը նշանանշանակեր դադրեցնել մեր գործած մեղքերը, այլ կը նշանանշանակեր դադրեցնել մեր գործած մեղքերը, այլ կը նշանանշանակեր դադրեցնել մեր գործած մեղքերը, այլ կը նշանակէ` կէ` կէ` կէ` 
մեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: Այսպէս, օրիմեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: Այսպէս, օրիմեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: Այսպէս, օրիմեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: Այսպէս, օրինակ, եթէ նակ, եթէ նակ, եթէ նակ, եթէ 
սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք սուտը ու սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք սուտը ու սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք սուտը ու սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք սուտը ու 
կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ կկը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ կկը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ կկը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ կ’’’’անիծանիծանիծանիծենք՝ կը ենք՝ կը ենք՝ կը ենք՝ կը 
դադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք օրհնել: Եթէ կը գողդադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք օրհնել: Եթէ կը գողդադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք օրհնել: Եթէ կը գողդադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք օրհնել: Եթէ կը գողնանք՝ կը նանք՝ կը նանք՝ կը նանք՝ կը 
դադդադդադդադրեցնենք գողութիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ րեցնենք գողութիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ րեցնենք գողութիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ րեցնենք գողութիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ 
կը բամբասենք՝ կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք կը բամբասենք՝ կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք կը բամբասենք՝ կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք կը բամբասենք՝ կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք 
բարեխօսել: Եթէ մենք զմեզ ուրիշէն առաջբարեխօսել: Եթէ մենք զմեզ ուրիշէն առաջբարեխօսել: Եթէ մենք զմեզ ուրիշէն առաջբարեխօսել: Եթէ մենք զմեզ ուրիշէն առաջնահերթ կը նկատենք` նահերթ կը նկատենք` նահերթ կը նկատենք` նահերթ կը նկատենք` 
կը հեռացնենք մեզմէ ակը հեռացնենք մեզմէ ակը հեռացնենք մեզմէ ակը հեռացնենք մեզմէ այս մտածումը եւ կը սկսինք ուրիշին տալ յս մտածումը եւ կը սկսինք ուրիշին տալ յս մտածումը եւ կը սկսինք ուրիշին տալ յս մտածումը եւ կը սկսինք ուրիշին տալ 
առաջնահերթութիւնը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքեառաջնահերթութիւնը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքեառաջնահերթութիւնը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքեառաջնահերթութիւնը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքե----
րուն:րուն:րուն:րուն:    
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ե) ե) ե) ե) Ապաշխարութեան նշաններէն մին` ներքին խաղաԱպաշխարութեան նշաններէն մին` ներքին խաղաԱպաշխարութեան նշաններէն մին` ներքին խաղաԱպաշխարութեան նշաններէն մին` ներքին խաղա----
ղութիւնն է: ղութիւնն է: ղութիւնն է: ղութիւնն է: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: ԱպաշխաՄեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: ԱպաշխաՄեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: ԱպաշխաՄեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: Ապաշխա----
րութիւնը այդ խռովքը դուրս կը շպրտէ մարդուն հոգիէն, եւ զայն րութիւնը այդ խռովքը դուրս կը շպրտէ մարդուն հոգիէն, եւ զայն րութիւնը այդ խռովքը դուրս կը շպրտէ մարդուն հոգիէն, եւ զայն րութիւնը այդ խռովքը դուրս կը շպրտէ մարդուն հոգիէն, եւ զայն 
խաղաղոխաղաղոխաղաղոխաղաղութեամբ կը լեցնէ: ւթեամբ կը լեցնէ: ւթեամբ կը լեցնէ: ւթեամբ կը լեցնէ: Օտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակ    մը մը մը մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ 
ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար ճշմարտապէս ցաւիլ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար ճշմարտապէս ցաւիլ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար ճշմարտապէս ցաւիլ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար ճշմարտապէս ցաւիլ 
ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կը յաջորդէ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կը յաջորդէ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կը յաջորդէ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կը յաջորդէ 
ճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախուճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախուճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախուճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախութիւնթիւնթիւնթիւն»:»:»:»:    Հարց տանք մենք Հարց տանք մենք Հարց տանք մենք Հարց տանք մենք 
մեզի.մեզի.մեզի.մեզի.----    Ներքին խաղաղութեամբ կը տանի՞նք արտաքին Ներքին խաղաղութեամբ կը տանի՞նք արտաքին Ներքին խաղաղութեամբ կը տանի՞նք արտաքին Ներքին խաղաղութեամբ կը տանի՞նք արտաքին 
փոփոփոփորձութիւնները: Յիսուս նաւուն մէջ էր երբ փոթորիկը տեղի րձութիւնները: Յիսուս նաւուն մէջ էր երբ փոթորիկը տեղի րձութիւնները: Յիսուս նաւուն մէջ էր երբ փոթորիկը տեղի րձութիւնները: Յիսուս նաւուն մէջ էր երբ փոթորիկը տեղի 
ունեցաւ: Ան փոթորիկի պահուն խաղաղութեամբ կը քնանար: ունեցաւ: Ան փոթորիկի պահուն խաղաղութեամբ կը քնանար: ունեցաւ: Ան փոթորիկի պահուն խաղաղութեամբ կը քնանար: ունեցաւ: Ան փոթորիկի պահուն խաղաղութեամբ կը քնանար: 
Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման շրջապատուած ըլլալ կեանքի Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման շրջապատուած ըլլալ կեանքի Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման շրջապատուած ըլլալ կեանքի Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման շրջապատուած ըլլալ կեանքի 
փոթորիկներով եւ սակայն խաղաղ ըլլալ: Կրնա՞նք փոթորիկներով եւ սակայն խաղաղ ըլլալ: Կրնա՞նք փոթորիկներով եւ սակայն խաղաղ ըլլալ: Կրնա՞նք փոթորիկներով եւ սակայն խաղաղ ըլլալ: Կրնա՞նք 
խռովարարներու մէջ` խաղաղուխռովարարներու մէջ` խաղաղուխռովարարներու մէջ` խաղաղուխռովարարներու մէջ` խաղաղութեան պատգամաւորներ ըլլալ:թեան պատգամաւորներ ըլլալ:թեան պատգամաւորներ ըլլալ:թեան պատգամաւորներ ըլլալ:    

զզզզ) ) ) ) Ապաշխարութեան նշաններէն մին` բարեգործութիւնն է: Ապաշխարութեան նշաններէն մին` բարեգործութիւնն է: Ապաշխարութեան նշաններէն մին` բարեգործութիւնն է: Ապաշխարութեան նշաններէն մին` բարեգործութիւնն է: 
Ապաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործուԱպաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործուԱպաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործուԱպաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործութեան թեան թեան թեան 
կեանքի մը, բայց զգոկեանքի մը, բայց զգոկեանքի մը, բայց զգոկեանքի մը, բայց զգո´́́́յշ պէտք է ըլլալ մտածելու թէ մեր յշ պէտք է ըլլալ մտածելու թէ մեր յշ պէտք է ըլլալ մտածելու թէ մեր յշ պէտք է ըլլալ մտածելու թէ մեր 
կատարած բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: կատարած բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: կատարած բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: կատարած բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: ««««ՓրկուՓրկուՓրկուՓրկութիւնը... թիւնը... թիւնը... թիւնը... 
Աստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն է», », », », մեր մեր մեր մեր ««««գործերով շահուած չէ անիգործերով շահուած չէ անիգործերով շահուած չէ անիգործերով շահուած չէ անիկակակակա»»»»    
((((Եփեսացիս 2.8Եփեսացիս 2.8Եփեսացիս 2.8Եփեսացիս 2.8----9): 9): 9): 9): ԲարեգորԲարեգորԲարեգորԲարեգործծծծութիւնը կարեւոր է. կարեւոր է` ութիւնը կարեւոր է. կարեւոր է` ութիւնը կարեւոր է. կարեւոր է` ութիւնը կարեւոր է. կարեւոր է` 
փաստելու համար որ մենք կենդանի հաւատք ունինք Քրիսփաստելու համար որ մենք կենդանի հաւատք ունինք Քրիսփաստելու համար որ մենք կենդանի հաւատք ունինք Քրիսփաստելու համար որ մենք կենդանի հաւատք ունինք Քրիս----
տոսի հանդէպ, եւ ոտոսի հանդէպ, եւ ոտոսի հանդէպ, եւ ոտոսի հանդէպ, եւ ո´́́́չ թէ փաստելու համար որ մենք փրկուած չ թէ փաստելու համար որ մենք փրկուած չ թէ փաստելու համար որ մենք փրկուած չ թէ փաստելու համար որ մենք փրկուած 
ենք: Իր կեանքը Քրիստոսի նուիրած մարդը ուրիշ բան չի կրնար ենք: Իր կեանքը Քրիստոսի նուիրած մարդը ուրիշ բան չի կրնար ենք: Իր կեանքը Քրիստոսի նուիրած մարդը ուրիշ բան չի կրնար ենք: Իր կեանքը Քրիստոսի նուիրած մարդը ուրիշ բան չի կրնար 
ըլլալ եթէ ոչ բարեգործ: Ան Աստուծոյ ըլլալ եթէ ոչ բարեգործ: Ան Աստուծոյ ըլլալ եթէ ոչ բարեգործ: Ան Աստուծոյ ըլլալ եթէ ոչ բարեգործ: Ան Աստուծոյ նման իր բարունման իր բարունման իր բարունման իր բարութեան թեան թեան թեան 
անձրեւը կը տեղացնէ թէանձրեւը կը տեղացնէ թէանձրեւը կը տեղացնէ թէանձրեւը կը տեղացնէ թէ´ ´ ´ ´ չար չար չար չար եւ եւ եւ եւ թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ բարի մարդոց վրայ:բարի մարդոց վրայ:բարի մարդոց վրայ:բարի մարդոց վրայ:    

է) է) է) է) Ապաշխարութեան նշաններէն մին` աղքատին հանդէպ Ապաշխարութեան նշաններէն մին` աղքատին հանդէպ Ապաշխարութեան նշաններէն մին` աղքատին հանդէպ Ապաշխարութեան նշաններէն մին` աղքատին հանդէպ 
սէրն է: Երբ անձ մը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուի` սէրն է: Երբ անձ մը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուի` սէրն է: Երբ անձ մը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուի` սէրն է: Երբ անձ մը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուի` 
Քրիստոս կարեկցութեամբ լեցուն սիրտ Քրիստոս կարեկցութեամբ լեցուն սիրտ Քրիստոս կարեկցութեամբ լեցուն սիրտ Քրիստոս կարեկցութեամբ լեցուն սիրտ մը մը մը մը կը պարկը պարկը պարկը պարգեւէ իրեն, եւ գեւէ իրեն, եւ գեւէ իրեն, եւ գեւէ իրեն, եւ 
ան կը սկսի գործնապէս սէր եւան կը սկսի գործնապէս սէր եւան կը սկսի գործնապէս սէր եւան կը սկսի գործնապէս սէր եւ    գուրգուրանք ցուցաբերել գուրգուրանք ցուցաբերել գուրգուրանք ցուցաբերել գուրգուրանք ցուցաբերել 
աղքատին, անօթիին, զրկուածին ու տկարին հանդէպ:աղքատին, անօթիին, զրկուածին ու տկարին հանդէպ:աղքատին, անօթիին, զրկուածին ու տկարին հանդէպ:աղքատին, անօթիին, զրկուածին ու տկարին հանդէպ:    

ը) Ապաշխարութեան նշաններէն է` սէր ու հետաքրքրուը) Ապաշխարութեան նշաններէն է` սէր ու հետաքրքրուը) Ապաշխարութեան նշաններէն է` սէր ու հետաքրքրուը) Ապաշխարութեան նշաններէն է` սէր ու հետաքրքրու----
թիւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ: Հաւատացեալ մարդը չի թիւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ: Հաւատացեալ մարդը չի թիւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ: Հաւատացեալ մարդը չի թիւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ: Հաւատացեալ մարդը չի 
կրնար ինքզինք հեռու պահել Աստուածաշունչէն` առանց որուն կրնար ինքզինք հեռու պահել Աստուածաշունչէն` առանց որուն կրնար ինքզինք հեռու պահել Աստուածաշունչէն` առանց որուն կրնար ինքզինք հեռու պահել Աստուածաշունչէն` առանց որուն 
չիչիչիչի´ ´ ´ ´ կրնար Աստուծոյ կամքը գիտնալ ուկրնար Աստուծոյ կամքը գիտնալ ուկրնար Աստուծոյ կամքը գիտնալ ուկրնար Աստուծոյ կամքը գիտնալ ու    կատարել, չիկատարել, չիկատարել, չիկատարել, չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
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ճանչնալ ճշմարտութիւնը ու անոր հետեւիլ, չիճանչնալ ճշմարտութիւնը ու անոր հետեւիլ, չիճանչնալ ճշմարտութիւնը ու անոր հետեւիլ, չիճանչնալ ճշմարտութիւնը ու անոր հետեւիլ, չի´ ´ ´ ´ կրնար ինքզինք կրնար ինքզինք կրնար ինքզինք կրնար ինքզինք 
պաշտպանել Չարի յարձակումներուն դէմ: Եւայլն:պաշտպանել Չարի յարձակումներուն դէմ: Եւայլն:պաշտպանել Չարի յարձակումներուն դէմ: Եւայլն:պաշտպանել Չարի յարձակումներուն դէմ: Եւայլն:    

    
17171717) ) ) ) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. ««««Կրնա՞յ Աստուած Կրնա՞յ Աստուած Կրնա՞յ Աստուած Կրնա՞յ Աստուած 

բռնութեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդելբռնութեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդելբռնութեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդելբռնութեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդել»:»:»:»:    
    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́յ, նայած թէ իյ, նայած թէ իյ, նայած թէ իյ, նայած թէ ի´́́́նչ կը հասկնանք նչ կը հասկնանք նչ կը հասկնանք նչ կը հասկնանք ««««բռնոբռնոբռնոբռնութիւնւթիւնւթիւնւթիւն» » » » 

ըսելով: Մէկը որ մեղքի կեանք կ'ապրի եւ բնաւ ուշադրութիւն չի ըսելով: Մէկը որ մեղքի կեանք կ'ապրի եւ բնաւ ուշադրութիւն չի ըսելով: Մէկը որ մեղքի կեանք կ'ապրի եւ բնաւ ուշադրութիւն չի ըսելով: Մէկը որ մեղքի կեանք կ'ապրի եւ բնաւ ուշադրութիւն չի 
դարձներ Աստուծոյ, Աստուած տարբերդարձներ Աստուծոյ, Աստուած տարբերդարձներ Աստուծոյ, Աստուած տարբերդարձներ Աստուծոյ, Աստուած տարբեր----տարբեր կերպետարբեր կերպետարբեր կերպետարբեր կերպերով, զոր րով, զոր րով, զոր րով, զոր 
օրինակ` քարոզիչներուն, Յիսուսի մասին խօսող անձերուն ու օրինակ` քարոզիչներուն, Յիսուսի մասին խօսող անձերուն ու օրինակ` քարոզիչներուն, Յիսուսի մասին խօսող անձերուն ու օրինակ` քարոզիչներուն, Յիսուսի մասին խօսող անձերուն ու 
ապաշխարութեան պատգամներ փոխանցողնեապաշխարութեան պատգամներ փոխանցողնեապաշխարութեան պատգամներ փոխանցողնեապաշխարութեան պատգամներ փոխանցողներուն միջոցաւ` րուն միջոցաւ` րուն միջոցաւ` րուն միջոցաւ` 
կը փորձէ անոր ուշադրութիւնը գրակը փորձէ անոր ուշադրութիւնը գրակը փորձէ անոր ուշադրութիւնը գրակը փորձէ անոր ուշադրութիւնը գրաւել եւ զայն իրեւել եւ զայն իրեւել եւ զայն իրեւել եւ զայն իրե´́́́ն դարձնել: ն դարձնել: ն դարձնել: ն դարձնել: 
Եթէ երկար տարիներու վրայ այս բոլոր միջոցները ապարդիւն Եթէ երկար տարիներու վրայ այս բոլոր միջոցները ապարդիւն Եթէ երկար տարիներու վրայ այս բոլոր միջոցները ապարդիւն Եթէ երկար տարիներու վրայ այս բոլոր միջոցները ապարդիւն 
մնացին` Աստուած կրնայ մնացին` Աստուած կրնայ մնացին` Աստուած կրնայ մնացին` Աստուած կրնայ ««««բռնիբռնիբռնիբռնի» » » » միմիմիմիջոցներու դիմել` զայն ջոցներու դիմել` զայն ջոցներու դիմել` զայն ջոցներու դիմել` զայն 
գիտակցութեան ու դարձի բերելու համար: գիտակցութեան ու դարձի բերելու համար: գիտակցութեան ու դարձի բերելու համար: գիտակցութեան ու դարձի բերելու համար: ««««ԲռնիԲռնիԲռնիԲռնի» » » » միջոց միջոց միջոց միջոց 
ըսելով, կը հասկնանք` ցաւցնող միջոց, որուն նպատակը մեզ ըսելով, կը հասկնանք` ցաւցնող միջոց, որուն նպատակը մեզ ըսելով, կը հասկնանք` ցաւցնող միջոց, որուն նպատակը մեզ ըսելով, կը հասկնանք` ցաւցնող միջոց, որուն նպատակը մեզ 
ապաշխարութեան առաջապաշխարութեան առաջապաշխարութեան առաջապաշխարութեան առաջնորդելն է: Պօղոս առաքեալ այս նորդելն է: Պօղոս առաքեալ այս նորդելն է: Պօղոս առաքեալ այս նորդելն է: Պօղոս առաքեալ այս 
մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. ««««Աստուած երբեմն մեզ կը ցաւցնէ՝ ապաշխարուԱստուած երբեմն մեզ կը ցաւցնէ՝ ապաշխարուԱստուած երբեմն մեզ կը ցաւցնէ՝ ապաշխարուԱստուած երբեմն մեզ կը ցաւցնէ՝ ապաշխարու----
թեան միջոցաւ փրկութեան առաջնորթեան միջոցաւ փրկութեան առաջնորթեան միջոցաւ փրկութեան առաջնորթեան միջոցաւ փրկութեան առաջնորդելու նպատակով, որուն դելու նպատակով, որուն դելու նպատակով, որուն դելու նպատակով, որուն 
համար չենք զղջար բնաւ: Մինչդեռ աշխարհի ցաւը մահուան համար չենք զղջար բնաւ: Մինչդեռ աշխարհի ցաւը մահուան համար չենք զղջար բնաւ: Մինչդեռ աշխարհի ցաւը մահուան համար չենք զղջար բնաւ: Մինչդեռ աշխարհի ցաւը մահուան 
կ'առաջնորդէկ'առաջնորդէկ'առաջնորդէկ'առաջնորդէ: : : : Արդ, տեսէք թէ ԱսԱրդ, տեսէք թէ ԱսԱրդ, տեսէք թէ ԱսԱրդ, տեսէք թէ Աստուծոյ պատճառած ցաւը տուծոյ պատճառած ցաւը տուծոյ պատճառած ցաւը տուծոյ պատճառած ցաւը 
ի՛նչպէս անտարբերոի՛նչպէս անտարբերոի՛նչպէս անտարբերոի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ եւ մղեց՝ որ դուք ւթենէն դուրս բերաւ ձեզ եւ մղեց՝ որ դուք ւթենէն դուրս բերաւ ձեզ եւ մղեց՝ որ դուք ւթենէն դուրս բերաւ ձեզ եւ մղեց՝ որ դուք 
ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, անձկութեամբ ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, անձկութեամբ ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, անձկութեամբ ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, անձկութեամբ 
լեցուեցաք: Բայց յետոյ նալեցուեցաք: Բայց յետոյ նալեցուեցաք: Բայց յետոյ նալեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ վառեցաք եւ խանձախնդրութեամբ վառեցաք եւ խանձախնդրութեամբ վառեցաք եւ խանձախնդրութեամբ վառեցաք եւ 
սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց տուիք, թէ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց տուիք, թէ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց տուիք, թէ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց տուիք, թէ 
դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջդուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջդուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջդուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջ»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 7.10 7.10 7.10 7.10----11)11)11)11): : : : 
ԱյսԱյսԱյսԱյս    հատհատհատհատուածինուածինուածինուածին    մէջմէջմէջմէջ    հինգհինգհինգհինգ    կարեւորկարեւորկարեւորկարեւոր    կէտերկէտերկէտերկէտեր    կըկըկըկը    շեշտուինշեշտուինշեշտուինշեշտուին....----    

աաաա) ) ) ) ԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէ    եկողեկողեկողեկող    ցաւինցաւինցաւինցաւին    նպատակընպատակընպատակընպատակը` ` ` ` ապաշխարուապաշխարուապաշխարուապաշխարութեանթեանթեանթեան    
միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ    մեզմեզմեզմեզ    փրկութեանփրկութեանփրկութեանփրկութեան    առաջնորդելնառաջնորդելնառաջնորդելնառաջնորդելն    էէէէ::::    

բբբբ) ) ) ) ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ընդառաջենքընդառաջենքընդառաջենքընդառաջենք    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    կողմէկողմէկողմէկողմէ    եկողեկողեկողեկող    ցաւինցաւինցաւինցաւին, , , , այլայլայլայլ    
խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով` ` ` ` այդայդայդայդ    ցաւէնցաւէնցաւէնցաւէն    բղխողբղխողբղխողբղխող    ապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեան    հրաւէրինհրաւէրինհրաւէրինհրաւէրին` ` ` ` բնաւբնաւբնաւբնաւ    
չենքչենքչենքչենք    զղջարզղջարզղջարզղջար::::    

գգգգ) ) ) ) ԱԱԱԱստուծոյ պատճառած ցաւը ստուծոյ պատճառած ցաւը ստուծոյ պատճառած ցաւը ստուծոյ պատճառած ցաւը կրնայկրնայկրնայկրնայ    մեզմեզմեզմեզ    դուրսդուրսդուրսդուրս    բերելբերելբերելբերել    մերմերմերմեր    
անտարբերութենէնանտարբերութենէնանտարբերութենէնանտարբերութենէն::::    
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դդդդ) ) ) ) Աստուծոյ պատճառած ցաւը Աստուծոյ պատճառած ցաւը Աստուծոյ պատճառած ցաւը Աստուծոյ պատճառած ցաւը կրնայկրնայկրնայկրնայ    մեզմեզմեզմեզ    մղելմղելմղելմղել    ընտրելուընտրելուընտրելուընտրելու    
արդարութեանարդարութեանարդարութեանարդարութեան    ճամբանճամբանճամբանճամբան::::    

եեեե) ) ) ) Աստուծոյ պատճառած ցաւը Աստուծոյ պատճառած ցաւը Աստուծոյ պատճառած ցաւը Աստուծոյ պատճառած ցաւը կրնայկրնայկրնայկրնայ    պատճառպատճառպատճառպատճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ    որորորոր    
հեռանանքհեռանանքհեռանանքհեռանանք    սխալսխալսխալսխալ    գործերէնգործերէնգործերէնգործերէն    ուուուու    հեռացնենքհեռացնենքհեռացնենքհեռացնենք    մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ    սխալսխալսխալսխալ    գործերըգործերըգործերըգործերը::::    

ԲազմաթիւԲազմաթիւԲազմաթիւԲազմաթիւ    ուուուու    բազմբազմբազմբազմատեսակատեսակատեսակատեսակ    ենենենեն    այնայնայնայն    ցաւցուցիչցաւցուցիչցաւցուցիչցաւցուցիչ    միջոցմիջոցմիջոցմիջոցներըներըներըները    
զորսզորսզորսզորս    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    կըկըկըկը    գործածէգործածէգործածէգործածէ    անապաշխարանապաշխարանապաշխարանապաշխար    մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը    ապաշապաշապաշապաշխախախախա----
րութեանրութեանրութեանրութեան    բերելուբերելուբերելուբերելու    համարհամարհամարհամար: : : : ԱյդԱյդԱյդԱյդ    ցաւցուցիչցաւցուցիչցաւցուցիչցաւցուցիչ    միջոցնեմիջոցնեմիջոցնեմիջոցներէնրէնրէնրէն    կրնանկրնանկրնանկրնան    
ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , օրինակօրինակօրինակօրինակ, , , , անակնկալանակնկալանակնկալանակնկալ    ցաւցաւցաւցաւ    մըմըմըմը, , , , հիւանդութիւնհիւանդութիւնհիւանդութիւնհիւանդութիւն    մըմըմըմը, , , , աղէտաղէտաղէտաղէտ    մըմըմըմը, , , , 
փորձանքփորձանքփորձանքփորձանք    մըմըմըմը, , , , պատահարպատահարպատահարպատահար    մըմըմըմը, , , , սիրելիիսիրելիիսիրելիիսիրելիի    մըմըմըմը    մահըմահըմահըմահը: : : : ՑաւցուցիչՑաւցուցիչՑաւցուցիչՑաւցուցիչ    
միջոցնեմիջոցնեմիջոցնեմիջոցներէնրէնրէնրէն    կրնանկրնանկրնանկրնան    ըլլալըլլալըլլալըլլալ    նաեւնաեւնաեւնաեւ` ` ` ` աստուածայինաստուածայինաստուածայինաստուածային    օրհնութեանցօրհնութեանցօրհնութեանցօրհնութեանց    
դռներունդռներունդռներունդռներուն    փակումըփակումըփակումըփակումը    անապաշխարանապաշխարանապաշխարանապաշխար    մարդունմարդունմարդունմարդուն    դիմացդիմացդիմացդիմաց, , , , որունորունորունորուն    
հետեւանքներըհետեւանքներըհետեւանքներըհետեւանքները    կկկկ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան` ` ` ` գործերուգործերուգործերուգործերու    ձախորդուձախորդուձախորդուձախորդութիւնթիւնթիւնթիւն, , , , նիւթականնիւթականնիւթականնիւթական    
լուրջլուրջլուրջլուրջ    նեղութիւննեղութիւննեղութիւննեղութիւն, , , , տանտանտանտան    մէջմէջմէջմէջ    եւեւեւեւ    տանտանտանտան    անդամանդամանդամանդամներուններուններուններուն    միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ    զօրաւորզօրաւորզօրաւորզօրաւոր    
հակառակութիւններհակառակութիւններհակառակութիւններհակառակութիւններ    եւեւեւեւ    անհամաձայանհամաձայանհամաձայանհամաձայնութիւններնութիւններնութիւններնութիւններ, , , , զաւակնզաւակնզաւակնզաւակներուերուերուերու    
ըմբոստութիւնըմբոստութիւնըմբոստութիւնըմբոստութիւն    եւեւեւեւ    շեղումշեղումշեղումշեղում, , , , եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : ՄարդիկՄարդիկՄարդիկՄարդիկ    սովորաբարսովորաբարսովորաբարսովորաբար    երկուերկուերկուերկու    
տարբերտարբերտարբերտարբեր    ձեւերովձեւերովձեւերովձեւերով    կըկըկըկը    պատասխապատասխապատասխապատասխանեննեննեննեն    կամկամկամկամ    կըկըկըկը    հակազդենհակազդենհակազդենհակազդեն    նմաննմաննմաննման    
փորձութիւններուփորձութիւններուփորձութիւններուփորձութիւններու....----    

աաաա) ) ) ) ՈմանցՈմանցՈմանցՈմանց    պարագայինպարագայինպարագայինպարագային, , , , փորձութիւնըփորձութիւնըփորձութիւնըփորձութիւնը    առիթառիթառիթառիթ    եւեւեւեւ    պատճառպատճառպատճառպատճառ    
կըկըկըկը    դառնայդառնայդառնայդառնայ    որորորոր    փոխենփոխենփոխենփոխեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    ընթացքըընթացքըընթացքըընթացքը: : : : ԱյսպիսիներԱյսպիսիներԱյսպիսիներԱյսպիսիներ    էինէինէինէին    
ԿորնթոսիԿորնթոսիԿորնթոսիԿորնթոսի    եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին    հաւատհաւատհաւատհաւատացեալներըացեալներըացեալներըացեալները: : : : ԲարոյականԲարոյականԲարոյականԲարոյական    մեղքմեղքմեղքմեղք    մըմըմըմը    
գործուեցաւգործուեցաւգործուեցաւգործուեցաւ    անոնցանոնցանոնցանոնց    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    մէջմէջմէջմէջ: : : : ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    խիստխիստխիստխիստ    ոճովոճովոճովոճով    
նամակնամակնամակնամակ    մըմըմըմը    ղրկեցղրկեցղրկեցղրկեց    անոնցանոնցանոնցանոնց    եւեւեւեւ    յանդիմանեցյանդիմանեցյանդիմանեցյանդիմանեց    ուուուու    պատուիրեցպատուիրեցպատուիրեցպատուիրեց    որորորոր    
դուրսդուրսդուրսդուրս    դնենդնենդնենդնեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    կեանքէնկեանքէնկեանքէնկեանքէն    մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը: : : : ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    տրտմեցանտրտմեցանտրտմեցանտրտմեցան    
գրուածինգրուածինգրուածինգրուածին    համարհամարհամարհամար` ` ` ` բայցբայցբայցբայց    կեցուածքկեցուածքկեցուածքկեցուածք    չճշդեցինչճշդեցինչճշդեցինչճշդեցին    առաքեալինառաքեալինառաքեալինառաքեալին    դէմդէմդէմդէմ, , , , 
ընդհակառակըընդհակառակըընդհակառակըընդհակառակը` ` ` ` իրիրիրիրենցենցենցենց    վարմունքըվարմունքըվարմունքըվարմունքը    փոխեցինփոխեցինփոխեցինփոխեցին: : : : ԱնորԱնորԱնորԱնոր    համարհամարհամարհամար    ալալալալ    
առաքեալըառաքեալըառաքեալըառաքեալը    իրիրիրիր    գոհունակութիւնըգոհունակութիւնըգոհունակութիւնըգոհունակութիւնը    կըկըկըկը    յայտնէյայտնէյայտնէյայտնէ    անոնցանոնցանոնցանոնց` ` ` ` ըսելովըսելովըսելովըսելով. . . . 
««««Ուրախ եմ հիմա, ո՛չ թէ ձեզ տրտմեցուցած ըլլալուս համար, Ուրախ եմ հիմա, ո՛չ թէ ձեզ տրտմեցուցած ըլլալուս համար, Ուրախ եմ հիմա, ո՛չ թէ ձեզ տրտմեցուցած ըլլալուս համար, Ուրախ եմ հիմա, ո՛չ թէ ձեզ տրտմեցուցած ըլլալուս համար, 
այլ՝ որովհետեւ այդ տրտայլ՝ որովհետեւ այդ տրտայլ՝ որովհետեւ այդ տրտայլ՝ որովհետեւ այդ տրտմութիւնը պատճառ եղաւ որ ձեր մութիւնը պատճառ եղաւ որ ձեր մութիւնը պատճառ եղաւ որ ձեր մութիւնը պատճառ եղաւ որ ձեր 
վարմունքը փոխէք: Եւ որովհետեւ ձեր տրտմութիւնը Աստուծոյ վարմունքը փոխէք: Եւ որովհետեւ ձեր տրտմութիւնը Աստուծոյ վարմունքը փոխէք: Եւ որովհետեւ ձեր տրտմութիւնը Աստուծոյ վարմունքը փոխէք: Եւ որովհետեւ ձեր տրտմութիւնը Աստուծոյ 
գործիգործիգործիգործին ծառայեց, ես պէտք չունիմ այլեւս խստութեամբ գալու ն ծառայեց, ես պէտք չունիմ այլեւս խստութեամբ գալու ն ծառայեց, ես պէտք չունիմ այլեւս խստութեամբ գալու ն ծառայեց, ես պէտք չունիմ այլեւս խստութեամբ գալու 
ձեզիձեզիձեզիձեզի»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....ԿորնթաԿորնթաԿորնթաԿորնթացիսցիսցիսցիս 7.9): 7.9): 7.9): 7.9):    

ՅստակՅստակՅստակՅստակ    էէէէ, , , , հետեւաբարհետեւաբարհետեւաբարհետեւաբար, , , , թէթէթէթէ    ոմանցոմանցոմանցոմանց    պարագայինպարագայինպարագայինպարագային, , , , փորձուփորձուփորձուփորձու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    կրնայկրնայկրնայկրնայ    առաւելառաւելառաւելառաւել    եւսեւսեւսեւս    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    հեռացնելհեռացնելհեռացնելհեռացնել    ԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէ    եւեւեւեւ    ամամամամ----
բողջութեամբբողջութեամբբողջութեամբբողջութեամբ    անտարբերանտարբերանտարբերանտարբեր    դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել, , , , իսկիսկիսկիսկ    ուրիշներունուրիշներունուրիշներունուրիշներուն    պարապարապարապարա----
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գայինգայինգայինգային` ` ` ` փորձութիւնըփորձութիւնըփորձութիւնըփորձութիւնը    կրնայկրնայկրնայկրնայ    զիրզիրզիրզիրենքենքենքենք    առաւելառաւելառաւելառաւել    եւսեւսեւսեւս    մօտեցնելմօտեցնելմօտեցնելմօտեցնել    
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    եւեւեւեւ    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    դուրսդուրսդուրսդուրս    բերելբերելբերելբերել    իրենցիրենցիրենցիրենց    անտարբերութենէնանտարբերութենէնանտարբերութենէնանտարբերութենէն: : : : 
ՎերեւՎերեւՎերեւՎերեւ    յիշուածյիշուածյիշուածյիշուած    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը` ` ` ` անգամանգամանգամանգամ    մըմըմըմը    եւսեւսեւսեւս    յիշեմյիշեմյիշեմյիշեմ....««««ՏՏՏՏեսէք թէ Աստուծոյ եսէք թէ Աստուծոյ եսէք թէ Աստուծոյ եսէք թէ Աստուծոյ 
պատճառած ցաւը ի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ պատճառած ցաւը ի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ պատճառած ցաւը ի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ պատճառած ցաւը ի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ 
եւ մղեց՝ որ դուք ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, եւ մղեց՝ որ դուք ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, եւ մղեց՝ որ դուք ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, եւ մղեց՝ որ դուք ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, 
անձկութեամանձկութեամանձկութեամանձկութեամբ լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ բ լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ բ լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ բ լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ 
վառեցաք եւ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց վառեցաք եւ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց վառեցաք եւ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց վառեցաք եւ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց 
տուիք, թէ դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջտուիք, թէ դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջտուիք, թէ դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջտուիք, թէ դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջ»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս    
7.11):7.11):7.11):7.11):    

բբբբ) ) ) ) ՍակայնՍակայնՍակայնՍակայն    կանկանկանկան    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    խումբիխումբիխումբիխումբի    մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    փորփորփորփոր----
ձութեանձութեանձութեանձութեան    դիմացդիմացդիմացդիմաց    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    դառնալուդառնալուդառնալուդառնալու    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն` ` ` ` աաաառաւելռաւելռաւելռաւել    եւսեւսեւսեւս    կըկըկըկը    
մեղանչենմեղանչենմեղանչենմեղանչեն    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    դէմդէմդէմդէմ: : : : ԱյսպիսիներունԱյսպիսիներունԱյսպիսիներունԱյսպիսիներուն    մասինմասինմասինմասին    կըկըկըկը    խօսիխօսիխօսիխօսի    ՅովՅովՅովՅով----
հաննէսհաննէսհաննէսհաննէս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    երբերբերբերբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՄարդկութեանՄարդկութեանՄարդկութեանՄարդկութեան    մնացեալմնացեալմնացեալմնացեալ    մասըմասըմասըմասը, , , , որորորոր    
չսպաննուեցաւչսպաննուեցաւչսպաննուեցաւչսպաննուեցաւ    այսայսայսայս    հարուածներէնհարուածներէնհարուածներէնհարուածներէն, , , , չապաշխարեցչապաշխարեցչապաշխարեցչապաշխարեց    եւեւեւեւ    իրիրիրիր    
կատարածկատարածկատարածկատարած    գործերէնգործերէնգործերէնգործերէն    ետետետետ    չդարձաւչդարձաւչդարձաւչդարձաւ:... :... :... :... ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    չապաշչապաշչապաշչապաշխախախախարեցինրեցինրեցինրեցին    
իրենցիրենցիրենցիրենց    կատարածկատարածկատարածկատարած    մարդասպանութեանմարդասպանութեանմարդասպանութեանմարդասպանութեան, , , , կախարդուկախարդուկախարդուկախարդութեանթեանթեանթեան, , , , 
պոռնկութեանպոռնկութեանպոռնկութեանպոռնկութեան    եւեւեւեւ    գողութեանգողութեանգողութեանգողութեան    համարհամարհամարհամար»»»» ( ( ( (ՅայտնութիւնՅայտնութիւնՅայտնութիւնՅայտնութիւն 9.20 9.20 9.20 9.20----20): 20): 20): 20): 
16161616----րդրդրդրդ    գլուխինգլուխինգլուխինգլուխին    մէջմէջմէջմէջ    նաեւնաեւնաեւնաեւ    կըկըկըկը    կարդանքկարդանքկարդանքկարդանք, , , , փորձութեանփորձութեանփորձութեանփորձութեան    դիմացդիմացդիմացդիմաց    
ապաշխարելուապաշխարելուապաշխարելուապաշխարելու    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն` ` ` ` ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    անուանանուանանուանանուան    հայհոհայհոհայհոհայհոյողներույողներույողներույողներու    
մասինմասինմասինմասին. . . . ««««ՉորրորդՉորրորդՉորրորդՉորրորդ    հրեշտակըհրեշտակըհրեշտակըհրեշտակը    իրիրիրիր    անօթինանօթինանօթինանօթին    պարունապարունապարունապարունակութիւնըկութիւնըկութիւնըկութիւնը    
թափեցթափեցթափեցթափեց    արեւունարեւունարեւունարեւուն    վրայվրայվրայվրայ. . . . եւեւեւեւ    արեւինարեւինարեւինարեւին    արտօնութիւնարտօնութիւնարտօնութիւնարտօնութիւն    տրուեցաւտրուեցաւտրուեցաւտրուեցաւ    
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը    խանձելուխանձելուխանձելուխանձելու: : : : ՍաստիկՍաստիկՍաստիկՍաստիկ    տաքտաքտաքտաք    եղաւեղաւեղաւեղաւ    եւեւեւեւ    մարմարմարմարդիկդիկդիկդիկ    այրեցանայրեցանայրեցանայրեցան    եւեւեւեւ    
հայհոյեցինհայհոյեցինհայհոյեցինհայհոյեցին    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ, , , , որորորոր    իշխանութիւնիշխանութիւնիշխանութիւնիշխանութիւն    ունիունիունիունի    այսայսայսայս    պատուհասպատուհասպատուհասպատուհաս----
ներուններուններուններուն    վրայվրայվրայվրայ. . . . եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն    չապաշխարեցինչապաշխարեցինչապաշխարեցինչապաշխարեցին    եւեւեւեւ    փառքփառքփառքփառք    չտուինչտուինչտուինչտուին    ԱսԱսԱսԱս----
տուծոյտուծոյտուծոյտուծոյ»»»» ( ( ( (ՅայտնութիւնՅայտնութիւնՅայտնութիւնՅայտնութիւն 16.8 16.8 16.8 16.8----9):9):9):9):    

ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    յաճախյաճախյաճախյաճախ    կըկըկըկը    բացայայտէբացայայտէբացայայտէբացայայտէ    ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը,,,,    բայցբայցբայցբայց    եթէեթէեթէեթէ    
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    կըկըկըկը    սիրենսիրենսիրենսիրեն    անիրաւութիւնըանիրաւութիւնըանիրաւութիւնըանիրաւութիւնը` ` ` ` չենչենչենչեն    կրնարկրնարկրնարկրնար    ընդունիլընդունիլընդունիլընդունիլ    ճշմարճշմարճշմարճշմար----
տութիւնըտութիւնըտութիւնըտութիւնը: : : : ԱյսպիսիներունԱյսպիսիներունԱյսպիսիներունԱյսպիսիներուն    մասինմասինմասինմասին    էէէէ    որորորոր    կըկըկըկը    խօսիխօսիխօսիխօսի    առաքառաքառաքառաքեալըեալըեալըեալը    երբերբերբերբ    
կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««Բարկութիւն եւ զայրոյթ պիտի վերաԲարկութիւն եւ զայրոյթ պիտի վերաԲարկութիւն եւ զայրոյթ պիտի վերաԲարկութիւն եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ անոնց` պահէ անոնց` պահէ անոնց` պահէ անոնց` 
որոնք հակառակութենէ տարուած` չեն հաւաորոնք հակառակութենէ տարուած` չեն հաւաորոնք հակառակութենէ տարուած` չեն հաւաորոնք հակառակութենէ տարուած` չեն հաւանիր ճշմարնիր ճշմարնիր ճշմարնիր ճշմարտուտուտուտու----
թեան, այլ անիրաւութեան մէջ կըթեան, այլ անիրաւութեան մէջ կըթեան, այլ անիրաւութեան մէջ կըթեան, այլ անիրաւութեան մէջ կը    մնանմնանմնանմնան»»»» ( ( ( (ՀռոմաՀռոմաՀռոմաՀռոմայեցիս 2.8):յեցիս 2.8):յեցիս 2.8):յեցիս 2.8):    

ՄեզՄեզՄեզՄեզ    ապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեան    առաջնորդողառաջնորդողառաջնորդողառաջնորդող    միջոցներումիջոցներումիջոցներումիջոցներու    մասինմասինմասինմասին    
խօսելովխօսելովխօսելովխօսելով    հանդերձհանդերձհանդերձհանդերձ, , , , աւարտինաւարտինաւարտինաւարտին, , , , կարեւորկարեւորկարեւորկարեւոր    կըկըկըկը    նկատեմնկատեմնկատեմնկատեմ    ընդգծելընդգծելընդգծելընդգծել, , , , թէթէթէթէ    
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած, , , , ճիշդճիշդճիշդճիշդ    էէէէ    որորորոր    կրնայ մեզ ապաշխարութեան առաջկրնայ մեզ ապաշխարութեան առաջկրնայ մեզ ապաշխարութեան առաջկրնայ մեզ ապաշխարութեան առաջ----
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նորդող միջոցներու դիմել, բայց չինորդող միջոցներու դիմել, բայց չինորդող միջոցներու դիմել, բայց չինորդող միջոցներու դիմել, բայց չի´ ´ ´ ´ պարտադրեր որ ապաշպարտադրեր որ ապաշպարտադրեր որ ապաշպարտադրեր որ ապաշ----
խարենք:խարենք:խարենք:խարենք:    

    
18181818) ) ) ) Սխա՞լ է խօսիլ մՍխա՞լ է խօսիլ մՍխա՞լ է խօսիլ մՍխա՞լ է խօսիլ մեր ապաշխարութեան մասին:եր ապաշխարութեան մասին:եր ապաշխարութեան մասին:եր ապաշխարութեան մասին:    
    
Եթէ մեր ապաշխարութեան մասին կը խօսինք` վկայուԵթէ մեր ապաշխարութեան մասին կը խօսինք` վկայուԵթէ մեր ապաշխարութեան մասին կը խօսինք` վկայուԵթէ մեր ապաշխարութեան մասին կը խօսինք` վկայու----

թիւն տալու եւ մարդիկը Քրիստոսի բերելու նպատակով` սխալ թիւն տալու եւ մարդիկը Քրիստոսի բերելու նպատակով` սխալ թիւն տալու եւ մարդիկը Քրիստոսի բերելու նպատակով` սխալ թիւն տալու եւ մարդիկը Քրիստոսի բերելու նպատակով` սխալ 
չէ: Բայց դժբախտաբար, շատերու համար իրենց ապաշչէ: Բայց դժբախտաբար, շատերու համար իրենց ապաշչէ: Բայց դժբախտաբար, շատերու համար իրենց ապաշչէ: Բայց դժբախտաբար, շատերու համար իրենց ապաշխարուխարուխարուխարու----
թեան մասին խօսիլը` առիթ կը դառնայ հպարտաթեան մասին խօսիլը` առիթ կը դառնայ հպարտաթեան մասին խօսիլը` առիթ կը դառնայ հպարտաթեան մասին խօսիլը` առիթ կը դառնայ հպարտանալու, իրենց նալու, իրենց նալու, իրենց նալու, իրենց 
անձերուն գովքը հիւսելու, անձերուն գովքը հիւսելու, անձերուն գովքը հիւսելու, անձերուն գովքը հիւսելու, իրենց կատարած գործերը հրապաիրենց կատարած գործերը հրապաիրենց կատարած գործերը հրապաիրենց կատարած գործերը հրապա----
րակելու: Այսպիսիները, թէպէտ կը խօսին իրենց ապաշխարակելու: Այսպիսիները, թէպէտ կը խօսին իրենց ապաշխարակելու: Այսպիսիները, թէպէտ կը խօսին իրենց ապաշխարակելու: Այսպիսիները, թէպէտ կը խօսին իրենց ապաշխարուրուրուրու----
թեան մասին, եւ թէպէտ կը խորհին կամ համոզուած են որ թեան մասին, եւ թէպէտ կը խորհին կամ համոզուած են որ թեան մասին, եւ թէպէտ կը խորհին կամ համոզուած են որ թեան մասին, եւ թէպէտ կը խորհին կամ համոզուած են որ 
ապաշխարած են` բայց խորքին մէջ չեն ապաշխարած եւ շատ ապաշխարած են` բայց խորքին մէջ չեն ապաշխարած եւ շատ ապաշխարած են` բայց խորքին մէջ չեն ապաշխարած եւ շատ ապաշխարած են` բայց խորքին մէջ չեն ապաշխարած եւ շատ 
հեռու են ապաշխարութենէն:հեռու են ապաշխարութենէն:հեռու են ապաշխարութենէն:հեռու են ապաշխարութենէն:    

    
19191919) ) ) ) Սխա՞լ է ըսել. Սխա՞լ է ըսել. Սխա՞լ է ըսել. Սխա՞լ է ըսել. ««««Ես ապաշխարած եմԵս ապաշխարած եմԵս ապաշխարած եմԵս ապաշխարած եմ»:»:»:»:    
    
ՈՈՈՈ´́́́չ, սխաչ, սխաչ, սխաչ, սխալ չէ ըսել լ չէ ըսել լ չէ ըսել լ չէ ըսել ««««ես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմ»:»:»:»:    Ոմանք կ'ըսեն թէ Ոմանք կ'ըսեն թէ Ոմանք կ'ըսեն թէ Ոմանք կ'ըսեն թէ 

պէտք չէ ըսել` պէտք չէ ըսել` պէտք չէ ըսել` պէտք չէ ըսել` ««««ես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմ»,»,»,»,    այլ պէտք է ըսել` այլ պէտք է ըսել` այլ պէտք է ըսել` այլ պէտք է ըսել` ««««ես ես ես ես 
ապաշխարութեան ընթացքի մէջ եմապաշխարութեան ընթացքի մէջ եմապաշխարութեան ընթացքի մէջ եմապաշխարութեան ընթացքի մէջ եմ»:»:»:»:    Այսպէս մտածողներուն Այսպէս մտածողներուն Այսպէս մտածողներուն Այսպէս մտածողներուն 
հարց կու տամ. հարց կու տամ. հարց կու տամ. հարց կու տամ. ««««Ի՞նչպէս մէկը կրնայ ապաշխարութեան ընԻ՞նչպէս մէկը կրնայ ապաշխարութեան ընԻ՞նչպէս մէկը կրնայ ապաշխարութեան ընԻ՞նչպէս մէկը կրնայ ապաշխարութեան ըն----
թացքի մէջ ըլլալ` առանց ապաշխարած ըլլալութացքի մէջ ըլլալ` առանց ապաշխարած ըլլալութացքի մէջ ըլլալ` առանց ապաշխարած ըլլալութացքի մէջ ըլլալ` առանց ապաշխարած ըլլալու»:»:»:»:    Եթէ անձ մը Եթէ անձ մը Եթէ անձ մը Եթէ անձ մը 
աաաապաշխարութեան ընթացքի մէջ է, բնականօրէն պէտք է պաշխարութեան ընթացքի մէջ է, բնականօրէն պէտք է պաշխարութեան ընթացքի մէջ է, բնականօրէն պէտք է պաշխարութեան ընթացքի մէջ է, բնականօրէն պէտք է 
ապաշխարած ըլլայ, որովհետեւ առանց ապաշխարած ըլլալու` ապաշխարած ըլլայ, որովհետեւ առանց ապաշխարած ըլլալու` ապաշխարած ըլլայ, որովհետեւ առանց ապաշխարած ըլլալու` ապաշխարած ըլլայ, որովհետեւ առանց ապաշխարած ըլլալու` 
չի կրնար ապաշխարութեան ընթացքի մէջ ըլլալ:չի կրնար ապաշխարութեան ընթացքի մէջ ըլլալ:չի կրնար ապաշխարութեան ընթացքի մէջ ըլլալ:չի կրնար ապաշխարութեան ընթացքի մէջ ըլլալ:    

Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ««««ես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմ»»»»    ըսելը սխալ է, սխալ է նաեւ ըսելը սխալ է, սխալ է նաեւ ըսելը սխալ է, սխալ է նաեւ ըսելը սխալ է, սխալ է նաեւ ««««ես ես ես ես 
ապաշխարեցիապաշխարեցիապաշխարեցիապաշխարեցի»»»»    ըսելը: Բայց եթէ մէկը յատուկ ժամանակի մը ըսելը: Բայց եթէ մէկը յատուկ ժամանակի մը ըսելը: Բայց եթէ մէկը յատուկ ժամանակի մը ըսելը: Բայց եթէ մէկը յատուկ ժամանակի մը 
կամ յատուկ օկամ յատուկ օկամ յատուկ օկամ յատուկ օրուան մը մէջ ապաշխարած է` չի՞ կրնար ըսել` րուան մը մէջ ապաշխարած է` չի՞ կրնար ըսել` րուան մը մէջ ապաշխարած է` չի՞ կրնար ըսել` րուան մը մէջ ապաշխարած է` չի՞ կրնար ըսել` 
««««ես ապաշխարեցիես ապաշխարեցիես ապաշխարեցիես ապաշխարեցի»:»:»:»:    Օրինակ, եթէ մէկը 2012 թուականի Օրինակ, եթէ մէկը 2012 թուականի Օրինակ, եթէ մէկը 2012 թուականի Օրինակ, եթէ մէկը 2012 թուականի 
Օգոստոս 5Օգոստոս 5Օգոստոս 5Օգոստոս 5----ին ապաշխարեց եւ իր կեանքը Քրիստոսի յանձնեց` ին ապաշխարեց եւ իր կեանքը Քրիստոսի յանձնեց` ին ապաշխարեց եւ իր կեանքը Քրիստոսի յանձնեց` ին ապաշխարեց եւ իր կեանքը Քրիստոսի յանձնեց` 
չի՞ կրնար ըսել` չի՞ կրնար ըսել` չի՞ կրնար ըսել` չի՞ կրնար ըսել` ««««ես 2012 թուականի Օգոստոս 5ես 2012 թուականի Օգոստոս 5ես 2012 թուականի Օգոստոս 5ես 2012 թուականի Օգոստոս 5----ին ապաշխաին ապաշխաին ապաշխաին ապաշխա----
րեցիրեցիրեցիրեցի»:»:»:»:    

Ապաշխարող ոեւէ անձ ունի իր ապաշխարութեան օրը` իր Ապաշխարող ոեւէ անձ ունի իր ապաշխարութեան օրը` իր Ապաշխարող ոեւէ անձ ունի իր ապաշխարութեան օրը` իր Ապաշխարող ոեւէ անձ ունի իր ապաշխարութեան օրը` իր 
հոհոհոհոգեւոր ծննդեան օրը, ճիշդ ինչպէս ունի իր մարմնաւոր գեւոր ծննդեան օրը, ճիշդ ինչպէս ունի իր մարմնաւոր գեւոր ծննդեան օրը, ճիշդ ինչպէս ունի իր մարմնաւոր գեւոր ծննդեան օրը, ճիշդ ինչպէս ունի իր մարմնաւոր 
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ծննդեան օրը: Ուստի բացարձակապէս սխալ չէ ըսել` ծննդեան օրը: Ուստի բացարձակապէս սխալ չէ ըսել` ծննդեան օրը: Ուստի բացարձակապէս սխալ չէ ըսել` ծննդեան օրը: Ուստի բացարձակապէս սխալ չէ ըսել` ««««ես ես ես ես 
այսինչ օրը ապաշխարեցիայսինչ օրը ապաշխարեցիայսինչ օրը ապաշխարեցիայսինչ օրը ապաշխարեցի»,»,»,»,    եւ եթէ եւ եթէ եւ եթէ եւ եթէ ««««ես ապաշխարեցիես ապաշխարեցիես ապաշխարեցիես ապաշխարեցի»»»»    ըսելը ըսելը ըսելը ըսելը 
սխալ չէ, սխալ չէ, սխալ չէ, սխալ չէ, ««««ես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմ»»»»    ըսելն ալ սխալ չէ:ըսելն ալ սխալ չէ:ըսելն ալ սխալ չէ:ըսելն ալ սխալ չէ:    

Ոեւէ անձ մասնաւոր օր մը կ'ապաշխարէ, եւ անկէ ետք` Ոեւէ անձ մասնաւոր օր մը կ'ապաշխարէ, եւ անկէ ետք` Ոեւէ անձ մասնաւոր օր մը կ'ապաշխարէ, եւ անկէ ետք` Ոեւէ անձ մասնաւոր օր մը կ'ապաշխարէ, եւ անկէ ետք` 
ապաշխարութապաշխարութապաշխարութապաշխարութեան ընթացքի մէջ կը մնայ: Ուստի, ոեան ընթացքի մէջ կը մնայ: Ուստի, ոեան ընթացքի մէջ կը մնայ: Ուստի, ոեան ընթացքի մէջ կը մնայ: Ուստի, ո´́́́չ չ չ չ ««««ես աես աես աես ա----
պաշխարած եմպաշխարած եմպաշխարած եմպաշխարած եմ»»»»    ըսելը սխալ է, եւ ոըսելը սխալ է, եւ ոըսելը սխալ է, եւ ոըսելը սխալ է, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ ««««ես ապաշխարուես ապաշխարուես ապաշխարուես ապաշխարութեան թեան թեան թեան 
ընթացքի մէջ եմընթացքի մէջ եմընթացքի մէջ եմընթացքի մէջ եմ»»»»    ըսելը սխալ է: ըսելը սխալ է: ըսելը սխալ է: ըսելը սխալ է: ««««Ապաշխարած եմԱպաշխարած եմԱպաշխարած եմԱպաշխարած եմ»»»»    ըսելով կը ըսելով կը ըսելով կը ըսելով կը 
հասկնանք այն մասնաւոր օրը, որուն ընթացքին տեղի ունեցաւ հասկնանք այն մասնաւոր օրը, որուն ընթացքին տեղի ունեցաւ հասկնանք այն մասնաւոր օրը, որուն ընթացքին տեղի ունեցաւ հասկնանք այն մասնաւոր օրը, որուն ընթացքին տեղի ունեցաւ 
մեր ապաշխարութիւնը, իսկ մեր ապաշխարութիւնը, իսկ մեր ապաշխարութիւնը, իսկ մեր ապաշխարութիւնը, իսկ ««««ապաշխարուապաշխարուապաշխարուապաշխարութեան ընթացքի թեան ընթացքի թեան ընթացքի թեան ընթացքի մէջ մէջ մէջ մէջ 
եմեմեմեմ»»»»    ըսելով կը հասկնանք մեր կեանքի ամբողջ տեւողութիւնը, ըսելով կը հասկնանք մեր կեանքի ամբողջ տեւողութիւնը, ըսելով կը հասկնանք մեր կեանքի ամբողջ տեւողութիւնը, ըսելով կը հասկնանք մեր կեանքի ամբողջ տեւողութիւնը, 
որուն ընթացքին կը մնանք ապաշորուն ընթացքին կը մնանք ապաշորուն ընթացքին կը մնանք ապաշորուն ընթացքին կը մնանք ապաշխարութեան վիճակին մէջ:խարութեան վիճակին մէջ:խարութեան վիճակին մէջ:խարութեան վիճակին մէջ:    

    
20202020) ) ) ) Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:    
    
Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր 

իրարմէ, բայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս իիրարմէ, բայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս իիրարմէ, բայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս իիրարմէ, բայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս ի´́́́նքնքնքնքն է որ ն է որ ն է որ ն է որ 
իրեն հաւատալու պարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատիրեն հաւատալու պարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատիրեն հաւատալու պարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատիրեն հաւատալու պարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատքի քի քի քի 
պարգեւը ստանալէ ետք՝ հաւատքով կպարգեւը ստանալէ ետք՝ հաւատքով կպարգեւը ստանալէ ետք՝ հաւատքով կպարգեւը ստանալէ ետք՝ հաւատքով կ’’’’ապաշխարենք, այն ապաշխարենք, այն ապաշխարենք, այն ապաշխարենք, այն 
յոյսով որ Տէրը խաչով իրագործած իր քաւութիւնը պիտի շնորհէ յոյսով որ Տէրը խաչով իրագործած իր քաւութիւնը պիտի շնորհէ յոյսով որ Տէրը խաչով իրագործած իր քաւութիւնը պիտի շնորհէ յոյսով որ Տէրը խաչով իրագործած իր քաւութիւնը պիտի շնորհէ 
մեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կմեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կմեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կմեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կ’’’’ուզէ ու կարող է ներել մեզի՝ ուզէ ու կարող է ներել մեզի՝ ուզէ ու կարող է ներել մեզի՝ ուզէ ու կարող է ներել մեզի՝ 
չենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւչենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւչենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւչենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւաաաա´́́́տքը կու գայ, եւ յետոտքը կու գայ, եւ յետոտքը կու գայ, եւ յետոտքը կու գայ, եւ յետո´́́́յ յ յ յ 
ապաշխարութիւնը:ապաշխարութիւնը:ապաշխարութիւնը:ապաշխարութիւնը:    

Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` ««««ապաշխարեցէք եւ հաւատացէքապաշխարեցէք եւ հաւատացէքապաշխարեցէք եւ հաւատացէքապաշխարեցէք եւ հաւատացէք»»»» ( ( ( (Մարկոս Մարկոս Մարկոս Մարկոս 
1.15: 1.15: 1.15: 1.15: Գործք 2.38, 20,21), ասիկա չի նշանակեր թէ ապաշխաԳործք 2.38, 20,21), ասիկա չի նշանակեր թէ ապաշխաԳործք 2.38, 20,21), ասիկա չի նշանակեր թէ ապաշխաԳործք 2.38, 20,21), ասիկա չի նշանակեր թէ ապաշխա----
րութիւնը հաւատքէն առաջ կու գայ: Հոս ըսել կ'ուզուի, որ պէտք րութիւնը հաւատքէն առաջ կու գայ: Հոս ըսել կ'ուզուի, որ պէտք րութիւնը հաւատքէն առաջ կու գայ: Հոս ըսել կ'ուզուի, որ պէտք րութիւնը հաւատքէն առաջ կու գայ: Հոս ըսել կ'ուզուի, որ պէտք 
է ապաշխարենք` հաւատալով որ Աստուած պիտի ներէ մեր է ապաշխարենք` հաւատալով որ Աստուած պիտի ներէ մեր է ապաշխարենք` հաւատալով որ Աստուած պիտի ներէ մեր է ապաշխարենք` հաւատալով որ Աստուած պիտի ներէ մեր 
մեղքեմեղքեմեղքեմեղքերը, կամ այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է հաւատանք որ րը, կամ այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է հաւատանք որ րը, կամ այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է հաւատանք որ րը, կամ այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է հաւատանք որ 
Աստուած պիտի ներէ մեր գործած բոլոր մեղքերը եթէ Աստուած պիտի ներէ մեր գործած բոլոր մեղքերը եթէ Աստուած պիտի ներէ մեր գործած բոլոր մեղքերը եթէ Աստուած պիտի ներէ մեր գործած բոլոր մեղքերը եթէ 
ապաշխարենք, ուստի՝ պէտք է սոյն հաւատքով ապաշխարենք:ապաշխարենք, ուստի՝ պէտք է սոյն հաւատքով ապաշխարենք:ապաշխարենք, ուստի՝ պէտք է սոյն հաւատքով ապաշխարենք:ապաշխարենք, ուստի՝ պէտք է սոյն հաւատքով ապաշխարենք:    

Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ 
Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ոՔրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ոՔրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ոՔրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ո´́́́չ չ չ չ 
ալ Քրալ Քրալ Քրալ Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հա----
ւատք կը սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի ւատք կը սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի ւատք կը սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի ւատք կը սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի տար ապաշխարութեան տար ապաշխարութեան տար ապաշխարութեան տար ապաշխարութեան 
((((օտար հեղինակօտար հեղինակօտար հեղինակօտար հեղինակ):):):):    



 88 

Եզրակացնենք տողով մը.Եզրակացնենք տողով մը.Եզրակացնենք տողով մը.Եզրակացնենք տողով մը.----    Մեր հաւատքը մեզ կ'առաջՄեր հաւատքը մեզ կ'առաջՄեր հաւատքը մեզ կ'առաջՄեր հաւատքը մեզ կ'առաջնորնորնորնոր----
դէ Քրիստոսի, իսկ մեր ապաշխարութիւնը` Քրիստոսի փրկուդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ապաշխարութիւնը` Քրիստոսի փրկուդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ապաշխարութիւնը` Քրիստոսի փրկուդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ապաշխարութիւնը` Քրիստոսի փրկու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    

    
21212121) ) ) ) Ապաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապԱպաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապԱպաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապԱպաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխարութենէն աշխարութենէն աշխարութենէն աշխարութենէն 

հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:    
    
Աստուածաշունչին մէջ շատ են այն համարները որոնք ցոյց Աստուածաշունչին մէջ շատ են այն համարները որոնք ցոյց Աստուածաշունչին մէջ շատ են այն համարները որոնք ցոյց Աստուածաշունչին մէջ շատ են այն համարները որոնք ցոյց 

կու տան, թէ փրկութիւնը ընդունած մէկը՝ դարձեակու տան, թէ փրկութիւնը ընդունած մէկը՝ դարձեակու տան, թէ փրկութիւնը ընդունած մէկը՝ դարձեակու տան, թէ փրկութիւնը ընդունած մէկը՝ դարձեա´́́́լ կրնայ իր լ կրնայ իր լ կրնայ իր լ կրնայ իր 
փրկութիւնը կորսնցնել.փրկութիւնը կորսնցնել.փրկութիւնը կորսնցնել.փրկութիւնը կորսնցնել.----    

1) 1) 1) 1) Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դեմասը այս աշխարհը Դեմասը այս աշխարհը Դեմասը այս աշխարհը Դեմասը այս աշխարհը 
նախընտրելով՝ զիս լքեց եւ Թեսանախընտրելով՝ զիս լքեց եւ Թեսանախընտրելով՝ զիս լքեց եւ Թեսանախընտրելով՝ զիս լքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացղոնիկէ գնացղոնիկէ գնացղոնիկէ գնաց»»»» ( ( ( (Բ.Տիմոթէոս Բ.Տիմոթէոս Բ.Տիմոթէոս Բ.Տիմոթէոս 
4.10): 4.10): 4.10): 4.10): Դեմասը Պօղոս առաքեալին գործակիցն էր (Փիլիմոն 24: Դեմասը Պօղոս առաքեալին գործակիցն էր (Փիլիմոն 24: Դեմասը Պօղոս առաքեալին գործակիցն էր (Փիլիմոն 24: Դեմասը Պօղոս առաքեալին գործակիցն էր (Փիլիմոն 24: 
Կողոսացիս 4.14): Դեմաս Քրիստոսի աւետարանը քարոզելէ Կողոսացիս 4.14): Դեմաս Քրիստոսի աւետարանը քարոզելէ Կողոսացիս 4.14): Դեմաս Քրիստոսի աւետարանը քարոզելէ Կողոսացիս 4.14): Դեմաս Քրիստոսի աւետարանը քարոզելէ 
ետք եւ շատեր փրկութեան բերելէ ետք՝ հեռացաւ Փրկիչէն ու ետք եւ շատեր փրկութեան բերելէ ետք՝ հեռացաւ Փրկիչէն ու ետք եւ շատեր փրկութեան բերելէ ետք՝ հեռացաւ Փրկիչէն ու ետք եւ շատեր փրկութեան բերելէ ետք՝ հեռացաւ Փրկիչէն ու 
փրկութենէն:փրկութենէն:փրկութենէն:փրկութենէն:    

2) 2) 2) 2) Պետրոս առաքեալ կՊետրոս առաքեալ կՊետրոս առաքեալ կՊետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Անոնք որոնք մեր Տէրն ու 
Փրկիչը՝ Փրկիչը՝ Փրկիչը՝ Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ աշխարհի պղծուՅիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ աշխարհի պղծուՅիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ աշխարհի պղծուՅիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ աշխարհի պղծու----
թիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծու----
թիւններուն մէջ կթիւններուն մէջ կթիւններուն մէջ կթիւններուն մէջ կ’’’’իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի 
գէշ կգէշ կգէշ կգէշ կ’’’’ըլլայ: Աւելի լաւ կըլլայ: Աւելի լաւ կըլլայ: Աւելի լաւ կըլլայ: Աւելի լաւ կ’’’’ըլլար՝ որ անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային ըլլար՝ որ անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային ըլլար՝ որ անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային ըլլար՝ որ անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային 
արդարութեան ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ հեռաարդարութեան ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ հեռաարդարութեան ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ հեռաարդարութեան ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ հեռանային նային նային նային 
իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը 
պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ առածները. պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ առածները. պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ առածները. պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ առածները. ““““Շունը Շունը Շունը Շունը 
իր փսխածին կը դառնայիր փսխածին կը դառնայիր փսխածին կը դառնայիր փսխածին կը դառնայ””””. . . . իսկ միւսը՝ իսկ միւսը՝ իսկ միւսը՝ իսկ միւսը՝ ““““Խոզը որքան ալ լուաս՝ Խոզը որքան ալ լուաս՝ Խոզը որքան ալ լուաս՝ Խոզը որքան ալ լուաս՝ 
տիղմին մէջ կը թաւալիտիղմին մէջ կը թաւալիտիղմին մէջ կը թաւալիտիղմին մէջ կը թաւալի””””»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 2.20Բ.Պետրոս 2.20Բ.Պետրոս 2.20Բ.Պետրոս 2.20----22): 22): 22): 22): Բնագիրին մէջ Բնագիրին մէջ Բնագիրին մէջ Բնագիրին մէջ 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««ճանչնալճանչնալճանչնալճանչնալ» » » » բառը տեսաբառը տեսաբառը տեսաբառը տեսական ճկան ճկան ճկան ճանաչողութեան անաչողութեան անաչողութեան անաչողութեան 
մասին չէ, այլ փոխադարձ, խորունկ, մտերիմ եւ ամբողջական մասին չէ, այլ փոխադարձ, խորունկ, մտերիմ եւ ամբողջական մասին չէ, այլ փոխադարձ, խորունկ, մտերիմ եւ ամբողջական մասին չէ, այլ փոխադարձ, խորունկ, մտերիմ եւ ամբողջական 
ճանաչողութեան մասին, ինչ որ ցոյց կու տայ գործածուած ճանաչողութեան մասին, ինչ որ ցոյց կու տայ գործածուած ճանաչողութեան մասին, ինչ որ ցոյց կու տայ գործածուած ճանաչողութեան մասին, ինչ որ ցոյց կու տայ գործածուած 
Յունարէն՝ Յունարէն՝ Յունարէն՝ Յունարէն՝ ««««ԷբիկնօսիսԷբիկնօսիսԷբիկնօսիսԷբիկնօսիս» » » » բառը: Նոյն բառը: Նոյն բառը: Նոյն բառը: Նոյն ««««ճանչնալճանչնալճանչնալճանչնալ» «» «» «» «էբիկնօսիսէբիկնօսիսէբիկնօսիսէբիկնօսիս» » » » 
բառը գործածուած կը գտնենք այլ տեղեր նաեւ (Եփեսացիս 4.13: բառը գործածուած կը գտնենք այլ տեղեր նաեւ (Եփեսացիս 4.13: բառը գործածուած կը գտնենք այլ տեղեր նաեւ (Եփեսացիս 4.13: բառը գործածուած կը գտնենք այլ տեղեր նաեւ (Եփեսացիս 4.13: 
Կողոսացիս 2.2: ՀռոմայեցիսԿողոսացիս 2.2: ՀռոմայեցիսԿողոսացիս 2.2: ՀռոմայեցիսԿողոսացիս 2.2: Հռոմայեցիս 1.28:  1.28:  1.28:  1.28: Ա.Տիմոթէոս 2.4): Յիշենք Ա.Տիմոթէոս 2.4): Յիշենք Ա.Տիմոթէոս 2.4): Յիշենք Ա.Տիմոթէոս 2.4): Յիշենք 
ասոնցմէ միայն առաջինը. ասոնցմէ միայն առաջինը. ասոնցմէ միայն առաջինը. ասոնցմէ միայն առաջինը. ««««Մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի Մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի Մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի Մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի 
ամբողջական միութեան եւ Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան. ամբողջական միութեան եւ Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան. ամբողջական միութեան եւ Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան. ամբողջական միութեան եւ Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան. 
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այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի չափահասութեան, այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի չափահասութեան, այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի չափահասութեան, այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի չափահասութեան, 
Քրիստոսի կատարՔրիստոսի կատարՔրիստոսի կատարՔրիստոսի կատարեալ նմանութեանեալ նմանութեանեալ նմանութեանեալ նմանութեան»»»»    ((((Եփեացիս 4.13): Շատ Եփեացիս 4.13): Շատ Եփեացիս 4.13): Շատ Եփեացիս 4.13): Շատ 
յստակ է որ հոս գործյստակ է որ հոս գործյստակ է որ հոս գործյստակ է որ հոս գործածուած ածուած ածուած ածուած ««««ճանաչողութիւնճանաչողութիւնճանաչողութիւնճանաչողութիւն» » » » բառը տեսական բառը տեսական բառը տեսական բառը տեսական 
ճանաչողուճանաչողուճանաչողուճանաչողութեան մասին չէ, այլ` հաւատքի չափահասութեան թեան մասին չէ, այլ` հաւատքի չափահասութեան թեան մասին չէ, այլ` հաւատքի չափահասութեան թեան մասին չէ, այլ` հաւատքի չափահասութեան 
արդիւնքը եղող ճանաչողութեան մասին:արդիւնքը եղող ճանաչողութեան մասին:արդիւնքը եղող ճանաչողութեան մասին:արդիւնքը եղող ճանաչողութեան մասին:    

3) 3) 3) 3) Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք որ անգամ մը լուսաԱնոնք որ անգամ մը լուսաԱնոնք որ անգամ մը լուսաԱնոնք որ անգամ մը լուսա----
ւորուելով մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ ւորուելով մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ ւորուելով մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ ւորուելով մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ 
Հոգիին հաղորդակից դառնալէ, Հոգիին հաղորդակից դառնալէ, Հոգիին հաղորդակից դառնալէ, Հոգիին հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշաԱստուծոյ բարի խօսքը ճաշաԱստուծոյ բարի խօսքը ճաշաԱստուծոյ բարի խօսքը ճաշա----
կելէ եւ հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճակելէ եւ հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճակելէ եւ հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճակելէ եւ հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակը շակը շակը շակը 
առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ 
երկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերելերկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերելերկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերելերկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերել»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 6.4Եբրայեցիս 6.4Եբրայեցիս 6.4Եբրայեցիս 6.4----6): 6): 6): 6): 
Այս համարը բացորոշապէս ցոյց կու տայ, թէ մարդ կրնայ Այս համարը բացորոշապէս ցոյց կու տայ, թէ մարդ կրնայ Այս համարը բացորոշապէս ցոյց կու տայ, թէ մարդ կրնայ Այս համարը բացորոշապէս ցոյց կու տայ, թէ մարդ կրնայ 
լուսաւորուիլ, լուսաւորուիլ, լուսաւորուիլ, լուսաւորուիլ, երկնային պարգեւներ ունենալ, Սուրբ Հոգիին երկնային պարգեւներ ունենալ, Սուրբ Հոգիին երկնային պարգեւներ ունենալ, Սուրբ Հոգիին երկնային պարգեւներ ունենալ, Սուրբ Հոգիին 
հաղորդակից դառնալ, Աստուծոյ խօսքը ճաշակել, հաղորդակից դառնալ, Աստուծոյ խօսքը ճաշակել, հաղորդակից դառնալ, Աստուծոյ խօսքը ճաշակել, հաղորդակից դառնալ, Աստուծոյ խօսքը ճաշակել, հանդերձեալ հանդերձեալ հանդերձեալ հանդերձեալ 
աշխարհի սքանչելիքներուն նախաաշխարհի սքանչելիքներուն նախաաշխարհի սքանչելիքներուն նախաաշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակըճաշակըճաշակըճաշակը    վայելել, եւ այս վայելել, եւ այս վայելել, եւ այս վայելել, եւ այս 
բոլորէն ետք՝ լքել իր հաւատքը: Նման մէկու մը բոլորէն ետք՝ լքել իր հաւատքը: Նման մէկու մը բոլորէն ետք՝ լքել իր հաւատքը: Նման մէկու մը բոլորէն ետք՝ լքել իր հաւատքը: Նման մէկու մը ««««վերջը իր վերջը իր վերջը իր վերջը իր 
նախկին վիճակէն աւելի գէշ կնախկին վիճակէն աւելի գէշ կնախկին վիճակէն աւելի գէշ կնախկին վիճակէն աւելի գէշ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 12.45: Մատթէոս 12.45: Մատթէոս 12.45: Մատթէոս 12.45: 
Ա.ՊետԱ.ՊետԱ.ՊետԱ.Պետրոս 2.20):րոս 2.20):րոս 2.20):րոս 2.20):    

4) 4) 4) 4) ««««Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ 
գիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ագիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ագիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ագիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ա´́́́լ լ լ լ 
չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէչի մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէչի մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէչի մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 10.26): Այս Եբրայեցիս 10.26): Այս Եբրայեցիս 10.26): Այս Եբրայեցիս 10.26): Այս 
համարը կը պարզէ, թէ մարդ կրնայ ճշմարտուհամարը կը պարզէ, թէ մարդ կրնայ ճշմարտուհամարը կը պարզէ, թէ մարդ կրնայ ճշմարտուհամարը կը պարզէ, թէ մարդ կրնայ ճշմարտութիւնը ընդունելէ թիւնը ընդունելէ թիւնը ընդունելէ թիւնը ընդունելէ 
ետք՝ գիտակցաբար մեղքի կեաետք՝ գիտակցաբար մեղքի կեաետք՝ գիտակցաբար մեղքի կեաետք՝ գիտակցաբար մեղքի կեանք ապրիլ եւ կորսնցնել իր նք ապրիլ եւ կորսնցնել իր նք ապրիլ եւ կորսնցնել իր նք ապրիլ եւ կորսնցնել իր 
փրկութիւնը:փրկութիւնը:փրկութիւնը:փրկութիւնը:    

5) 5) 5) 5) Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ արդարը իր արդարութենէն Եթէ արդարը իր արդարութենէն Եթէ արդարը իր արդարութենէն Եթէ արդարը իր արդարութենէն 
դառնայ ու ամբարիշտին ըրած բոլոր գարշութիւններուն պէս դառնայ ու ամբարիշտին ըրած բոլոր գարշութիւններուն պէս դառնայ ու ամբարիշտին ըրած բոլոր գարշութիւններուն պէս դառնայ ու ամբարիշտին ըրած բոլոր գարշութիւններուն պէս 
անօրէնութիւն գործէ, պիտի ապրի՞: Անոր ըրած արդար անօրէնութիւն գործէ, պիտի ապրի՞: Անոր ըրած արդար անօրէնութիւն գործէ, պիտի ապրի՞: Անոր ըրած արդար անօրէնութիւն գործէ, պիտի ապրի՞: Անոր ըրած արդար 
գործերէն ոգործերէն ոգործերէն ոգործերէն ո´́́́չ մէկը պիտի յիշուի. անիկա իր ըրած յանցանքին ու չ մէկը պիտի յիշուի. անիկա իր ըրած յանցանքին ու չ մէկը պիտի յիշուի. անիկա իր ըրած յանցանքին ու չ մէկը պիտի յիշուի. անիկա իր ըրած յանցանքին ու 
գործած մեղքին գործած մեղքին գործած մեղքին գործած մեղքին համար պիտի մեռնիհամար պիտի մեռնիհամար պիտի մեռնիհամար պիտի մեռնի»»»» ( ( ( (Եզեկիէլ 18.24): Այս Եզեկիէլ 18.24): Այս Եզեկիէլ 18.24): Այս Եզեկիէլ 18.24): Այս 
համարը ցոյց չի՞ տար որ Քրիստոսով արդարացած մարդը համարը ցոյց չի՞ տար որ Քրիստոսով արդարացած մարդը համարը ցոյց չի՞ տար որ Քրիստոսով արդարացած մարդը համարը ցոյց չի՞ տար որ Քրիստոսով արդարացած մարդը 
վերստին կրնայ հեռանալ իր արդարութենէն:վերստին կրնայ հեռանալ իր արդարութենէն:վերստին կրնայ հեռանալ իր արդարութենէն:վերստին կրնայ հեռանալ իր արդարութենէն:    

6) 6) 6) 6) Առաքեալը խօսքը ուղղելով Գաղատացիներուն՝ կԱռաքեալը խօսքը ուղղելով Գաղատացիներուն՝ կԱռաքեալը խօսքը ուղղելով Գաղատացիներուն՝ կԱռաքեալը խօսքը ուղղելով Գաղատացիներուն՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին 
պահանջքներո՞ւն կը դառնաքպահանջքներո՞ւն կը դառնաքպահանջքներո՞ւն կը դառնաքպահանջքներո՞ւն կը դառնաք»»»» ( ( ( (ԳաղաԳաղաԳաղաԳաղատացիս 3.3): Այս համարը տացիս 3.3): Այս համարը տացիս 3.3): Այս համարը տացիս 3.3): Այս համարը 
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ցոյց կու տայ թէ մարդիկ կրնան Սուրբ Հոգիով նոր կեանք մը ցոյց կու տայ թէ մարդիկ կրնան Սուրբ Հոգիով նոր կեանք մը ցոյց կու տայ թէ մարդիկ կրնան Սուրբ Հոգիով նոր կեանք մը ցոյց կու տայ թէ մարդիկ կրնան Սուրբ Հոգիով նոր կեանք մը 
սկսսկսսկսսկսիլ, բայց որոշ ժամանակ մը ետք թուիլ, բայց որոշ ժամանակ մը ետք թուիլ, բայց որոշ ժամանակ մը ետք թուիլ, բայց որոշ ժամանակ մը ետք թուլնալ եւ վերադառնալ լնալ եւ վերադառնալ լնալ եւ վերադառնալ լնալ եւ վերադառնալ 
իրենց նախկին կեանքին:իրենց նախկին կեանքին:իրենց նախկին կեանքին:իրենց նախկին կեանքին:    

7) 7) 7) 7) Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոՉըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոՉըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոՉըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համո----
զումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճճճճառովառովառովառով»»»»    
((((Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Այս համարը ցոյց չի՞ տար, որ Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Այս համարը ցոյց չի՞ տար, որ Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Այս համարը ցոյց չի՞ տար, որ Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Այս համարը ցոյց չի՞ տար, որ 
հաւատացեալներ կրնան խախտիլ իրենց հաւատքին մէջ՝ իրենց հաւատացեալներ կրնան խախտիլ իրենց հաւատքին մէջ՝ իրենց հաւատացեալներ կրնան խախտիլ իրենց հաւատքին մէջ՝ իրենց հաւատացեալներ կրնան խախտիլ իրենց հաւատքին մէջ՝ իրենց 
կրած նեղութիւններուն պատճառով:կրած նեղութիւններուն պատճառով:կրած նեղութիւններուն պատճառով:կրած նեղութիւններուն պատճառով:    

8) 8) 8) 8) ««««Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ 
չիյնայչիյնայչիյնայչիյնայ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 10.12: ՏեԱ.Կորնթացիս 10.12: ՏեԱ.Կորնթացիս 10.12: ՏեԱ.Կորնթացիս 10.12: Տե´́́́ս նաեւ` Բ.Պետրոս 3.17): Եթէ ս նաեւ` Բ.Պետրոս 3.17): Եթէ ս նաեւ` Բ.Պետրոս 3.17): Եթէ ս նաեւ` Բ.Պետրոս 3.17): Եթէ 
հաւահաւահաւահաւատացեալին համար իյնալու վախ չկայ, առաքեալը երբեք տացեալին համար իյնալու վախ չկայ, առաքեալը երբեք տացեալին համար իյնալու վախ չկայ, առաքեալը երբեք տացեալին համար իյնալու վախ չկայ, առաքեալը երբեք 
պիտի չզգուշացնէր իյնալէ:պիտի չզգուշացնէր իյնալէ:պիտի չզգուշացնէր իյնալէ:պիտի չզգուշացնէր իյնալէ:    

9) 9) 9) 9) Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ ««««այլեւս Քրիստոսի մաս այլեւս Քրիստոսի մաս այլեւս Քրիստոսի մաս այլեւս Քրիստոսի մաս 
կը կազմենք, եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք սկիզբէն մեր կը կազմենք, եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք սկիզբէն մեր կը կազմենք, եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք սկիզբէն մեր կը կազմենք, եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք սկիզբէն մեր 
ձեռք բերած վստահութիւնըձեռք բերած վստահութիւնըձեռք բերած վստահութիւնըձեռք բերած վստահութիւնը»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 3.14), ատիկա շատ Եբրայեցիս 3.14), ատիկա շատ Եբրայեցիս 3.14), ատիկա շատ Եբրայեցիս 3.14), ատիկա շատ 
յստակ ցոյց կու տայ, թէ կայստակ ցոյց կու տայ, թէ կայստակ ցոյց կու տայ, թէ կայստակ ցոյց կու տայ, թէ կարելիութիւն կայ որ րելիութիւն կայ որ րելիութիւն կայ որ րելիութիւն կայ որ ««««մինչեւ վերջ մինչեւ վերջ մինչեւ վերջ մինչեւ վերջ 
անխախտանխախտանխախտանխախտ» » » » չպահենք մեր հաւատքն ու վստահութիւնը չպահենք մեր հաւատքն ու վստահութիւնը չպահենք մեր հաւատքն ու վստահութիւնը չպահենք մեր հաւատքն ու վստահութիւնը 
Քրիստոսի հանդէպ:Քրիստոսի հանդէպ:Քրիստոսի հանդէպ:Քրիստոսի հանդէպ:    

10) 10) 10) 10) ««««Ով որ մինչեւ վերջը դիմանայ, անիկա պիտի փրկուիՈվ որ մինչեւ վերջը դիմանայ, անիկա պիտի փրկուիՈվ որ մինչեւ վերջը դիմանայ, անիկա պիտի փրկուիՈվ որ մինչեւ վերջը դիմանայ, անիկա պիտի փրկուի»»»»    
((((Մատթէոս 10.22): Այս խօսքը կը պարզէ որ մարդիկ պիտի ըլլան Մատթէոս 10.22): Այս խօսքը կը պարզէ որ մարդիկ պիտի ըլլան Մատթէոս 10.22): Այս խօսքը կը պարզէ որ մարդիկ պիտի ըլլան Մատթէոս 10.22): Այս խօսքը կը պարզէ որ մարդիկ պիտի ըլլան 
որոնք մինչեւ վերջը պիտի չդիմանան, իրենց հաւատքը պիտի որոնք մինչեւ վերջը պիտի չդիմանան, իրենց հաւատքը պիտի որոնք մինչեւ վերջը պիտի չդիմանան, իրենց հաւատքը պիտի որոնք մինչեւ վերջը պիտի չդիմանան, իրենց հաւատքը պիտի 
չպչպչպչպահեն:ահեն:ահեն:ահեն:    

11) 11) 11) 11) Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Ան որ ձեռքը մաճին կը դնէ եւ ետ կը Ան որ ձեռքը մաճին կը դնէ եւ ետ կը Ան որ ձեռքը մաճին կը դնէ եւ ետ կը Ան որ ձեռքը մաճին կը դնէ եւ ետ կը 
նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեաննայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեաննայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեաննայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեան»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.62): Ղուկաս 9.62): Ղուկաս 9.62): Ղուկաս 9.62): 
Յստակ է որ մարդիկ կրնան իրենց ձեռքը` իրենց փրկութեան Յստակ է որ մարդիկ կրնան իրենց ձեռքը` իրենց փրկութեան Յստակ է որ մարդիկ կրնան իրենց ձեռքը` իրենց փրկութեան Յստակ է որ մարդիկ կրնան իրենց ձեռքը` իրենց փրկութեան 
մաճին վրայ դնել եւ ետ նայիլ եւ կորսնցնել Աստուծոյ թագամաճին վրայ դնել եւ ետ նայիլ եւ կորսնցնել Աստուծոյ թագամաճին վրայ դնել եւ ետ նայիլ եւ կորսնցնել Աստուծոյ թագամաճին վրայ դնել եւ ետ նայիլ եւ կորսնցնել Աստուծոյ թագա----
ւորութիւնը: Յուդա Իսկարիոտացին իր ւորութիւնը: Յուդա Իսկարիոտացին իր ւորութիւնը: Յուդա Իսկարիոտացին իր ւորութիւնը: Յուդա Իսկարիոտացին իր ձեռքը արձեռքը արձեռքը արձեռքը արքայութեան քայութեան քայութեան քայութեան 
մաճին վրայ դնելէ ետք` մաճին վրայ դնելէ ետք` մաճին վրայ դնելէ ետք` մաճին վրայ դնելէ ետք` վերստին այդ մաճէն չհրաժարեցա՞ւ:վերստին այդ մաճէն չհրաժարեցա՞ւ:վերստին այդ մաճէն չհրաժարեցա՞ւ:վերստին այդ մաճէն չհրաժարեցա՞ւ:    

    
22222222) ) ) ) Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:    
    
ա) Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ա) Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ա) Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ա) Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն 

ազատելու համար, ոազատելու համար, ոազատելու համար, ոազատելու համար, ո´́́́չ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք չ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք չ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք չ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք 
մտնելու նպատակով. մենք պէտք է ապամտնելու նպատակով. մենք պէտք է ապամտնելու նպատակով. մենք պէտք է ապամտնելու նպատակով. մենք պէտք է ապաշխարենք, անոր շխարենք, անոր շխարենք, անոր շխարենք, անոր 
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համար որ վիրաւորած ենք սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք համար որ վիրաւորած ենք սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք համար որ վիրաւորած ենք սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք համար որ վիրաւորած ենք սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք 
մեզ անչափօրէն սիրող Փրկիչը:մեզ անչափօրէն սիրող Փրկիչը:մեզ անչափօրէն սիրող Փրկիչը:մեզ անչափօրէն սիրող Փրկիչը:    

բ) Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի բ) Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի բ) Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի բ) Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի 
լաւ է զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը: Եթէ մեր ապաշխալաւ է զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը: Եթէ մեր ապաշխալաւ է զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը: Եթէ մեր ապաշխալաւ է զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը: Եթէ մեր ապաշխա----
րութիւնը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արդիւնք է` աւելի շուտ րութիւնը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արդիւնք է` աւելի շուտ րութիւնը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արդիւնք է` աւելի շուտ րութիւնը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արդիւնք է` աւելի շուտ 
կրնանկրնանկրնանկրնանք աճիլ մեր հաւատքի ու հոգեւոր կեանքին մէջ:ք աճիլ մեր հաւատքի ու հոգեւոր կեանքին մէջ:ք աճիլ մեր հաւատքի ու հոգեւոր կեանքին մէջ:ք աճիլ մեր հաւատքի ու հոգեւոր կեանքին մէջ:    

գ) Ան որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշգ) Ան որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշգ) Ան որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշգ) Ան որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշ----
խարութիւն կխարութիւն կխարութիւն կխարութիւն կ’’’’ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր 
մէջէն կը հանէ դժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հասմէջէն կը հանէ դժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հասմէջէն կը հանէ դժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հասմէջէն կը հանէ դժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հաստատէ իր եւ տատէ իր եւ տատէ իր եւ տատէ իր եւ 
իր արքայութեան սէրը. բայց եթէ ժամանակի ընթացքին անկէ իր արքայութեան սէրը. բայց եթէ ժամանակի ընթացքին անկէ իր արքայութեան սէրը. բայց եթէ ժամանակի ընթացքին անկէ իր արքայութեան սէրը. բայց եթէ ժամանակի ընթացքին անկէ 
դուրս չգադուրս չգադուրս չգադուրս չգայ դժոխքի վախը` կը նշանակէ թէ ենթական իսկական յ դժոխքի վախը` կը նշանակէ թէ ենթական իսկական յ դժոխքի վախը` կը նշանակէ թէ ենթական իսկական յ դժոխքի վախը` կը նշանակէ թէ ենթական իսկական 
ապաշխարութիւն չէ ապրած, եւ չէ ճանչցած զԱստուած իբրեւ ապաշխարութիւն չէ ապրած, եւ չէ ճանչցած զԱստուած իբրեւ ապաշխարութիւն չէ ապրած, եւ չէ ճանչցած զԱստուած իբրեւ ապաշխարութիւն չէ ապրած, եւ չէ ճանչցած զԱստուած իբրեւ 
հայր: Որովհետեւ, եթէ իր եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող հայր: Որովհետեւ, եթէ իր եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող հայր: Որովհետեւ, եթէ իր եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող հայր: Որովհետեւ, եթէ իր եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող 
յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութիւն ըլլայ` վախն յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութիւն ըլլայ` վախն յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութիւն ըլլայ` վախն յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութիւն ըլլայ` վախն 
ու հոգը բոլորովին կը հեռանան իր սրտէն:ու հոգը բոլորովին կը հեռանան իր սրտէն:ու հոգը բոլորովին կը հեռանան իր սրտէն:ու հոգը բոլորովին կը հեռանան իր սրտէն:    

    
23232323) ) ) ) Ինչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարուԻնչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարուԻնչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարուԻնչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարութեան թեան թեան թեան 

հանդէպ ժխտական է:հանդէպ ժխտական է:հանդէպ ժխտական է:հանդէպ ժխտական է:    
    
Որովհետեւ կը տեսնեն թէ ինչպէս իրենք զիրենք ապաշՈրովհետեւ կը տեսնեն թէ ինչպէս իրենք զիրենք ապաշՈրովհետեւ կը տեսնեն թէ ինչպէս իրենք զիրենք ապաշՈրովհետեւ կը տեսնեն թէ ինչպէս իրենք զիրենք ապաշ----

խարած կոչող մարդիկը, կ'ապրին ու կը գործեն, կը խօսին ու կը խարած կոչող մարդիկը, կ'ապրին ու կը գործեն, կը խօսին ու կը խարած կոչող մարդիկը, կ'ապրին ու կը գործեն, կը խօսին ու կը խարած կոչող մարդիկը, կ'ապրին ու կը գործեն, կը խօսին ու կը 
մտածեն ճիշդ աշխարհիկ մարդոց պէս: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս մտածեն ճիշդ աշխարհիկ մարդոց պէս: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս մտածեն ճիշդ աշխարհիկ մարդոց պէս: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս մտածեն ճիշդ աշխարհիկ մարդոց պէս: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս 
առաքեալ, Քրիստոսի հետեւորդնեառաքեալ, Քրիստոսի հետեւորդնեառաքեալ, Քրիստոսի հետեւորդնեառաքեալ, Քրիստոսի հետեւորդներուն կը պատուիրէ այս րուն կը պատուիրէ այս րուն կը պատուիրէ այս րուն կը պատուիրէ այս 
աշխարհի մարդոց վարմունքը չընդօրիաշխարհի մարդոց վարմունքը չընդօրիաշխարհի մարդոց վարմունքը չընդօրիաշխարհի մարդոց վարմունքը չընդօրինակելնակելնակելնակել ( ( ( (ՀռոմայեՀռոմայեՀռոմայեՀռոմայեցիս 12.2), ցիս 12.2), ցիս 12.2), ցիս 12.2), 
եւ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած իեւ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած իեւ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած իեւ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած իրենց նախկին րենց նախկին րենց նախկին րենց նախկին 
ապրելակերպը մոռնալապրելակերպը մոռնալապրելակերպը մոռնալապրելակերպը մոռնալ ( ( ( (Եփեսացիս 4.22):Եփեսացիս 4.22):Եփեսացիս 4.22):Եփեսացիս 4.22):    

Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ ««««ես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմ» » » » ըսող մարդոց կեանքը ըսող մարդոց կեանքը ըսող մարդոց կեանքը ըսող մարդոց կեանքը 
կը դիտեն եւ չեն տեսներ որ անիկա բանով մը տակը դիտեն եւ չեն տեսներ որ անիկա բանով մը տակը դիտեն եւ չեն տեսներ որ անիկա բանով մը տակը դիտեն եւ չեն տեսներ որ անիկա բանով մը տարբեր է րբեր է րբեր է րբեր է 
աշխարհիկ մարդոց կեանքէն` ի՞նչպէս կրնայ իրենց կեցուածքը աշխարհիկ մարդոց կեանքէն` ի՞նչպէս կրնայ իրենց կեցուածքը աշխարհիկ մարդոց կեանքէն` ի՞նչպէս կրնայ իրենց կեցուածքը աշխարհիկ մարդոց կեանքէն` ի՞նչպէս կրնայ իրենց կեցուածքը 
դրական ըլլալ ապաշխարութեան հանդէպ:դրական ըլլալ ապաշխարութեան հանդէպ:դրական ըլլալ ապաշխարութեան հանդէպ:դրական ըլլալ ապաշխարութեան հանդէպ:    

Դրամասէր մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ որ ապաշԴրամասէր մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ որ ապաշԴրամասէր մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ որ ապաշԴրամասէր մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ որ ապաշ----
խարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ դրամասիխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ դրամասիխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ դրամասիխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ դրամասի----
րութիւն կը գտնէ:րութիւն կը գտնէ:րութիւն կը գտնէ:րութիւն կը գտնէ:    
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Ներող հոգի չունեցող մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզՆերող հոգի չունեցող մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզՆերող հոգի չունեցող մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզՆերող հոգի չունեցող մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ որ ուիլ որ ուիլ որ ուիլ որ 
ապաշխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ աններող ապաշխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ աններող ապաշխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ աններող ապաշխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ աններող 
հոգի կը տեսնէ:հոգի կը տեսնէ:հոգի կը տեսնէ:հոգի կը տեսնէ:    

Միայն անունով քրիստոնեայ եղողը, երբ կը տեսնէ որ Միայն անունով քրիստոնեայ եղողը, երբ կը տեսնէ որ Միայն անունով քրիստոնեայ եղողը, երբ կը տեսնէ որ Միայն անունով քրիստոնեայ եղողը, երբ կը տեսնէ որ 
ապաշխարած անձն ալ միայն անունով ապաշխարած է` ապաշխարած անձն ալ միայն անունով ապաշխարած է` ապաշխարած անձն ալ միայն անունով ապաշխարած է` ապաշխարած անձն ալ միայն անունով ապաշխարած է` 
ի՞նչպէս կրնայ հաւատալ անոր ապաշխարութեան: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հաւատալ անոր ապաշխարութեան: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հաւատալ անոր ապաշխարութեան: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հաւատալ անոր ապաշխարութեան: Քրիստոս 
կը խօսի միայն անունով ողջ, բայց իրակկը խօսի միայն անունով ողջ, բայց իրակկը խօսի միայն անունով ողջ, բայց իրակկը խօսի միայն անունով ողջ, բայց իրականութեան մէջ մեռած անութեան մէջ մեռած անութեան մէջ մեռած անութեան մէջ մեռած 
քրիստոնեաներու մասին (Յայտնութիւն 3.1): Պօղոս առաքեալ քրիստոնեաներու մասին (Յայտնութիւն 3.1): Պօղոս առաքեալ քրիստոնեաներու մասին (Յայտնութիւն 3.1): Պօղոս առաքեալ քրիստոնեաներու մասին (Յայտնութիւն 3.1): Պօղոս առաքեալ 
կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները փորձելու ու քննելու կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները փորձելու ու քննելու կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները փորձելու ու քննելու կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները փորձելու ու քննելու 
իրենք զիրենք, տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուսի իրենք զիրենք, տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուսի իրենք զիրենք, տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուսի իրենք զիրենք, տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուսի 
ներկայութիւնը կը զգա՞ն իրենց ներսիդին, թէ պարզապէս իր ներկայութիւնը կը զգա՞ն իրենց ներսիդին, թէ պարզապէս իր ներկայութիւնը կը զգա՞ն իրենց ներսիդին, թէ պարզապէս իր ներկայութիւնը կը զգա՞ն իրենց ներսիդին, թէ պարզապէս իր 
անունը կը կրեն (Բ.Կորնթացիս 1անունը կը կրեն (Բ.Կորնթացիս 1անունը կը կրեն (Բ.Կորնթացիս 1անունը կը կրեն (Բ.Կորնթացիս 13.5):3.5):3.5):3.5):    

Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք ««««ապաշխարածապաշխարածապաշխարածապաշխարած» » » » մարդիկ կ'ուզեն որ ուրիշնեմարդիկ կ'ուզեն որ ուրիշնեմարդիկ կ'ուզեն որ ուրիշնեմարդիկ կ'ուզեն որ ուրիշներուն րուն րուն րուն 
կեցուածքը դրական ըլլայ ապաշխարութեան հանդէպ, պէտք կեցուածքը դրական ըլլայ ապաշխարութեան հանդէպ, պէտք կեցուածքը դրական ըլլայ ապաշխարութեան հանդէպ, պէտք կեցուածքը դրական ըլլայ ապաշխարութեան հանդէպ, պէտք է է է է 
ճշմարիտ ապաշխարութեան կեանք ապրին, պէտք է իրենց ճշմարիտ ապաշխարութեան կեանք ապրին, պէտք է իրենց ճշմարիտ ապաշխարութեան կեանք ապրին, պէտք է իրենց ճշմարիտ ապաշխարութեան կեանք ապրին, պէտք է իրենց 
կեանքի ընթացքը` տարբեր ըլլայ աշխարհիկ մարդոց կեանքի կեանքի ընթացքը` տարբեր ըլլայ աշխարհիկ մարդոց կեանքի կեանքի ընթացքը` տարբեր ըլլայ աշխարհիկ մարդոց կեանքի կեանքի ընթացքը` տարբեր ըլլայ աշխարհիկ մարդոց կեանքի 
ընթացքէն, պէտք է հեռանան հպարտութենէն եւ ընտրընթացքէն, պէտք է հեռանան հպարտութենէն եւ ընտրընթացքէն, պէտք է հեռանան հպարտութենէն եւ ընտրընթացքէն, պէտք է հեռանան հպարտութենէն եւ ընտրեն են են են 
հեզութեան ճամբան, պէտք է հեռանան դրամասիհեզութեան ճամբան, պէտք է հեռանան դրամասիհեզութեան ճամբան, պէտք է հեռանան դրամասիհեզութեան ճամբան, պէտք է հեռանան դրամասիրութենէն եւ րութենէն եւ րութենէն եւ րութենէն եւ 
ընտրեն ողորմութեան ճամբան, պէտք է իրենց ուշադրութիւնը ընտրեն ողորմութեան ճամբան, պէտք է իրենց ուշադրութիւնը ընտրեն ողորմութեան ճամբան, պէտք է իրենց ուշադրութիւնը ընտրեն ողորմութեան ճամբան, պէտք է իրենց ուշադրութիւնը 
հեռացնեն երկրաւորէն ու կեդրոնացնեն երկնայինին վրայ հեռացնեն երկրաւորէն ու կեդրոնացնեն երկնայինին վրայ հեռացնեն երկրաւորէն ու կեդրոնացնեն երկնայինին վրայ հեռացնեն երկրաւորէն ու կեդրոնացնեն երկնայինին վրայ 
((((Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1----2), 2), 2), 2), պէտք է սիրով ու հետաքրքրութեամբ պէտք է սիրով ու հետաքրքրութեամբ պէտք է սիրով ու հետաքրքրութեամբ պէտք է սիրով ու հետաքրքրութեամբ 
կարդան Աստուծոյ Խօսքը եւ խօսին ուրիշներուն հկարդան Աստուծոյ Խօսքը եւ խօսին ուրիշներուն հկարդան Աստուծոյ Խօսքը եւ խօսին ուրիշներուն հկարդան Աստուծոյ Խօսքը եւ խօսին ուրիշներուն հաւատքը աւատքը աւատքը աւատքը 
ամրապնդող խօսքեր միայն (Եփեսաամրապնդող խօսքեր միայն (Եփեսաամրապնդող խօսքեր միայն (Եփեսաամրապնդող խօսքեր միայն (Եփեսացիս 4.29), ահա այն ատեն ցիս 4.29), ահա այն ատեն ցիս 4.29), ահա այն ատեն ցիս 4.29), ահա այն ատեն 
միայն մարդիկ պիտի սկսին հաւամիայն մարդիկ պիտի սկսին հաւամիայն մարդիկ պիտի սկսին հաւամիայն մարդիկ պիտի սկսին հաւատալ մեր քարոզած Քրիստոտալ մեր քարոզած Քրիստոտալ մեր քարոզած Քրիստոտալ մեր քարոզած Քրիստո----
սին, եւ անոր յանձնուելու փափաք պիտի ունենան:սին, եւ անոր յանձնուելու փափաք պիտի ունենան:սին, եւ անոր յանձնուելու փափաք պիտի ունենան:սին, եւ անոր յանձնուելու փափաք պիտի ունենան:    

    
24242424))))    Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաՄէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաՄէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաՄէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմա----

ձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞    թէ թէ թէ թէ ապաշապաշապաշապաշ----
խարած է:խարած է:խարած է:խարած է:    

    
Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ հեզ, հեզ, հեզ, հեզ, 

մեղմախօս, մեղմաձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն անձի մը, մեղմախօս, մեղմաձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն անձի մը, մեղմախօս, մեղմաձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն անձի մը, մեղմախօս, մեղմաձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն անձի մը, 
անմիջապէս կը մտածեն որ անիկա ապաշխարած անձ մըն է: Եւ անմիջապէս կը մտածեն որ անիկա ապաշխարած անձ մըն է: Եւ անմիջապէս կը մտածեն որ անիկա ապաշխարած անձ մըն է: Եւ անմիջապէս կը մտածեն որ անիկա ապաշխարած անձ մըն է: Եւ 
սակայն, ապաշխարութիւն եւ մարդկային բնասակայն, ապաշխարութիւն եւ մարդկային բնասակայն, ապաշխարութիւն եւ մարդկային բնասակայն, ապաշխարութիւն եւ մարդկային բնաւորութիւն երկու ւորութիւն երկու ւորութիւն երկու ւորութիւն երկու 
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տարբեր բաներ են: Եթէ մէտարբեր բաներ են: Եթէ մէտարբեր բաներ են: Եթէ մէտարբեր բաներ են: Եթէ մէկը բնաւորուկը բնաւորուկը բնաւորուկը բնաւորութեամբ հեզ ու ժպտուն է` թեամբ հեզ ու ժպտուն է` թեամբ հեզ ու ժպտուն է` թեամբ հեզ ու ժպտուն է` 
չի նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ ազնիւ ու համեստ է` չի չի նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ ազնիւ ու համեստ է` չի չի նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ ազնիւ ու համեստ է` չի չի նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ ազնիւ ու համեստ է` չի 
նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ մեղմաձայն ու քիչ խօսող է` նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ մեղմաձայն ու քիչ խօսող է` նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ մեղմաձայն ու քիչ խօսող է` նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ մեղմաձայն ու քիչ խօսող է` 
չի նշանակեր թէ ապաշխաչի նշանակեր թէ ապաշխաչի նշանակեր թէ ապաշխաչի նշանակեր թէ ապաշխարած է:րած է:րած է:րած է:    

Բնաւորութեամբ ազնիւ, հեզ ու համեստ ըլլալը ուրիշ բան Բնաւորութեամբ ազնիւ, հեզ ու համեստ ըլլալը ուրիշ բան Բնաւորութեամբ ազնիւ, հեզ ու համեստ ըլլալը ուրիշ բան Բնաւորութեամբ ազնիւ, հեզ ու համեստ ըլլալը ուրիշ բան 
է, ապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բան:է, ապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բան:է, ապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բան:է, ապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բան:    Բնաւորութեամբ ազնիւ ու Բնաւորութեամբ ազնիւ ու Բնաւորութեամբ ազնիւ ու Բնաւորութեամբ ազնիւ ու 
հանդարտ եղողը չէ որ երկինք պիտի մտնէ, այլ` Յիսուսին հանդարտ եղողը չէ որ երկինք պիտի մտնէ, այլ` Յիսուսին հանդարտ եղողը չէ որ երկինք պիտի մտնէ, այլ` Յիսուսին հանդարտ եղողը չէ որ երկինք պիտի մտնէ, այլ` Յիսուսին 
նուիրուած եւ անոր արիւնով սրբուած անձը: Բարի ու բարեգործ նուիրուած եւ անոր արիւնով սրբուած անձը: Բարի ու բարեգործ նուիրուած եւ անոր արիւնով սրբուած անձը: Բարի ու բարեգործ նուիրուած եւ անոր արիւնով սրբուած անձը: Բարի ու բարեգործ 
անձը փրկութիւնը պիտի չժառանգէ` եթէ երբեք չունի Քրիսանձը փրկութիւնը պիտի չժառանգէ` եթէ երբեք չունի Քրիսանձը փրկութիւնը պիտի չժառանգէ` եթէ երբեք չունի Քրիսանձը փրկութիւնը պիտի չժառանգէ` եթէ երբեք չունի Քրիս----
տոսը իր սրտին մէջ: Հետեւաբար, մարդկային բնաւորութեան տոսը իր սրտին մէջ: Հետեւաբար, մարդկային բնաւորութեան տոսը իր սրտին մէջ: Հետեւաբար, մարդկային բնաւորութեան տոսը իր սրտին մէջ: Հետեւաբար, մարդկային բնաւորութեան 
արտայայտութիւնը եղարտայայտութիւնը եղարտայայտութիւնը եղարտայայտութիւնը եղող գիծերու վրայ հիմնուելով ըսել թէ ոող գիծերու վրայ հիմնուելով ըսել թէ ոող գիծերու վրայ հիմնուելով ըսել թէ ոող գիծերու վրայ հիմնուելով ըսել թէ ո´́́́վ վ վ վ 
ապաշխարած է եւ ոապաշխարած է եւ ոապաշխարած է եւ ոապաշխարած է եւ ո´́́́վ չէ ապաշխավ չէ ապաշխավ չէ ապաշխավ չէ ապաշխարած` սխալ է:րած` սխալ է:րած` սխալ է:րած` սխալ է:    

    
25252525) ) ) ) Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք 

կը կարծեն որ ապաշխարած են:կը կարծեն որ ապաշխարած են:կը կարծեն որ ապաշխարած են:կը կարծեն որ ապաշխարած են:    
    
Հարցումին պատասխանելու համար կարելի է տասնեակ Հարցումին պատասխանելու համար կարելի է տասնեակ Հարցումին պատասխանելու համար կարելի է տասնեակ Հարցումին պատասխանելու համար կարելի է տասնեակ 

երեւոյթներու անդրադառնալ: Կը բաւարարուիմ անոնցմէերեւոյթներու անդրադառնալ: Կը բաւարարուիմ անոնցմէերեւոյթներու անդրադառնալ: Կը բաւարարուիմ անոնցմէերեւոյթներու անդրադառնալ: Կը բաւարարուիմ անոնցմէ 12  12  12  12 
հատը յիշելով.հատը յիշելով.հատը յիշելով.հատը յիշելով.----    

ա) Կան անձեր որոնք կը հեռանան որոշ մեղքերէ միայն եւ ա) Կան անձեր որոնք կը հեռանան որոշ մեղքերէ միայն եւ ա) Կան անձեր որոնք կը հեռանան որոշ մեղքերէ միայն եւ ա) Կան անձեր որոնք կը հեռանան որոշ մեղքերէ միայն եւ 
ոոոո´́́́չ թէ բոլոր մեղքերէն, եւ կը խորհին որ ատիկա ապաշչ թէ բոլոր մեղքերէն, եւ կը խորհին որ ատիկա ապաշչ թէ բոլոր մեղքերէն, եւ կը խորհին որ ատիկա ապաշչ թէ բոլոր մեղքերէն, եւ կը խորհին որ ատիկա ապաշ----
խարութիւն է: Ապաշխարութիւնը սակայն, մեր բոլոխարութիւն է: Ապաշխարութիւնը սակայն, մեր բոլոխարութիւն է: Ապաշխարութիւնը սակայն, մեր բոլոխարութիւն է: Ապաշխարութիւնը սակայն, մեր բոլո´́́́ր մեղր մեղր մեղր մեղքերը քերը քերը քերը 
Տիրոջ յանձնելն է, եւ ոՏիրոջ յանձնելն է, եւ ոՏիրոջ յանձնելն է, եւ ոՏիրոջ յանձնելն է, եւ ո´́́́չ թէ միայն կարգ մը մեղքեր: չ թէ միայն կարգ մը մեղքեր: չ թէ միայն կարգ մը մեղքեր: չ թէ միայն կարգ մը մեղքեր: օտար օտար օտար օտար 
հեղինակհեղինակհեղինակհեղինակ    մը մը մը մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««ԿրնայԿրնայԿրնայԿրնայ    ըլլալ ապաշխարես ընդհանուր ըլլալ ապաշխարես ընդհանուր ըլլալ ապաշխարես ընդհանուր ըլլալ ապաշխարես ընդհանուր 
կերպով, բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն համար կերպով, բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն համար կերպով, բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն համար կերպով, բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն համար 
որոնք քեզ ստրկացուցած ենորոնք քեզ ստրկացուցած ենորոնք քեզ ստրկացուցած ենորոնք քեզ ստրկացուցած են»:»:»:»:    

բ) Կան անձեր որոնք աղօթքի կամ պաշտամունքի պաբ) Կան անձեր որոնք աղօթքի կամ պաշտամունքի պաբ) Կան անձեր որոնք աղօթքի կամ պաշտամունքի պաբ) Կան անձեր որոնք աղօթքի կամ պաշտամունքի պահուն հուն հուն հուն 
որոշ հոգեւոր ապրումներ ու զգացումներ կ'ունենան, եւ կը որոշ հոգեւոր ապրումներ ու զգացումներ կ'ունենան, եւ կը որոշ հոգեւոր ապրումներ ու զգացումներ կ'ունենան, եւ կը որոշ հոգեւոր ապրումներ ու զգացումներ կ'ունենան, եւ կը 
խորհին որ ատիկա ապաշխարութիւն է: Ապաշխարուխորհին որ ատիկա ապաշխարութիւն է: Ապաշխարուխորհին որ ատիկա ապաշխարութիւն է: Ապաշխարուխորհին որ ատիկա ապաշխարութիւն է: Ապաշխարութիթիթիթիւնը ւնը ւնը ւնը 
սակայն, ապրում ու զգացում ըլլալէ առաջ` կեասակայն, ապրում ու զգացում ըլլալէ առաջ` կեասակայն, ապրում ու զգացում ըլլալէ առաջ` կեասակայն, ապրում ու զգացում ըլլալէ առաջ` կեա´́́́նք է, Յիսուսի նք է, Յիսուսի նք է, Յիսուսի նք է, Յիսուսի 
գործնական սիրով լեցուն եղող կեանք:գործնական սիրով լեցուն եղող կեանք:գործնական սիրով լեցուն եղող կեանք:գործնական սիրով լեցուն եղող կեանք:    

գ) Կան անձեր որոնք ուրիշի մը ներկայութեան կամ ուրիշի գ) Կան անձեր որոնք ուրիշի մը ներկայութեան կամ ուրիշի գ) Կան անձեր որոնք ուրիշի մը ներկայութեան կամ ուրիշի գ) Կան անձեր որոնք ուրիշի մը ներկայութեան կամ ուրիշի 
մը ետեւէն կրկնելով կ'ըսեն` մը ետեւէն կրկնելով կ'ըսեն` մը ետեւէն կրկնելով կ'ըսեն` մը ետեւէն կրկնելով կ'ըսեն` ««««ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, կեանքս քեզի կը վ Տէր, կեանքս քեզի կը վ Տէր, կեանքս քեզի կը վ Տէր, կեանքս քեզի կը 
յանձնեմյանձնեմյանձնեմյանձնեմ»,»,»,»,    եւ ատիկա ընելէ ետք` իրենք զիրենք ապաշխարած եւ ատիկա ընելէ ետք` իրենք զիրենք ապաշխարած եւ ատիկա ընելէ ետք` իրենք զիրենք ապաշխարած եւ ատիկա ընելէ ետք` իրենք զիրենք ապաշխարած 
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կըկըկըկը    սեպեն, եւ սակայն, ատիկա բերնիսեպեն, եւ սակայն, ատիկա բերնիսեպեն, եւ սակայն, ատիկա բերնիսեպեն, եւ սակայն, ատիկա բերնի´ ´ ´ ´ խօսք է միայն եւ ոխօսք է միայն եւ ոխօսք է միայն եւ ոխօսք է միայն եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
սրտի խօսք: Այսպիսիները խօսքով ապաշսրտի խօսք: Այսպիսիները խօսքով ապաշսրտի խօսք: Այսպիսիները խօսքով ապաշսրտի խօսք: Այսպիսիները խօսքով ապաշխարողներ են ոխարողներ են ոխարողներ են ոխարողներ են ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
գործնապէս:գործնապէս:գործնապէս:գործնապէս:    

դ) Կան անձեր որոնք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթան եւ դ) Կան անձեր որոնք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթան եւ դ) Կան անձեր որոնք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթան եւ դ) Կան անձեր որոնք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթան եւ 
սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, եւ կը խորհին որ ատիկա սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, եւ կը խորհին որ ատիկա սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, եւ կը խորհին որ ատիկա սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, եւ կը խորհին որ ատիկա 
ապաշխարութիւն է: Եւ սակայն, մէկը կապաշխարութիւն է: Եւ սակայն, մէկը կապաշխարութիւն է: Եւ սակայն, մէկը կապաշխարութիւն է: Եւ սակայն, մէկը կրնայ ամէն Կիրակի րնայ ամէն Կիրակի րնայ ամէն Կիրակի րնայ ամէն Կիրակի 
եկեղեցի երթալ ու ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ եկեղեցի երթալ ու ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ եկեղեցի երթալ ու ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ եկեղեցի երթալ ու ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ 
առանց ապաշխարած ըլլալու եւ առանց Քրիստոսը ճանչնալու: առանց ապաշխարած ըլլալու եւ առանց Քրիստոսը ճանչնալու: առանց ապաշխարած ըլլալու եւ առանց Քրիստոսը ճանչնալու: առանց ապաշխարած ըլլալու եւ առանց Քրիստոսը ճանչնալու: 
ՉիՉիՉիՉի´ ´ ´ ´ բաւեր եկեղեցի գալը, պէտք է եկեղեցւոյ Գլուբաւեր եկեղեցի գալը, պէտք է եկեղեցւոյ Գլուբաւեր եկեղեցի գալը, պէտք է եկեղեցւոյ Գլուբաւեր եկեղեցի գալը, պէտք է եկեղեցւոյ Գլուխին` խին` խին` խին` 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ գալ, եւ զայն հռչակել գլուխը մեր կեանքին: Չիգալ, եւ զայն հռչակել գլուխը մեր կեանքին: Չիգալ, եւ զայն հռչակել գլուխը մեր կեանքին: Չիգալ, եւ զայն հռչակել գլուխը մեր կեանքին: Չի´ ´ ´ ´ 
բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը, պէտք է ամենօրստանալը, պէտք է ամենօրստանալը, պէտք է ամենօրստանալը, պէտք է ամենօրեայ եայ եայ եայ 
դրութեամբ հաղորդութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ:դրութեամբ հաղորդութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ:դրութեամբ հաղորդութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ:դրութեամբ հաղորդութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ:    

ե) Կան անձեր որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն ու ողորե) Կան անձեր որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն ու ողորե) Կան անձեր որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն ու ողորե) Կան անձեր որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն ու ողոր----
մութիւն կու տան, եւ ասոնք սքանչելի բաներ են, եւ սակայն, մութիւն կու տան, եւ ասոնք սքանչելի բաներ են, եւ սակայն, մութիւն կու տան, եւ ասոնք սքանչելի բաներ են, եւ սակայն, մութիւն կու տան, եւ ասոնք սքանչելի բաներ են, եւ սակայն, 
բարեգործութիւն ընելը եւ ողորմութիւն տալը մեզի օգուտ մը չեն բարեգործութիւն ընելը եւ ողորմութիւն տալը մեզի օգուտ մը չեն բարեգործութիւն ընելը եւ ողորմութիւն տալը մեզի օգուտ մը չեն բարեգործութիւն ընելը եւ ողորմութիւն տալը մեզի օգուտ մը չեն 
բերեր եթէ երբեք չենք բերեր եթէ երբեք չենք բերեր եթէ երբեք չենք բերեր եթէ երբեք չենք ապաշխարած եապաշխարած եապաշխարած եապաշխարած եււււ    մեր կեանքը` կեանքի մեր կեանքը` կեանքի մեր կեանքը` կեանքի մեր կեանքը` կեանքի 
Տիրոջ ու Տուիչին չենք յանձնած:Տիրոջ ու Տուիչին չենք յանձնած:Տիրոջ ու Տուիչին չենք յանձնած:Տիրոջ ու Տուիչին չենք յանձնած:    

զ) Կան անձեր որոնք կը կռուին մեղքին դէմ` ոզ) Կան անձեր որոնք կը կռուին մեղքին դէմ` ոզ) Կան անձեր որոնք կը կռուին մեղքին դէմ` ոզ) Կան անձեր որոնք կը կռուին մեղքին դէմ` ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ կը սիրեն զԱստուած եւ ոորովհետեւ կը սիրեն զԱստուած եւ ոորովհետեւ կը սիրեն զԱստուած եւ ոորովհետեւ կը սիրեն զԱստուած եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ կ'անչ թէ որովհետեւ կ'անչ թէ որովհետեւ կ'անչ թէ որովհետեւ կ'ան----
դրադառնան թէ մեղքը կը վիրաւորէ զԱստուած, այլ` որովդրադառնան թէ մեղքը կը վիրաւորէ զԱստուած, այլ` որովդրադառնան թէ մեղքը կը վիրաւորէ զԱստուած, այլ` որովդրադառնան թէ մեղքը կը վիրաւորէ զԱստուած, այլ` որով----
հետեւ կը հաւատան որ եթէ իրենք բարոյապէս մհետեւ կը հաւատան որ եթէ իրենք բարոյապէս մհետեւ կը հաւատան որ եթէ իրենք բարոյապէս մհետեւ կը հաւատան որ եթէ իրենք բարոյապէս մաքուր ըլլան` աքուր ըլլան` աքուր ըլլան` աքուր ըլլան` 
արքայութիւն պիտի մտնեն: Ասոնք չեն անդրադառարքայութիւն պիտի մտնեն: Ասոնք չեն անդրադառարքայութիւն պիտի մտնեն: Ասոնք չեն անդրադառարքայութիւն պիտի մտնեն: Ասոնք չեն անդրադառնար որ մեղք նար որ մեղք նար որ մեղք նար որ մեղք 
չգործելը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Անմեղը` չգործելը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Անմեղը` չգործելը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Անմեղը` չգործելը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Անմեղը` 
Քրիստոս ինք: Մեղքի դէմ կռուիլը ու անոր յաղթելը օգուտ մը չի Քրիստոս ինք: Մեղքի դէմ կռուիլը ու անոր յաղթելը օգուտ մը չի Քրիստոս ինք: Մեղքի դէմ կռուիլը ու անոր յաղթելը օգուտ մը չի Քրիստոս ինք: Մեղքի դէմ կռուիլը ու անոր յաղթելը օգուտ մը չի 
բերեր մեզի, եթէ երբեք ատիկա Քրիստոսով չէ սրբուած: Մենք բերեր մեզի, եթէ երբեք ատիկա Քրիստոսով չէ սրբուած: Մենք բերեր մեզի, եթէ երբեք ատիկա Քրիստոսով չէ սրբուած: Մենք բերեր մեզի, եթէ երբեք ատիկա Քրիստոսով չէ սրբուած: Մենք 
պէտք է կռուինք մեղքին դպէտք է կռուինք մեղքին դպէտք է կռուինք մեղքին դպէտք է կռուինք մեղքին դէմ` ոէմ` ոէմ` ոէմ` ո´́́́չ թէ որովհետեւ միայն մեզ կը չ թէ որովհետեւ միայն մեզ կը չ թէ որովհետեւ միայն մեզ կը չ թէ որովհետեւ միայն մեզ կը 
վիրաւորէ, այլ նաեւ ու մանաւանդ` որովհետեւ կը վիրաւորէ վիրաւորէ, այլ նաեւ ու մանաւանդ` որովհետեւ կը վիրաւորէ վիրաւորէ, այլ նաեւ ու մանաւանդ` որովհետեւ կը վիրաւորէ վիրաւորէ, այլ նաեւ ու մանաւանդ` որովհետեւ կը վիրաւորէ 
զԱստուած:զԱստուած:զԱստուած:զԱստուած:    Օտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակՕտար հեղինակ    մը մը մը մը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Թող ապաշխարութեամբ Թող ապաշխարութեամբ Թող ապաշխարութեամբ Թող ապաշխարութեամբ 
իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝ որոնցմով ես կոտրած եմ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝ որոնցմով ես կոտրած եմ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝ որոնցմով ես կոտրած եմ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝ որոնցմով ես կոտրած եմ 
Աստուծոյ սիրտըԱստուծոյ սիրտըԱստուծոյ սիրտըԱստուծոյ սիրտը»:»:»:»:    

է) Կան անձեր որոնք հրապարակային կերպով կը է) Կան անձեր որոնք հրապարակային կերպով կը է) Կան անձեր որոնք հրապարակային կերպով կը է) Կան անձեր որոնք հրապարակային կերպով կը խօսին խօսին խօսին խօսին 
Քրիստոսի մասին եւ անոր փրկութիւնը կ'աւետեն, եւ այդ ձեւով Քրիստոսի մասին եւ անոր փրկութիւնը կ'աւետեն, եւ այդ ձեւով Քրիստոսի մասին եւ անոր փրկութիւնը կ'աւետեն, եւ այդ ձեւով Քրիստոսի մասին եւ անոր փրկութիւնը կ'աւետեն, եւ այդ ձեւով 
իրենք զիրենք կը համոզեն թէ ապաշխարողներու խումբին մաս իրենք զիրենք կը համոզեն թէ ապաշխարողներու խումբին մաս իրենք զիրենք կը համոզեն թէ ապաշխարողներու խումբին մաս իրենք զիրենք կը համոզեն թէ ապաշխարողներու խումբին մաս 
կը կազմեն: Այսպիսիները, որոնք հրապարակը կազմեն: Այսպիսիները, որոնք հրապարակը կազմեն: Այսպիսիները, որոնք հրապարակը կազմեն: Այսպիսիները, որոնք հրապարակային կերպով կը կային կերպով կը կային կերպով կը կային կերպով կը 
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խօսին Քրիստոսի մասին, իրենց առանձխօսին Քրիստոսի մասին, իրենց առանձխօսին Քրիստոսի մասին, իրենց առանձխօսին Քրիստոսի մասին, իրենց առանձնութեան մէջ երբեք չեն նութեան մէջ երբեք չեն նութեան մէջ երբեք չեն նութեան մէջ երբեք չեն 
փնտռեր Տիրոջ ներկայութիւնը:փնտռեր Տիրոջ ներկայութիւնը:փնտռեր Տիրոջ ներկայութիւնը:փնտռեր Տիրոջ ներկայութիւնը:    

ըըըը) ) ) ) Կան անձեր որոնք իրենց մեղքերը կը խոստովանին, եւ Կան անձեր որոնք իրենց մեղքերը կը խոստովանին, եւ Կան անձեր որոնք իրենց մեղքերը կը խոստովանին, եւ Կան անձեր որոնք իրենց մեղքերը կը խոստովանին, եւ 
ատիկա ապաշխարութիւն կը համարեն: ատիկա ապաշխարութիւն կը համարեն: ատիկա ապաշխարութիւն կը համարեն: ատիկա ապաշխարութիւն կը համարեն: Ապաշխարութիւնը Ապաշխարութիւնը Ապաշխարութիւնը Ապաշխարութիւնը 
սակայն, միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոսսակայն, միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոսսակայն, միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոսսակայն, միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոստոտոտոտովանիլը չէ, այլ վանիլը չէ, այլ վանիլը չէ, այլ վանիլը չէ, այլ 
Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր կեանքին Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր կեանքին Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր կեանքին Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր կեանքին 
առաջնորդը խոստովանիլն է:առաջնորդը խոստովանիլն է:առաջնորդը խոստովանիլն է:առաջնորդը խոստովանիլն է:    

թ) Կան անձեր որոնք կը հեռաթ) Կան անձեր որոնք կը հեռաթ) Կան անձեր որոնք կը հեռաթ) Կան անձեր որոնք կը հեռանան մեղքէն եւ ատիկա նան մեղքէն եւ ատիկա նան մեղքէն եւ ատիկա նան մեղքէն եւ ատիկա 
բաւարար կը սեպեն ապաշխարած ըլլալու համար: Այսպիսիբաւարար կը սեպեն ապաշխարած ըլլալու համար: Այսպիսիբաւարար կը սեպեն ապաշխարած ըլլալու համար: Այսպիսիբաւարար կը սեպեն ապաշխարած ըլլալու համար: Այսպիսի----
ները կը մոռնան որ ապաշխարութիւնը միայն մեղքէն հեռաները կը մոռնան որ ապաշխարութիւնը միայն մեղքէն հեռաները կը մոռնան որ ապաշխարութիւնը միայն մեղքէն հեռաները կը մոռնան որ ապաշխարութիւնը միայն մեղքէն հեռա----
նալը չէ, այլ` մեղքի սէրը մեզմէ հեռացնելը: Պապա Շընուտան նալը չէ, այլ` մեղքի սէրը մեզմէ հեռացնելը: Պապա Շընուտան նալը չէ, այլ` մեղքի սէրը մեզմէ հեռացնելը: Պապա Շընուտան նալը չէ, այլ` մեղքի սէրը մեզմէ հեռացնելը: Պապա Շընուտան 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Բանով մը չենք օգտուիր երբ մեղք չենք գործեր, բայց Բանով մը չենք օգտուիր երբ մեղք չենք գործեր, բայց Բանով մը չենք օգտուիր երբ մեղք չենք գործեր, բայց Բանով մը չենք օգտուիր երբ մեղք չենք գործեր, բայց 
մեղքին սէրը կը գործէ մմեղքին սէրը կը գործէ մմեղքին սէրը կը գործէ մմեղքին սէրը կը գործէ մեր մէջեր մէջեր մէջեր մէջ»:»:»:»:    Որպէսզի մեղքի սէրը չգործէ Որպէսզի մեղքի սէրը չգործէ Որպէսզի մեղքի սէրը չգործէ Որպէսզի մեղքի սէրը չգործէ 
մեր մէջ` պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուսի սէրը ինք գործէ մեր մէջ: մեր մէջ` պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուսի սէրը ինք գործէ մեր մէջ: մեր մէջ` պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուսի սէրը ինք գործէ մեր մէջ: մեր մէջ` պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուսի սէրը ինք գործէ մեր մէջ: 
Իսկ որպէսզի Յիսուսի սէրը գործէ մեր մէջ` պէտք է հեռանանք Իսկ որպէսզի Յիսուսի սէրը գործէ մեր մէջ` պէտք է հեռանանք Իսկ որպէսզի Յիսուսի սէրը գործէ մեր մէջ` պէտք է հեռանանք Իսկ որպէսզի Յիսուսի սէրը գործէ մեր մէջ` պէտք է հեռանանք 
մեղքէն եւ մօտենանք Յիսուսին: Կան մարդիկ որոնք կը մեղքէն եւ մօտենանք Յիսուսին: Կան մարդիկ որոնք կը մեղքէն եւ մօտենանք Յիսուսին: Կան մարդիկ որոնք կը մեղքէն եւ մօտենանք Յիսուսին: Կան մարդիկ որոնք կը 
հեռանան մեղքէն` բայց չեն մօտենար Յիսուսին: Անոնք որոնք հեռանան մեղքէն` բայց չեն մօտենար Յիսուսին: Անոնք որոնք հեռանան մեղքէն` բայց չեն մօտենար Յիսուսին: Անոնք որոնք հեռանան մեղքէն` բայց չեն մօտենար Յիսուսին: Անոնք որոնք 
կը հեռանան մեղքէն բայց չեն մօտեկը հեռանան մեղքէն բայց չեն մօտեկը հեռանան մեղքէն բայց չեն մօտեկը հեռանան մեղքէն բայց չեն մօտենար Յիսուսին` ուշ կամ նար Յիսուսին` ուշ կամ նար Յիսուսին` ուշ կամ նար Յիսուսին` ուշ կամ 
կանուխ պիտի վերադառնան իրենց մեղքերուն:կանուխ պիտի վերադառնան իրենց մեղքերուն:կանուխ պիտի վերադառնան իրենց մեղքերուն:կանուխ պիտի վերադառնան իրենց մեղքերուն:    

ժ) Շատեր երբ ուզեն ապաշխարել` կը փոխեն իրենց ժ) Շատեր երբ ուզեն ապաշխարել` կը փոխեն իրենց ժ) Շատեր երբ ուզեն ապաշխարել` կը փոխեն իրենց ժ) Շատեր երբ ուզեն ապաշխարել` կը փոխեն իրենց 
հագուածքը: Ապաշխարութիւնը սակայն, միայն մարդուն հագհագուածքը: Ապաշխարութիւնը սակայն, միայն մարդուն հագհագուածքը: Ապաշխարութիւնը սակայն, միայն մարդուն հագհագուածքը: Ապաշխարութիւնը սակայն, միայն մարդուն հագ----
ուածքը չի փոուածքը չի փոուածքը չի փոուածքը չի փոխեր, այլ նաեւ կը փոխէ անոր սիրտը, միտքը եւ խեր, այլ նաեւ կը փոխէ անոր սիրտը, միտքը եւ խեր, այլ նաեւ կը փոխէ անոր սիրտը, միտքը եւ խեր, այլ նաեւ կը փոխէ անոր սիրտը, միտքը եւ 
հոգին: Ապհոգին: Ապհոգին: Ապհոգին: Ապաշաշաշաշխարուխարուխարուխարութիւնը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, թիւնը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, թիւնը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, թիւնը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, 
նախ անոր ներքին աշխարհը կը փոխէ, անոր կեանքը եւ նախ անոր ներքին աշխարհը կը փոխէ, անոր կեանքը եւ նախ անոր ներքին աշխարհը կը փոխէ, անոր կեանքը եւ նախ անոր ներքին աշխարհը կը փոխէ, անոր կեանքը եւ 
կեանքը ապրեկեանքը ապրեկեանքը ապրեկեանքը ապրելու եղանալու եղանալու եղանալու եղանակը կը փոխէ:կը կը փոխէ:կը կը փոխէ:կը կը փոխէ:    

ժա) Շատեր իրենց խօսելու ձեւը կը փոխեն, եւ կը սկսին ժա) Շատեր իրենց խօսելու ձեւը կը փոխեն, եւ կը սկսին ժա) Շատեր իրենց խօսելու ձեւը կը փոխեն, եւ կը սկսին ժա) Շատեր իրենց խօսելու ձեւը կը փոխեն, եւ կը սկսին 
աւելի հանդարտ ու մեղմ ձայնով խօսիլ, եւ ատիկա ապաշաւելի հանդարտ ու մեղմ ձայնով խօսիլ, եւ ատիկա ապաշաւելի հանդարտ ու մեղմ ձայնով խօսիլ, եւ ատիկա ապաշաւելի հանդարտ ու մեղմ ձայնով խօսիլ, եւ ատիկա ապաշ----
խարութիւն կ'անուանեն, բայց կխարութիւն կ'անուանեն, բայց կխարութիւն կ'անուանեն, բայց կխարութիւն կ'անուանեն, բայց կը մոռնան որ ապաշխարող ը մոռնան որ ապաշխարող ը մոռնան որ ապաշխարող ը մոռնան որ ապաշխարող 
մարդը ոչ միայն իր խօսելու եղանակը կամ ձեւը պէտք է փոխէ, մարդը ոչ միայն իր խօսելու եղանակը կամ ձեւը պէտք է փոխէ, մարդը ոչ միայն իր խօսելու եղանակը կամ ձեւը պէտք է փոխէ, մարդը ոչ միայն իր խօսելու եղանակը կամ ձեւը պէտք է փոխէ, 
այլ նաեւ ու մանաւանդ` իր խօսակցութեան նիւթը, որ Քրիսայլ նաեւ ու մանաւանդ` իր խօսակցութեան նիւթը, որ Քրիսայլ նաեւ ու մանաւանդ` իր խօսակցութեան նիւթը, որ Քրիսայլ նաեւ ու մանաւանդ` իր խօսակցութեան նիւթը, որ Քրիս----
տոսը եւ անոր սէրն ու փրկութիւնը պէտք է ըլլան:տոսը եւ անոր սէրն ու փրկութիւնը պէտք է ըլլան:տոսը եւ անոր սէրն ու փրկութիւնը պէտք է ըլլան:տոսը եւ անոր սէրն ու փրկութիւնը պէտք է ըլլան:    

ժբ) Կան անձեր որոնք երբ Աստուածաշունչէն համար մը ժբ) Կան անձեր որոնք երբ Աստուածաշունչէն համար մը ժբ) Կան անձեր որոնք երբ Աստուածաշունչէն համար մը ժբ) Կան անձեր որոնք երբ Աստուածաշունչէն համար մը 
կամ դրուագ մը յիշեն` հոգեկան բկամ դրուագ մը յիշեն` հոգեկան բկամ դրուագ մը յիշեն` հոգեկան բկամ դրուագ մը յիշեն` հոգեկան բաւարարութիւն կը զգան, եւ աւարարութիւն կը զգան, եւ աւարարութիւն կը զգան, եւ աւարարութիւն կը զգան, եւ 
այդ հոգեկան բաւարարութեամբ կը բաւարարուին, եւ այդ այդ հոգեկան բաւարարութեամբ կը բաւարարուին, եւ այդ այդ հոգեկան բաւարարութեամբ կը բաւարարուին, եւ այդ այդ հոգեկան բաւարարութեամբ կը բաւարարուին, եւ այդ 
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հոգեկան բաւարարութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մտածեն թէ հոգեկան բաւարարութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մտածեն թէ հոգեկան բաւարարութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մտածեն թէ հոգեկան բաւարարութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մտածեն թէ 
իրենք կը գտնուին ապաշխարութեան մէջ: Այսպիսիները կը իրենք կը գտնուին ապաշխարութեան մէջ: Այսպիսիները կը իրենք կը գտնուին ապաշխարութեան մէջ: Այսպիսիները կը իրենք կը գտնուին ապաշխարութեան մէջ: Այսպիսիները կը 
մոռնան, որ Աստուածաշունչին գիտութիւնը մեզ ապաշմոռնան, որ Աստուածաշունչին գիտութիւնը մեզ ապաշմոռնան, որ Աստուածաշունչին գիտութիւնը մեզ ապաշմոռնան, որ Աստուածաշունչին գիտութիւնը մեզ ապաշխարուխարուխարուխարու----
թեան չ'առաջնորդեր, եթէ եթեան չ'առաջնորդեր, եթէ եթեան չ'առաջնորդեր, եթէ եթեան չ'առաջնորդեր, եթէ երբեք Աստուծոյ գիտութիւնը ձեռք րբեք Աստուծոյ գիտութիւնը ձեռք րբեք Աստուծոյ գիտութիւնը ձեռք րբեք Աստուծոյ գիտութիւնը ձեռք 
ձգելու փափաք չունինք:ձգելու փափաք չունինք:ձգելու փափաք չունինք:ձգելու փափաք չունինք:    

Կ'աւարտեմ խօսքս ապաշխարութեան մասին, յիշեցնեԿ'աւարտեմ խօսքս ապաշխարութեան մասին, յիշեցնեԿ'աւարտեմ խօսքս ապաշխարութեան մասին, յիշեցնեԿ'աւարտեմ խօսքս ապաշխարութեան մասին, յիշեցնելով լով լով լով 
քեզի, սիրելիքեզի, սիրելիքեզի, սիրելիքեզի, սիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, որ դուն Աստուծոյ փառքով ու Ասընթերցող, որ դուն Աստուծոյ փառքով ու Ասընթերցող, որ դուն Աստուծոյ փառքով ու Ասընթերցող, որ դուն Աստուծոյ փառքով ու Աս----
տուծոյ փառքին համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ պատտուծոյ փառքին համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ պատտուծոյ փառքին համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ պատտուծոյ փառքին համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ պատկերով կերով կերով կերով 
եւ զԱստուած պատկերացնելու համար ստեղծուած ես, Ասեւ զԱստուած պատկերացնելու համար ստեղծուած ես, Ասեւ զԱստուած պատկերացնելու համար ստեղծուած ես, Ասեւ զԱստուած պատկերացնելու համար ստեղծուած ես, Աստուտուտուտու----
ծոյ նմանութեամբ եւ Աստուծոյ նմանութիւնը դառնածոյ նմանութեամբ եւ Աստուծոյ նմանութիւնը դառնածոյ նմանութեամբ եւ Աստուծոյ նմանութիւնը դառնածոյ նմանութեամբ եւ Աստուծոյ նմանութիւնը դառնալու համար լու համար լու համար լու համար 
ստեղծուած ես, Աստուծոյ ձեռքով եւ Աստուծոյ ձեռքէն բռնելու ստեղծուած ես, Աստուծոյ ձեռքով եւ Աստուծոյ ձեռքէն բռնելու ստեղծուած ես, Աստուծոյ ձեռքով եւ Աստուծոյ ձեռքէն բռնելու ստեղծուած ես, Աստուծոյ ձեռքով եւ Աստուծոյ ձեռքէն բռնելու 
համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ սիրով եւ Աստուծոյ սէրը համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ սիրով եւ Աստուծոյ սէրը համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ սիրով եւ Աստուծոյ սէրը համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ սիրով եւ Աստուծոյ սէրը 
արտացոլացնելու համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ կամքով եւ արտացոլացնելու համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ կամքով եւ արտացոլացնելու համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ կամքով եւ արտացոլացնելու համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ կամքով եւ 
Աստուծոյ կամքը կատարելու համար ստԱստուծոյ կամքը կատարելու համար ստԱստուծոյ կամքը կատարելու համար ստԱստուծոյ կամքը կատարելու համար ստեղծուած ես, եւ որեղծուած ես, եւ որեղծուած ես, եւ որեղծուած ես, եւ որ----
պէսզի կարենաս կատարել Աստուծոյ կամքը, նախ պէտք է կապէսզի կարենաս կատարել Աստուծոյ կամքը, նախ պէտք է կապէսզի կարենաս կատարել Աստուծոյ կամքը, նախ պէտք է կապէսզի կարենաս կատարել Աստուծոյ կամքը, նախ պէտք է կա----
տարեալ ապաշխարութեամբ յանձնուիս Քրիստոսի. որմէ ետք, տարեալ ապաշխարութեամբ յանձնուիս Քրիստոսի. որմէ ետք, տարեալ ապաշխարութեամբ յանձնուիս Քրիստոսի. որմէ ետք, տարեալ ապաշխարութեամբ յանձնուիս Քրիստոսի. որմէ ետք, 
Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նք պիտի յայտնէ քեզի թէ ինք պիտի յայտնէ քեզի թէ ինք պիտի յայտնէ քեզի թէ ինք պիտի յայտնէ քեզի թէ ի´́́́նչ է Աստուծոյ նչ է Աստուծոյ նչ է Աստուծոյ նչ է Աստուծոյ 
կամքը, եւ զօրացնէ քեզ կատարելու զանիկա:կամքը, եւ զօրացնէ քեզ կատարելու զանիկա:կամքը, եւ զօրացնէ քեզ կատարելու զանիկա:կամքը, եւ զօրացնէ քեզ կատարելու զանիկա:    

    
26) 26) 26) 26) Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարԱստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարԱստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարԱստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց դոց դոց դոց 

աղօթքին:աղօթքին:աղօթքին:աղօթքին:    
    
((((Այս հարցումին պատասխանին համար, տեԱյս հարցումին պատասխանին համար, տեԱյս հարցումին պատասխանին համար, տեԱյս հարցումին պատասխանին համար, տե´́́́ս` ս` ս` ս` ««««ՀարՀարՀարՀարցումցումցումցում----

ներ աղօթքի մասիններ աղօթքի մասիններ աղօթքի մասիններ աղօթքի մասին» » » » բաժինին մէջ` 19բաժինին մէջ` 19բաժինին մէջ` 19բաժինին մէջ` 19----րդ հարցումրդ հարցումրդ հարցումրդ հարցում, , , , էջ` 43էջ` 43էջ` 43էջ` 43):):):):    
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Հարցումներ Հարցումներ Հարցումներ Հարցումներ Բարեխօսութեան մասինԲարեխօսութեան մասինԲարեխօսութեան մասինԲարեխօսութեան մասին    

    
Յիշելէ առաջ այն համարները որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին Յիշելէ առաջ այն համարները որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին Յիշելէ առաջ այն համարները որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին Յիշելէ առաջ այն համարները որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին 

բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` պիտի փորձեմ նբարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` պիտի փորձեմ նբարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` պիտի փորձեմ նբարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` պիտի փորձեմ նախ ախ ախ ախ 
ուուուուղղակիօրէն բուն կէտին մասին խօսիլղղակիօրէն բուն կէտին մասին խօսիլղղակիօրէն բուն կէտին մասին խօսիլղղակիօրէն բուն կէտին մասին խօսիլ::::    

    
1) 1) 1) 1) Բոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` Բոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` Բոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` Բոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` 

կ'ըսեն. կ'ըսեն. կ'ըսեն. կ'ըսեն. ««««Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ ««««մեռածմեռածմեռածմեռած» » » » 
անձերու օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը անձերու օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը անձերու օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը անձերու օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը 
կանչած են, եւ Տէրը պատասխանած է անոնցկանչած են, եւ Տէրը պատասխանած է անոնցկանչած են, եւ Տէրը պատասխանած է անոնցկանչած են, եւ Տէրը պատասխանած է անոնց»:»:»:»:    Արդ, իսկապէ՞ս Արդ, իսկապէ՞ս Արդ, իսկապէ՞ս Արդ, իսկապէ՞ս 
չկան այդպիսի չկան այդպիսի չկան այդպիսի չկան այդպիսի օրինակներ:օրինակներ:օրինակներ:օրինակներ:    

    
Իրականութեան մէջ, բազմաթիւ են այն համարներԻրականութեան մէջ, բազմաթիւ են այն համարներԻրականութեան մէջ, բազմաթիւ են այն համարներԻրականութեան մէջ, բազմաթիւ են այն համարները,ը,ը,ը,    որոնք որոնք որոնք որոնք 

ցոյց կու տան, թէ ննջեցեալ սուրբերը կամ ընդհանրապէս ցոյց կու տան, թէ ննջեցեալ սուրբերը կամ ընդհանրապէս ցոյց կու տան, թէ ննջեցեալ սուրբերը կամ ընդհանրապէս ցոյց կու տան, թէ ննջեցեալ սուրբերը կամ ընդհանրապէս 
հաւատքի մարդիկ եղած ննջեցեալները կրնան բարեխօսել, հաւատքի մարդիկ եղած ննջեցեալները կրնան բարեխօսել, հաւատքի մարդիկ եղած ննջեցեալները կրնան բարեխօսել, հաւատքի մարդիկ եղած ննջեցեալները կրնան բարեխօսել, 
աղօթել, բողոք ներկայացնել, եւայլն: Այսպէս, օրինակ.աղօթել, բողոք ներկայացնել, եւայլն: Այսպէս, օրինակ.աղօթել, բողոք ներկայացնել, եւայլն: Այսպէս, օրինակ.աղօթել, բողոք ներկայացնել, եւայլն: Այսպէս, օրինակ.----    

1) 1) 1) 1) Առաջին օրինակը կը գտնենք Ծննդոցի 4Առաջին օրինակը կը գտնենք Ծննդոցի 4Առաջին օրինակը կը գտնենք Ծննդոցի 4Առաջին օրինակը կը գտնենք Ծննդոցի 4----րդրդրդրդ    գլուխին մէջ: գլուխին մէջ: գլուխին մէջ: գլուխին մէջ: 
Կայէն սպաննեց Աբէլը: Աբէլին արեան ձայնը, այլ խօսքով` Կայէն սպաննեց Աբէլը: Աբէլին արեան ձայնը, այլ խօսքով` Կայէն սպաննեց Աբէլը: Աբէլին արեան ձայնը, այլ խօսքով` Կայէն սպաննեց Աբէլը: Աբէլին արեան ձայնը, այլ խօսքով` 
անոր հոգին, կանչեց զԱստուած, եւ Աստուած լսեց անոր կանչը, անոր հոգին, կանչեց զԱստուած, եւ Աստուած լսեց անոր կանչը, անոր հոգին, կանչեց զԱստուած, եւ Աստուած լսեց անոր կանչը, անոր հոգին, կանչեց զԱստուած, եւ Աստուած լսեց անոր կանչը, 
եւ ոչ միայն լսեց, այլեւ` պատասխանեց: Փաստօրէն, Աստուած եւ ոչ միայն լսեց, այլեւ` պատասխանեց: Փաստօրէն, Աստուած եւ ոչ միայն լսեց, այլեւ` պատասխանեց: Փաստօրէն, Աստուած եւ ոչ միայն լսեց, այլեւ` պատասխանեց: Փաստօրէն, Աստուած 
եկաւ Կայէնին մօտ եւ ըսաւ. եկաւ Կայէնին մօտ եւ ըսաւ. եկաւ Կայէնին մօտ եւ ըսաւ. եկաւ Կայէնին մօտ եւ ըսաւ. ««««Քու եղբօրդ արեան ձայնը գետնէն Քու եղբօրդ արեան ձայնը գետնէն Քու եղբօրդ արեան ձայնը գետնէն Քու եղբօրդ արեան ձայնը գետնէն 
ինծի կը բողոքէինծի կը բողոքէինծի կը բողոքէինծի կը բողոքէ»»»» ( ( ( (ԾննԾննԾննԾննդոց 4.10): Սպաննուած Աբէլը բողոքեց եւ դոց 4.10): Սպաննուած Աբէլը բողոքեց եւ դոց 4.10): Սպաննուած Աբէլը բողոքեց եւ դոց 4.10): Սպաննուած Աբէլը բողոքեց եւ 
Աստուած լսեց անոր բողոքին ձայնը, եւ եկաւ հաշիւ Աստուած լսեց անոր բողոքին ձայնը, եւ եկաւ հաշիւ Աստուած լսեց անոր բողոքին ձայնը, եւ եկաւ հաշիւ Աստուած լսեց անոր բողոքին ձայնը, եւ եկաւ հաշիւ 
պահանջելու անոր եղբօրպահանջելու անոր եղբօրպահանջելու անոր եղբօրպահանջելու անոր եղբօրմմմմէն ու դատելու զանիկա: Հարցում. էն ու դատելու զանիկա: Հարցում. էն ու դատելու զանիկա: Հարցում. էն ու դատելու զանիկա: Հարցում. 
արդեօք երբ Աստուած կը հաստատէ, թէ լսեց Աբէլին արեան արդեօք երբ Աստուած կը հաստատէ, թէ լսեց Աբէլին արեան արդեօք երբ Աստուած կը հաստատէ, թէ լսեց Աբէլին արեան արդեօք երբ Աստուած կը հաստատէ, թէ լսեց Աբէլին արեան 
ձայնը որ գետնէն կը բողոքէր ու կը կանչէր, ասիկա ցոյց չի՞ տար ձայնը որ գետնէն կը բողոքէր ու կը կանչէր, ասիկա ցոյց չի՞ տար ձայնը որ գետնէն կը բողոքէր ու կը կանչէր, ասիկա ցոյց չի՞ տար ձայնը որ գետնէն կը բողոքէր ու կը կանչէր, ասիկա ցոյց չի՞ տար 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուծոյ մարդիկը որոնք կը ննջեն կամ կը սպաննուին` ուծոյ մարդիկը որոնք կը ննջեն կամ կը սպաննուին` ուծոյ մարդիկը որոնք կը ննջեն կամ կը սպաննուին` ուծոյ մարդիկը որոնք կը ննջեն կամ կը սպաննուին` 
կրնան աղօթել, բողոքել, կանչել, պահանջել, աղաչել, եւ լսուիլ կրնան աղօթել, բողոքել, կանչել, պահանջել, աղաչել, եւ լսուիլ կրնան աղօթել, բողոքել, կանչել, պահանջել, աղաչել, եւ լսուիլ կրնան աղօթել, բողոքել, կանչել, պահանջել, աղաչել, եւ լսուիլ 
ու պատասխանուիլ Աստուծոյ կողմէ: Եթէ մէկը մտածէ, թէ ու պատասխանուիլ Աստուծոյ կողմէ: Եթէ մէկը մտածէ, թէ ու պատասխանուիլ Աստուծոյ կողմէ: Եթէ մէկը մտածէ, թէ ու պատասխանուիլ Աստուծոյ կողմէ: Եթէ մէկը մտածէ, թէ 
Աբէլին ըրածը աղօթք չէր, այլ` բողոք, անոր կ'ըսեմ. Աբէլին ըրածը աղօթք չէր, այլ` բողոք, անոր կ'ըսեմ. Աբէլին ըրածը աղօթք չէր, այլ` բողոք, անոր կ'ըսեմ. Աբէլին ըրածը աղօթք չէր, այլ` բողոք, անոր կ'ըսեմ. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուած ննջեցեալի մը բողոքին ձայնը կը լսէ` ինԱստուած ննջեցեալի մը բողոքին ձայնը կը լսէ` ինԱստուած ննջեցեալի մը բողոքին ձայնը կը լսէ` ինԱստուած ննջեցեալի մը բողոքին ձայնը կը լսէ` ինչո՞ւ համար չո՞ւ համար չո՞ւ համար չո՞ւ համար 
անոր աղօթքը պիտի չլսէանոր աղօթքը պիտի չլսէանոր աղօթքը պիտի չլսէանոր աղօթքը պիտի չլսէ»:»:»:»:    
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2) 2) 2) 2) Յիսուս խաչին վրայ եղած ժամանակ ըսաւ. Յիսուս խաչին վրայ եղած ժամանակ ըսաւ. Յիսուս խաչին վրայ եղած ժամանակ ըսաւ. Յիսուս խաչին վրայ եղած ժամանակ ըսաւ. ««««ԷլիԷլիԷլիԷլի´, ´, ´, ´, ԷլիԷլիԷլիԷլի´, ´, ´, ´, 
լա՞մա սաբաքթանիլա՞մա սաբաքթանիլա՞մա սաբաքթանիլա՞մա սաբաքթանի», », », », որ կը նշանակէ.որ կը նշանակէ.որ կը նշանակէ.որ կը նշանակէ. « « « «Աստուած իմ, Աստուած Աստուած իմ, Աստուած Աստուած իմ, Աստուած Աստուած իմ, Աստուած 
իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիսիմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիսիմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիսիմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիս»»»» ( ( ( (Մատթէոս 27.46): Շուրջինները երբ Մատթէոս 27.46): Շուրջինները երբ Մատթէոս 27.46): Շուրջինները երբ Մատթէոս 27.46): Շուրջինները երբ 
լսեցին Յիսուսի այս բացագանչութիւնը՝ ըսին. լսեցին Յիսուսի այս բացագանչութիւնը՝ ըսին. լսեցին Յիսուսի այս բացագանչութիւնը՝ ըսին. լսեցին Յիսուսի այս բացագանչութիւնը՝ ըսին. ««««Եղիան կը Եղիան կը Եղիան կը Եղիան կը 
կանչէ:կանչէ:կանչէ:կանչէ:    Ձգեցէք տեսնենք, Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելուՁգեցէք տեսնենք, Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելուՁգեցէք տեսնենք, Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելուՁգեցէք տեսնենք, Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելու»»»»    
((((Մատթէոս 27.47,49): Ի՞նչ ցոյց կու տան Մատթէոս 27.47,49): Ի՞նչ ցոյց կու տան Մատթէոս 27.47,49): Ի՞նչ ցոյց կու տան Մատթէոս 27.47,49): Ի՞նչ ցոյց կու տան ««««ձգեցէք տեսնենք, ձգեցէք տեսնենք, ձգեցէք տեսնենք, ձգեցէք տեսնենք, 
Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելուԵղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելուԵղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելուԵղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելու»»»»    բառերը: Ցոյց չի՞ տար որ բառերը: Ցոյց չի՞ տար որ բառերը: Ցոյց չի՞ տար որ բառերը: Ցոյց չի՞ տար որ 
հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ օգնութեան կանչէին Աստուծոյ հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ օգնութեան կանչէին Աստուծոյ հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ օգնութեան կանչէին Աստուծոյ հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ օգնութեան կանչէին Աստուծոյ 
սուրբերը` անոնք պիտի գային ու օգնէին իրենցսուրբերը` անոնք պիտի գային ու օգնէին իրենցսուրբերը` անոնք պիտի գային ու օգնէին իրենցսուրբերը` անոնք պիտի գային ու օգնէին իրենց: : : : Այս երեւոյթը Այս երեւոյթը Այս երեւոյթը Այս երեւոյթը 
սուրբերու բարեխօսութեան հաւատալ չի՞ նշանակեր: Եթէ սուրբերու բարեխօսութեան հաւատալ չի՞ նշանակեր: Եթէ սուրբերու բարեխօսութեան հաւատալ չի՞ նշանակեր: Եթէ սուրբերու բարեխօսութեան հաւատալ չի՞ նշանակեր: Եթէ 
սուրբերը մարդոց կանչին ու աղաղակին չեն ընդառաջեր, այդ սուրբերը մարդոց կանչին ու աղաղակին չեն ընդառաջեր, այդ սուրբերը մարդոց կանչին ու աղաղակին չեն ընդառաջեր, այդ սուրբերը մարդոց կանչին ու աղաղակին չեն ընդառաջեր, այդ 
պարագային ինչո՞ւ խաչին մօտ գտնուող հրեաները սպասեցին պարագային ինչո՞ւ խաչին մօտ գտնուող հրեաները սպասեցին պարագային ինչո՞ւ խաչին մօտ գտնուող հրեաները սպասեցին պարագային ինչո՞ւ խաչին մօտ գտնուող հրեաները սպասեցին 
ու ակնկալեցին Եղիա մարգարէին գալը եւ Յիսուսին օգնելը: ու ակնկալեցին Եղիա մարգարէին գալը եւ Յիսուսին օգնելը: ու ակնկալեցին Եղիա մարգարէին գալը եւ Յիսուսին օգնելը: ու ակնկալեցին Եղիա մարգարէին գալը եւ Յիսուսին օգնելը: 
Եղիա մարգարէին գալուստին սպասեԵղիա մարգարէին գալուստին սպասեԵղիա մարգարէին գալուստին սպասեԵղիա մարգարէին գալուստին սպասելը եւ անոր գալուստը լը եւ անոր գալուստը լը եւ անոր գալուստը լը եւ անոր գալուստը 
ակնկալելը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ հրեայ ժողովուրդին ակնկալելը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ հրեայ ժողովուրդին ակնկալելը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ հրեայ ժողովուրդին ակնկալելը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ հրեայ ժողովուրդին 
մտայնութեան մէջ հաստատուած էր այն համոզումը, թէ սուրմտայնութեան մէջ հաստատուած էր այն համոզումը, թէ սուրմտայնութեան մէջ հաստատուած էր այն համոզումը, թէ սուրմտայնութեան մէջ հաստատուած էր այն համոզումը, թէ սուր----
բեր կու գան` եթէ կանչուին, եւ կբեր կու գան` եթէ կանչուին, եւ կբեր կու գան` եթէ կանչուին, եւ կբեր կու գան` եթէ կանչուին, եւ կ’’’’օգնեն` եթէ խնդրուի իրենցմէ:օգնեն` եթէ խնդրուի իրենցմէ:օգնեն` եթէ խնդրուի իրենցմէ:օգնեն` եթէ խնդրուի իրենցմէ:    

3) 3) 3) 3) Յայտնութեան գիրքին 6Յայտնութեան գիրքին 6Յայտնութեան գիրքին 6Յայտնութեան գիրքին 6----րդ գլուխին մէջ կը կարդանք րդ գլուխին մէջ կը կարդանք րդ գլուխին մէջ կը կարդանք րդ գլուխին մէջ կը կարդանք 
««««Աստուծոյ խօսքիԱստուծոյ խօսքիԱստուծոյ խօսքիԱստուծոյ խօսքին իրենց հաւատարմութեանն իրենց հաւատարմութեանն իրենց հաւատարմութեանն իրենց հաւատարմութեան» » » » համար համար համար համար 
նահատակուած մարդոց մասին, որոնք կանչեցին զԱստուած եւ նահատակուած մարդոց մասին, որոնք կանչեցին զԱստուած եւ նահատակուած մարդոց մասին, որոնք կանչեցին զԱստուած եւ նահատակուած մարդոց մասին, որոնք կանչեցին զԱստուած եւ 
Աստուած պատասխանեց անոնց: Կը կարդանք.Աստուած պատասխանեց անոնց: Կը կարդանք.Աստուած պատասխանեց անոնց: Կը կարդանք.Աստուած պատասխանեց անոնց: Կը կարդանք.    ««««Երբ Գառնուկը Երբ Գառնուկը Երբ Գառնուկը Երբ Գառնուկը 
հինգերորդ կնիքը բացաւ, զոհասեղանին տակ տեսայ հոգիները հինգերորդ կնիքը բացաւ, զոհասեղանին տակ տեսայ հոգիները հինգերորդ կնիքը բացաւ, զոհասեղանին տակ տեսայ հոգիները հինգերորդ կնիքը բացաւ, զոհասեղանին տակ տեսայ հոգիները 
այն բոլոր մարդոց, որոնք սպաննուած էին Աստուծոյ խօսքին այն բոլոր մարդոց, որոնք սպաննուած էին Աստուծոյ խօսքին այն բոլոր մարդոց, որոնք սպաննուած էին Աստուծոյ խօսքին այն բոլոր մարդոց, որոնք սպաննուած էին Աստուծոյ խօսքին 
իրենց հաւատարիրենց հաւատարիրենց հաւատարիրենց հաւատարմութեան եւ տուած վկայութեան համար: մութեան եւ տուած վկայութեան համար: մութեան եւ տուած վկայութեան համար: մութեան եւ տուած վկայութեան համար: 
Անոնք բարձրաձայն կԱնոնք բարձրաձայն կԱնոնք բարձրաձայն կԱնոնք բարձրաձայն կ’’’’ըսէին. "Մինչեւ ե՞րբ պիտի սպասես, ըսէին. "Մինչեւ ե՞րբ պիտի սպասես, ըսէին. "Մինչեւ ե՞րբ պիտի սպասես, ըսէին. "Մինչեւ ե՞րբ պիտի սպասես, 
սուրբ եւ ճշմարիտ Տէր, ե՞րբ պիտի դատես երկրի բնակիչները եւ սուրբ եւ ճշմարիտ Տէր, ե՞րբ պիտի դատես երկրի բնակիչները եւ սուրբ եւ ճշմարիտ Տէր, ե՞րբ պիտի դատես երկրի բնակիչները եւ սուրբ եւ ճշմարիտ Տէր, ե՞րբ պիտի դատես երկրի բնակիչները եւ 
մեր արեան վրէժը լուծես անոնցմէ": Եւ անոնցմէ իւրաքանմեր արեան վրէժը լուծես անոնցմէ": Եւ անոնցմէ իւրաքանմեր արեան վրէժը լուծես անոնցմէ": Եւ անոնցմէ իւրաքանմեր արեան վրէժը լուծես անոնցմէ": Եւ անոնցմէ իւրաքան----
չիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնց ըսուեցաւ՝ որ չիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնց ըսուեցաւ՝ որ չիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնց ըսուեցաւ՝ որ չիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնց ըսուեցաւ՝ որ 
կարկարկարկարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, մինչեւ որ ամբողջանայ ճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, մինչեւ որ ամբողջանայ ճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, մինչեւ որ ամբողջանայ ճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, մինչեւ որ ամբողջանայ 
թիւը իրենց ծառայակիցներուն եւ եղբայրներուն, որոնք իրենց թիւը իրենց ծառայակիցներուն եւ եղբայրներուն, որոնք իրենց թիւը իրենց ծառայակիցներուն եւ եղբայրներուն, որոնք իրենց թիւը իրենց ծառայակիցներուն եւ եղբայրներուն, որոնք իրենց 
նման պիտի սպաննուիննման պիտի սպաննուիննման պիտի սպաննուիննման պիտի սպաննուին»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 6.9Յայտնութիւն 6.9Յայտնութիւն 6.9Յայտնութիւն 6.9----11): 11): 11): 11): Այս համարԱյս համարԱյս համարԱյս համար----
ներուն վերաբերեալ կարեւոր է նկատի առնել երեք կէտեր.ներուն վերաբերեալ կարեւոր է նկատի առնել երեք կէտեր.ներուն վերաբերեալ կարեւոր է նկատի առնել երեք կէտեր.ներուն վերաբերեալ կարեւոր է նկատի առնել երեք կէտեր.----    

ա) Համաձայն այս համարներուն, մենք այստեղ ոա) Համաձայն այս համարներուն, մենք այստեղ ոա) Համաձայն այս համարներուն, մենք այստեղ ոա) Համաձայն այս համարներուն, մենք այստեղ ունինք ւնինք ւնինք ւնինք 
նահատակուած սուրբեր, որոնք Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը կը նահատակուած սուրբեր, որոնք Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը կը նահատակուած սուրբեր, որոնք Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը կը նահատակուած սուրբեր, որոնք Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը կը 
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խնդրեն ընդդէմ զիրենք սպաննող մարդոց: Հարցում. եթէ երբեք խնդրեն ընդդէմ զիրենք սպաննող մարդոց: Հարցում. եթէ երբեք խնդրեն ընդդէմ զիրենք սպաննող մարդոց: Հարցում. եթէ երբեք խնդրեն ընդդէմ զիրենք սպաննող մարդոց: Հարցում. եթէ երբեք 
նահատակուած սուրնահատակուած սուրնահատակուած սուրնահատակուած սուրբերը կրնան Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը բերը կրնան Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը բերը կրնան Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը բերը կրնան Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը 
խնդրել զիրենք սպաննողներուն համար, ինչո՞ւ պիտի չկրնան խնդրել զիրենք սպաննողներուն համար, ինչո՞ւ պիտի չկրնան խնդրել զիրենք սպաննողներուն համար, ինչո՞ւ պիտի չկրնան խնդրել զիրենք սպաննողներուն համար, ինչո՞ւ պիտի չկրնան 
Տիրոջ օրհնութիւնն ու ողորմութիւնը հայցՏիրոջ օրհնութիւնն ու ողորմութիւնը հայցՏիրոջ օրհնութիւնն ու ողորմութիւնը հայցՏիրոջ օրհնութիւնն ու ողորմութիւնը հայցել մարդոց համար: ել մարդոց համար: ել մարդոց համար: ել մարդոց համար: 
Երկրորդ հարցում մը. եթէ Աստուած իր սուրբերուն կանչն ու Երկրորդ հարցում մը. եթէ Աստուած իր սուրբերուն կանչն ու Երկրորդ հարցում մը. եթէ Աստուած իր սուրբերուն կանչն ու Երկրորդ հարցում մը. եթէ Աստուած իր սուրբերուն կանչն ու 
ձայնը չի լսեր ու չի պատասխաներ անոնց` այդ պարագային, ձայնը չի լսեր ու չի պատասխաներ անոնց` այդ պարագային, ձայնը չի լսեր ու չի պատասխաներ անոնց` այդ պարագային, ձայնը չի լսեր ու չի պատասխաներ անոնց` այդ պարագային, 
ինչո՞ւ համար յիշեալ հատուածին մէջ յիշուած սուրբերը կը ինչո՞ւ համար յիշեալ հատուածին մէջ յիշուած սուրբերը կը ինչո՞ւ համար յիշեալ հատուածին մէջ յիշուած սուրբերը կը ինչո՞ւ համար յիշեալ հատուածին մէջ յիշուած սուրբերը կը 
կանչեն զինք:կանչեն զինք:կանչեն զինք:կանչեն զինք:    

բ) Յիշեալ նահատակուած սուրբերը կը խնդրեն Աստուծմէ բ) Յիշեալ նահատակուած սուրբերը կը խնդրեն Աստուծմէ բ) Յիշեալ նահատակուած սուրբերը կը խնդրեն Աստուծմէ բ) Յիշեալ նահատակուած սուրբերը կը խնդրեն Աստուծմէ 
որ դատէ ԵՐԿՐԻ որ դատէ ԵՐԿՐԻ որ դատէ ԵՐԿՐԻ որ դատէ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅ ապրող այն մարդիկը` որոնք զիրենք ՎՐԱՅ ապրող այն մարդիկը` որոնք զիրենք ՎՐԱՅ ապրող այն մարդիկը` որոնք զիրենք ՎՐԱՅ ապրող այն մարդիկը` որոնք զիրենք 
սպաննեցին սպաննեցին սպաննեցին սպաննեցին ««««Աստուծոյ խօսքին իրենց հաւատարմութեան եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց հաւատարմութեան եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց հաւատարմութեան եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց հաւատարմութեան եւ 
տուած վկայութեան համարտուած վկայութեան համարտուած վկայութեան համարտուած վկայութեան համար»:»:»:»:    Ասիկա ցոյց կու տայ, որ ննջեցեալ Ասիկա ցոյց կու տայ, որ ննջեցեալ Ասիկա ցոյց կու տայ, որ ննջեցեալ Ասիկա ցոյց կու տայ, որ ննջեցեալ 
սուրբերը կրնան Աստուծոյ ներկայացնել իրենց խնդրանքները սուրբերը կրնան Աստուծոյ ներկայացնել իրենց խնդրանքները սուրբերը կրնան Աստուծոյ ներկայացնել իրենց խնդրանքները սուրբերը կրնան Աստուծոյ ներկայացնել իրենց խնդրանքները 
կամ պահանջները կամ պահանջները կամ պահանջները կամ պահանջները ԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅ    ապրող մարդոց համար կամ ապրող մարդոց համար կամ ապրող մարդոց համար կամ ապրող մարդոց համար կամ 
անոնց վեանոնց վեանոնց վեանոնց վերաբերեալ:րաբերեալ:րաբերեալ:րաբերեալ:    

գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնց խնդրանքը կամ գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնց խնդրանքը կամ գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնց խնդրանքը կամ գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնց խնդրանքը կամ 
աղօթքը պատասխանուեցաւ, որովհետեւ կը հաստատուի, թէ աղօթքը պատասխանուեցաւ, որովհետեւ կը հաստատուի, թէ աղօթքը պատասխանուեցաւ, որովհետեւ կը հաստատուի, թէ աղօթքը պատասխանուեցաւ, որովհետեւ կը հաստատուի, թէ 
««««անոնցմէ իւրաքանչիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ 
անոնց ըսուեցաւ՝ որ կարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, անոնց ըսուեցաւ՝ որ կարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, անոնց ըսուեցաւ՝ որ կարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, անոնց ըսուեցաւ՝ որ կարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, 
մինչեւ որ ամբողջանայ թիւը իրենց ծառայակիցնեմինչեւ որ ամբողջանայ թիւը իրենց ծառայակիցնեմինչեւ որ ամբողջանայ թիւը իրենց ծառայակիցնեմինչեւ որ ամբողջանայ թիւը իրենց ծառայակիցներուն եւ րուն եւ րուն եւ րուն եւ 
եղբայրներուն, որոնք իրենց նման պիտի սպաննուինեղբայրներուն, որոնք իրենց նման պիտի սպաննուինեղբայրներուն, որոնք իրենց նման պիտի սպաննուինեղբայրներուն, որոնք իրենց նման պիտի սպաննուին»:»:»:»: « « « «Անոնց Անոնց Անոնց Անոնց 
ըսուեցաւըսուեցաւըսուեցաւըսուեցաւ» » » » բառերը յստակ ցոյց կու տան, որ անոնց ձայնը բառերը յստակ ցոյց կու տան, որ անոնց ձայնը բառերը յստակ ցոյց կու տան, որ անոնց ձայնը բառերը յստակ ցոյց կու տան, որ անոնց ձայնը 
լսուեցաւ եւ խնդրանքը պատասխանուեցաւ:լսուեցաւ եւ խնդրանքը պատասխանուեցաւ:լսուեցաւ եւ խնդրանքը պատասխանուեցաւ:լսուեցաւ եւ խնդրանքը պատասխանուեցաւ:    

4) 4) 4) 4) Մեռած մարդ մը նետուեցաւ Եղիսէի գերեզմանին մէջ եւ Մեռած մարդ մը նետուեցաւ Եղիսէի գերեզմանին մէջ եւ Մեռած մարդ մը նետուեցաւ Եղիսէի գերեզմանին մէջ եւ Մեռած մարդ մը նետուեցաւ Եղիսէի գերեզմանին մէջ եւ 
««««այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին պէս կենդանացաւ այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին պէս կենդանացաւ այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին պէս կենդանացաւ այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին պէս կենդանացաւ ու ու ու ու 
իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւիր ոտքերուն վրայ կայնեցաւիր ոտքերուն վրայ կայնեցաւիր ոտքերուն վրայ կայնեցաւ»»»» ( ( ( (Դ.Թագաւորաց 13.21): Ի՞նչ ցոյց Դ.Թագաւորաց 13.21): Ի՞նչ ցոյց Դ.Թագաւորաց 13.21): Ի՞նչ ցոյց Դ.Թագաւորաց 13.21): Ի՞նչ ցոյց 
կու տայ Եղիսէ մարգարէին ոսկորներուն հպումով մեռելի մը կու տայ Եղիսէ մարգարէին ոսկորներուն հպումով մեռելի մը կու տայ Եղիսէ մարգարէին ոսկորներուն հպումով մեռելի մը կու տայ Եղիսէ մարգարէին ոսկորներուն հպումով մեռելի մը 
յարութիւնը: Ինչ բացատրութիւն կյարութիւնը: Ինչ բացատրութիւն կյարութիւնը: Ինչ բացատրութիւն կյարութիւնը: Ինչ բացատրութիւն կ’’’’ուզէք տուէք, մէկ բան ուզէք տուէք, մէկ բան ուզէք տուէք, մէկ բան ուզէք տուէք, մէկ բան 
սակայն անառարկելի իրականութիւն կը մնայ, այն` որ սակայն անառարկելի իրականութիւն կը մնայ, այն` որ սակայն անառարկելի իրականութիւն կը մնայ, այն` որ սակայն անառարկելի իրականութիւն կը մնայ, այն` որ 
Աստուած իր երկնաբնակ սուրբերուն բարեխօսուԱստուած իր երկնաբնակ սուրբերուն բարեխօսուԱստուած իր երկնաբնակ սուրբերուն բարեխօսուԱստուած իր երկնաբնակ սուրբերուն բարեխօսութեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ թեամբ եւ 
երկրի վրայ մնացած անոնց սուրբ աճիւններուն միջոցաւ երկրի վրայ մնացած անոնց սուրբ աճիւններուն միջոցաւ երկրի վրայ մնացած անոնց սուրբ աճիւններուն միջոցաւ երկրի վրայ մնացած անոնց սուրբ աճիւններուն միջոցաւ 
հրաշքներ կը գորհրաշքներ կը գորհրաշքներ կը գորհրաշքներ կը գործէ:ծէ:ծէ:ծէ:    

5) 5) 5) 5) Յիսուս խօսքը ուղղելով իրենց յոյսը Մովսէսի վրայ դրած Յիսուս խօսքը ուղղելով իրենց յոյսը Մովսէսի վրայ դրած Յիսուս խօսքը ուղղելով իրենց յոյսը Մովսէսի վրայ դրած Յիսուս խօսքը ուղղելով իրենց յոյսը Մովսէսի վրայ դրած 
հրեաներուն՝ կհրեաներուն՝ կհրեաներուն՝ կհրեաներուն՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մովսէս որուն վրայ ձեր յոյսը դրած էք, Մովսէս որուն վրայ ձեր յոյսը դրած էք, Մովսէս որուն վրայ ձեր յոյսը դրած էք, Մովսէս որուն վրայ ձեր յոյսը դրած էք, 
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իիիի´́́́նք պիտի ամբաստանէ ձեզնք պիտի ամբաստանէ ձեզնք պիտի ամբաստանէ ձեզնք պիտի ամբաստանէ ձեզ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 5.45): Եթէ սուրբեր Յովհաննէս 5.45): Եթէ սուրբեր Յովհաննէս 5.45): Եթէ սուրբեր Յովհաննէս 5.45): Եթէ սուրբեր 
կրնան ամբակրնան ամբակրնան ամբակրնան ամբաստանել՝ ինչո՞ւ պիտի չկարենան բարեխօսել: Եթէ ստանել՝ ինչո՞ւ պիտի չկարենան բարեխօսել: Եթէ ստանել՝ ինչո՞ւ պիտի չկարենան բարեխօսել: Եթէ ստանել՝ ինչո՞ւ պիտի չկարենան բարեխօսել: Եթէ 
Մովսէս մարգարէն դատաստանի օրը ամբաստանել պիտի Մովսէս մարգարէն դատաստանի օրը ամբաստանել պիտի Մովսէս մարգարէն դատաստանի օրը ամբաստանել պիտի Մովսէս մարգարէն դատաստանի օրը ամբաստանել պիտի 
կարենայ, ան այսօր ինչո՞ւ պիտի չկարենայ բարեխօսել իր կարենայ, ան այսօր ինչո՞ւ պիտի չկարենայ բարեխօսել իր կարենայ, ան այսօր ինչո՞ւ պիտի չկարենայ բարեխօսել իր կարենայ, ան այսօր ինչո՞ւ պիտի չկարենայ բարեխօսել իր 
բարեխօսութիւնը խնդրողներուն հաբարեխօսութիւնը խնդրողներուն հաբարեխօսութիւնը խնդրողներուն հաբարեխօսութիւնը խնդրողներուն համար: Եթէ սուրբերը կարող մար: Եթէ սուրբերը կարող մար: Եթէ սուրբերը կարող մար: Եթէ սուրբերը կարող 
պիտի ըլլան բարեխօսելու կամ ամբաստանելուԴատաստանի պիտի ըլլան բարեխօսելու կամ ամբաստանելուԴատաստանի պիտի ըլլան բարեխօսելու կամ ամբաստանելուԴատաստանի պիտի ըլլան բարեխօսելու կամ ամբաստանելուԴատաստանի 
օրը որ բոօրը որ բոօրը որ բոօրը որ բո´́́́ւն օրը պիտի ըլլայ, Տիրուն օրը պիտի ըլլայ, Տիրուն օրը պիտի ըլլայ, Տիրուն օրը պիտի ըլլայ, Տիրո´́́́ջ օրը պիտի ըլլայ, ջ օրը պիտի ըլլայ, ջ օրը պիտի ըլլայ, ջ օրը պիտի ըլլայ, 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ օրը պիտի ըլլայ, Յիսուսի Ատեանիօրը պիտի ըլլայ, Յիսուսի Ատեանիօրը պիտի ըլլայ, Յիսուսի Ատեանիօրը պիտի ըլլայ, Յիսուսի Ատեանի´́́́ն օրը պիտի ն օրը պիտի ն օրը պիտի ն օրը պիտի 
ըլլայ, երկրի Դատաւորիըլլայ, երկրի Դատաւորիըլլայ, երկրի Դատաւորիըլլայ, երկրի Դատաւորի´́́́ն օրը պիտի ըլլայ, հիմա որ տակաւին ն օրը պիտի ըլլայ, հիմա որ տակաւին ն օրը պիտի ըլլայ, հիմա որ տակաւին ն օրը պիտի ըլլայ, հիմա որ տակաւին 
այդ Օրը չէ եկած` անոնք ինչո՞ւ համար պիտի չկարենան այդ Օրը չէ եկած` անոնք ինչո՞ւ համար պիտի չկարենան այդ Օրը չէ եկած` անոնք ինչո՞ւ համար պիտի չկարենան այդ Օրը չէ եկած` անոնք ինչո՞ւ համար պիտի չկարենան 
բարեխօսել մեզի համար:բարեխօսել մեզի համար:բարեխօսել մեզի համար:բարեխօսել մեզի համար:    

6) 6) 6) 6) Առնենք աղքատ Ղազարոսին եւ մեծահԱռնենք աղքատ Ղազարոսին եւ մեծահԱռնենք աղքատ Ղազարոսին եւ մեծահԱռնենք աղքատ Ղազարոսին եւ մեծահարուստին արուստին արուստին արուստին 
առակին օրինակը: Դժոխք գացած մեծահարուստը կառակին օրինակը: Դժոխք գացած մեծահարուստը կառակին օրինակը: Դժոխք գացած մեծահարուստը կառակին օրինակը: Դժոխք գացած մեծահարուստը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր յր յր յր 
Աբրահամ, ողորմէԱբրահամ, ողորմէԱբրահամ, ողորմէԱբրահամ, ողորմէ´ ´ ´ ´ ինծի եւ ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը ինծի եւ ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը ինծի եւ ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը ինծի եւ ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը 
ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ այս կրակին մէջ ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ այս կրակին մէջ ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ այս կրակին մէջ ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ այս կրակին մէջ 
ծարաւէն կը տառապիմծարաւէն կը տառապիմծարաւէն կը տառապիմծարաւէն կը տառապիմ»»»» ( ( ( (Ղկ 16.24): Այս համարին մէջ քանի մը Ղկ 16.24): Այս համարին մէջ քանի մը Ղկ 16.24): Այս համարին մէջ քանի մը Ղկ 16.24): Այս համարին մէջ քանի մը 
կէտեր պէտք է նկատի առնելկէտեր պէտք է նկատի առնելկէտեր պէտք է նկատի առնելկէտեր պէտք է նկատի առնել....----    

ա) Եթէ դժոխք գացած մեծահարուստը կրցաւ դրախտ ա) Եթէ դժոխք գացած մեծահարուստը կրցաւ դրախտ ա) Եթէ դժոխք գացած մեծահարուստը կրցաւ դրախտ ա) Եթէ դժոխք գացած մեծահարուստը կրցաւ դրախտ 
գտնուող Աբրահամէն օգնութիւն խնդրել, մենք ինչո՞ւ պիտի գտնուող Աբրահամէն օգնութիւն խնդրել, մենք ինչո՞ւ պիտի գտնուող Աբրահամէն օգնութիւն խնդրել, մենք ինչո՞ւ պիտի գտնուող Աբրահամէն օգնութիւն խնդրել, մենք ինչո՞ւ պիտի 
չկարենանք հաւատքով ննջած ու դրախտ գացածներուն չկարենանք հաւատքով ննջած ու դրախտ գացածներուն չկարենանք հաւատքով ննջած ու դրախտ գացածներուն չկարենանք հաւատքով ննջած ու դրախտ գացածներուն 
օգնութիւնը խնդրել: Կարելի է նաեւ հարցումը դնել ուրիշ ձեւով օգնութիւնը խնդրել: Կարելի է նաեւ հարցումը դնել ուրիշ ձեւով օգնութիւնը խնդրել: Կարելի է նաեւ հարցումը դնել ուրիշ ձեւով օգնութիւնը խնդրել: Կարելի է նաեւ հարցումը դնել ուրիշ ձեւով 
մը. եթէ դժոխք նետուած մը, որ այլեւս դարձի գալու ոմը. եթէ դժոխք նետուած մը, որ այլեւս դարձի գալու ոմը. եթէ դժոխք նետուած մը, որ այլեւս դարձի գալու ոմը. եթէ դժոխք նետուած մը, որ այլեւս դարձի գալու ո´́́́չչչչ    մէկ մէկ մէկ մէկ 
առիթ ունի, կրնայ արդարի մը օգնութիւնը խնդրել, հապա մենք առիթ ունի, կրնայ արդարի մը օգնութիւնը խնդրել, հապա մենք առիթ ունի, կրնայ արդարի մը օգնութիւնը խնդրել, հապա մենք առիթ ունի, կրնայ արդարի մը օգնութիւնը խնդրել, հապա մենք 
որ երկրի վրայ ենք, ինչո՞ւ պիտի չկարենանք արդարներուն ու որ երկրի վրայ ենք, ինչո՞ւ պիտի չկարենանք արդարներուն ու որ երկրի վրայ ենք, ինչո՞ւ պիտի չկարենանք արդարներուն ու որ երկրի վրայ ենք, ինչո՞ւ պիտի չկարենանք արդարներուն ու 
սուրբերուն օգնութիւնը խնդրել:սուրբերուն օգնութիւնը խնդրել:սուրբերուն օգնութիւնը խնդրել:սուրբերուն օգնութիւնը խնդրել:    

բ) Կարեւոր է նկատի առնել որ մեծահարուստը իր խօսքը բ) Կարեւոր է նկատի առնել որ մեծահարուստը իր խօսքը բ) Կարեւոր է նկատի առնել որ մեծահարուստը իր խօսքը բ) Կարեւոր է նկատի առնել որ մեծահարուստը իր խօսքը 
ուղղեց Աբրահամին եւ ոուղղեց Աբրահամին եւ ոուղղեց Աբրահամին եւ ոուղղեց Աբրահամին եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ (Ղուկաս 16.24, 27, 30):չ թէ Աստուծոյ (Ղուկաս 16.24, 27, 30):չ թէ Աստուծոյ (Ղուկաս 16.24, 27, 30):չ թէ Աստուծոյ (Ղուկաս 16.24, 27, 30):    
Այլ խօսքով, ան ուզեց իր խնդրանքին պատասխանը ստանալ Այլ խօսքով, ան ուզեց իր խնդրանքին պատասխանը ստանալ Այլ խօսքով, ան ուզեց իր խնդրանքին պատասխանը ստանալ Այլ խօսքով, ան ուզեց իր խնդրանքին պատասխանը ստանալ 
Աբրահամի միջոցաւ կամ անոր միջնորդութեամբ: Արդեօք Աբրահամի միջոցաւ կամ անոր միջնորդութեամբ: Արդեօք Աբրահամի միջոցաւ կամ անոր միջնորդութեամբ: Արդեօք Աբրահամի միջոցաւ կամ անոր միջնորդութեամբ: Արդեօք 
ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք սուրբերուն միջոցաւ կամ ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք սուրբերուն միջոցաւ կամ ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք սուրբերուն միջոցաւ կամ ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք սուրբերուն միջոցաւ կամ 
միջնորդութեամբ նաեւ ստանալ մեր աղօթքներուն ու միջնորդութեամբ նաեւ ստանալ մեր աղօթքներուն ու միջնորդութեամբ նաեւ ստանալ մեր աղօթքներուն ու միջնորդութեամբ նաեւ ստանալ մեր աղօթքներուն ու 
խնդրանքներուն պատասխանները:խնդրանքներուն պատասխանները:խնդրանքներուն պատասխանները:խնդրանքներուն պատասխանները:    

գ) Մեծահարուստը մէկ անգագ) Մեծահարուստը մէկ անգագ) Մեծահարուստը մէկ անգագ) Մեծահարուստը մէկ անգամ Աբրահամէն խնդրեց որ մ Աբրահամէն խնդրեց որ մ Աբրահամէն խնդրեց որ մ Աբրահամէն խնդրեց որ 
Ղազարոսը իր քով ղրկէ (Ղուկաս 16.24), եւ երկու անգամ Ղազարոսը իր քով ղրկէ (Ղուկաս 16.24), եւ երկու անգամ Ղազարոսը իր քով ղրկէ (Ղուկաս 16.24), եւ երկու անգամ Ղազարոսը իր քով ղրկէ (Ղուկաս 16.24), եւ երկու անգամ 
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Աբրահամէն խնդրեց որ Ղազարոսը ղրկէ իր եղբայրներուն քով Աբրահամէն խնդրեց որ Ղազարոսը ղրկէ իր եղբայրներուն քով Աբրահամէն խնդրեց որ Ղազարոսը ղրկէ իր եղբայրներուն քով Աբրահամէն խնդրեց որ Ղազարոսը ղրկէ իր եղբայրներուն քով 
((((Ղուկաս 16.27Ղուկաս 16.27Ղուկաս 16.27Ղուկաս 16.27----28, 30): 28, 30): 28, 30): 28, 30): Ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք Ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք Ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք Ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք 
Աստուծմէ խնդրել, որ իր սուրբերը օգնութեան ղրկէ, կամ ցոյց Աստուծմէ խնդրել, որ իր սուրբերը օգնութեան ղրկէ, կամ ցոյց Աստուծմէ խնդրել, որ իր սուրբերը օգնութեան ղրկէ, կամ ցոյց Աստուծմէ խնդրել, որ իր սուրբերը օգնութեան ղրկէ, կամ ցոյց 
չի՞ տար որ մենչի՞ տար որ մենչի՞ տար որ մենչի՞ տար որ մենք կրնանք ուղղակիօրէն սուրբերուն օգնութեան ք կրնանք ուղղակիօրէն սուրբերուն օգնութեան ք կրնանք ուղղակիօրէն սուրբերուն օգնութեան ք կրնանք ուղղակիօրէն սուրբերուն օգնութեան 
դիմել:դիմել:դիմել:դիմել:    

դ) Մեծահարուստը Աբրահամին կդ) Մեծահարուստը Աբրահամին կդ) Մեծահարուստը Աբրահամին կդ) Մեծահարուստը Աբրահամին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԿԿԿԿ’’’’աղաչեմ, հաաղաչեմ, հաաղաչեմ, հաաղաչեմ, հա´́́́յր, յր, յր, յր, 
Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս տունը, ուր հինգ եղբայրներ ունիմ. Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս տունը, ուր հինգ եղբայրներ ունիմ. Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս տունը, ուր հինգ եղբայրներ ունիմ. Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս տունը, ուր հինգ եղբայրներ ունիմ. 
թող զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի անոնք ալ տանջանքի թող զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի անոնք ալ տանջանքի թող զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի անոնք ալ տանջանքի թող զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի անոնք ալ տանջանքի 
այս վայրը չգանայս վայրը չգանայս վայրը չգանայս վայրը չգան»»»» ( ( ( (Ղուկաս 16.27Ղուկաս 16.27Ղուկաս 16.27Ղուկաս 16.27----28): 28): 28): 28): Եթէ երբեք դժոխԵթէ երբեք դժոխԵթէ երբեք դժոխԵթէ երբեք դժոխք նետուած ք նետուած ք նետուած ք նետուած 
մէկը կրնայ բարեխօսել երկրի վրայ ապրող իր եղբայրներուն մէկը կրնայ բարեխօսել երկրի վրայ ապրող իր եղբայրներուն մէկը կրնայ բարեխօսել երկրի վրայ ապրող իր եղբայրներուն մէկը կրնայ բարեխօսել երկրի վրայ ապրող իր եղբայրներուն 
համար, որքա՜ն աւելի դրախտ գացողները կրնան բարեխօսել համար, որքա՜ն աւելի դրախտ գացողները կրնան բարեխօսել համար, որքա՜ն աւելի դրախտ գացողները կրնան բարեխօսել համար, որքա՜ն աւելի դրախտ գացողները կրնան բարեխօսել 
երկրի վրայ ապրողներուն համար:երկրի վրայ ապրողներուն համար:երկրի վրայ ապրողներուն համար:երկրի վրայ ապրողներուն համար:    

Իրականութեան մէջ մեծահարուստին աղաչանքը, Իրականութեան մէջ մեծահարուստին աղաչանքը, Իրականութեան մէջ մեծահարուստին աղաչանքը, Իրականութեան մէջ մեծահարուստին աղաչանքը, 
բարեխօսութեան գեղեցկագոյն օրինակն է Աստուածաշունչին բարեխօսութեան գեղեցկագոյն օրինակն է Աստուածաշունչին բարեխօսութեան գեղեցկագոյն օրինակն է Աստուածաշունչին բարեխօսութեան գեղեցկագոյն օրինակն է Աստուածաշունչին 
մէջ յիշուած, որովմէջ յիշուած, որովմէջ յիշուած, որովմէջ յիշուած, որովհետեւ, տանջուող եղբօր մը աղերսանքն է հետեւ, տանջուող եղբօր մը աղերսանքն է հետեւ, տանջուող եղբօր մը աղերսանքն է հետեւ, տանջուող եղբօր մը աղերսանքն է 
ուղղուած Աբրահամին եւ անոր ընդմէջէն Աստուծոյ, իր ուղղուած Աբրահամին եւ անոր ընդմէջէն Աստուծոյ, իր ուղղուած Աբրահամին եւ անոր ընդմէջէն Աստուծոյ, իր ուղղուած Աբրահամին եւ անոր ընդմէջէն Աստուծոյ, իր 
եղբայրներուն դարձին ու փրկութեան համար:եղբայրներուն դարձին ու փրկութեան համար:եղբայրներուն դարձին ու փրկութեան համար:եղբայրներուն դարձին ու փրկութեան համար:    

ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք ըսելու. յշ ըլլանք ըսելու. յշ ըլլանք ըսելու. յշ ըլլանք ըսելու. ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, մեծահարուստը բարեխօսեց, մեծահարուստը բարեխօսեց, մեծահարուստը բարեխօսեց, մեծահարուստը բարեխօսեց, 
բայց իր բարեխօսութիւնը անպատասխան մնացբայց իր բարեխօսութիւնը անպատասխան մնացբայց իր բարեխօսութիւնը անպատասխան մնացբայց իր բարեխօսութիւնը անպատասխան մնաց»:»:»:»:    Անոր Անոր Անոր Անոր 
բարեխօսութեան անպատասխան մնալը բարեխօսութեան անպատասխան մնալը բարեխօսութեան անպատասխան մնալը բարեխօսութեան անպատասխան մնալը փաստ մը չէ որ փաստ մը չէ որ փաստ մը չէ որ փաստ մը չէ որ 
սուրբերը չեն բարեխօսեր եւ անոնց բարեխօսութիւնը չի պասուրբերը չեն բարեխօսեր եւ անոնց բարեխօսութիւնը չի պասուրբերը չեն բարեխօսեր եւ անոնց բարեխօսութիւնը չի պասուրբերը չեն բարեխօսեր եւ անոնց բարեխօսութիւնը չի պա----
տասխանուիր: Մեծահարուստին բարեխօսելը իր եղբայրներուն տասխանուիր: Մեծահարուստին բարեխօսելը իր եղբայրներուն տասխանուիր: Մեծահարուստին բարեխօսելը իր եղբայրներուն տասխանուիր: Մեծահարուստին բարեխօսելը իր եղբայրներուն 
համար՝ յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ ննջեցեալներ կրնան համար՝ յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ ննջեցեալներ կրնան համար՝ յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ ննջեցեալներ կրնան համար՝ յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ ննջեցեալներ կրնան 
բարեխօսել, իսկ թէ ինչոբարեխօսել, իսկ թէ ինչոբարեխօսել, իսկ թէ ինչոբարեխօսել, իսկ թէ ինչո´́́́ւ իր բարեխօսութիւնը չընդունուեցաւ, ւ իր բարեխօսութիւնը չընդունուեցաւ, ւ իր բարեխօսութիւնը չընդունուեցաւ, ւ իր բարեխօսութիւնը չընդունուեցաւ, 
պատճառը շատ պարզ է. պատճառըպատճառը շատ պարզ է. պատճառըպատճառը շատ պարզ է. պատճառըպատճառը շատ պարզ է. պատճառը    այն է՝ որ դժոխք նետուած այն է՝ որ դժոխք նետուած այն է՝ որ դժոխք նետուած այն է՝ որ դժոխք նետուած 
էր ան, եւ Աստուած չիէր ան, եւ Աստուած չիէր ան, եւ Աստուած չիէր ան, եւ Աստուած չի´ ´ ´ ´ պատասխաներ դժոխք նետուած մարպատասխաներ դժոխք նետուած մարպատասխաներ դժոխք նետուած մարպատասխաներ դժոխք նետուած մար----
դու մը բարեխօսութեան: Ցոդու մը բարեխօսութեան: Ցոդու մը բարեխօսութեան: Ցոդու մը բարեխօսութեան: Ցո´́́́յց տուէք ինծի Աստուածաշունչէն յց տուէք ինծի Աստուածաշունչէն յց տուէք ինծի Աստուածաշունչէն յց տուէք ինծի Աստուածաշունչէն 
օրինակը դրախտ գացած անձի մը` որ բան մը կը խնդրէ օրինակը դրախտ գացած անձի մը` որ բան մը կը խնդրէ օրինակը դրախտ գացած անձի մը` որ բան մը կը խնդրէ օրինակը դրախտ գացած անձի մը` որ բան մը կը խնդրէ 
Տիրոջմէն, եւ Տէրը չի պատասխաներ անոր:Տիրոջմէն, եւ Տէրը չի պատասխաներ անոր:Տիրոջմէն, եւ Տէրը չի պատասխաներ անոր:Տիրոջմէն, եւ Տէրը չի պատասխաներ անոր:    

7) 7) 7) 7) Երբ Եղիա կը պատրաստուէր երկինք համբաԵրբ Եղիա կը պատրաստուէր երկինք համբաԵրբ Եղիա կը պատրաստուէր երկինք համբաԵրբ Եղիա կը պատրաստուէր երկինք համբարձուելու` րձուելու` րձուելու` րձուելու` 
Եղիսէ խնդրեց իրմէ ունենալ իր հոգիին կրկնապատիկը: Եղիսէ խնդրեց իրմէ ունենալ իր հոգիին կրկնապատիկը: Եղիսէ խնդրեց իրմէ ունենալ իր հոգիին կրկնապատիկը: Եղիսէ խնդրեց իրմէ ունենալ իր հոգիին կրկնապատիկը: 
Հարցում մը. Եղիա մարգարէին հոգիին կրկնապատիկը ԵղիՀարցում մը. Եղիա մարգարէին հոգիին կրկնապատիկը ԵղիՀարցում մը. Եղիա մարգարէին հոգիին կրկնապատիկը ԵղիՀարցում մը. Եղիա մարգարէին հոգիին կրկնապատիկը Եղի----
սէին շնորհելը որո՞ւն գործն էր, Աստուծո՞յ, թէ` Եղիային: սէին շնորհելը որո՞ւն գործն էր, Աստուծո՞յ, թէ` Եղիային: սէին շնորհելը որո՞ւն գործն էր, Աստուծո՞յ, թէ` Եղիային: սէին շնորհելը որո՞ւն գործն էր, Աստուծո՞յ, թէ` Եղիային: 
Յստակ է որ Աստուծոյ. բայց հետաքրքրական չէ՞ որ Եղիսէ Յստակ է որ Աստուծոյ. բայց հետաքրքրական չէ՞ որ Եղիսէ Յստակ է որ Աստուծոյ. բայց հետաքրքրական չէ՞ որ Եղիսէ Յստակ է որ Աստուծոյ. բայց հետաքրքրական չէ՞ որ Եղիսէ 
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ԵղիայէԵղիայէԵղիայէԵղիայէ´́́́ն է որ կը խնդրէ անոր հոգիին կրկնան է որ կը խնդրէ անոր հոգիին կրկնան է որ կը խնդրէ անոր հոգիին կրկնան է որ կը խնդրէ անոր հոգիին կրկնապատիկը եւ ոպատիկը եւ ոպատիկը եւ ոպատիկը եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Աստուծմէ, եւ սա ցոյց չի՞ տար, որ մենք Աստուծոյ սուրԱստուծմէ, եւ սա ցոյց չի՞ տար, որ մենք Աստուծոյ սուրԱստուծմէ, եւ սա ցոյց չի՞ տար, որ մենք Աստուծոյ սուրԱստուծմէ, եւ սա ցոյց չի՞ տար, որ մենք Աստուծոյ սուրբերէն բերէն բերէն բերէն 
շատ բան կրնանք խնդրել: Չաճապարենք մեր դատասշատ բան կրնանք խնդրել: Չաճապարենք մեր դատասշատ բան կրնանք խնդրել: Չաճապարենք մեր դատասշատ բան կրնանք խնդրել: Չաճապարենք մեր դատաստանտանտանտան----
ներուն մէջ, եւ չըսենք թէ Եղիա տակաւին երկինք չէր փոներուն մէջ, եւ չըսենք թէ Եղիա տակաւին երկինք չէր փոներուն մէջ, եւ չըսենք թէ Եղիա տակաւին երկինք չէր փոներուն մէջ, եւ չըսենք թէ Եղիա տակաւին երկինք չէր փո----
խադրուած, այլ երկրի վրայ էր երբ Եղիսէ խնդրեց իրմէ անոր խադրուած, այլ երկրի վրայ էր երբ Եղիսէ խնդրեց իրմէ անոր խադրուած, այլ երկրի վրայ էր երբ Եղիսէ խնդրեց իրմէ անոր խադրուած, այլ երկրի վրայ էր երբ Եղիսէ խնդրեց իրմէ անոր 
հոգիին կրկնապատիկը ունենալհոգիին կրկնապատիկը ունենալհոգիին կրկնապատիկը ունենալհոգիին կրկնապատիկը ունենալ: : : : Ճիշդ է ասիկա, բայց չմոռնանք Ճիշդ է ասիկա, բայց չմոռնանք Ճիշդ է ասիկա, բայց չմոռնանք Ճիշդ է ասիկա, բայց չմոռնանք 
նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ որ Եղիա իր երկինք փոխադրուելէն եոր Եղիա իր երկինք փոխադրուելէն եոր Եղիա իր երկինք փոխադրուելէն եոր Եղիա իր երկինք փոխադրուելէն ե´́́́տք էր որ իր հոգիին տք էր որ իր հոգիին տք էր որ իր հոգիին տք էր որ իր հոգիին 
կրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Դ.Թագաւոկրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Դ.Թագաւոկրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Դ.Թագաւոկրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Դ.Թագաւորաց 2.9րաց 2.9րաց 2.9րաց 2.9----15 15 15 15 
համարներուն ուշադիր քննութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած համարներուն ուշադիր քննութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած համարներուն ուշադիր քննութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած համարներուն ուշադիր քննութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած 
Եղիային երկրէն բաժնուելէն եԵղիային երկրէն բաժնուելէն եԵղիային երկրէն բաժնուելէն եԵղիային երկրէն բաժնուելէն ե´́́́տք էր որ անոր միջոցաւ` անոր տք էր որ անոր միջոցաւ` անոր տք էր որ անոր միջոցաւ` անոր տք էր որ անոր միջոցաւ` անոր 
հոգիին կհոգիին կհոգիին կհոգիին կրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Արդ, ինչպէս րկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Արդ, ինչպէս րկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Արդ, ինչպէս րկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Արդ, ինչպէս 
Աստուած Եղիային երկրէն բաժնուելէ ետք` Եղիային միջոցաւ Աստուած Եղիային երկրէն բաժնուելէ ետք` Եղիային միջոցաւ Աստուած Եղիային երկրէն բաժնուելէ ետք` Եղիային միջոցաւ Աստուած Եղիային երկրէն բաժնուելէ ետք` Եղիային միջոցաւ 
շնորհեց Եղիսէին իր սրտի խնդրանքը, այնպէս ալ, մեզմէ շնորհեց Եղիսէին իր սրտի խնդրանքը, այնպէս ալ, մեզմէ շնորհեց Եղիսէին իր սրտի խնդրանքը, այնպէս ալ, մեզմէ շնորհեց Եղիսէին իր սրտի խնդրանքը, այնպէս ալ, մեզմէ 
բաժնուող սուրբ եւ արդար մարդոց աղօթբաժնուող սուրբ եւ արդար մարդոց աղօթբաժնուող սուրբ եւ արդար մարդոց աղօթբաժնուող սուրբ եւ արդար մարդոց աղօթքով, Աստուած կը քով, Աստուած կը քով, Աստուած կը քով, Աստուած կը 
շնորհէ մեզի մեր սրտի խնդրանքները, եթէ հարկաւ անոնք իր շնորհէ մեզի մեր սրտի խնդրանքները, եթէ հարկաւ անոնք իր շնորհէ մեզի մեր սրտի խնդրանքները, եթէ հարկաւ անոնք իր շնորհէ մեզի մեր սրտի խնդրանքները, եթէ հարկաւ անոնք իր 
կամքիկամքիկամքիկամքին համաձայն ըլլան:ն համաձայն ըլլան:ն համաձայն ըլլան:ն համաձայն ըլլան:    

8) 8) 8) 8) Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բարուքի գիրքին մէջ կը Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բարուքի գիրքին մէջ կը Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բարուքի գիրքին մէջ կը Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բարուքի գիրքին մէջ կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեցէք մեզի համարվ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեցէք մեզի համարվ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեցէք մեզի համարվ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեցէք մեզի համար»»»»    
((((Բարուք 3.4): Այս հաստատումը ամենայն յստակութեամբ կը Բարուք 3.4): Այս հաստատումը ամենայն յստակութեամբ կը Բարուք 3.4): Այս հաստատումը ամենայն յստակութեամբ կը Բարուք 3.4): Այս հաստատումը ամենայն յստակութեամբ կը 
պարզէ թէ ննջեցեալներ կրնան մեզի համար աղօթել: Ուրիշներ պարզէ թէ ննջեցեալներ կրնան մեզի համար աղօթել: Ուրիշներ պարզէ թէ ննջեցեալներ կրնան մեզի համար աղօթել: Ուրիշներ պարզէ թէ ննջեցեալներ կրնան մեզի համար աղօթել: Ուրիշներ 
կրնան չընդունիլ Երկրորդականկրնան չընդունիլ Երկրորդականկրնան չընդունիլ Երկրորդականկրնան չընդունիլ Երկրորդականոն գիրքերը, բայց Հայ ու ոն գիրքերը, բայց Հայ ու ոն գիրքերը, բայց Հայ ու ոն գիրքերը, բայց Հայ ու 
Արեւելեան միւս Եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Կաթոլիկ Արեւելեան միւս Եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Կաթոլիկ Արեւելեան միւս Եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Կաթոլիկ Արեւելեան միւս Եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Կաթոլիկ 
եկեղեցին, բոլորը կեկեղեցին, բոլորը կեկեղեցին, բոլորը կեկեղեցին, բոլորը կ’’’’ընդունին Երկրորդականոն գիրքեընդունին Երկրորդականոն գիրքեընդունին Երկրորդականոն գիրքեընդունին Երկրորդականոն գիրքերը իբրեւ րը իբրեւ րը իբրեւ րը իբրեւ 
««««օգտակար ու դաստիարակիչ գիրքերօգտակար ու դաստիարակիչ գիրքերօգտակար ու դաստիարակիչ գիրքերօգտակար ու դաստիարակիչ գիրքեր» » » » Գրիգոր Տաթեւացիին Գրիգոր Տաթեւացիին Գրիգոր Տաթեւացիին Գրիգոր Տաթեւացիին 
իսկ բառերով, եւ նոյնիսկ անոնցմէ բաժիններ ունինք մեր Ճաիսկ բառերով, եւ նոյնիսկ անոնցմէ բաժիններ ունինք մեր Ճաիսկ բառերով, եւ նոյնիսկ անոնցմէ բաժիններ ունինք մեր Ճաիսկ բառերով, եւ նոյնիսկ անոնցմէ բաժիններ ունինք մեր Ճա----
շոցի գիրքին մէջ: Հետաքշոցի գիրքին մէջ: Հետաքշոցի գիրքին մէջ: Հետաքշոցի գիրքին մէջ: Հետաքրքրական է գիտնալ, որ Գրիգոր Տաթերքրական է գիտնալ, որ Գրիգոր Տաթերքրական է գիտնալ, որ Գրիգոր Տաթերքրական է գիտնալ, որ Գրիգոր Տաթե----
ւացին Երկրորդաւացին Երկրորդաւացին Երկրորդաւացին Երկրորդականոն գիրքերը կը կոչէ՝ կանոն գիրքերը կը կոչէ՝ կանոն գիրքերը կը կոչէ՝ կանոն գիրքերը կը կոչէ՝ ««««Աստուածաշունչ Աստուածաշունչ Աստուածաշունչ Աստուածաշունչ 
գիրքերգիրքերգիրքերգիրքեր», », », », իսկ ներկայիս մեր կողմէ գործածուող 66 գիրքերը կը իսկ ներկայիս մեր կողմէ գործածուող 66 գիրքերը կը իսկ ներկայիս մեր կողմէ գործածուող 66 գիրքերը կը իսկ ներկայիս մեր կողմէ գործածուող 66 գիրքերը կը 
կոչէ՝ կոչէ՝ կոչէ՝ կոչէ՝ ««««Աստուածակերտ գիրքերԱստուածակերտ գիրքերԱստուածակերտ գիրքերԱստուածակերտ գիրքեր»:»:»:»:    

9) 9) 9) 9) Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բ.Մակաբայեցիներու Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բ.Մակաբայեցիներու Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բ.Մակաբայեցիներու Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բ.Մակաբայեցիներու 
գիրքին 15.11գիրքին 15.11գիրքին 15.11գիրքին 15.11----16 16 16 16 համարներուն մէջ կը կարդհամարներուն մէջ կը կարդհամարներուն մէջ կը կարդհամարներուն մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս անք, թէ ինչպէս անք, թէ ինչպէս անք, թէ ինչպէս 
Յուդա Մակաբայեցին իր երազին մէջ կը տեսնէ Օնիա անուՅուդա Մակաբայեցին իր երազին մէջ կը տեսնէ Օնիա անուՅուդա Մակաբայեցին իր երազին մէջ կը տեսնէ Օնիա անուՅուդա Մակաբայեցին իր երազին մէջ կը տեսնէ Օնիա անունով նով նով նով 
քահանայապետ մը որ վաղուց մեռած էր, եւ որ կ'աղօթէր ու քահանայապետ մը որ վաղուց մեռած էր, եւ որ կ'աղօթէր ու քահանայապետ մը որ վաղուց մեռած էր, եւ որ կ'աղօթէր ու քահանայապետ մը որ վաղուց մեռած էր, եւ որ կ'աղօթէր ու 
կ'աղաչէր Աստուծոյ հրեայ ազգի պահպանութեան համար: Այս կ'աղաչէր Աստուծոյ հրեայ ազգի պահպանութեան համար: Այս կ'աղաչէր Աստուծոյ հրեայ ազգի պահպանութեան համար: Այս կ'աղաչէր Աստուծոյ հրեայ ազգի պահպանութեան համար: Այս 
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վկայութիւնը սքանչելի կերպով ցոյց կու տայ, թէ ննջած վկայութիւնը սքանչելի կերպով ցոյց կու տայ, թէ ննջած վկայութիւնը սքանչելի կերպով ցոյց կու տայ, թէ ննջած վկայութիւնը սքանչելի կերպով ցոյց կու տայ, թէ ննջած 
հաւատացեալները կրնան աղօթել ոհաւատացեալները կրնան աղօթել ոհաւատացեալները կրնան աղօթել ոհաւատացեալները կրնան աղօթել ու աղաչել Տիրոջ մեր ւ աղաչել Տիրոջ մեր ւ աղաչել Տիրոջ մեր ւ աղաչել Տիրոջ մեր 
փրկութեան ու պահպանութեան համար:փրկութեան ու պահպանութեան համար:փրկութեան ու պահպանութեան համար:փրկութեան ու պահպանութեան համար:    

Յուդա Մակաբայեցին միաժամանակ տեսաւ վաղուց մեՅուդա Մակաբայեցին միաժամանակ տեսաւ վաղուց մեՅուդա Մակաբայեցին միաժամանակ տեսաւ վաղուց մեՅուդա Մակաբայեցին միաժամանակ տեսաւ վաղուց մեռած ռած ռած ռած 
Երեմիա մարգարէն, եւ տեսաւ թէ ինչպէս Օնիա քահաԵրեմիա մարգարէն, եւ տեսաւ թէ ինչպէս Օնիա քահաԵրեմիա մարգարէն, եւ տեսաւ թէ ինչպէս Օնիա քահաԵրեմիա մարգարէն, եւ տեսաւ թէ ինչպէս Օնիա քահա----
նայապետը վկայութիւն կու տար Երեմիային մասին` ըսելով. նայապետը վկայութիւն կու տար Երեմիային մասին` ըսելով. նայապետը վկայութիւն կու տար Երեմիային մասին` ըսելով. նայապետը վկայութիւն կու տար Երեմիային մասին` ըսելով. 
««««Ասիկա մեր եղբայրասէր ծերունին է, որ միշտ ու յաճախ աղօթքԱսիկա մեր եղբայրասէր ծերունին է, որ միշտ ու յաճախ աղօթքԱսիկա մեր եղբայրասէր ծերունին է, որ միշտ ու յաճախ աղօթքԱսիկա մեր եղբայրասէր ծերունին է, որ միշտ ու յաճախ աղօթք    
կը մատուցէ Աստուծոյկը մատուցէ Աստուծոյկը մատուցէ Աստուծոյկը մատուցէ Աստուծոյ»:»:»:»:    Անկէ ետք, Երեմիան սուր մը տուաւ Անկէ ետք, Երեմիան սուր մը տուաւ Անկէ ետք, Երեմիան սուր մը տուաւ Անկէ ետք, Երեմիան սուր մը տուաւ 
Յուդա Մակաբայեցիին ու ըսաւ. Յուդա Մակաբայեցիին ու ըսաւ. Յուդա Մակաբայեցիին ու ըսաւ. Յուդա Մակաբայեցիին ու ըսաւ. ««««ԸնդունիԸնդունիԸնդունիԸնդունի´́́́ր այս սուրբ սուրը ր այս սուրբ սուրը ր այս սուրբ սուրը ր այս սուրբ սուրը 
իբրեւ Տիրոջ կողմէ տրուած պարգեւ, որովհետեւ անով է որ իբրեւ Տիրոջ կողմէ տրուած պարգեւ, որովհետեւ անով է որ իբրեւ Տիրոջ կողմէ տրուած պարգեւ, որովհետեւ անով է որ իբրեւ Տիրոջ կողմէ տրուած պարգեւ, որովհետեւ անով է որ 
պիտի ոչնչացնես թշնամիներըպիտի ոչնչացնես թշնամիներըպիտի ոչնչացնես թշնամիներըպիտի ոչնչացնես թշնամիները»:»:»:»:    

Տուեալ հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Օնիա Տուեալ հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Օնիա Տուեալ հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Օնիա Տուեալ հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Օնիա 
քահանայապետը կը վքահանայապետը կը վքահանայապետը կը վքահանայապետը կը վկայէ, որ Երեմիա մարգարէն կայէ, որ Երեմիա մարգարէն կայէ, որ Երեմիա մարգարէն կայէ, որ Երեմիա մարգարէն ««««միշտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու 
յաճախ աղօթք կը մատուցէ Աստուծոյյաճախ աղօթք կը մատուցէ Աստուծոյյաճախ աղօթք կը մատուցէ Աստուծոյյաճախ աղօթք կը մատուցէ Աստուծոյ»,»,»,»,    եւ թէ ինչպէս Երեմիա եւ թէ ինչպէս Երեմիա եւ թէ ինչպէս Երեմիա եւ թէ ինչպէս Երեմիա 
մարգարէն, ոմարգարէն, ոմարգարէն, ոմարգարէն, ո´́́́չ միայն կ'աղօթէ, այլեւ` սուր կը յանձնէ Յուդա չ միայն կ'աղօթէ, այլեւ` սուր կը յանձնէ Յուդա չ միայն կ'աղօթէ, այլեւ` սուր կը յանձնէ Յուդա չ միայն կ'աղօթէ, այլեւ` սուր կը յանձնէ Յուդա 
Մակաբայեցիին, որպէսզի անով յաղթէ թշնամիներուն: Այս Մակաբայեցիին, որպէսզի անով յաղթէ թշնամիներուն: Այս Մակաբայեցիին, որպէսզի անով յաղթէ թշնամիներուն: Այս Մակաբայեցիին, որպէսզի անով յաղթէ թշնամիներուն: Այս 
իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ սուրբերը ոիրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ սուրբերը ոիրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ սուրբերը ոիրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ սուրբերը ո´́́́չ միայն կրնան չ միայն կրնան չ միայն կրնան չ միայն կրնան 
աղօթելաղօթելաղօթելաղօթել    ու աղաչել մեզի համար, այլ նաեւ կրնան ու աղաչել մեզի համար, այլ նաեւ կրնան ու աղաչել մեզի համար, այլ նաեւ կրնան ու աղաչել մեզի համար, այլ նաեւ կրնան ««««սուրսուրսուրսուր» » » » տալ տալ տալ տալ 
մեզի, այլ խօսքով` օգնութիւն հայթայթել, պահպանութիւն ընել, մեզի, այլ խօսքով` օգնութիւն հայթայթել, պահպանութիւն ընել, մեզի, այլ խօսքով` օգնութիւն հայթայթել, պահպանութիւն ընել, մեզի, այլ խօսքով` օգնութիւն հայթայթել, պահպանութիւն ընել, 
զօրակցութիւն յայտնել, պաշտպանութիւն շնորհել:զօրակցութիւն յայտնել, պաշտպանութիւն շնորհել:զօրակցութիւն յայտնել, պաշտպանութիւն շնորհել:զօրակցութիւն յայտնել, պաշտպանութիւն շնորհել:    

10) 10) 10) 10) Սաւուղ վհուկ կնոջ մը միջոցաւ կանչել տուաւ ՍաՍաւուղ վհուկ կնոջ մը միջոցաւ կանչել տուաւ ՍաՍաւուղ վհուկ կնոջ մը միջոցաւ կանչել տուաւ ՍաՍաւուղ վհուկ կնոջ մը միջոցաւ կանչել տուաւ Սա----
մուէլի հոգին եւ խօսակցեցաւ անոր հետ (Ա.Թագաւորաց 28.14մուէլի հոգին եւ խօսակցեցաւ անոր հետ (Ա.Թագաւորաց 28.14մուէլի հոգին եւ խօսակցեցաւ անոր հետ (Ա.Թագաւորաց 28.14մուէլի հոգին եւ խօսակցեցաւ անոր հետ (Ա.Թագաւորաց 28.14----
19): (19): (19): (19): (Եկող հոգին Սամուէլի՞ հոգին էր թէ չար ոգի մը՝ այդ մասին Եկող հոգին Սամուէլի՞ հոգին էր թէ չար ոգի մը՝ այդ մասին Եկող հոգին Սամուէլի՞ հոգին էր թէ չար ոգի մը՝ այդ մասին Եկող հոգին Սամուէլի՞ հոգին էր թէ չար ոգի մը՝ այդ մասին 
տեղը չէ խօսիլ): Պահ մը առնենք Աստուածաշունտեղը չէ խօսիլ): Պահ մը առնենք Աստուածաշունտեղը չէ խօսիլ): Պահ մը առնենք Աստուածաշունտեղը չէ խօսիլ): Պահ մը առնենք Աստուածաշունչի խօսքը չի խօսքը չի խօսքը չի խօսքը 
այնպէս ինչպէս որ արձանագրուած է:այնպէս ինչպէս որ արձանագրուած է:այնպէս ինչպէս որ արձանագրուած է:այնպէս ինչպէս որ արձանագրուած է:    

Սամուէլի հոգիին գալը Սաւուղի մօտ, փաստ մըն է որ Սամուէլի հոգիին գալը Սաւուղի մօտ, փաստ մըն է որ Սամուէլի հոգիին գալը Սաւուղի մօտ, փաստ մըն է որ Սամուէլի հոգիին գալը Սաւուղի մօտ, փաստ մըն է որ 
սուրբերը կը լսեն մեր աղօթքները երբ անոնց բարեխօսուսուրբերը կը լսեն մեր աղօթքները երբ անոնց բարեխօսուսուրբերը կը լսեն մեր աղօթքները երբ անոնց բարեխօսուսուրբերը կը լսեն մեր աղօթքները երբ անոնց բարեխօսութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
կը խնկը խնկը խնկը խնդրենք. թէպէտ շադրենք. թէպէտ շադրենք. թէպէտ շադրենք. թէպէտ շա´́́́տ զգոյշ պէտք է ըլլանք անոնց տ զգոյշ պէտք է ըլլանք անոնց տ զգոյշ պէտք է ըլլանք անոնց տ զգոյշ պէտք է ըլլանք անոնց 
հոգիները կանչելու ինչպէս ըրաւ Սաւուղ: Աստուծոյ կամքին հոգիները կանչելու ինչպէս ըրաւ Սաւուղ: Աստուծոյ կամքին հոգիները կանչելու ինչպէս ըրաւ Սաւուղ: Աստուծոյ կամքին հոգիները կանչելու ինչպէս ըրաւ Սաւուղ: Աստուծոյ կամքին 
հակառակ է մեռելներու հոգիները կանչելու փորձեր կատահակառակ է մեռելներու հոգիները կանչելու փորձեր կատահակառակ է մեռելներու հոգիները կանչելու փորձեր կատահակառակ է մեռելներու հոգիները կանչելու փորձեր կատարելը րելը րելը րելը 
((((Բ.Օրինաց 18.11: Ա.Թագաւորաց 28.8: Եսայի 8.19): Մեր Բ.Օրինաց 18.11: Ա.Թագաւորաց 28.8: Եսայի 8.19): Մեր Բ.Օրինաց 18.11: Ա.Թագաւորաց 28.8: Եսայի 8.19): Մեր Բ.Օրինաց 18.11: Ա.Թագաւորաց 28.8: Եսայի 8.19): Մեր 
պարտականութիւնը անոնց բարեխօսութիւնը խնդրելն է եւ պարտականութիւնը անոնց բարեխօսութիւնը խնդրելն է եւ պարտականութիւնը անոնց բարեխօսութիւնը խնդրելն է եւ պարտականութիւնը անոնց բարեխօսութիւնը խնդրելն է եւ ոոոո´́́́չ չ չ չ 
թէ անոնց հոգիները կանչելը:թէ անոնց հոգիները կանչելը:թէ անոնց հոգիները կանչելը:թէ անոնց հոգիները կանչելը:    
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Եթէ կախարդ կին մը կրնայ ննջեցեալի մը հոգին անդի Եթէ կախարդ կին մը կրնայ ննջեցեալի մը հոգին անդի Եթէ կախարդ կին մը կրնայ ննջեցեալի մը հոգին անդի Եթէ կախարդ կին մը կրնայ ննջեցեալի մը հոգին անդի 
աշխարհէն բերել, հաւատքով լեցուն մարդիկ ի՞նչպէս չեն աշխարհէն բերել, հաւատքով լեցուն մարդիկ ի՞նչպէս չեն աշխարհէն բերել, հաւատքով լեցուն մարդիկ ի՞նչպէս չեն աշխարհէն բերել, հաւատքով լեցուն մարդիկ ի՞նչպէս չեն 
կրնար իրենց աղօթքով սուրբերը օգնութեան բերել: Իսկ եթէ կրնար իրենց աղօթքով սուրբերը օգնութեան բերել: Իսկ եթէ կրնար իրենց աղօթքով սուրբերը օգնութեան բերել: Իսկ եթէ կրնար իրենց աղօթքով սուրբերը օգնութեան բերել: Իսկ եթէ 
եկող հոգին չար ոգի մըն էր որ Սամուէլի կերպարանքով եկաւ, եկող հոգին չար ոգի մըն էր որ Սամուէլի կերպարանքով եկաւ, եկող հոգին չար ոգի մըն էր որ Սամուէլի կերպարանքով եկաւ, եկող հոգին չար ոգի մըն էր որ Սամուէլի կերպարանքով եկաւ, 
դարձեալ հարց կուդարձեալ հարց կուդարձեալ հարց կուդարձեալ հարց կու    տանք, եթէ չար ոգիները չար մարդոց տանք, եթէ չար ոգիները չար մարդոց տանք, եթէ չար ոգիները չար մարդոց տանք, եթէ չար ոգիները չար մարդոց 
կանչին կկանչին կկանչին կկանչին կ’’’’ընդառաջեն, ինչո՞ւ բարի հոգիները բարի մարդոց ընդառաջեն, ինչո՞ւ բարի հոգիները բարի մարդոց ընդառաջեն, ինչո՞ւ բարի հոգիները բարի մարդոց ընդառաջեն, ինչո՞ւ բարի հոգիները բարի մարդոց 
խնդրանքին պիտի չընդառաջեն եւ օգնութեան չհասնին իրենց խնդրանքին պիտի չընդառաջեն եւ օգնութեան չհասնին իրենց խնդրանքին պիտի չընդառաջեն եւ օգնութեան չհասնին իրենց խնդրանքին պիտի չընդառաջեն եւ օգնութեան չհասնին իրենց 
բարեխօսութեամբ:բարեխօսութեամբ:բարեխօսութեամբ:բարեխօսութեամբ:    

11) 11) 11) 11) Նոր Կտակարանին մէջ Աստուծոյ հաւատացեալները Նոր Կտակարանին մէջ Աստուծոյ հաւատացեալները Նոր Կտակարանին մէջ Աստուծոյ հաւատացեալները Նոր Կտակարանին մէջ Աստուծոյ հաւատացեալները 
կոչուած են՝ թէկոչուած են՝ թէկոչուած են՝ թէկոչուած են՝ թէ´ ´ ´ ´ քահանայ եւ թէքահանայ եւ թէքահանայ եւ թէքահանայ եւ թէ´ ´ ´ ´ թագաւոր: Այսպէս, օրինաթագաւոր: Այսպէս, օրինաթագաւոր: Այսպէս, օրինաթագաւոր: Այսպէս, օրինակ, կ, կ, կ, 
««««Թագաւորելու կոչուած քահանաներԹագաւորելու կոչուած քահանաներԹագաւորելու կոչուած քահանաներԹագաւորելու կոչուած քահանաներ»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): ««««Մեզ Մեզ Մեզ Մեզ 
ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւնըրաւ քահանաներու թագաւորութիւնըրաւ քահանաներու թագաւորութիւնըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 1.6): Յայտնութիւն 1.6): Յայտնութիւն 1.6): Յայտնութիւն 1.6): 
««««Զանոնք դարձուցիր քահանանեԶանոնք դարձուցիր քահանանեԶանոնք դարձուցիր քահանանեԶանոնք դարձուցիր քահանաներու թագաւորութիւն մըրու թագաւորութիւն մըրու թագաւորութիւն մըրու թագաւորութիւն մը»»»»    
((((Յայտնութիւն 5.10): Յայտնութիւն 5.10): Յայտնութիւն 5.10): Յայտնութիւն 5.10): ««««Ասոնք Աստուծոյ եւ Քրիստոսի քահաԱսոնք Աստուծոյ եւ Քրիստոսի քահաԱսոնք Աստուծոյ եւ Քրիստոսի քահաԱսոնք Աստուծոյ եւ Քրիստոսի քահա----
նաները պիտի ըլլան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի պինաները պիտի ըլլան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի պինաները պիտի ըլլան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի պինաները պիտի ըլլան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի պիտի տի տի տի 
թագաւորենթագաւորենթագաւորենթագաւորեն»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 20.6): Այս բոլոր համարները Յայտնութիւն 20.6): Այս բոլոր համարները Յայտնութիւն 20.6): Այս բոլոր համարները Յայտնութիւն 20.6): Այս բոլոր համարները 
կկկկ’’’’ակնարկեն թէակնարկեն թէակնարկեն թէակնարկեն թէ´ ´ ´ ´ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն եւ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն եւ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն եւ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն եւ 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ երկինք փոխադրուած հաւատացեալներուն: Արդ, ի՞նչ էր երկինք փոխադրուած հաւատացեալներուն: Արդ, ի՞նչ էր երկինք փոխադրուած հաւատացեալներուն: Արդ, ի՞նչ էր երկինք փոխադրուած հաւատացեալներուն: Արդ, ի՞նչ էր 
քահանայի մը պարտականութիւնը Հին Կտակարանին մէջ եւ քահանայի մը պարտականութիւնը Հին Կտակարանին մէջ եւ քահանայի մը պարտականութիւնը Հին Կտակարանին մէջ եւ քահանայի մը պարտականութիւնը Հին Կտակարանին մէջ եւ 
ի՞նչ է Նոր Կտակարանին մէջ: Անոնց պարտականութիւնի՞նչ է Նոր Կտակարանին մէջ: Անոնց պարտականութիւնի՞նչ է Նոր Կտակարանին մէջ: Անոնց պարտականութիւնի՞նչ է Նոր Կտակարանին մէջ: Անոնց պարտականութիւնը Ասը Ասը Ասը Աս----
տուծոյ եւ իր ժողովուրդին միջեւ միջնորդ ու բարեխօս ըլլալն է: տուծոյ եւ իր ժողովուրդին միջեւ միջնորդ ու բարեխօս ըլլալն է: տուծոյ եւ իր ժողովուրդին միջեւ միջնորդ ու բարեխօս ըլլալն է: տուծոյ եւ իր ժողովուրդին միջեւ միջնորդ ու բարեխօս ըլլալն է: 
Եթէ քահանայի մը պարտականութիւնը իր ժողոԵթէ քահանայի մը պարտականութիւնը իր ժողոԵթէ քահանայի մը պարտականութիւնը իր ժողոԵթէ քահանայի մը պարտականութիւնը իր ժողովուրդին վուրդին վուրդին վուրդին 
համար Աստուծոյ մօտ բարեխօս ըլլալն է, եւ եթէ ննջող ու համար Աստուծոյ մօտ բարեխօս ըլլալն է, եւ եթէ ննջող ու համար Աստուծոյ մօտ բարեխօս ըլլալն է, եւ եթէ ննջող ու համար Աստուծոյ մօտ բարեխօս ըլլալն է, եւ եթէ ննջող ու 
ապրող հաւատացեալներ կը կոչուին քահանաներ, պարզ է ապրող հաւատացեալներ կը կոչուին քահանաներ, պարզ է ապրող հաւատացեալներ կը կոչուին քահանաներ, պարզ է ապրող հաւատացեալներ կը կոչուին քահանաներ, պարզ է 
ուրեմն, որ ննջող ամէն հաւատացեալ կրնայ բաուրեմն, որ ննջող ամէն հաւատացեալ կրնայ բաուրեմն, որ ննջող ամէն հաւատացեալ կրնայ բաուրեմն, որ ննջող ամէն հաւատացեալ կրնայ բարերերերեխօսել երկրի խօսել երկրի խօսել երկրի խօսել երկրի 
վրայ գտնուող եկեղեցիին համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան վրայ գտնուող եկեղեցիին համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան վրայ գտնուող եկեղեցիին համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան վրայ գտնուող եկեղեցիին համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան 
բացատրելով Յայտնութիւն 20.6բացատրելով Յայտնութիւն 20.6բացատրելով Յայտնութիւն 20.6բացատրելով Յայտնութիւն 20.6----ը՝ կը՝ կը՝ կը՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք [ննջող հաւաԱնոնք [ննջող հաւաԱնոնք [ննջող հաւաԱնոնք [ննջող հաւա----
տացեալները] իբրեւ քահանաներ Քրիստացեալները] իբրեւ քահանաներ Քրիստացեալները] իբրեւ քահանաներ Քրիստացեալները] իբրեւ քահանաներ Քրիստոսի հետ թագաւորետոսի հետ թագաւորետոսի հետ թագաւորետոսի հետ թագաւորե----
լով, երկրի վրայ ապրող իրենց եղբայրլով, երկրի վրայ ապրող իրենց եղբայրլով, երկրի վրայ ապրող իրենց եղբայրլով, երկրի վրայ ապրող իրենց եղբայրներուն համար մնայուն ներուն համար մնայուն ներուն համար մնայուն ներուն համար մնայուն 
կերպով իրենց բարեխօսութկերպով իրենց բարեխօսութկերպով իրենց բարեխօսութկերպով իրենց բարեխօսութիւիւիւիւնը կնը կնը կնը կ’’’’ընեն, եւ իբր թագաւորներ՝ընեն, եւ իբր թագաւորներ՝ընեն, եւ իբր թագաւորներ՝ընեն, եւ իբր թագաւորներ՝    կը կը կը կը 
հովուեն Քրիստոսի սուրբ եկեղեցինհովուեն Քրիստոսի սուրբ եկեղեցինհովուեն Քրիստոսի սուրբ եկեղեցինհովուեն Քրիստոսի սուրբ եկեղեցին»:»:»:»:    

12) 12) 12) 12) ԱստուածաշունչըԱստուածաշունչըԱստուածաշունչըԱստուածաշունչը    բազմաթիւբազմաթիւբազմաթիւբազմաթիւ    անգամներանգամներանգամներանգամներ    կըկըկըկը    հաստահաստահաստահաստատէտէտէտէ    
թէ եկեղեցինթէ եկեղեցինթէ եկեղեցինթէ եկեղեցին    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    մարմինն է (Եփեսացիս 1.23: Կողոմարմինն է (Եփեսացիս 1.23: Կողոմարմինն է (Եփեսացիս 1.23: Կողոմարմինն է (Եփեսացիս 1.23: Կողո----
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սացիս 1.24: Ա.Կորնթացիս 12.27)սացիս 1.24: Ա.Կորնթացիս 12.27)սացիս 1.24: Ա.Կորնթացիս 12.27)սացիս 1.24: Ա.Կորնթացիս 12.27), , , , եւ թէ` եւ թէ` եւ թէ` եւ թէ` ««««մենք բոլորս ՄԷմենք բոլորս ՄԷմենք բոլորս ՄԷմենք բոլորս ՄԷ´́́́Կ Կ Կ Կ 
մարմին կը կազմենքմարմին կը կազմենքմարմին կը կազմենքմարմին կը կազմենք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս Հռոմայեցիս Հռոմայեցիս Հռոմայեցիս 12.5: 12.5: 12.5: 12.5: Եփեսացիս 4.4):Եփեսացիս 4.4):Եփեսացիս 4.4):Եփեսացիս 4.4):    

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    կըկըկըկը    հասկնանքհասկնանքհասկնանքհասկնանք    ««««եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի»»»»    ըսելովըսելովըսելովըսելով: : : : ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    հայրերհայրերհայրերհայրեր    կըկըկըկը    
բացատրենբացատրենբացատրենբացատրեն    որորորոր    եկեղեցինեկեղեցինեկեղեցինեկեղեցին    երկուերկուերկուերկու    մասիմասիմասիմասի    կըկըկըկը    բաժնուիբաժնուիբաժնուիբաժնուի....----    

աաաա) ) ) ) ՅաղթականՅաղթականՅաղթականՅաղթական    ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի: : : : ԱսոնքԱսոնքԱսոնքԱսոնք    մեղքինմեղքինմեղքինմեղքին    դէմդէմդէմդէմ    կռուածկռուածկռուածկռուած    ուուուու    
յաղթականօրէնյաղթականօրէնյաղթականօրէնյաղթականօրէն    երկինքերկինքերկինքերկինք    մեկնածմեկնածմեկնածմեկնած    մարդիկնմարդիկնմարդիկնմարդիկն    ենենենեն, , , , եւ անորեւ անորեւ անորեւ անոր    համարհամարհամարհամար    
ալ կըալ կըալ կըալ կը    կոչուինկոչուինկոչուինկոչուին` ` ` ` ՅաղթականՅաղթականՅաղթականՅաղթական    ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի::::    

բ) Զիբ) Զիբ) Զիբ) Զինուորագրեալնուորագրեալնուորագրեալնուորագրեալ    ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի: : : : ԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէս    կըկըկըկը    կոչուինկոչուինկոչուինկոչուին    այնայնայնայն    հաւահաւահաւահաւա----
տացեալները,տացեալները,տացեալները,տացեալները,    որոնքորոնքորոնքորոնք    դեռդեռդեռդեռ    հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի    զինուորութեանզինուորութեանզինուորութեանզինուորութեան    մէջմէջմէջմէջ    ենենենեն    եւեւեւեւ    
ամէնամէնամէնամէն    օրօրօրօր    մեղքինմեղքինմեղքինմեղքին    դէմ կըդէմ կըդէմ կըդէմ կը    կռուին,կռուին,կռուին,կռուին,    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    շնորհքշնորհքշնորհքշնորհքոոոովվվվ::::    

ԱրդԱրդԱրդԱրդ, , , , ԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻԵԿԵՂԵՑԻ    ըսելովըսելովըսելովըսելով    սուրբսուրբսուրբսուրբ    հայրերըհայրերըհայրերըհայրերը    կըկըկըկը    հասկնանհասկնանհասկնանհասկնան    թէթէթէթէ´́́́    
ՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսովՔրիստոսով    ննջածննջածննջածննջած    եւեւեւեւ    երկինքերկինքերկինքերկինք    գտնուողգտնուողգտնուողգտնուող    հաւատացեալները,հաւատացեալները,հաւատացեալները,հաւատացեալները,    եւեւեւեւ    
թէթէթէթէ´́́́    երերերերկրիկրիկրիկրի    վրայվրայվրայվրայ    ապրողապրողապրողապրող    հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները: : : : ԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցին    մէմէմէմէ´́́́կկկկ    էէէէ, , , , 
անիկաանիկաանիկաանիկա    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէջմէջմէջմէջ    թէթէթէթէ    երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ: : : : Քրիստոս երկու հատ Քրիստոս երկու հատ Քրիստոս երկու հատ Քրիստոս երկու հատ 
մարմին կամ երկու հատ եկեղեցի չունի, մէկը` երկինքի մէջ, իսկ մարմին կամ երկու հատ եկեղեցի չունի, մէկը` երկինքի մէջ, իսկ մարմին կամ երկու հատ եկեղեցի չունի, մէկը` երկինքի մէջ, իսկ մարմին կամ երկու հատ եկեղեցի չունի, մէկը` երկինքի մէջ, իսկ 
միւսը` երկրի վրայ: Քրիստոսի եկեղեցին Մէմիւսը` երկրի վրայ: Քրիստոսի եկեղեցին Մէմիւսը` երկրի վրայ: Քրիստոսի եկեղեցին Մէմիւսը` երկրի վրայ: Քրիստոսի եկեղեցին Մէ´́́́կ է, կ'ըսէ Պօղոս կ է, կ'ըսէ Պօղոս կ է, կ'ըսէ Պօղոս կ է, կ'ըսէ Պօղոս 
առաքեալ: Եթէառաքեալ: Եթէառաքեալ: Եթէառաքեալ: Եթէ    երկինքի մէջ ու երկրի վերկինքի մէջ ու երկրի վերկինքի մէջ ու երկրի վերկինքի մէջ ու երկրի վրայ ապրայ ապրայ ապրայ ապրող հաւատացրող հաւատացրող հաւատացրող հաւատաց----
եալները կը կազմեն Քրիստոսի ՄԷեալները կը կազմեն Քրիստոսի ՄԷեալները կը կազմեն Քրիստոսի ՄԷեալները կը կազմեն Քրիստոսի ՄԷ´́́́Կ եւ ՆՈԿ եւ ՆՈԿ եւ ՆՈԿ եւ ՆՈ´́́́ՅՆ եկեղեցին,ՅՆ եկեղեցին,ՅՆ եկեղեցին,ՅՆ եկեղեցին,    մենքմենքմենքմենք    
ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    արտացոլացնել այդ մէկութիւնը, ի՞նչպէս արտացոլացնել այդ մէկութիւնը, ի՞նչպէս արտացոլացնել այդ մէկութիւնը, ի՞նչպէս արտացոլացնել այդ մէկութիւնը, ի՞նչպէս 
կրնանք կրնանք կրնանք կրնանք փաստելփաստելփաստելփաստել    կամ արտայայտել այդ կամ արտայայտել այդ կամ արտայայտել այդ կամ արտայայտել այդ միութիւնը: Միակ ձեւը միութիւնը: Միակ ձեւը միութիւնը: Միակ ձեւը միութիւնը: Միակ ձեւը 
փաստելու որ Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին Մէփաստելու որ Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին Մէփաստելու որ Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին Մէփաստելու որ Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին Մէ´́́́կ է, կ է, կ է, կ է, 
այն է` որ երկնաբնակ ուայն է` որ երկնաբնակ ուայն է` որ երկնաբնակ ուայն է` որ երկնաբնակ ու    երկրաերկրաերկրաերկրաբնակ հաւատացբնակ հաւատացբնակ հաւատացբնակ հաւատացեալներ աղօթքի եալներ աղօթքի եալներ աղօթքի եալներ աղօթքի 
ճամբով յարաբերուճամբով յարաբերուճամբով յարաբերուճամբով յարաբերութեան եւ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան թեան եւ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան 
իրարու հետ:իրարու հետ:իրարու հետ:իրարու հետ:    

Երբ մենք կԵրբ մենք կԵրբ մենք կԵրբ մենք կ’’’’աղօթենք երկինք փոխադրուած հաւատացեալաղօթենք երկինք փոխադրուած հաւատացեալաղօթենք երկինք փոխադրուած հաւատացեալաղօթենք երկինք փոխադրուած հաւատացեալ----
ներուն համար եւ երկինք փոխադրուած հաւատացեալները ներուն համար եւ երկինք փոխադրուած հաւատացեալները ներուն համար եւ երկինք փոխադրուած հաւատացեալները ներուն համար եւ երկինք փոխադրուած հաւատացեալները 
իրենք ալ մեզի համար կ'աղօթեն, այդ ձեւով միայն երկրի վրայ իրենք ալ մեզի համար կ'աղօթեն, այդ ձեւով միայն երկրի վրայ իրենք ալ մեզի համար կ'աղօթեն, այդ ձեւով միայն երկրի վրայ իրենք ալ մեզի համար կ'աղօթեն, այդ ձեւով միայն երկրի վրայ 
ապրողապրողապրողապրող    եկեղեցին ու երկինքի մէջ ապրող եկեղեցին հաղորեկեղեցին ու երկինքի մէջ ապրող եկեղեցին հաղորեկեղեցին ու երկինքի մէջ ապրող եկեղեցին հաղորեկեղեցին ու երկինքի մէջ ապրող եկեղեցին հաղոր----
դակցութեան մէջ մտած կդակցութեան մէջ մտած կդակցութեան մէջ մտած կդակցութեան մէջ մտած կ’’’’ըլլան եւ պահած կըլլան եւ պահած կըլլան եւ պահած կըլլան եւ պահած կ’’’’ըլլան իրենց ըլլան իրենց ըլլան իրենց ըլլան իրենց 
մէկութիւնն ու միութիւնը:մէկութիւնն ու միութիւնը:մէկութիւնն ու միութիւնը:մէկութիւնն ու միութիւնը:    

Եթէ երկրի վրայ ապրող եկեղեցին չի կրնար աղօթել երկինԵթէ երկրի վրայ ապրող եկեղեցին չի կրնար աղօթել երկինԵթէ երկրի վրայ ապրող եկեղեցին չի կրնար աղօթել երկինԵթէ երկրի վրայ ապրող եկեղեցին չի կրնար աղօթել երկին----
քի մէջ գտնուող եկեղեցիին համար, եւ եթէ երկինքի մէջ քի մէջ գտնուող եկեղեցիին համար, եւ եթէ երկինքի մէջ քի մէջ գտնուող եկեղեցիին համար, եւ եթէ երկինքի մէջ քի մէջ գտնուող եկեղեցիին համար, եւ եթէ երկինքի մէջ 
գտնուող եկեղեցին չի կրնար աղօթեգտնուող եկեղեցին չի կրնար աղօթեգտնուող եկեղեցին չի կրնար աղօթեգտնուող եկեղեցին չի կրնար աղօթել երկրի վրայ ապրող լ երկրի վրայ ապրող լ երկրի վրայ ապրող լ երկրի վրայ ապրող 
եկեղեցիին համար, կը նշանակէ թէ ոեւէ կապակցութիւն կամ եկեղեցիին համար, կը նշանակէ թէ ոեւէ կապակցութիւն կամ եկեղեցիին համար, կը նշանակէ թէ ոեւէ կապակցութիւն կամ եկեղեցիին համար, կը նշանակէ թէ ոեւէ կապակցութիւն կամ 
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հաղորդակցութիւն չկայ երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցիին ու հաղորդակցութիւն չկայ երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցիին ու հաղորդակցութիւն չկայ երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցիին ու հաղորդակցութիւն չկայ երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցիին ու 
երկրի վրայ գտնուող եկեղեցիին միջեւ, իսկ եթէ երբեք անոնց երկրի վրայ գտնուող եկեղեցիին միջեւ, իսկ եթէ երբեք անոնց երկրի վրայ գտնուող եկեղեցիին միջեւ, իսկ եթէ երբեք անոնց երկրի վրայ գտնուող եկեղեցիին միջեւ, իսկ եթէ երբեք անոնց 
միջեւ կապակցութիւն ու հաղորդակցութիւն չկայ, կը նշանակէ միջեւ կապակցութիւն ու հաղորդակցութիւն չկայ, կը նշանակէ միջեւ կապակցութիւն ու հաղորդակցութիւն չկայ, կը նշանակէ միջեւ կապակցութիւն ու հաղորդակցութիւն չկայ, կը նշանակէ 
թէ Քրիստոսի եկեղեցիթէ Քրիստոսի եկեղեցիթէ Քրիստոսի եկեղեցիթէ Քրիստոսի եկեղեցին մէկ չէ, ինչպէս կ'ուսուցանէ Պօղոս ն մէկ չէ, ինչպէս կ'ուսուցանէ Պօղոս ն մէկ չէ, ինչպէս կ'ուսուցանէ Պօղոս ն մէկ չէ, ինչպէս կ'ուսուցանէ Պօղոս 
առաքեալ (Հռոմայեցիս 12.5: Եփեսացիս 4.4):առաքեալ (Հռոմայեցիս 12.5: Եփեսացիս 4.4):առաքեալ (Հռոմայեցիս 12.5: Եփեսացիս 4.4):առաքեալ (Հռոմայեցիս 12.5: Եփեսացիս 4.4):    

Հետեւաբար, երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցին, այլ խօսքով` Հետեւաբար, երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցին, այլ խօսքով` Հետեւաբար, երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցին, այլ խօսքով` Հետեւաբար, երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցին, այլ խօսքով` 
հաւատքի մարդիկը, անբաժան են երկրի վրայ ապրող եկեղեհաւատքի մարդիկը, անբաժան են երկրի վրայ ապրող եկեղեհաւատքի մարդիկը, անբաժան են երկրի վրայ ապրող եկեղեհաւատքի մարդիկը, անբաժան են երկրի վրայ ապրող եկեղե----
ցիէն. ասոր գեղեցկագոյն վկայութիւնը կու տայ Պօղոս առաքեալ ցիէն. ասոր գեղեցկագոյն վկայութիւնը կու տայ Պօղոս առաքեալ ցիէն. ասոր գեղեցկագոյն վկայութիւնը կու տայ Պօղոս առաքեալ ցիէն. ասոր գեղեցկագոյն վկայութիւնը կու տայ Պօղոս առաքեալ 
ինք, երբ Եբրայեցինեինք, երբ Եբրայեցինեինք, երբ Եբրայեցինեինք, երբ Եբրայեցիներուն 11րուն 11րուն 11րուն 11----րդ գլուխին մէջ խօսելէ ետք հարդ գլուխին մէջ խօսելէ ետք հարդ գլուխին մէջ խօսելէ ետք հարդ գլուխին մէջ խօսելէ ետք հա----
ւատքի ախոյեաններուն մասին, ինչպէս` ւատքի ախոյեաններուն մասին, ինչպէս` ւատքի ախոյեաններուն մասին, ինչպէս` ւատքի ախոյեաններուն մասին, ինչպէս` Աբէլի, Ենովքի, Նոյի, Աբէլի, Ենովքի, Նոյի, Աբէլի, Ենովքի, Նոյի, Աբէլի, Ենովքի, Նոյի, 
Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի, Մովսէսի, եւ ուրիշ հաւատքի Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի, Մովսէսի, եւ ուրիշ հաւատքի Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի, Մովսէսի, եւ ուրիշ հաւատքի Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի, Մովսէսի, եւ ուրիշ հաւատքի 
ախոյեաններուախոյեաններուախոյեաններուախոյեաններու    մասին` կ'ըսէ.մասին` կ'ըսէ.մասին` կ'ըսէ.մասին` կ'ըսէ.    ««««Մենք ալ, որ այսքան բազմաթիւ Մենք ալ, որ այսքան բազմաթիւ Մենք ալ, որ այսքան բազմաթիւ Մենք ալ, որ այսքան բազմաթիւ 
վկաներով շրջապատուած ենք...վկաներով շրջապատուած ենք...վկաներով շրջապատուած ենք...վկաներով շրջապատուած ենք...»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 12.1): ՈւշադրոԵբրայեցիս 12.1): ՈւշադրոԵբրայեցիս 12.1): ՈւշադրոԵբրայեցիս 12.1): Ուշադրոււււ----
թիւն դարձուցէք թիւն դարձուցէք թիւն դարձուցէք թիւն դարձուցէք ««««շրջապատուածշրջապատուածշրջապատուածշրջապատուած» » » » բառին: Պօղոս առաքեալ բառին: Պօղոս առաքեալ բառին: Պօղոս առաքեալ բառին: Պօղոս առաքեալ 
երկրի վրայ ապրող Քրիստոսի եկեղեցին շրջապատուած կը երկրի վրայ ապրող Քրիստոսի եկեղեցին շրջապատուած կը երկրի վրայ ապրող Քրիստոսի եկեղեցին շրջապատուած կը երկրի վրայ ապրող Քրիստոսի եկեղեցին շրջապատուած կը 
ներկայացնէ` երկինք փոխադրուած Հին Կտակարանի եկեղեներկայացնէ` երկինք փոխադրուած Հին Կտակարանի եկեղեներկայացնէ` երկինք փոխադրուած Հին Կտակարանի եկեղեներկայացնէ` երկինք փոխադրուած Հին Կտակարանի եկեղե----
ցիով: Այլ խօսքով, առաքեալը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ Հին ցիով: Այլ խօսքով, առաքեալը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ Հին ցիով: Այլ խօսքով, առաքեալը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ Հին ցիով: Այլ խօսքով, առաքեալը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ Հին 
Կտակարանի հաւատացեալները հեռու կամ բաժնուած չեԿտակարանի հաւատացեալները հեռու կամ բաժնուած չեԿտակարանի հաւատացեալները հեռու կամ բաժնուած չեԿտակարանի հաւատացեալները հեռու կամ բաժնուած չեն Նոր ն Նոր ն Նոր ն Նոր 
Կտակարանի հաւատացեալներէն, ընդհակառակը, անոնք մեր Կտակարանի հաւատացեալներէն, ընդհակառակը, անոնք մեր Կտակարանի հաւատացեալներէն, ընդհակառակը, անոնք մեր Կտակարանի հաւատացեալներէն, ընդհակառակը, անոնք մեր 
կողքին են, մեզի հետ են, եւ առաքեալին իսկ բառով` կողքին են, մեզի հետ են, եւ առաքեալին իսկ բառով` կողքին են, մեզի հետ են, եւ առաքեալին իսկ բառով` կողքին են, մեզի հետ են, եւ առաքեալին իսկ բառով` ««««մեզ մեզ մեզ մեզ 
շրջապատած ենշրջապատած ենշրջապատած ենշրջապատած են»:»:»:»:    

Եթէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները կապ չունենային Եթէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները կապ չունենային Եթէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները կապ չունենային Եթէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները կապ չունենային 
եւ հաղորդակցութեան մէջ չըլլային Նոր Կտակարանի եկեղեցիեւ հաղորդակցութեան մէջ չըլլային Նոր Կտակարանի եկեղեցիեւ հաղորդակցութեան մէջ չըլլային Նոր Կտակարանի եկեղեցիեւ հաղորդակցութեան մէջ չըլլային Նոր Կտակարանի եկեղեցի----
ին հետ, Քրիստոս Աբրահամին մասիին հետ, Քրիստոս Աբրահամին մասիին հետ, Քրիստոս Աբրահամին մասիին հետ, Քրիստոս Աբրահամին մասին խօսելով պիտի չըսէր` ն խօսելով պիտի չըսէր` ն խօսելով պիտի չըսէր` ն խօսելով պիտի չըսէր` 
««««Աբրահամ ցանկաց աշխարհ գալս տեսնել. տեսաւ եւ ուրախաԱբրահամ ցանկաց աշխարհ գալս տեսնել. տեսաւ եւ ուրախաԱբրահամ ցանկաց աշխարհ գալս տեսնել. տեսաւ եւ ուրախաԱբրահամ ցանկաց աշխարհ գալս տեսնել. տեսաւ եւ ուրախա----
ցաւցաւցաւցաւ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.56): Տիրոջ այս վկայութիւնն իսկ կը պարզէ Յովհաննէս 8.56): Տիրոջ այս վկայութիւնն իսկ կը պարզէ Յովհաննէս 8.56): Տիրոջ այս վկայութիւնն իսկ կը պարզէ Յովհաննէս 8.56): Տիրոջ այս վկայութիւնն իսկ կը պարզէ 
թէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները երբեք անջատ կամ թէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները երբեք անջատ կամ թէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները երբեք անջատ կամ թէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները երբեք անջատ կամ 
անջատուած չեն եղած Նոր Կտակարանի հաւատացեալներէն:անջատուած չեն եղած Նոր Կտակարանի հաւատացեալներէն:անջատուած չեն եղած Նոր Կտակարանի հաւատացեալներէն:անջատուած չեն եղած Նոր Կտակարանի հաւատացեալներէն:    

Մովսէս ու Եղիա մարգարէներոՄովսէս ու Եղիա մարգարէներոՄովսէս ու Եղիա մարգարէներոՄովսէս ու Եղիա մարգարէներուն երեւումը Տիրոջ այլաւն երեւումը Տիրոջ այլաւն երեւումը Տիրոջ այլաւն երեւումը Տիրոջ այլա----
կերպութեան ժամանակ, դարձեալ, վկայութիւն մըն է, որ Հին կերպութեան ժամանակ, դարձեալ, վկայութիւն մըն է, որ Հին կերպութեան ժամանակ, դարձեալ, վկայութիւն մըն է, որ Հին կերպութեան ժամանակ, դարձեալ, վկայութիւն մըն է, որ Հին 
Կտակարանի հաւատքի մարդիկը` շրջապատած էին եւ են Նոր Կտակարանի հաւատքի մարդիկը` շրջապատած էին եւ են Նոր Կտակարանի հաւատքի մարդիկը` շրջապատած էին եւ են Նոր Կտակարանի հաւատքի մարդիկը` շրջապատած էին եւ են Նոր 
Կտակարանի եկեղեցին:Կտակարանի եկեղեցին:Կտակարանի եկեղեցին:Կտակարանի եկեղեցին:    
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2) 2) 2) 2) Որո՞նք են այն համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին Որո՞նք են այն համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին Որո՞նք են այն համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին Որո՞նք են այն համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին 
բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:    

    
Առաջին եւ հիմնակաԱռաջին եւ հիմնակաԱռաջին եւ հիմնակաԱռաջին եւ հիմնական համարը որ իբրեւ հիմ կ'առնուի ն համարը որ իբրեւ հիմ կ'առնուի ն համարը որ իբրեւ հիմ կ'առնուի ն համարը որ իբրեւ հիմ կ'առնուի 

բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` հետեւեալն է.բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` հետեւեալն է.բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` հետեւեալն է.բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` հետեւեալն է.----    
««««ԱԱԱԱ´́́́յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը,յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը,յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը,յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը,    
որ կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուինոր կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուինոր կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուինոր կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին    
եւ հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին,եւ հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին,եւ հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին,եւ հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին,    
թէ` մէկ Աստուած կայ միայն,թէ` մէկ Աստուած կայ միայն,թէ` մէկ Աստուած կայ միայն,թէ` մէկ Աստուած կայ միայն,    
եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւեւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւեւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւեւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ    միակ միջնորդ մը`միակ միջնորդ մը`միակ միջնորդ մը`միակ միջնորդ մը`    
Քրիստոս Յիսուս մարդը,Քրիստոս Յիսուս մարդը,Քրիստոս Յիսուս մարդը,Քրիստոս Յիսուս մարդը,    
որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւոր ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւոր ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւոր ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ    
բոլոր մարդոց համարբոլոր մարդոց համարբոլոր մարդոց համարբոլոր մարդոց համար»»»» ( ( ( (Ա.Տիմոթէոս 2.3Ա.Տիմոթէոս 2.3Ա.Տիմոթէոս 2.3Ա.Տիմոթէոս 2.3----6):6):6):6):    
Սուրբերու բարեխօսութիւնը մերժողները այս համարնեՍուրբերու բարեխօսութիւնը մերժողները այս համարնեՍուրբերու բարեխօսութիւնը մերժողները այս համարնեՍուրբերու բարեխօսութիւնը մերժողները այս համարնե----

րուն վրայ կը հիմնուին եւ կ'ըսեն. րուն վրայ կը հիմնուին եւ կ'ըսեն. րուն վրայ կը հիմնուին եւ կ'ըսեն. րուն վրայ կը հիմնուին եւ կ'ըսեն. ««««Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ 
Քրիստոս մեր միակ բարեխօսն էՔրիստոս մեր միակ բարեխօսն էՔրիստոս մեր միակ բարեխօսն էՔրիստոս մեր միակ բարեխօսն է»:»:»:»:    Քանի մՔանի մՔանի մՔանի մը կարեւոր նշումներ.ը կարեւոր նշումներ.ը կարեւոր նշումներ.ը կարեւոր նշումներ.----    

ա) Տուեալ համարներուն մէջ չի հաստատուիր թէ Քրիստոս ա) Տուեալ համարներուն մէջ չի հաստատուիր թէ Քրիստոս ա) Տուեալ համարներուն մէջ չի հաստատուիր թէ Քրիստոս ա) Տուեալ համարներուն մէջ չի հաստատուիր թէ Քրիստոս 
մեր միակ բարեխօսն է, այլ կը հաստատուի թէ` միակ միջնորդն մեր միակ բարեխօսն է, այլ կը հաստատուի թէ` միակ միջնորդն մեր միակ բարեխօսն է, այլ կը հաստատուի թէ` միակ միջնորդն մեր միակ բարեխօսն է, այլ կը հաստատուի թէ` միակ միջնորդն 
է: Կարեւոր է գիտնալ, թէ Աստուածաշունչը թէպէտ Քրիստոսի է: Կարեւոր է գիտնալ, թէ Աստուածաշունչը թէպէտ Քրիստոսի է: Կարեւոր է գիտնալ, թէ Աստուածաշունչը թէպէտ Քրիստոսի է: Կարեւոր է գիտնալ, թէ Աստուածաշունչը թէպէտ Քրիստոսի 
համար կը գործածէ համար կը գործածէ համար կը գործածէ համար կը գործածէ ««««մէմէմէմէ´́́́կ միջնորդկ միջնորդկ միջնորդկ միջնորդ»,»,»,»,    կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ»»»»    
բառերը (Ա.Տիմոթէոս 2.բառերը (Ա.Տիմոթէոս 2.բառերը (Ա.Տիմոթէոս 2.բառերը (Ա.Տիմոթէոս 2.5555----6), 6), 6), 6), բայց երբեք չի հաստատեր թէ բայց երբեք չի հաստատեր թէ բայց երբեք չի հաստատեր թէ բայց երբեք չի հաստատեր թէ 
Քրիստոս միակ բարեխօսն է: ՃիՔրիստոս միակ բարեխօսն է: ՃիՔրիստոս միակ բարեխօսն է: ՃիՔրիստոս միակ բարեխօսն է: Ճի´́́́շդ է որ կը հաստատուի թէ շդ է որ կը հաստատուի թէ շդ է որ կը հաստատուի թէ շդ է որ կը հաստատուի թէ 
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««կը բարեխօսէ մեզի համարկը բարեխօսէ մեզի համարկը բարեխօսէ մեզի համարկը բարեխօսէ մեզի համար»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.34), եւ թէ՝ Հռոմայեցիս 8.34), եւ թէ՝ Հռոմայեցիս 8.34), եւ թէ՝ Հռոմայեցիս 8.34), եւ թէ՝ 
««««Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս ՔրիստոսըՀօրը քով բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս ՔրիստոսըՀօրը քով բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս ՔրիստոսըՀօրը քով բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»»»»    
((((Ա.Յովհաննէս 2.1), բայց ինչԱ.Յովհաննէս 2.1), բայց ինչԱ.Յովհաննէս 2.1), բայց ինչԱ.Յովհաննէս 2.1), բայց ինչպէս ըսի, Աստուածաշունչը բնապէս ըսի, Աստուածաշունչը բնապէս ըսի, Աստուածաշունչը բնապէս ըսի, Աստուածաշունչը բնա´́́́ւ ւ ւ ւ 
չչչչ''''ըսեր թէ Քրիստոս միակ բարեխօսն է: Պէտք է ուշադրութիւն ըսեր թէ Քրիստոս միակ բարեխօսն է: Պէտք է ուշադրութիւն ըսեր թէ Քրիստոս միակ բարեխօսն է: Պէտք է ուշադրութիւն ըսեր թէ Քրիստոս միակ բարեխօսն է: Պէտք է ուշադրութիւն 
ընել որ Ա.Յովհաննէս 2.1ընել որ Ա.Յովհաննէս 2.1ընել որ Ա.Յովհաննէս 2.1ընել որ Ա.Յովհաննէս 2.1----ին մէջ, Յիսուս կը կոչուի ին մէջ, Յիսուս կը կոչուի ին մէջ, Յիսուս կը կոչուի ին մէջ, Յիսուս կը կոչուի ««««միակ միակ միակ միակ 
ԱրդարըԱրդարըԱրդարըԱրդարը»»»»    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««միակ բարեխօսըմիակ բարեխօսըմիակ բարեխօսըմիակ բարեխօսը»:»:»:»:    

բ) Կարելի չէ Ա.Տիմոթէոս 2.3բ) Կարելի չէ Ա.Տիմոթէոս 2.3բ) Կարելի չէ Ա.Տիմոթէոս 2.3բ) Կարելի չէ Ա.Տիմոթէոս 2.3----6 6 6 6 համարներուն վրայ համարներուն վրայ համարներուն վրայ համարներուն վրայ 
հիմնուելով մերհիմնուելով մերհիմնուելով մերհիմնուելով մերժել սուրբերուն բարեխօսութիւնը, որովհետեւ ժել սուրբերուն բարեխօսութիւնը, որովհետեւ ժել սուրբերուն բարեխօսութիւնը, որովհետեւ ժել սուրբերուն բարեխօսութիւնը, որովհետեւ 
յիշեալ հայիշեալ հայիշեալ հայիշեալ համարմարմարմարները բարեխօսութեան մասին չէ որ կը խօսին, ները բարեխօսութեան մասին չէ որ կը խօսին, ները բարեխօսութեան մասին չէ որ կը խօսին, ները բարեխօսութեան մասին չէ որ կը խօսին, 
այլ` մեր փրկութեան համար Քրիստոսի կատարած միջնորդուայլ` մեր փրկութեան համար Քրիստոսի կատարած միջնորդուայլ` մեր փրկութեան համար Քրիստոսի կատարած միջնորդուայլ` մեր փրկութեան համար Քրիստոսի կատարած միջնորդու----
թեան մասին: Արդ, ի՞նչպէս կարելի է բարեխօսութիւնը մերժեթեան մասին: Արդ, ի՞նչպէս կարելի է բարեխօսութիւնը մերժեթեան մասին: Արդ, ի՞նչպէս կարելի է բարեխօսութիւնը մերժեթեան մասին: Արդ, ի՞նչպէս կարելի է բարեխօսութիւնը մերժե----
լու համար յիշել այնպիսի համարլու համար յիշել այնպիսի համարլու համար յիշել այնպիսի համարլու համար յիշել այնպիսի համարներ, որոնք բարեխօսութեան ներ, որոնք բարեխօսութեան ներ, որոնք բարեխօսութեան ներ, որոնք բարեխօսութեան 
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մասին չէ որ կը խօսին, կամ բարեխօմասին չէ որ կը խօսին, կամ բարեխօմասին չէ որ կը խօսին, կամ բարեխօմասին չէ որ կը խօսին, կամ բարեխօսութեան ժխտումը սութեան ժխտումը սութեան ժխտումը սութեան ժխտումը չէ որ չէ որ չէ որ չէ որ 
կ'ընեն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ` կ'ընեն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ` կ'ընեն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ` կ'ընեն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ` ««««մէկ Աստուած կայ մէկ Աստուած կայ մէկ Աստուած կայ մէկ Աստուած կայ 
միայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը` Քրիսմիայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը` Քրիսմիայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը` Քրիսմիայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը` Քրիս----
տոս Յիսուս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ ՓՐԿԱԳԻՆ տուաւ բոլոր տոս Յիսուս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ ՓՐԿԱԳԻՆ տուաւ բոլոր տոս Յիսուս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ ՓՐԿԱԳԻՆ տուաւ բոլոր տոս Յիսուս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ ՓՐԿԱԳԻՆ տուաւ բոլոր 
մարդոց համարմարդոց համարմարդոց համարմարդոց համար»:»:»:»:    Յստակ է որ առաքեալը տուեալ համարներուն Յստակ է որ առաքեալը տուեալ համարներուն Յստակ է որ առաքեալը տուեալ համարներուն Յստակ է որ առաքեալը տուեալ համարներուն 
մէջ Քրիստոսի միջնորդութեամբ մէջ Քրիստոսի միջնորդութեամբ մէջ Քրիստոսի միջնորդութեամբ մէջ Քրիստոսի միջնորդութեամբ եւ արիւնով իրագործուած եւ արիւնով իրագործուած եւ արիւնով իրագործուած եւ արիւնով իրագործուած 
փրկութեան մասին է որ կը խօսի, եւ ոփրկութեան մասին է որ կը խօսի, եւ ոփրկութեան մասին է որ կը խօսի, եւ ոփրկութեան մասին է որ կը խօսի, եւ ո´́́́չ թէ բարեխօսութեան չ թէ բարեխօսութեան չ թէ բարեխօսութեան չ թէ բարեխօսութեան 
մասին:մասին:մասին:մասին:    

գ) Հարցը դնենք հետեւեալ ձեւով.գ) Հարցը դնենք հետեւեալ ձեւով.գ) Հարցը դնենք հետեւեալ ձեւով.գ) Հարցը դնենք հետեւեալ ձեւով.----    Առաքեալը Քրիստոսի Առաքեալը Քրիստոսի Առաքեալը Քրիստոսի Առաքեալը Քրիստոսի 
միջնորդութեա՞մբ կատարուած փրկութեան մասին կը խօսի, միջնորդութեա՞մբ կատարուած փրկութեան մասին կը խօսի, միջնորդութեա՞մբ կատարուած փրկութեան մասին կը խօսի, միջնորդութեա՞մբ կատարուած փրկութեան մասին կը խօսի, 
թէ` անոր բարեխօսութեամբ կատարուած փրկութէ` անոր բարեխօսութեամբ կատարուած փրկութէ` անոր բարեխօսութեամբ կատարուած փրկութէ` անոր բարեխօսութեամբ կատարուած փրկութեան մասին: թեան մասին: թեան մասին: թեան մասին: 
Պատասխանը չի կրնար Պատասխանը չի կրնար Պատասխանը չի կրնար Պատասխանը չի կրնար երկրորդը ըլլալ, որովհետեւ մեր երկրորդը ըլլալ, որովհետեւ մեր երկրորդը ըլլալ, որովհետեւ մեր երկրորդը ըլլալ, որովհետեւ մեր 
փրկութիւնը չիրագործուեցաւ եւ չ'իրագործուիր Քրիստոսի փրկութիւնը չիրագործուեցաւ եւ չ'իրագործուիր Քրիստոսի փրկութիւնը չիրագործուեցաւ եւ չ'իրագործուիր Քրիստոսի փրկութիւնը չիրագործուեցաւ եւ չ'իրագործուիր Քրիստոսի 
բարեխօսութեամբ, այլ` անոր միջնորդուբարեխօսութեամբ, այլ` անոր միջնորդուբարեխօսութեամբ, այլ` անոր միջնորդուբարեխօսութեամբ, այլ` անոր միջնորդութեամբ: Պօղոս առաքթեամբ: Պօղոս առաքթեամբ: Պօղոս առաքթեամբ: Պօղոս առաք----
եալ յստակօրէն կ'ըսէ, թէ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու մեր եալ յստակօրէն կ'ըսէ, թէ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու մեր եալ յստակօրէն կ'ըսէ, թէ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու մեր եալ յստակօրէն կ'ըսէ, թէ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու մեր 
յանցանքները ջնջեց, եւ անով` յանցանքները ջնջեց, եւ անով` յանցանքները ջնջեց, եւ անով` յանցանքները ջնջեց, եւ անով` ««««Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւՆոր Ուխտին միջնորդը եղաւՆոր Ուխտին միջնորդը եղաւՆոր Ուխտին միջնորդը եղաւ»»»»    
((((ԵբրայեցիսԵբրայեցիսԵբրայեցիսԵբրայեցիս 9.14 9.14 9.14 9.14----15, 12.24): 15, 12.24): 15, 12.24): 15, 12.24): Կարեւոր է գիտնալ տարբերութիւնը Կարեւոր է գիտնալ տարբերութիւնը Կարեւոր է գիտնալ տարբերութիւնը Կարեւոր է գիտնալ տարբերութիւնը 
Քրիստոսի կատարած միջնորդութեան եւ բարեխօսութեան: Քրիստոսի կատարած միջնորդութեան եւ բարեխօսութեան: Քրիստոսի կատարած միջնորդութեան եւ բարեխօսութեան: Քրիստոսի կատարած միջնորդութեան եւ բարեխօսութեան: 
Քրիստոս կը միջնորդէ` որպէսզի փրկուինք, իսկ մեզ փրկելէ Քրիստոս կը միջնորդէ` որպէսզի փրկուինք, իսկ մեզ փրկելէ Քրիստոս կը միջնորդէ` որպէսզի փրկուինք, իսկ մեզ փրկելէ Քրիստոս կը միջնորդէ` որպէսզի փրկուինք, իսկ մեզ փրկելէ 
ետք, կը բարեխօսէ` որպէսզի հաստատ մնանք փրկութեան ետք, կը բարեխօսէ` որպէսզի հաստատ մնանք փրկութեան ետք, կը բարեխօսէ` որպէսզի հաստատ մնանք փրկութեան ետք, կը բարեխօսէ` որպէսզի հաստատ մնանք փրկութեան 
ճամբուն մէջ:ճամբուն մէջ:ճամբուն մէջ:ճամբուն մէջ:    

դ) Ա.Տիմոթէոս 2.4դ) Ա.Տիմոթէոս 2.4դ) Ա.Տիմոթէոս 2.4դ) Ա.Տիմոթէոս 2.4----6 6 6 6 համարները ոհամարները ոհամարները ոհամարները ո´́́́չ թէ բարեխչ թէ բարեխչ թէ բարեխչ թէ բարեխօսութեան օսութեան օսութեան օսութեան 
ժխտումը կ'ընեն, այլ պարզապէս կը հաստատեն, թէ մեր փրկուժխտումը կ'ընեն, այլ պարզապէս կը հաստատեն, թէ մեր փրկուժխտումը կ'ընեն, այլ պարզապէս կը հաստատեն, թէ մեր փրկուժխտումը կ'ընեն, այլ պարզապէս կը հաստատեն, թէ մեր փրկու----
թեան մէթեան մէթեան մէթեան մէ´́́́կ եւ միակ եւ միակ եւ միակ եւ միա´́́́կ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս իկ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս իկ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս իկ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս ի´́́́նքն է: նքն է: նքն է: նքն է: 
Որպէսզի հարցը աւելի յստակ ըլլայ` հետեւեալ հարցումը Որպէսզի հարցը աւելի յստակ ըլլայ` հետեւեալ հարցումը Որպէսզի հարցը աւելի յստակ ըլլայ` հետեւեալ հարցումը Որպէսզի հարցը աւելի յստակ ըլլայ` հետեւեալ հարցումը 
հարցնենք.հարցնենք.հարցնենք.հարցնենք.----    Պօղոս առաքեալ ե՞րբ կամ ի՞նչ առիթով զՔրիստոս Պօղոս առաքեալ ե՞րբ կամ ի՞նչ առիթով զՔրիստոս Պօղոս առաքեալ ե՞րբ կամ ի՞նչ առիթով զՔրիստոս Պօղոս առաքեալ ե՞րբ կամ ի՞նչ առիթով զՔրիստոս 
կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ ««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ». ». ». ». կը կոչէ` եկը կոչէ` եկը կոչէ` եկը կոչէ` երբ մեր փրկութեան մասին րբ մեր փրկութեան մասին րբ մեր փրկութեան մասին րբ մեր փրկութեան մասին 
կը խօսի: Ուրեմն, հետեւեալը մեր մտքին մէջ շատ յստակ պէտք կը խօսի: Ուրեմն, հետեւեալը մեր մտքին մէջ շատ յստակ պէտք կը խօսի: Ուրեմն, հետեւեալը մեր մտքին մէջ շատ յստակ պէտք կը խօսի: Ուրեմն, հետեւեալը մեր մտքին մէջ շատ յստակ պէտք 
է ըլլայ. Քրիստոս Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, է ըլլայ. Քրիստոս Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, է ըլլայ. Քրիստոս Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, է ըլլայ. Քրիստոս Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, 
բայց միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է:բայց միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է:բայց միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է:բայց միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, երբ խօսքը փրկութեան մասին է, այլ խօսքով` փրկուերբ խօսքը փրկութեան մասին է, այլ խօսքով` փրկուերբ խօսքը փրկութեան մասին է, այլ խօսքով` փրկուերբ խօսքը փրկութեան մասին է, այլ խօսքով` փրկու----
թիւն շնորհելու թիւն շնորհելու թիւն շնորհելու թիւն շնորհելու մասին, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջմասին, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջմասին, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջմասին, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջ----
նորդը Քրիստոս է. նման պարագայի, ոնորդը Քրիստոս է. նման պարագայի, ոնորդը Քրիստոս է. նման պարագայի, ոնորդը Քրիստոս է. նման պարագայի, ո´́́́չ սուրբերը, ոչ սուրբերը, ոչ սուրբերը, ոչ սուրբերը, ո´́́́չ մարգաչ մարգաչ մարգաչ մարգա----
րէները, որէները, որէները, որէները, ո´́́́չ առաքեալները, ոչ առաքեալները, ոչ առաքեալները, ոչ առաքեալները, ո´́́́չ Աստուածամայրը եւ ոչ Աստուածամայրը եւ ոչ Աստուածամայրը եւ ոչ Աստուածամայրը եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
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ուրիշներ կրնան միջնորդել կամ կը միջնորդեն: Ան որ իր ուրիշներ կրնան միջնորդել կամ կը միջնորդեն: Ան որ իր ուրիշներ կրնան միջնորդել կամ կը միջնորդեն: Ան որ իր ուրիշներ կրնան միջնորդել կամ կը միջնորդեն: Ան որ իր 
արիւնը թափեց մեր փրկութեան համար` աարիւնը թափեց մեր փրկութեան համար` աարիւնը թափեց մեր փրկութեան համար` աարիւնը թափեց մեր փրկութեան համար` ա´́́́ն միայն կրնայ ն միայն կրնայ ն միայն կրնայ ն միայն կրնայ 
միջնմիջնմիջնմիջնորդել մեր փրկութեան համար: Բայց եթէ խօսքը փրկուորդել մեր փրկութեան համար: Բայց եթէ խօսքը փրկուորդել մեր փրկութեան համար: Բայց եթէ խօսքը փրկուորդել մեր փրկութեան համար: Բայց եթէ խօսքը փրկու----
թեան մասին չէ, այլ Ասթեան մասին չէ, այլ Ասթեան մասին չէ, այլ Ասթեան մասին չէ, այլ Աստուծմէ օգնութիւն մը կամ օրհնութիւն մը տուծմէ օգնութիւն մը կամ օրհնութիւն մը տուծմէ օգնութիւն մը կամ օրհնութիւն մը տուծմէ օգնութիւն մը կամ օրհնութիւն մը 
առնելու մասին է, զօրութիւն կամ մխիթարութիւն ստանալու առնելու մասին է, զօրութիւն կամ մխիթարութիւն ստանալու առնելու մասին է, զօրութիւն կամ մխիթարութիւն ստանալու առնելու մասին է, զօրութիւն կամ մխիթարութիւն ստանալու 
մասին է, գործի յաջողութեան մասին է, բժշկութեան մասին է, մասին է, գործի յաջողութեան մասին է, բժշկութեան մասին է, մասին է, գործի յաջողութեան մասին է, բժշկութեան մասին է, մասին է, գործի յաջողութեան մասին է, բժշկութեան մասին է, 
նման պարագաներու, բոլոր հրեշտակներն ու նման պարագաներու, բոլոր հրեշտակներն ու նման պարագաներու, բոլոր հրեշտակներն ու նման պարագաներու, բոլոր հրեշտակներն ու արդաարդաարդաարդար մարդիկը ր մարդիկը ր մարդիկը ր մարդիկը 
միջնորդներ ու բարեխօսմիջնորդներ ու բարեխօսմիջնորդներ ու բարեխօսմիջնորդներ ու բարեխօսներ են:ներ են:ներ են:ներ են:    

ե) Երբ Ա.Տիմոթէոս 2.5ե) Երբ Ա.Տիմոթէոս 2.5ե) Երբ Ա.Տիմոթէոս 2.5ե) Երբ Ա.Տիմոթէոս 2.5----ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ««««մէմէմէմէ´́́́կ միջնորդկ միջնորդկ միջնորդկ միջնորդ» » » » 
կամ կամ կամ կամ ««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ» » » » բառերը, չեբառերը, չեբառերը, չեբառերը, չե´́́́նք կրնար այս երկու բառերը նք կրնար այս երկու բառերը նք կրնար այս երկու բառերը նք կրնար այս երկու բառերը 
առանձին առնել եւ անոնց մասին խօսիլ ու հաստատումներ առանձին առնել եւ անոնց մասին խօսիլ ու հաստատումներ առանձին առնել եւ անոնց մասին խօսիլ ու հաստատումներ առանձին առնել եւ անոնց մասին խօսիլ ու հաստատումներ 
կատարել եւ փորձել եզրակացութիւններու յանգիլ առանց կատարել եւ փորձել եզրակացութիւններու յանգիլ առանց կատարել եւ փորձել եզրակացութիւններու յանգիլ առանց կատարել եւ փորձել եզրակացութիւններու յանգիլ առանց 
ննննկատի ունենալու անոնց շրջագիծը: Բացատրելէ առաջ թէ ի՞նչ կատի ունենալու անոնց շրջագիծը: Բացատրելէ առաջ թէ ի՞նչ կատի ունենալու անոնց շրջագիծը: Բացատրելէ առաջ թէ ի՞նչ կատի ունենալու անոնց շրջագիծը: Բացատրելէ առաջ թէ ի՞նչ 
իմաստով Ա.Տիմոթէոս 2.5իմաստով Ա.Տիմոթէոս 2.5իմաստով Ա.Տիմոթէոս 2.5իմաստով Ա.Տիմոթէոս 2.5----ին մէջ գործածուած է ին մէջ գործածուած է ին մէջ գործածուած է ին մէջ գործածուած է ««««մէմէմէմէ´́́́կ միջնորդկ միջնորդկ միջնորդկ միջնորդ» » » » 
բառերը, նախ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր նշումը ընել բառերը, նախ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր նշումը ընել բառերը, նախ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր նշումը ընել բառերը, նախ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր նշումը ընել 
յիշեալ բառերը բառացիօրէն հասկցողներուն.յիշեալ բառերը բառացիօրէն հասկցողներուն.յիշեալ բառերը բառացիօրէն հասկցողներուն.յիշեալ բառերը բառացիօրէն հասկցողներուն.----    

զ) Անոնք որոնք Ա.Տիմոթէոս 2.5զ) Անոնք որոնք Ա.Տիմոթէոս 2.5զ) Անոնք որոնք Ա.Տիմոթէոս 2.5զ) Անոնք որոնք Ա.Տիմոթէոս 2.5----ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած 
««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ»»»»    բառերը տառացիօրէն կը հասկնան, արդեօք բառերը տառացիօրէն կը հասկնան, արդեօք բառերը տառացիօրէն կը հասկնան, արդեօք բառերը տառացիօրէն կը հասկնան, արդեօք 
կրնա՞ն նոյն համարին մէջ արձանագրուած կրնա՞ն նոյն համարին մէջ արձանագրուած կրնա՞ն նոյն համարին մէջ արձանագրուած կրնա՞ն նոյն համարին մէջ արձանագրուած ««««մէկ Աստուած կայ մէկ Աստուած կայ մէկ Աստուած կայ մէկ Աստուած կայ 
միայնմիայնմիայնմիայն»»»»    բառերը եւս տառաբառերը եւս տառաբառերը եւս տառաբառերը եւս տառացիօրէն հասկնալ, ըսելու համար, թէ` ցիօրէն հասկնալ, ըսելու համար, թէ` ցիօրէն հասկնալ, ըսելու համար, թէ` ցիօրէն հասկնալ, ըսելու համար, թէ` 
««««մէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայն»,»,»,»,    եւ այն ալ` Հայրն Աստուած ինքն է, եւ այն ալ` Հայրն Աստուած ինքն է, եւ այն ալ` Հայրն Աստուած ինքն է, եւ այն ալ` Հայրն Աստուած ինքն է, 
եւ ուստի` Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Ասեւ ուստի` Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Ասեւ ուստի` Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Ասեւ ուստի` Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած չեն: Պօղոս տուած չեն: Պօղոս տուած չեն: Պօղոս տուած չեն: Պօղոս 
առաքեալ առաքեալ առաքեալ առաքեալ ««««մէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայն»»»»    ըսելով` միայն Հօրն է որ ըսելով` միայն Հօրն է որ ըսելով` միայն Հօրն է որ ըսելով` միայն Հօրն է որ 
կ'ակնարկէ, բայց կը կրկնեմ, արդեօ՞ք ան ըսել ուզեց թէ կ'ակնարկէ, բայց կը կրկնեմ, արդեօ՞ք ան ըսել ուզեց թէ կ'ակնարկէ, բայց կը կրկնեմ, արդեօ՞ք ան ըսել ուզեց թէ կ'ակնարկէ, բայց կը կրկնեմ, արդեօ՞ք ան ըսել ուզեց թէ 
Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած չեն:Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած չեն:Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած չեն:Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած չեն:    

Պօղոս առաքեալ կը խօսի Հօրը եւ Որդիին մասին անջաՊօղոս առաքեալ կը խօսի Հօրը եւ Որդիին մասին անջաՊօղոս առաքեալ կը խօսի Հօրը եւ Որդիին մասին անջաՊօղոս առաքեալ կը խօսի Հօրը եւ Որդիին մասին անջա----
տաբար, եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին մասին առանձին հտաբար, եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին մասին առանձին հտաբար, եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին մասին առանձին հտաբար, եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին մասին առանձին հաստաաստաաստաաստա----
տում կը կատարէ: Հետեւաբար, տում կը կատարէ: Հետեւաբար, տում կը կատարէ: Հետեւաբար, տում կը կատարէ: Հետեւաբար, ««««մէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայն»»»»    
խօսքը չի վերաբերիր Որդիին կամ Սուրբ Հոգիին, այլ` միայն խօսքը չի վերաբերիր Որդիին կամ Սուրբ Հոգիին, այլ` միայն խօսքը չի վերաբերիր Որդիին կամ Սուրբ Հոգիին, այլ` միայն խօսքը չի վերաբերիր Որդիին կամ Սուրբ Հոգիին, այլ` միայն 
Հօրը: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, Հօրը: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, Հօրը: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, Հօրը: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, ««««մէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայնմէկ Աստուած կայ միայն»»»»    
ըսելով, արդեօ՞ք առաքեալը ըսել ուզեց թէ Քրիստոս եւ Սուրբ ըսելով, արդեօ՞ք առաքեալը ըսել ուզեց թէ Քրիստոս եւ Սուրբ ըսելով, արդեօ՞ք առաքեալը ըսել ուզեց թէ Քրիստոս եւ Սուրբ ըսելով, արդեօ՞ք առաքեալը ըսել ուզեց թէ Քրիստոս եւ Սուրբ 
Հոգին Աստուած չեն:Հոգին Աստուած չեն:Հոգին Աստուած չեն:Հոգին Աստուած չեն:    

Կը սխալին անոնքԿը սխալին անոնքԿը սխալին անոնքԿը սխալին անոնք    որոնք կը խորհին թէ առաքեալին որոնք կը խորհին թէ առաքեալին որոնք կը խորհին թէ առաքեալին որոնք կը խորհին թէ առաքեալին ««««մէկ մէկ մէկ մէկ 
Աստուած կայ միայնԱստուած կայ միայնԱստուած կայ միայնԱստուած կայ միայն»»»»    խօսքը կը վերաբերի Հօրը, Որդիին եւ խօսքը կը վերաբերի Հօրը, Որդիին եւ խօսքը կը վերաբերի Հօրը, Որդիին եւ խօսքը կը վերաբերի Հօրը, Որդիին եւ 
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Սուրբ Հոգիին: Համարը յստակօրէն կը պարզէ թէ խօսքը միայն Սուրբ Հոգիին: Համարը յստակօրէն կը պարզէ թէ խօսքը միայն Սուրբ Հոգիին: Համարը յստակօրէն կը պարզէ թէ խօսքը միայն Սուրբ Հոգիին: Համարը յստակօրէն կը պարզէ թէ խօսքը միայն 
Հօր Աստուծոյ կը վերաբերի, որովհետեւ առաքեալը կը խօսի Հօր Աստուծոյ կը վերաբերի, որովհետեւ առաքեալը կը խօսի Հօր Աստուծոյ կը վերաբերի, որովհետեւ առաքեալը կը խօսի Հօր Աստուծոյ կը վերաբերի, որովհետեւ առաքեալը կը խօսի 
Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ եղող միակ միջնորդին` Յիսուսի Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ եղող միակ միջնորդին` Յիսուսի Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ եղող միակ միջնորդին` Յիսուսի Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ եղող միակ միջնորդին` Յիսուսի 
մասին:մասին:մասին:մասին:    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն էր որ իր խաչելութեամբ Հօր Աստուծոյ նքն էր որ իր խաչելութեամբ Հօր Աստուծոյ նքն էր որ իր խաչելութեամբ Հօր Աստուծոյ նքն էր որ իր խաչելութեամբ Հօր Աստուծոյ 
արդարութեան պահանջքին գոհացում պիտի տար (Եբրայեցիս արդարութեան պահանջքին գոհացում պիտի տար (Եբրայեցիս արդարութեան պահանջքին գոհացում պիտի տար (Եբրայեցիս արդարութեան պահանջքին գոհացում պիտի տար (Եբրայեցիս 
12.24): 12.24): 12.24): 12.24): Որդին միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Հօր ԱստուՈրդին միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Հօր ԱստուՈրդին միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Հօր ԱստուՈրդին միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Հօր Աստու----
ծոյ միջեւ: Տրամաբանական չէ եւ ճիշդ ալ չէ ըսել, թէ Որդին ծոյ միջեւ: Տրամաբանական չէ եւ ճիշդ ալ չէ ըսել, թէ Որդին ծոյ միջեւ: Տրամաբանական չէ եւ ճիշդ ալ չէ ըսել, թէ Որդին ծոյ միջեւ: Տրամաբանական չէ եւ ճիշդ ալ չէ ըսել, թէ Որդին 
միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Սուրբ Հոգիինմիակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Սուրբ Հոգիինմիակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Սուրբ Հոգիինմիակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Սուրբ Հոգիին    միջեւ:միջեւ:միջեւ:միջեւ:    

Ճիշդ է որ մենք Ճիշդ է որ մենք Ճիշդ է որ մենք Ճիշդ է որ մենք ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » ըսելով կը հասկնանք Սուրբ ըսելով կը հասկնանք Սուրբ ըսելով կը հասկնանք Սուրբ ըսելով կը հասկնանք Սուրբ 
Երրորդութիւնը, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ, թէ երբեմն Երրորդութիւնը, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ, թէ երբեմն Երրորդութիւնը, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ, թէ երբեմն Երրորդութիւնը, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ, թէ երբեմն 
Աստուած ըսելով կ'ակնարկուի միայն Հօրը, երբեմն` միայն Աստուած ըսելով կ'ակնարկուի միայն Հօրը, երբեմն` միայն Աստուած ըսելով կ'ակնարկուի միայն Հօրը, երբեմն` միայն Աստուած ըսելով կ'ակնարկուի միայն Հօրը, երբեմն` միայն 
Որդիին, եւ երբեմն` միայն Սուրբ Հոգիին: Այսպէս, օրինակ, երբ Որդիին, եւ երբեմն` միայն Սուրբ Հոգիին: Այսպէս, օրինակ, երբ Որդիին, եւ երբեմն` միայն Սուրբ Հոգիին: Այսպէս, օրինակ, երբ Որդիին, եւ երբեմն` միայն Սուրբ Հոգիին: Այսպէս, օրինակ, երբ 
Թովմաս առաքեալ կը հանդիպի յարուցեաԹովմաս առաքեալ կը հանդիպի յարուցեաԹովմաս առաքեալ կը հանդիպի յարուցեաԹովմաս առաքեալ կը հանդիպի յարուցեալ Քրիստոսին` կ'ըսէ. լ Քրիստոսին` կ'ըսէ. լ Քրիստոսին` կ'ըսէ. լ Քրիստոսին` կ'ըսէ. 
««««Տէ՜րս եւ ԱստուածսՏէ՜րս եւ ԱստուածսՏէ՜րս եւ ԱստուածսՏէ՜րս եւ Աստուածս»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 20.28). շատ յստակ է որ Յովհաննէս 20.28). շատ յստակ է որ Յովհաննէս 20.28). շատ յստակ է որ Յովհաննէս 20.28). շատ յստակ է որ 
այստեղ այստեղ այստեղ այստեղ ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » ըսելով կ'ակնարկուի միայն Որդիին` Քրիսըսելով կ'ակնարկուի միայն Որդիին` Քրիսըսելով կ'ակնարկուի միայն Որդիին` Քրիսըսելով կ'ակնարկուի միայն Որդիին` Քրիս----
տոսի: Կամ երբ կը հաստատուի, թէ տոսի: Կամ երբ կը հաստատուի, թէ տոսի: Կամ երբ կը հաստատուի, թէ տոսի: Կամ երբ կը հաստատուի, թէ ««««մէկ է Աստուած, Հայրն մէկ է Աստուած, Հայրն մէկ է Աստուած, Հայրն մէկ է Աստուած, Հայրն 
ամենունամենունամենունամենուն»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 4.6). պարզ է որ այստեղ Եփեսացիս 4.6). պարզ է որ այստեղ Եփեսացիս 4.6). պարզ է որ այստեղ Եփեսացիս 4.6). պարզ է որ այստեղ ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » 
ըսելով կ'ակնարկուի միաըսելով կ'ակնարկուի միաըսելով կ'ակնարկուի միաըսելով կ'ակնարկուի միայն Հօրը: Գործք 5.4յն Հօրը: Գործք 5.4յն Հօրը: Գործք 5.4յն Հօրը: Գործք 5.4----ին մէջ գործածուող ին մէջ գործածուող ին մէջ գործածուող ին մէջ գործածուող 
««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » բառով կ'ակնարկուի Սուրբ Հոգիին (հմմտ նոյն բառով կ'ակնարկուի Սուրբ Հոգիին (հմմտ նոյն բառով կ'ակնարկուի Սուրբ Հոգիին (հմմտ նոյն բառով կ'ակնարկուի Սուրբ Հոգիին (հմմտ նոյն 
գլխուն 3գլխուն 3գլխուն 3գլխուն 3----րդ համարին հետ):րդ համարին հետ):րդ համարին հետ):րդ համարին հետ):    

Կը տեսնէք թէ որքան կարեւոր է սուրբգրային բառ մը կամ Կը տեսնէք թէ որքան կարեւոր է սուրբգրային բառ մը կամ Կը տեսնէք թէ որքան կարեւոր է սուրբգրային բառ մը կամ Կը տեսնէք թէ որքան կարեւոր է սուրբգրային բառ մը կամ 
բառեր, տող մը կամ տողեր դիտել ու քննել իրենց շրջագիծին բառեր, տող մը կամ տողեր դիտել ու քննել իրենց շրջագիծին բառեր, տող մը կամ տողեր դիտել ու քննել իրենց շրջագիծին բառեր, տող մը կամ տողեր դիտել ու քննել իրենց շրջագիծին 
մէջ, որպէսզի սխալ եզրակացութիւններմէջ, որպէսզի սխալ եզրակացութիւններմէջ, որպէսզի սխալ եզրակացութիւններմէջ, որպէսզի սխալ եզրակացութիւններու չյանգինք: Շատ են ու չյանգինք: Շատ են ու չյանգինք: Շատ են ու չյանգինք: Շատ են 
այն բառերը կամ տողերը որոնք եթէ անջատուին իրենց այն բառերը կամ տողերը որոնք եթէ անջատուին իրենց այն բառերը կամ տողերը որոնք եթէ անջատուին իրենց այն բառերը կամ տողերը որոնք եթէ անջատուին իրենց 
շրջագիծէն` սխալ պիտի հասկցուին: Լոկ մի քանի օրինակ.շրջագիծէն` սխալ պիտի հասկցուին: Լոկ մի քանի օրինակ.շրջագիծէն` սխալ պիտի հասկցուին: Լոկ մի քանի օրինակ.շրջագիծէն` սխալ պիտի հասկցուին: Լոկ մի քանի օրինակ.----    

««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ կարծէք թէ աշխարհին խաղաղութիւն բերելու եկայկարծէք թէ աշխարհին խաղաղութիւն բերելու եկայկարծէք թէ աշխարհին խաղաղութիւն բերելու եկայկարծէք թէ աշխարհին խաղաղութիւն բերելու եկայ»»»»    
((((Մատթէոս 10.34): Մատթէոս 10.34): Մատթէոս 10.34): Մատթէոս 10.34): ««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ եւ ատէ թշնամիդընկերդ եւ ատէ թշնամիդընկերդ եւ ատէ թշնամիդընկերդ եւ ատէ թշնամիդ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
5.43): 5.43): 5.43): 5.43): ««««Շնութիւն ըրած կՇնութիւն ըրած կՇնութիւն ըրած կՇնութիւն ըրած կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ    ան՝ որ կան՝ որ կան՝ որ կան՝ որ կ’’’’ամուսնանայամուսնանայամուսնանայամուսնանայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
5.31): 5.31): 5.31): 5.31): ««««Ան որ սուր չունի՝ թող իր վերարկուն ծախէ եւ իրեն Ան որ սուր չունի՝ թող իր վերարկուն ծախէ եւ իրեն Ան որ սուր չունի՝ թող իր վերարկուն ծախէ եւ իրեն Ան որ սուր չունի՝ թող իր վերարկուն ծախէ եւ իրեն 
համար սուր գնէհամար սուր գնէհամար սուր գնէհամար սուր գնէ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 22.36): Եւայլն: Եթէ երբեք այս եւ Ղուկաս 22.36): Եւայլն: Եթէ երբեք այս եւ Ղուկաս 22.36): Եւայլն: Եթէ երբեք այս եւ Ղուկաս 22.36): Եւայլն: Եթէ երբեք այս եւ 
նման տողեր իրենց շրջագիծէն բաժնենք եւ առանձին նկատի նման տողեր իրենց շրջագիծէն բաժնենք եւ առանձին նկատի նման տողեր իրենց շրջագիծէն բաժնենք եւ առանձին նկատի նման տողեր իրենց շրջագիծէն բաժնենք եւ առանձին նկատի 
ունենանք` սխալ պիտի չհասկցուի՞ն: Անշոունենանք` սխալ պիտի չհասկցուի՞ն: Անշոունենանք` սխալ պիտի չհասկցուի՞ն: Անշոունենանք` սխալ պիտի չհասկցուի՞ն: Անշո´́́́ւշտ: Նոյնպէս ալ, ւշտ: Նոյնպէս ալ, ւշտ: Նոյնպէս ալ, ւշտ: Նոյնպէս ալ, 
եթէ եեթէ եեթէ եեթէ երբեք Յիսուսի համար գործածուած րբեք Յիսուսի համար գործածուած րբեք Յիսուսի համար գործածուած րբեք Յիսուսի համար գործածուած ««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ»»»»    
((((Ա.Տիմոթէոս 2.5) կամ Ա.Տիմոթէոս 2.5) կամ Ա.Տիմոթէոս 2.5) կամ Ա.Տիմոթէոս 2.5) կամ ««««բարեխօսբարեխօսբարեխօսբարեխօս»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 2.1) բառերը Ա.Յովհաննէս 2.1) բառերը Ա.Յովհաննէս 2.1) բառերը Ա.Յովհաննէս 2.1) բառերը 
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բաժնենք իրենց շրջագիծէն՝ սխալ կը հասկցուին, եւ անուղղաբաժնենք իրենց շրջագիծէն՝ սխալ կը հասկցուին, եւ անուղղաբաժնենք իրենց շրջագիծէն՝ սխալ կը հասկցուին, եւ անուղղաբաժնենք իրենց շրջագիծէն՝ սխալ կը հասկցուին, եւ անուղղա----
փառ ուսուցումներու դուռ կը բանան:փառ ուսուցումներու դուռ կը բանան:փառ ուսուցումներու դուռ կը բանան:փառ ուսուցումներու դուռ կը բանան:    

Երկրորդ համարը զորս իբրեւ հիմ կ'առնեն սուրբերուն Երկրորդ համարը զորս իբրեւ հիմ կ'առնեն սուրբերուն Երկրորդ համարը զորս իբրեւ հիմ կ'առնեն սուրբերուն Երկրորդ համարը զորս իբրեւ հիմ կ'առնեն սուրբերուն 
բարեխօսութիւնը մեբարեխօսութիւնը մեբարեխօսութիւնը մեբարեխօսութիւնը մերժողները` Ա.Յովհաննէս 2.1րժողները` Ա.Յովհաննէս 2.1րժողները` Ա.Յովհաննէս 2.1րժողները` Ա.Յովհաննէս 2.1----ն է որ կ'ըսէ. ն է որ կ'ըսէ. ն է որ կ'ըսէ. ն է որ կ'ըսէ. 
««««Որդեակներս (նկատի առէք որ այս հաստատումը արդէն իսկ Որդեակներս (նկատի առէք որ այս հաստատումը արդէն իսկ Որդեակներս (նկատի առէք որ այս հաստատումը արդէն իսկ Որդեակներս (նկատի առէք որ այս հաստատումը արդէն իսկ 
փրկութիւնը ընդունած հաւատացեալներուն համար է), այս փրկութիւնը ընդունած հաւատացեալներուն համար է), այս փրկութիւնը ընդունած հաւատացեալներուն համար է), այս փրկութիւնը ընդունած հաւատացեալներուն համար է), այս 
բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք: Իսկ եթէ ոեւէ բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք: Իսկ եթէ ոեւէ բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք: Իսկ եթէ ոեւէ բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք: Իսկ եթէ ոեւէ 
մէկը մեղքի մէջ իյնայ, մէկը մեղքի մէջ իյնայ, մէկը մեղքի մէջ իյնայ, մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ 
ԱրԱրԱրԱրդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս Ա.Յովհաննէս Ա.Յովհաննէս Ա.Յովհաննէս 2.1)»: 2.1)»: 2.1)»: 2.1)»: Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, 
ոմանք այս համարը կը գործածեն մերժելու համար սուրբերուն ոմանք այս համարը կը գործածեն մերժելու համար սուրբերուն ոմանք այս համարը կը գործածեն մերժելու համար սուրբերուն ոմանք այս համարը կը գործածեն մերժելու համար սուրբերուն 
բարեխօսութիւնը, եւ սակայն, ճիշդ Ա.Տիմոթէոս 2.5բարեխօսութիւնը, եւ սակայն, ճիշդ Ա.Տիմոթէոս 2.5բարեխօսութիւնը, եւ սակայն, ճիշդ Ա.Տիմոթէոս 2.5բարեխօսութիւնը, եւ սակայն, ճիշդ Ա.Տիմոթէոս 2.5----ին նման, ին նման, ին նման, ին նման, 
այս համարը եւս, ոայս համարը եւս, ոայս համարը եւս, ոայս համարը եւս, ո´́́́չ սուրբերու բարեխօսութեան ժխտումը չ սուրբերու բարեխօսութեան ժխտումը չ սուրբերու բարեխօսութեան ժխտումը չ սուրբերու բարեխօսութեան ժխտումը 
կ'ընէ, եւ ոկ'ընէ, եւ ոկ'ընէ, եւ ոկ'ընէ, եւ ո´́́́չ ալ սուրբերու բարեխօսութեան չ ալ սուրբերու բարեխօսութեան չ ալ սուրբերու բարեխօսութեան չ ալ սուրբերու բարեխօսութեան մասին կը խօսի:մասին կը խօսի:մասին կը խօսի:մասին կը խօսի:    

Ինչի՞ մասին կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ տուեալ համաԻնչի՞ մասին կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ տուեալ համաԻնչի՞ մասին կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ տուեալ համաԻնչի՞ մասին կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ տուեալ համա----
րին մէջ: Առաքեալին խօսքը յստակ է: Ան կ'ըսէ, որ եթէ հաւարին մէջ: Առաքեալին խօսքը յստակ է: Ան կ'ըսէ, որ եթէ հաւարին մէջ: Առաքեալին խօսքը յստակ է: Ան կ'ըսէ, որ եթէ հաւարին մէջ: Առաքեալին խօսքը յստակ է: Ան կ'ըսէ, որ եթէ հաւա----
տացեալ մը մեղքի մէջ իյնայ` Քրիստոս իր Հօրը ներկայութեան տացեալ մը մեղքի մէջ իյնայ` Քրիստոս իր Հօրը ներկայութեան տացեալ մը մեղքի մէջ իյնայ` Քրիստոս իր Հօրը ներկայութեան տացեալ մը մեղքի մէջ իյնայ` Քրիստոս իր Հօրը ներկայութեան 
կը բարեխօսէ անոր համար: Քրիստոս միայն մեղք գործող կը բարեխօսէ անոր համար: Քրիստոս միայն մեղք գործող կը բարեխօսէ անոր համար: Քրիստոս միայն մեղք գործող կը բարեխօսէ անոր համար: Քրիստոս միայն մեղք գործող 
հաւատացեալներուն համար է որ կհաւատացեալներուն համար է որ կհաւատացեալներուն համար է որ կհաւատացեալներուն համար է որ կը բարեխօսէ. մեղք գործող ու ը բարեխօսէ. մեղք գործող ու ը բարեխօսէ. մեղք գործող ու ը բարեխօսէ. մեղք գործող ու 
մեղքի կեանք ապրող անհաւատներուն համար չիմեղքի կեանք ապրող անհաւատներուն համար չիմեղքի կեանք ապրող անհաւատներուն համար չիմեղքի կեանք ապրող անհաւատներուն համար չի´ ´ ´ ´ բարեխօսեր: բարեխօսեր: բարեխօսեր: բարեխօսեր: 
Մեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկ Քրիստոսի բարեխօՄեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկ Քրիստոսի բարեխօՄեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկ Քրիստոսի բարեխօՄեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկ Քրիստոսի բարեխօ----
սութեան կարիքը չունին, այլ` անոր միջնորդութեան կարիքը: սութեան կարիքը չունին, այլ` անոր միջնորդութեան կարիքը: սութեան կարիքը չունին, այլ` անոր միջնորդութեան կարիքը: սութեան կարիքը չունին, այլ` անոր միջնորդութեան կարիքը: 
Վերեւ դիտել տուինք, որ Քրիստոս մեր բարեխօսը կը դառնայ` Վերեւ դիտել տուինք, որ Քրիստոս մեր բարեխօսը կը դառնայ` Վերեւ դիտել տուինք, որ Քրիստոս մեր բարեխօսը կը դառնայ` Վերեւ դիտել տուինք, որ Քրիստոս մեր բարեխօսը կը դառնայ` 
իր միջնորդութեաիր միջնորդութեաիր միջնորդութեաիր միջնորդութեամբ մեր փրկութիւնը իրականացնելէ ետք մբ մեր փրկութիւնը իրականացնելէ ետք մբ մեր փրկութիւնը իրականացնելէ ետք մբ մեր փրկութիւնը իրականացնելէ ետք 
միայն: Քիչ առաջ ըսի, դարձեալ կ'ըսեմ. Քրիստոս կը միջնորդէ` միայն: Քիչ առաջ ըսի, դարձեալ կ'ըսեմ. Քրիստոս կը միջնորդէ` միայն: Քիչ առաջ ըսի, դարձեալ կ'ըսեմ. Քրիստոս կը միջնորդէ` միայն: Քիչ առաջ ըսի, դարձեալ կ'ըսեմ. Քրիստոս կը միջնորդէ` 
որպէսզի իր փրկութիւնը ընդունինք, իսկ իր փրկութիւնը որպէսզի իր փրկութիւնը ընդունինք, իսկ իր փրկութիւնը որպէսզի իր փրկութիւնը ընդունինք, իսկ իր փրկութիւնը որպէսզի իր փրկութիւնը ընդունինք, իսկ իր փրկութիւնը 
ընդունելէ ետք` կը բարեխօսէ, որպէսզի հաստատ մնանք ընդունելէ ետք` կը բարեխօսէ, որպէսզի հաստատ մնանք ընդունելէ ետք` կը բարեխօսէ, որպէսզի հաստատ մնանք ընդունելէ ետք` կը բարեխօսէ, որպէսզի հաստատ մնանք 
փրկութեան ճամբուն մէջ:փրկութեան ճամբուն մէջ:փրկութեան ճամբուն մէջ:փրկութեան ճամբուն մէջ:    

Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ Ա.ՅովԿարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ Ա.ՅովԿարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ Ա.ՅովԿարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ Ա.Յովհաննէս 2.1հաննէս 2.1հաննէս 2.1հաննէս 2.1----ին ին ին ին 
մէջ, Յիսուս մէջ, Յիսուս մէջ, Յիսուս մէջ, Յիսուս ««««Միակ բարեխօսՄիակ բարեխօսՄիակ բարեխօսՄիակ բարեխօս» » » » չէ որ կը կոչուի, այլ` չէ որ կը կոչուի, այլ` չէ որ կը կոչուի, այլ` չէ որ կը կոչուի, այլ` ««««Միակ Միակ Միակ Միակ 
ԱրդարԱրդարԱրդարԱրդար», », », », միակ արդարացնողը իմաստով:միակ արդարացնողը իմաստով:միակ արդարացնողը իմաստով:միակ արդարացնողը իմաստով:    

Վերջապէս, կարեւոր է գիտնալ, թէ երբ Պօղոս առաքեալ կը Վերջապէս, կարեւոր է գիտնալ, թէ երբ Պօղոս առաքեալ կը Վերջապէս, կարեւոր է գիտնալ, թէ երբ Պօղոս առաքեալ կը Վերջապէս, կարեւոր է գիտնալ, թէ երբ Պօղոս առաքեալ կը 
հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդը՝ ՅիԱստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդը՝ ՅիԱստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդը՝ ՅիԱստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդը՝ Յի----
սուս Քրիստոս ինքն է, ըսել կ'ուզէ, թէ` սուս Քրիստոս ինքն է, ըսել կ'ուզէ, թէ` սուս Քրիստոս ինքն է, ըսել կ'ուզէ, թէ` սուս Քրիստոս ինքն է, ըսել կ'ուզէ, թէ` ան մեր փան մեր փան մեր փան մեր փրկութեան րկութեան րկութեան րկութեան 
միակ միջոցն է, եւ թէ` միակ միջոցն է, եւ թէ` միակ միջոցն է, եւ թէ` միակ միջոցն է, եւ թէ` Քրիստոսէ զատ փրկութեան ուրիշ միջՔրիստոսէ զատ փրկութեան ուրիշ միջՔրիստոսէ զատ փրկութեան ուրիշ միջՔրիստոսէ զատ փրկութեան ուրիշ միջ----



 112 

նորդ կամ ուրիշ միջոց չկայ:նորդ կամ ուրիշ միջոց չկայ:նորդ կամ ուրիշ միջոց չկայ:նորդ կամ ուրիշ միջոց չկայ:    Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց, Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց, Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց, Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց, 
թէ՝ միայն իրմով կարելի է Հօրը երթալ (Յովհաննէս 14.6): Ուրիշ թէ՝ միայն իրմով կարելի է Հօրը երթալ (Յովհաննէս 14.6): Ուրիշ թէ՝ միայն իրմով կարելի է Հօրը երթալ (Յովհաննէս 14.6): Ուրիշ թէ՝ միայն իրմով կարելի է Հօրը երթալ (Յովհաննէս 14.6): Ուրիշ 
տեղ կտեղ կտեղ կտեղ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուիՈվ որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուիՈվ որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուիՈվ որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի»»»»    
((((Յովհաննէս 10.9): ՂՅովհաննէս 10.9): ՂՅովհաննէս 10.9): ՂՅովհաննէս 10.9): Ղուկաս եւս յատուկ շեշտուածութեամբ կը ուկաս եւս յատուկ շեշտուածութեամբ կը ուկաս եւս յատուկ շեշտուածութեամբ կը ուկաս եւս յատուկ շեշտուածութեամբ կը 
յայտարարէ թէ միայն Քրիստոսոյայտարարէ թէ միայն Քրիստոսոյայտարարէ թէ միայն Քրիստոսոյայտարարէ թէ միայն Քրիստոսո´́́́վ կրնանք փրկուիլ, եւ թէ՝ վ կրնանք փրկուիլ, եւ թէ՝ վ կրնանք փրկուիլ, եւ թէ՝ վ կրնանք փրկուիլ, եւ թէ՝ 
««««աշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, աշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, աշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, աշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, 
որպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլորպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլորպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլորպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլ»»»» ( ( ( (Գործք 4.12):Գործք 4.12):Գործք 4.12):Գործք 4.12):    

    
3) 3) 3) 3) Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’առարկեն թէ առարկեն թէ առարկեն թէ առարկեն թէ ««««Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, 

որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ անոնք մեռած ենանոնք մեռած ենանոնք մեռած ենանոնք մեռած են»:»:»:»:    Ճի՞շդ է ասիկա:Ճի՞շդ է ասիկա:Ճի՞շդ է ասիկա:Ճի՞շդ է ասիկա:    
    
Աստուածաշունչը յստակ կերպով ցոյց կու տայ որ հաւաԱստուածաշունչը յստակ կերպով ցոյց կու տայ որ հաւաԱստուածաշունչը յստակ կերպով ցոյց կու տայ որ հաւաԱստուածաշունչը յստակ կերպով ցոյց կու տայ որ հաւա----

տացեալները երկրէն բաժնուելէ ետք, կը շարունակեն ապրիլ տացեալները երկրէն բաժնուելէ ետք, կը շարունակեն ապրիլ տացեալները երկրէն բաժնուելէ ետք, կը շարունակեն ապրիլ տացեալները երկրէն բաժնուելէ ետք, կը շարունակեն ապրիլ 
Քրիստոսի ներկայութեան մէջ, եւ ուստի կարելի չէ զանոնք Քրիստոսի ներկայութեան մէջ, եւ ուստի կարելի չէ զանոնք Քրիստոսի ներկայութեան մէջ, եւ ուստի կարելի չէ զանոնք Քրիստոսի ներկայութեան մէջ, եւ ուստի կարելի չէ զանոնք 
մեռած համարել:մեռած համարել:մեռած համարել:մեռած համարել:    

Յիսուս մարմինով մեռած հաւատացեալները երբեք չի Յիսուս մարմինով մեռած հաւատացեալները երբեք չի Յիսուս մարմինով մեռած հաւատացեալները երբեք չի Յիսուս մարմինով մեռած հաւատացեալները երբեք չի 
կոչեր կոչեր կոչեր կոչեր ««««մեռածմեռածմեռածմեռած», », », », ընդհակառակը զանոնք կը նկատէ ապրող ընդհակառակը զանոնք կը նկատէ ապրող ընդհակառակը զանոնք կը նկատէ ապրող ընդհակառակը զանոնք կը նկատէ ապրող 
էակներ: Ան կէակներ: Ան կէակներ: Ան կէակներ: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ 
պիտի ապրիպիտի ապրիպիտի ապրիպիտի ապրի»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.25): Շատ յստակ է, թէ Յիսուսի Յովհաննէս 11.25): Շատ յստակ է, թէ Յիսուսի Յովհաննէս 11.25): Շատ յստակ է, թէ Յիսուսի Յովհաննէս 11.25): Շատ յստակ է, թէ Յիսուսի 
ըսել ուզածը այն է, որ երբ հաւաըսել ուզածը այն է, որ երբ հաւաըսել ուզածը այն է, որ երբ հաւաըսել ուզածը այն է, որ երբ հաւատացեալներ մարմինով մեռնին` տացեալներ մարմինով մեռնին` տացեալներ մարմինով մեռնին` տացեալներ մարմինով մեռնին` 
կը շարունակեն ապրիլ երկինքի դրախտին մէջ: կը շարունակեն ապրիլ երկինքի դրախտին մէջ: կը շարունակեն ապրիլ երկինքի դրախտին մէջ: կը շարունակեն ապրիլ երկինքի դրախտին մէջ: ««««ՊիտՊիտՊիտՊիտի ապրիի ապրիի ապրիի ապրի» » » » 
բառերը, հետեւաբար, բացայայտօրէն կը պարզեն, թէ հաւաբառերը, հետեւաբար, բացայայտօրէն կը պարզեն, թէ հաւաբառերը, հետեւաբար, բացայայտօրէն կը պարզեն, թէ հաւաբառերը, հետեւաբար, բացայայտօրէն կը պարզեն, թէ հաւա----
տացեալներ կը շարունակեն ապրիլ երբ կը բաժնուին իրենց տացեալներ կը շարունակեն ապրիլ երբ կը բաժնուին իրենց տացեալներ կը շարունակեն ապրիլ երբ կը բաժնուին իրենց տացեալներ կը շարունակեն ապրիլ երբ կը բաժնուին իրենց 
մարմիններէն:մարմիններէն:մարմիններէն:մարմիններէն:    

Յիսուս խօսքը շարունակելով շատ աւելի ուժեղ ու դիպուկ Յիսուս խօսքը շարունակելով շատ աւելի ուժեղ ու դիպուկ Յիսուս խօսքը շարունակելով շատ աւելի ուժեղ ու դիպուկ Յիսուս խօսքը շարունակելով շատ աւելի ուժեղ ու դիպուկ 
հաստատում մը կը կատարէ: Ան կ'ըսէ. հաստատում մը կը կատարէ: Ան կ'ըսէ. հաստատում մը կը կատարէ: Ան կ'ըսէ. հաստատում մը կը կատարէ: Ան կ'ըսէ. ««««Ան որ ողջ է եւ ինծի կը Ան որ ողջ է եւ ինծի կը Ան որ ողջ է եւ ինծի կը Ան որ ողջ է եւ ինծի կը 
հաւատայ՝ երբեք պիտի չմհաւատայ՝ երբեք պիտի չմհաւատայ՝ երբեք պիտի չմհաւատայ՝ երբեք պիտի չմեռնիեռնիեռնիեռնի»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.26): Յովհաննէս 11.26): Յովհաննէս 11.26): Յովհաննէս 11.26): ««««Երբեք Երբեք Երբեք Երբեք 
պիտի չմեռնիպիտի չմեռնիպիտի չմեռնիպիտի չմեռնի»»»»    բառերը կը պարզեն, թէ Քրիստոս մարմնաւոր բառերը կը պարզեն, թէ Քրիստոս մարմնաւոր բառերը կը պարզեն, թէ Քրիստոս մարմնաւոր բառերը կը պարզեն, թէ Քրիստոս մարմնաւոր 
մահը` մահ անգամ չի նկատեր: մահը` մահ անգամ չի նկատեր: մահը` մահ անգամ չի նկատեր: մահը` մահ անգամ չի նկատեր: ««««Երբեք պիտի չմեռնիԵրբեք պիտի չմեռնիԵրբեք պիտի չմեռնիԵրբեք պիտի չմեռնի»»»»    բառերը բառերը բառերը բառերը 
զօրեղապէս ցոյց կու տան, թէ հաւատացեալ մարդուն համար զօրեղապէս ցոյց կու տան, թէ հաւատացեալ մարդուն համար զօրեղապէս ցոյց կու տան, թէ հաւատացեալ մարդուն համար զօրեղապէս ցոյց կու տան, թէ հաւատացեալ մարդուն համար 
մահ չկամահ չկամահ չկամահ չկա´́́́յ, եւ ուստի` կարելի չէ զանոնք կոչել՝ յ, եւ ուստի` կարելի չէ զանոնք կոչել՝ յ, եւ ուստի` կարելի չէ զանոնք կոչել՝ յ, եւ ուստի` կարելի չէ զանոնք կոչել՝ ««««մեռած մարմեռած մարմեռած մարմեռած մար----
դիկդիկդիկդիկ»:»:»:»:    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւատացեալին համար, մահը ուրիշ բան չէտացեալին համար, մահը ուրիշ բան չէտացեալին համար, մահը ուրիշ բան չէտացեալին համար, մահը ուրիշ բան չէ`̀̀̀    եթէ ոչ եթէ ոչ եթէ ոչ եթէ ոչ 
երկրէն երկինք փոխադրուիլ մը պարզաերկրէն երկինք փոխադրուիլ մը պարզաերկրէն երկինք փոխադրուիլ մը պարզաերկրէն երկինք փոխադրուիլ մը պարզապէս, կեանքէ կեանք պէս, կեանքէ կեանք պէս, կեանքէ կեանք պէս, կեանքէ կեանք 
անցնիլ մը լոկ:անցնիլ մը լոկ:անցնիլ մը լոկ:անցնիլ մը լոկ:    
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Եթէ երբեք մարմնապէս այս աշխարհէն բաժնուած սուրբեԵթէ երբեք մարմնապէս այս աշխարհէն բաժնուած սուրբեԵթէ երբեք մարմնապէս այս աշխարհէն բաժնուած սուրբեԵթէ երբեք մարմնապէս այս աշխարհէն բաժնուած սուրբե----
րը կամ հաւատացեալները մեռած կը սեպուին, այդ պարագարը կամ հաւատացեալները մեռած կը սեպուին, այդ պարագարը կամ հաւատացեալները մեռած կը սեպուին, այդ պարագարը կամ հաւատացեալները մեռած կը սեպուին, այդ պարագա----
յին, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի խօսքը ուղղյին, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի խօսքը ուղղյին, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի խօսքը ուղղյին, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի խօսքը ուղղուած իրեն ուած իրեն ուած իրեն ուած իրեն 
խաչակից եղող աւազակին. խաչակից եղող աւազակին. խաչակից եղող աւազակին. խաչակից եղող աւազակին. ««««Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ 
պիտի ըլլաս դրախտին մէջպիտի ըլլաս դրախտին մէջպիտի ըլլաս դրախտին մէջպիտի ըլլաս դրախտին մէջ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 23.43): Ի՞նչ կը նշանակէ Ղուկաս 23.43): Ի՞նչ կը նշանակէ Ղուկաս 23.43): Ի՞նչ կը նշանակէ Ղուկաս 23.43): Ի՞նչ կը նշանակէ 
Յիսուսի հետ ըլլալ դրախտի մէջ: Արդեօք կը նշանակէ բաժնուիլ Յիսուսի հետ ըլլալ դրախտի մէջ: Արդեօք կը նշանակէ բաժնուիլ Յիսուսի հետ ըլլալ դրախտի մէջ: Արդեօք կը նշանակէ բաժնուիլ Յիսուսի հետ ըլլալ դրախտի մէջ: Արդեօք կը նշանակէ բաժնուիլ 
այս կեանքէն եւ երթալ Յիսուսի հետ ըլլալ մեռած վիճակի՞ մէջ: այս կեանքէն եւ երթալ Յիսուսի հետ ըլլալ մեռած վիճակի՞ մէջ: այս կեանքէն եւ երթալ Յիսուսի հետ ըլլալ մեռած վիճակի՞ մէջ: այս կեանքէն եւ երթալ Յիսուսի հետ ըլլալ մեռած վիճակի՞ մէջ: 
Կարելի՞ է Անմահին քով երԿարելի՞ է Անմահին քով երԿարելի՞ է Անմահին քով երԿարելի՞ է Անմահին քով երթալ եւ մնալ մեռած վիճակի մէջ: թալ եւ մնալ մեռած վիճակի մէջ: թալ եւ մնալ մեռած վիճակի մէջ: թալ եւ մնալ մեռած վիճակի մէջ: 
Կարելի՞ է դրախտին մէջ ըլլալ եւ սակայն մեռած ըլլալ: Ի՞նչ է Կարելի՞ է դրախտին մէջ ըլլալ եւ սակայն մեռած ըլլալ: Ի՞նչ է Կարելի՞ է դրախտին մէջ ըլլալ եւ սակայն մեռած ըլլալ: Ի՞նչ է Կարելի՞ է դրախտին մէջ ըլլալ եւ սակայն մեռած ըլլալ: Ի՞նչ է 
դրախտը եթէ ոչ նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնը: Ուստի, դրախտը եթէ ոչ նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնը: Ուստի, դրախտը եթէ ոչ նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնը: Ուստի, դրախտը եթէ ոչ նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնը: Ուստի, 
դրախտին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ` Քրիստոսի ներկայութեան դրախտին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ` Քրիստոսի ներկայութեան դրախտին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ` Քրիստոսի ներկայութեան դրախտին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ` Քրիստոսի ներկայութեան 
մէջ ըլլալ, Քրիստոսի ներկայումէջ ըլլալ, Քրիստոսի ներկայումէջ ըլլալ, Քրիստոսի ներկայումէջ ըլլալ, Քրիստոսի ներկայութեան մէջ ապրիլ: Հետեւաբար, թեան մէջ ապրիլ: Հետեւաբար, թեան մէջ ապրիլ: Հետեւաբար, թեան մէջ ապրիլ: Հետեւաբար, 
երբ Յերբ Յերբ Յերբ Յիսուս դարձ ապրած աիսուս դարձ ապրած աիսուս դարձ ապրած աիսուս դարձ ապրած աւազակին կ'ըսէ. ւազակին կ'ըսէ. ւազակին կ'ըսէ. ւազակին կ'ըսէ. ««««Ինծի հետ պիտի Ինծի հետ պիտի Ինծի հետ պիտի Ինծի հետ պիտի 
ըլլաս դրախտին մէջըլլաս դրախտին մէջըլլաս դրախտին մէջըլլաս դրախտին մէջ»,»,»,»,    ըսել կ'ուզէ` ինծի հետ եւ իմ ներկայուըսել կ'ուզէ` ինծի հետ եւ իմ ներկայուըսել կ'ուզէ` ինծի հետ եւ իմ ներկայուըսել կ'ուզէ` ինծի հետ եւ իմ ներկայու----
թեանս մէջ պիտի ապրիս:թեանս մէջ պիտի ապրիս:թեանս մէջ պիտի ապրիս:թեանս մէջ պիտի ապրիս:    

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, 
եւ ուստի մեռնիլ՝ այդ կեանքը շահիլ կը նշանակէեւ ուստի մեռնիլ՝ այդ կեանքը շահիլ կը նշանակէեւ ուստի մեռնիլ՝ այդ կեանքը շահիլ կը նշանակէեւ ուստի մեռնիլ՝ այդ կեանքը շահիլ կը նշանակէ»»»» ( ( ( (ՓիլիպՓիլիպՓիլիպՓիլիպպեպեպեպե----
ցիս 1.21): Առաքեալը մցիս 1.21): Առաքեալը մցիս 1.21): Առաքեալը մցիս 1.21): Առաքեալը մեռնելէ ետք` կեանքը շահելու մասին է որ եռնելէ ետք` կեանքը շահելու մասին է որ եռնելէ ետք` կեանքը շահելու մասին է որ եռնելէ ետք` կեանքը շահելու մասին է որ 
կը խօսի եւ ոկը խօսի եւ ոկը խօսի եւ ոկը խօսի եւ ո´́́́չ թէ մեռած վիճակի մէջ մնալու մասին: Առաքեալը չ թէ մեռած վիճակի մէջ մնալու մասին: Առաքեալը չ թէ մեռած վիճակի մէջ մնալու մասին: Առաքեալը չ թէ մեռած վիճակի մէջ մնալու մասին: Առաքեալը 
կը հաստատէ, թէ իրեն համար կեանքը Քրիստոս է, եւ թէ ինք կը հաստատէ, թէ իրեն համար կեանքը Քրիստոս է, եւ թէ ինք կը հաստատէ, թէ իրեն համար կեանքը Քրիստոս է, եւ թէ ինք կը հաստատէ, թէ իրեն համար կեանքը Քրիստոս է, եւ թէ ինք 
այդ կեանքը, այսինքն` Քրիստոսը պիտի ունենայ մարմնապէս այդ կեանքը, այսինքն` Քրիստոսը պիտի ունենայ մարմնապէս այդ կեանքը, այսինքն` Քրիստոսը պիտի ունենայ մարմնապէս այդ կեանքը, այսինքն` Քրիստոսը պիտի ունենայ մարմնապէս 
իր մեռնելէն ետք: Ան կ'ուզէ բացայայտել հաւատացեալներուիր մեռնելէն ետք: Ան կ'ուզէ բացայայտել հաւատացեալներուիր մեռնելէն ետք: Ան կ'ուզէ բացայայտել հաւատացեալներուիր մեռնելէն ետք: Ան կ'ուզէ բացայայտել հաւատացեալներուն, ն, ն, ն, 
թէ մահէն ետք` կեաթէ մահէն ետք` կեաթէ մահէն ետք` կեաթէ մահէն ետք` կեա´́́́նք է որ կը սպասէ իրենց եւ այդ կեանքը նք է որ կը սպասէ իրենց եւ այդ կեանքը նք է որ կը սպասէ իրենց եւ այդ կեանքը նք է որ կը սպասէ իրենց եւ այդ կեանքը 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է: Հետեւաբար, հաւատացեալ մարդուն համար, նքն է: Հետեւաբար, հաւատացեալ մարդուն համար, նքն է: Հետեւաբար, հաւատացեալ մարդուն համար, նքն է: Հետեւաբար, հաւատացեալ մարդուն համար, 
երկրաւոր այս կեանքէն ետք` ուրիշ կեանք մը կայ իրեն երկրաւոր այս կեանքէն ետք` ուրիշ կեանք մը կայ իրեն երկրաւոր այս կեանքէն ետք` ուրիշ կեանք մը կայ իրեն երկրաւոր այս կեանքէն ետք` ուրիշ կեանք մը կայ իրեն 
սպասող, եւ ուստի, հաւատացեալը չի մեռնիր, այլ պարզապէս սպասող, եւ ուստի, հաւատացեալը չի մեռնիր, այլ պարզապէս սպասող, եւ ուստի, հաւատացեալը չի մեռնիր, այլ պարզապէս սպասող, եւ ուստի, հաւատացեալը չի մեռնիր, այլ պարզապէս 
այս կեանքէն անդենական կեանքին կը փոխադրոայս կեանքէն անդենական կեանքին կը փոխադրոայս կեանքէն անդենական կեանքին կը փոխադրոայս կեանքէն անդենական կեանքին կը փոխադրուի:ւի:ւի:ւի:    

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ Կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ Կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ Կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ 
Քրիստոսի հետ ըլլալՔրիստոսի հետ ըլլալՔրիստոսի հետ ըլլալՔրիստոսի հետ ըլլալ»»»» ( ( ( (Փիլիպպեցիս 1.23): Առաքեալը այստեղ Փիլիպպեցիս 1.23): Առաքեալը այստեղ Փիլիպպեցիս 1.23): Առաքեալը այստեղ Փիլիպպեցիս 1.23): Առաքեալը այստեղ 
այս կեանքէն ելլելու եւ Քրիստոսի հետ ըլլալու մասին է որ կը այս կեանքէն ելլելու եւ Քրիստոսի հետ ըլլալու մասին է որ կը այս կեանքէն ելլելու եւ Քրիստոսի հետ ըլլալու մասին է որ կը այս կեանքէն ելլելու եւ Քրիստոսի հետ ըլլալու մասին է որ կը 
խօսի եւ ոխօսի եւ ոխօսի եւ ոխօսի եւ ո´́́́չ թէ այս կեանքէն ելլելու եւ մեռած կամ անզգայ չ թէ այս կեանքէն ելլելու եւ մեռած կամ անզգայ չ թէ այս կեանքէն ելլելու եւ մեռած կամ անզգայ չ թէ այս կեանքէն ելլելու եւ մեռած կամ անզգայ 
վիճակի մը մատնուելու մասին: Անովիճակի մը մատնուելու մասին: Անովիճակի մը մատնուելու մասին: Անովիճակի մը մատնուելու մասին: Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ նք որոնք կ'ըսեն թէ նք որոնք կ'ըսեն թէ նք որոնք կ'ըսեն թէ 
սուրբերը մեռած են, ըսած կ'ըլլան թէ Քրիստոսի հետը ըլլալը` սուրբերը մեռած են, ըսած կ'ըլլան թէ Քրիստոսի հետը ըլլալը` սուրբերը մեռած են, ըսած կ'ըլլան թէ Քրիստոսի հետը ըլլալը` սուրբերը մեռած են, ըսած կ'ըլլան թէ Քրիստոսի հետը ըլլալը` 
մամամամա´́́́հ ու մեռելութիւն է. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ առաքեալը կը հ ու մեռելութիւն է. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ առաքեալը կը հ ու մեռելութիւն է. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ առաքեալը կը հ ու մեռելութիւն է. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ առաքեալը կը 



 114 

վկայէ, թէ այս կեանքէն ելլելը` Քրիստոսի հետ ըլլալ կը վկայէ, թէ այս կեանքէն ելլելը` Քրիստոսի հետ ըլլալ կը վկայէ, թէ այս կեանքէն ելլելը` Քրիստոսի հետ ըլլալ կը վկայէ, թէ այս կեանքէն ելլելը` Քրիստոսի հետ ըլլալ կը 
նշանակէ, եւ ոնշանակէ, եւ ոնշանակէ, եւ ոնշանակէ, եւ ո´́́́չ թէ մեռած կամ մեռելութեան մէջ ըլլալ: Իսկ չ թէ մեռած կամ մեռելութեան մէջ ըլլալ: Իսկ չ թէ մեռած կամ մեռելութեան մէջ ըլլալ: Իսկ չ թէ մեռած կամ մեռելութեան մէջ ըլլալ: Իսկ 
Քրիստոսի հետ ըլլՔրիստոսի հետ ըլլՔրիստոսի հետ ըլլՔրիստոսի հետ ըլլալը` կեանքին մէջ ու կեանքով լեցուն ըլլալ ալը` կեանքին մէջ ու կեանքով լեցուն ըլլալ ալը` կեանքին մէջ ու կեանքով լեցուն ըլլալ ալը` կեանքին մէջ ու կեանքով լեցուն ըլլալ 
կը նշանակէ, կենդանի ու կենսունակ ըլլալ կը նշանակէ:կը նշանակէ, կենդանի ու կենսունակ ըլլալ կը նշանակէ:կը նշանակէ, կենդանի ու կենսունակ ըլլալ կը նշանակէ:կը նշանակէ, կենդանի ու կենսունակ ըլլալ կը նշանակէ:    

Առաքեալը զօրեղապէս կը փափաքի Առաքեալը զօրեղապէս կը փափաքի Առաքեալը զօրեղապէս կը փափաքի Առաքեալը զօրեղապէս կը փափաքի ««««այս մարմինէն դուրս այս մարմինէն դուրս այս մարմինէն դուրս այս մարմինէն դուրս 
գալ եւ Տիրոջ քով ըլլալգալ եւ Տիրոջ քով ըլլալգալ եւ Տիրոջ քով ըլլալգալ եւ Տիրոջ քով ըլլալ»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 5.8): ԱռաքեաԲ.Կորնթացիս 5.8): ԱռաքեաԲ.Կորնթացիս 5.8): ԱռաքեաԲ.Կորնթացիս 5.8): Առաքեալին լին լին լին 
համար, մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ համար, մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ համար, մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ համար, մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ ««««այս մարմինէն դուրս գալ եւ այս մարմինէն դուրս գալ եւ այս մարմինէն դուրս գալ եւ այս մարմինէն դուրս գալ եւ 
ՏիՏիՏիՏիրոջ քով ըլլալրոջ քով ըլլալրոջ քով ըլլալրոջ քով ըլլալ»»»»    մը պարմը պարմը պարմը պարզապէս: Իսկ զապէս: Իսկ զապէս: Իսկ զապէս: Իսկ ««««Տիրոջ քով ըլլալՏիրոջ քով ըլլալՏիրոջ քով ըլլալՏիրոջ քով ըլլալ»»»»    չի չի չի չի 
նշանակեր մեռած ըլլալ, այլ կը նշանակէ կեանքին մէջ ըլլալ, նշանակեր մեռած ըլլալ, այլ կը նշանակէ կեանքին մէջ ըլլալ, նշանակեր մեռած ըլլալ, այլ կը նշանակէ կեանքին մէջ ըլլալ, նշանակեր մեռած ըլլալ, այլ կը նշանակէ կեանքին մէջ ըլլալ, 
ինչպէս վերեւ դիտել տուինք: Ո՞վ կրնայ կենդանի ու կենդաինչպէս վերեւ դիտել տուինք: Ո՞վ կրնայ կենդանի ու կենդաինչպէս վերեւ դիտել տուինք: Ո՞վ կրնայ կենդանի ու կենդաինչպէս վերեւ դիտել տուինք: Ո՞վ կրնայ կենդանի ու կենդա----
նարար Աստուծոյ քով ըլլալ եւ կենդանի չըլլալ:նարար Աստուծոյ քով ըլլալ եւ կենդանի չըլլալ:նարար Աստուծոյ քով ըլլալ եւ կենդանի չըլլալ:նարար Աստուծոյ քով ըլլալ եւ կենդանի չըլլալ:    

Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. ««««ԸլլաԸլլաԸլլաԸլլա´́́́յ կեանքի եւ ըլլայ կեանքի եւ ըլլայ կեանքի եւ ըլլայ կեանքի եւ ըլլա´́́́յ մահուանյ մահուանյ մահուանյ մահուան    մէջ` մէջ` մէջ` մէջ` 
Տիրոջ կը պատկանինքՏիրոջ կը պատկանինքՏիրոջ կը պատկանինքՏիրոջ կը պատկանինք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 14.8): Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիս 14.8): Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիս 14.8): Պօղոս առաքեալ Հռոմայեցիս 14.8): Պօղոս առաքեալ 
այստեղ կը խօսի թէայստեղ կը խօսի թէայստեղ կը խօսի թէայստեղ կը խօսի թէ´ ´ ´ ´ ապրող եւ թէ ննջող հաւատացեալնեապրող եւ թէ ննջող հաւատացեալնեապրող եւ թէ ննջող հաւատացեալնեապրող եւ թէ ննջող հաւատացեալներուն րուն րուն րուն 
մասին, եւ կը հաստատէ թէ անոնք երկու պարագանեմասին, եւ կը հաստատէ թէ անոնք երկու պարագանեմասին, եւ կը հաստատէ թէ անոնք երկու պարագանեմասին, եւ կը հաստատէ թէ անոնք երկու պարագաներուն ալ րուն ալ րուն ալ րուն ալ 
Քրիստոսի կը պատկաՔրիստոսի կը պատկաՔրիստոսի կը պատկաՔրիստոսի կը պատկանին: Յիշեալ խօսքին համանին: Յիշեալ խօսքին համանին: Յիշեալ խօսքին համանին: Յիշեալ խօսքին համաձայն, եթէ ձայն, եթէ ձայն, եթէ ձայն, եթէ 
ապրինք` Քրիստոսի կը պատկաապրինք` Քրիստոսի կը պատկաապրինք` Քրիստոսի կը պատկաապրինք` Քրիստոսի կը պատկանինք, եւ եթնինք, եւ եթնինք, եւ եթնինք, եւ եթէ մարմնապէս մեռէ մարմնապէս մեռէ մարմնապէս մեռէ մարմնապէս մեռ----
նինք` դարձեալ Քրիստոսի կը պատկանինք` դարձեալ Քրիստոսի կը պատկանինք` դարձեալ Քրիստոսի կը պատկանինք` դարձեալ Քրիստոսի կը պատկանինք: Ինչպէս երկրի նինք: Ինչպէս երկրի նինք: Ինչպէս երկրի նինք: Ինչպէս երկրի 
վրայ Քրիստոսի պատկանողները` ապրող էակվրայ Քրիստոսի պատկանողները` ապրող էակվրայ Քրիստոսի պատկանողները` ապրող էակվրայ Քրիստոսի պատկանողները` ապրող էակներ կը սեպուին, ներ կը սեպուին, ներ կը սեպուին, ներ կը սեպուին, 
նոյնպէս ալ մահէն անդին Քրիստոսի պատկանողնենոյնպէս ալ մահէն անդին Քրիստոսի պատկանողնենոյնպէս ալ մահէն անդին Քրիստոսի պատկանողնենոյնպէս ալ մահէն անդին Քրիստոսի պատկանողները ապրող րը ապրող րը ապրող րը ապրող 
էակէակէակէակներ կը սեպուին:ներ կը սեպուին:ներ կը սեպուին:ներ կը սեպուին:    

Անոնք որոնք հաւատացեալները կը կոչեն Անոնք որոնք հաւատացեալները կը կոչեն Անոնք որոնք հաւատացեալները կը կոչեն Անոնք որոնք հաւատացեալները կը կոչեն ««««մեռած մարդիկմեռած մարդիկմեռած մարդիկմեռած մարդիկ»»»»    
եւ ամբարտաւաեւ ամբարտաւաեւ ամբարտաւաեւ ամբարտաւանութեամբ կը յայտարարեն, թէ նութեամբ կը յայտարարեն, թէ նութեամբ կը յայտարարեն, թէ նութեամբ կը յայտարարեն, թէ ««««մեռած մարդիկ մեռած մարդիկ մեռած մարդիկ մեռած մարդիկ 
չեն կրնար բարեխօսելչեն կրնար բարեխօսելչեն կրնար բարեխօսելչեն կրնար բարեխօսել»,»,»,»,    անոնք ուղղակիօրէն Տէր Յիսուս Քրիսանոնք ուղղակիօրէն Տէր Յիսուս Քրիսանոնք ուղղակիօրէն Տէր Յիսուս Քրիսանոնք ուղղակիօրէն Տէր Յիսուս Քրիս----
տոսի խօսքին է որ հակասած ու հակառատոսի խօսքին է որ հակասած ու հակառատոսի խօսքին է որ հակասած ու հակառատոսի խօսքին է որ հակասած ու հակառակած կկած կկած կկած կ’’’’ըլլան: Այդպիըլլան: Այդպիըլլան: Այդպիըլլան: Այդպի----
սիներուն կը յիշեցնենք թէ սիներուն կը յիշեցնենք թէ սիներուն կը յիշեցնենք թէ սիներուն կը յիշեցնենք թէ ««««Աստուած մեռելներուն Աստուածը Աստուած մեռելներուն Աստուածը Աստուած մեռելներուն Աստուածը Աստուած մեռելներուն Աստուածը 
չէ, այլ՝ ողջերունչէ, այլ՝ ողջերունչէ, այլ՝ ողջերունչէ, այլ՝ ողջերուն»,»,»,»,    ինչպէս մեր Տէրը կը վկայէ (Մատթինչպէս մեր Տէրը կը վկայէ (Մատթինչպէս մեր Տէրը կը վկայէ (Մատթինչպէս մեր Տէրը կը վկայէ (Մատթէոս 22.32): էոս 22.32): էոս 22.32): էոս 22.32): 
Եթէ Քրիստոս տուեալ համարին մէջ Աբրահամին, Իսահակին Եթէ Քրիստոս տուեալ համարին մէջ Աբրահամին, Իսահակին Եթէ Քրիստոս տուեալ համարին մէջ Աբրահամին, Իսահակին Եթէ Քրիստոս տուեալ համարին մէջ Աբրահամին, Իսահակին 
եւ Յակոբին համար կը գործածէ եւ Յակոբին համար կը գործածէ եւ Յակոբին համար կը գործածէ եւ Յակոբին համար կը գործածէ ««««ողջողջողջողջ» » » » բառը, ուրիշներ ի՞նչպէս բառը, ուրիշներ ի՞նչպէս բառը, ուրիշներ ի՞նչպէս բառը, ուրիշներ ի՞նչպէս 
կը համարձակին զանոնք կամ միւս արդարները կոչել՝ մեռած:կը համարձակին զանոնք կամ միւս արդարները կոչել՝ մեռած:կը համարձակին զանոնք կամ միւս արդարները կոչել՝ մեռած:կը համարձակին զանոնք կամ միւս արդարները կոչել՝ մեռած:    

Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի կողքին յիշենք անունԱբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի կողքին յիշենք անունԱբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի կողքին յիշենք անունԱբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի կողքին յիշենք անուն----
ները ուրիշ երկու անձերու՝ Մովսէս եները ուրիշ երկու անձերու՝ Մովսէս եները ուրիշ երկու անձերու՝ Մովսէս եները ուրիշ երկու անձերու՝ Մովսէս եւ Եղիա մարգարէնեւ Եղիա մարգարէնեւ Եղիա մարգարէնեւ Եղիա մարգարէներուն: րուն: րուն: րուն: 
Ի՞նչ ցոյց կու տայ անոնց երեւումը Յիսուսի այլակերԻ՞նչ ցոյց կու տայ անոնց երեւումը Յիսուսի այլակերԻ՞նչ ցոյց կու տայ անոնց երեւումը Յիսուսի այլակերԻ՞նչ ցոյց կու տայ անոնց երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան պութեան պութեան պութեան 
ժամանակ: Ամէն բանէ առաջ, ցոյց կու տայ որ անոնք ոժամանակ: Ամէն բանէ առաջ, ցոյց կու տայ որ անոնք ոժամանակ: Ամէն բանէ առաջ, ցոյց կու տայ որ անոնք ոժամանակ: Ամէն բանէ առաջ, ցոյց կու տայ որ անոնք ո´́́́ղջ են, ղջ են, ղջ են, ղջ են, 
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կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի´ ´ ´ ´ են, կեն, կեն, կեն, կ’’’’ապրիապրիապրիապրի´́́́ն, մեռած մարդիկ չեն: Ուստի, սխան, մեռած մարդիկ չեն: Ուստի, սխան, մեռած մարդիկ չեն: Ուստի, սխան, մեռած մարդիկ չեն: Ուստի, սխա´́́́լ է լ է լ է լ է 
արդար մարդիկը արդար մարդիկը արդար մարդիկը արդար մարդիկը ««««մեռածմեռածմեռածմեռած» » » » կոչել: Մովսէս ու Եղիա մարգարէկոչել: Մովսէս ու Եղիա մարգարէկոչել: Մովսէս ու Եղիա մարգարէկոչել: Մովսէս ու Եղիա մարգարէ----
ները ոները ոները ոները ո´́́́չ միաչ միաչ միաչ միայն երեւցան, այլեւ՝ սկսան խօսիլ յն երեւցան, այլեւ՝ սկսան խօսիլ յն երեւցան, այլեւ՝ սկսան խօսիլ յն երեւցան, այլեւ՝ սկսան խօսիլ ««««Յիսուսի հետ՝ իր Յիսուսի հետ՝ իր Յիսուսի հետ՝ իր Յիսուսի հետ՝ իր 
մահուան մասին, որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջմահուան մասին, որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջմահուան մասին, որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջմահուան մասին, որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ»»»»    
((((Ղուկաս 9.31: Մատթէոս 17.3: Մարկոս 9.4): Եթէ անոնք կրցան Ղուկաս 9.31: Մատթէոս 17.3: Մարկոս 9.4): Եթէ անոնք կրցան Ղուկաս 9.31: Մատթէոս 17.3: Մարկոս 9.4): Եթէ անոնք կրցան Ղուկաս 9.31: Մատթէոս 17.3: Մարկոս 9.4): Եթէ անոնք կրցան 
Յիսուսի հետ խօսիլ, ինչո՞ւ պիտի չկրնան մեզի հետ խօսիլ: Յիսուսի հետ խօսիլ, ինչո՞ւ պիտի չկրնան մեզի հետ խօսիլ: Յիսուսի հետ խօսիլ, ինչո՞ւ պիտի չկրնան մեզի հետ խօսիլ: Յիսուսի հետ խօսիլ, ինչո՞ւ պիտի չկրնան մեզի հետ խօսիլ: 
Անոնց խօսիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ այն՝ որ Անոնց խօսիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ այն՝ որ Անոնց խօսիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ այն՝ որ Անոնց խօսիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ այն՝ որ երկինք երկինք երկինք երկինք 
փոխադրուած արդար մարդիկ կրնան խօսիլ, կրնան քաջալերել փոխադրուած արդար մարդիկ կրնան խօսիլ, կրնան քաջալերել փոխադրուած արդար մարդիկ կրնան խօսիլ, կրնան քաջալերել փոխադրուած արդար մարդիկ կրնան խօսիլ, կրնան քաջալերել 
ու մխիթարել, կրնան աղօթել ու բարեխօսել, կրնան օգնել եւ ու մխիթարել, կրնան աղօթել ու բարեխօսել, կրնան օգնել եւ ու մխիթարել, կրնան աղօթել ու բարեխօսել, կրնան օգնել եւ ու մխիթարել, կրնան աղօթել ու բարեխօսել, կրնան օգնել եւ 
Աստուծոյ օրհնութիւնը հայցել մեզի համար: Մովսէս ու Եղիա Աստուծոյ օրհնութիւնը հայցել մեզի համար: Մովսէս ու Եղիա Աստուծոյ օրհնութիւնը հայցել մեզի համար: Մովսէս ու Եղիա Աստուծոյ օրհնութիւնը հայցել մեզի համար: Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէներուն երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան ժամամարգարէներուն երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան ժամամարգարէներուն երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան ժամամարգարէներուն երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան ժամա----
նակ, շատ յստակ ցոյց կու տայ, թէ երկնակ, շատ յստակ ցոյց կու տայ, թէ երկնակ, շատ յստակ ցոյց կու տայ, թէ երկնակ, շատ յստակ ցոյց կու տայ, թէ երկրաւոր արարածներ րաւոր արարածներ րաւոր արարածներ րաւոր արարածներ 
կրնան հաղորդակցութեան մէջ մտնել երկնաւոր արարածներու կրնան հաղորդակցութեան մէջ մտնել երկնաւոր արարածներու կրնան հաղորդակցութեան մէջ մտնել երկնաւոր արարածներու կրնան հաղորդակցութեան մէջ մտնել երկնաւոր արարածներու 
հետ, եւ երկնաւոր արարածներ՝ երկրաւոր արարածներու հետ: հետ, եւ երկնաւոր արարածներ՝ երկրաւոր արարածներու հետ: հետ, եւ երկնաւոր արարածներ՝ երկրաւոր արարածներու հետ: հետ, եւ երկնաւոր արարածներ՝ երկրաւոր արարածներու հետ: 
Եթէ երբեք Աստուածաշունչը որոշ տեղեր Եթէ երբեք Աստուածաշունչը որոշ տեղեր Եթէ երբեք Աստուածաշունչը որոշ տեղեր Եթէ երբեք Աստուածաշունչը որոշ տեղեր ««««մեռածմեռածմեռածմեռած» » » » բառը կը բառը կը բառը կը բառը կը 
գործածէ հաւատացեալի մը համար, ակնարկութիւնը անոր գործածէ հաւատացեալի մը համար, ակնարկութիւնը անոր գործածէ հաւատացեալի մը համար, ակնարկութիւնը անոր գործածէ հաւատացեալի մը համար, ակնարկութիւնը անոր 
մարմինին համար է եւ ոմարմինին համար է եւ ոմարմինին համար է եւ ոմարմինին համար է եւ ո´́́́չ թէ անոր չ թէ անոր չ թէ անոր չ թէ անոր հոգիին համար: Հոգին չի հոգիին համար: Հոգին չի հոգիին համար: Հոգին չի հոգիին համար: Հոգին չի 
մեռնիր: Հոգին կը շարունակէ ապրիլ երբ բաժնուի իր մարմիմեռնիր: Հոգին կը շարունակէ ապրիլ երբ բաժնուի իր մարմիմեռնիր: Հոգին կը շարունակէ ապրիլ երբ բաժնուի իր մարմիմեռնիր: Հոգին կը շարունակէ ապրիլ երբ բաժնուի իր մարմի----
նէն: նէն: նէն: նէն:     

Հաւատացեալներուն հոգիներըՀաւատացեալներուն հոգիներըՀաւատացեալներուն հոգիներըՀաւատացեալներուն հոգիները    ոչ միայն ողջ են այլեւ` մեր ոչ միայն ողջ են այլեւ` մեր ոչ միայն ողջ են այլեւ` մեր ոչ միայն ողջ են այլեւ` մեր 
շուրջն են ու մեզ շրջապատած են` մեզ պաշտպանելու եւ մեզի շուրջն են ու մեզ շրջապատած են` մեզ պաշտպանելու եւ մեզի շուրջն են ու մեզ շրջապատած են` մեզ պաշտպանելու եւ մեզի շուրջն են ու մեզ շրջապատած են` մեզ պաշտպանելու եւ մեզի 
օգնելու համար: Պօղոս առաքեալ Եբրայեցիներուն 11օգնելու համար: Պօղոս առաքեալ Եբրայեցիներուն 11օգնելու համար: Պօղոս առաքեալ Եբրայեցիներուն 11օգնելու համար: Պօղոս առաքեալ Եբրայեցիներուն 11----րդ րդ րդ րդ 
գլուխին մէջ խօսգլուխին մէջ խօսգլուխին մէջ խօսգլուխին մէջ խօսելէ ետք հաւատքի ախոյեան մարգարէներու եւ ելէ ետք հաւատքի ախոյեան մարգարէներու եւ ելէ ետք հաւատքի ախոյեան մարգարէներու եւ ելէ ետք հաւատքի ախոյեան մարգարէներու եւ 
այլ անձերու մասին` կ'ըսէ. այլ անձերու մասին` կ'ըսէ. այլ անձերու մասին` կ'ըսէ. այլ անձերու մասին` կ'ըսէ. ««««ՄենքՄենքՄենքՄենք    ալալալալ, , , , որորորոր    այսքանայսքանայսքանայսքան    բազմաբազմաբազմաբազմաթիւթիւթիւթիւ    
վկաներովվկաներովվկաներովվկաներով    շրջապատուածշրջապատուածշրջապատուածշրջապատուած    ենքենքենքենք ...» ...» ...» ...»    ((((ԵբրԵբրԵբրԵբրայեցիսայեցիսայեցիսայեցիս 12.1):  12.1):  12.1):  12.1): ԱռաքեաԱռաքեաԱռաքեաԱռաքեա----
լինլինլինլին    այսայսայսայս    վկայութիւնըվկայութիւնըվկայութիւնըվկայութիւնը    յստակյստակյստակյստակ    կերպովկերպովկերպովկերպով    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , թէթէթէթէ    հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի    
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը    մեռածմեռածմեռածմեռած    չենչենչենչեն, , , , այլայլայլայլ` ` ` ` մերմերմերմեր    կողքինկողքինկողքինկողքին    ենենենեն, , , , մեզիմեզիմեզիմեզի    հետհետհետհետ    ենենենեն, , , , մեզիմեզիմեզիմեզի    
հետհետհետհետ    կկկկ’’’’ապրինապրինապրինապրին    եւեւեւեւ    իիիի    նպաստնպաստնպաստնպաստ    մեզիմեզիմեզիմեզի    կըկըկըկը    գործենգործենգործենգործեն::::    

Վերջացնենք հետեւեալ երկու նշումներով.Վերջացնենք հետեւեալ երկու նշումներով.Վերջացնենք հետեւեալ երկու նշումներով.Վերջացնենք հետեւեալ երկու նշումներով.----    
ա) Եթէ կ'ըսուի թէ սուրբերը մեռած են, ուստի` անոնցմէ ա) Եթէ կ'ըսուի թէ սուրբերը մեռած են, ուստի` անոնցմէ ա) Եթէ կ'ըսուի թէ սուրբերը մեռած են, ուստի` անոնցմէ ա) Եթէ կ'ըսուի թէ սուրբերը մեռած են, ուստի` անոնցմէ 

բան մը պէտք չէ խնդրել, շատ լաւ, բայց ուրեմն կարելի է Ենովբան մը պէտք չէ խնդրել, շատ լաւ, բայց ուրեմն կարելի է Ենովբան մը պէտք չէ խնդրել, շատ լաւ, բայց ուրեմն կարելի է Ենովբան մը պէտք չէ խնդրել, շատ լաւ, բայց ուրեմն կարելի է Ենով----
քէն ու Եղիայէն խնդրել, քանի անոնք առանց մահ տեսնելու քէն ու Եղիայէն խնդրել, քանի անոնք առանց մահ տեսնելու քէն ու Եղիայէն խնդրել, քանի անոնք առանց մահ տեսնելու քէն ու Եղիայէն խնդրել, քանի անոնք առանց մահ տեսնելու 
երկիներկիներկիներկինք փոխադրուեցան:ք փոխադրուեցան:ք փոխադրուեցան:ք փոխադրուեցան:    
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բ) Անոնք որոնք սուրբերուն բարեխօսութինը չեն խնդրեր` բ) Անոնք որոնք սուրբերուն բարեխօսութինը չեն խնդրեր` բ) Անոնք որոնք սուրբերուն բարեխօսութինը չեն խնդրեր` բ) Անոնք որոնք սուրբերուն բարեխօսութինը չեն խնդրեր` 
առարկելով որ անոնք մեռած են, ինչո՞ւ համար հրեշտակներուն առարկելով որ անոնք մեռած են, ինչո՞ւ համար հրեշտակներուն առարկելով որ անոնք մեռած են, ինչո՞ւ համար հրեշտակներուն առարկելով որ անոնք մեռած են, ինչո՞ւ համար հրեշտակներուն 
բարեխօսութիւնը կը մերժեն. հրեշտակնե՞րն ալ մեռած են:բարեխօսութիւնը կը մերժեն. հրեշտակնե՞րն ալ մեռած են:բարեխօսութիւնը կը մերժեն. հրեշտակնե՞րն ալ մեռած են:բարեխօսութիւնը կը մերժեն. հրեշտակնե՞րն ալ մեռած են:    

    
4) 4) 4) 4) Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. ««««Ինչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշԻնչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշԻնչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշԻնչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշ----

տակներուն բարեխօսութիւնը խնդրտակներուն բարեխօսութիւնը խնդրտակներուն բարեխօսութիւնը խնդրտակներուն բարեխօսութիւնը խնդրել երբ կրնանք ուղղակիել երբ կրնանք ուղղակիել երբ կրնանք ուղղակիել երբ կրնանք ուղղակիօրէն օրէն օրէն օրէն 
Քրիստոսի դիմելՔրիստոսի դիմելՔրիստոսի դիմելՔրիստոսի դիմել»:»:»:»:    

    
Այս մասին կ'ընենք հետեւեալ նշումները.Այս մասին կ'ընենք հետեւեալ նշումները.Այս մասին կ'ընենք հետեւեալ նշումները.Այս մասին կ'ընենք հետեւեալ նշումները.----    
ա) Եթէ սուրբի մը բարեխօսութիւնը պէտք չէ խնդրել, պարա) Եթէ սուրբի մը բարեխօսութիւնը պէտք չէ խնդրել, պարա) Եթէ սուրբի մը բարեխօսութիւնը պէտք չէ խնդրել, պարա) Եթէ սուրբի մը բարեխօսութիւնը պէտք չէ խնդրել, պար----

զապէս որովհետեւ ատիկա պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիզապէս որովհետեւ ատիկա պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիզապէս որովհետեւ ատիկա պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիզապէս որովհետեւ ատիկա պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակի----
օրէն Քրիստոսի չենք գար, այլ` անձի մը միջոցաւ կու գանք, օրէն Քրիստոսի չենք գար, այլ` անձի մը միջոցաւ կու գանք, օրէն Քրիստոսի չենք գար, այլ` անձի մը միջոցաւ կու գանք, օրէն Քրիստոսի չենք գար, այլ` անձի մը միջոցաւ կու գանք, 
ուրեմն, իրարմուրեմն, իրարմուրեմն, իրարմուրեմն, իրարմէ եւս աղօթք պէտք չէ խնդրել, որովհետեւ է եւս աղօթք պէտք չէ խնդրել, որովհետեւ է եւս աղօթք պէտք չէ խնդրել, որովհետեւ է եւս աղօթք պէտք չէ խնդրել, որովհետեւ 
ատիկա եւս պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիօատիկա եւս պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիօատիկա եւս պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիօատիկա եւս պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիօրէն Քրիստոսի րէն Քրիստոսի րէն Քրիստոսի րէն Քրիստոսի 
չենք գար, այլ` իրարու միջոցաւ կու գանք:չենք գար, այլ` իրարու միջոցաւ կու գանք:չենք գար, այլ` իրարու միջոցաւ կու գանք:չենք գար, այլ` իրարու միջոցաւ կու գանք:    

բ) Երբ մարդիկ Քրիստոսի կու գան մեր աղօթքին, մեր բ) Երբ մարդիկ Քրիստոսի կու գան մեր աղօթքին, մեր բ) Երբ մարդիկ Քրիստոսի կու գան մեր աղօթքին, մեր բ) Երբ մարդիկ Քրիստոսի կու գան մեր աղօթքին, մեր 
քարոզին, մեր տուած վկայութեան, մեր թափած արցունքնեքարոզին, մեր տուած վկայութեան, մեր թափած արցունքնեքարոզին, մեր տուած վկայութեան, մեր թափած արցունքնեքարոզին, մեր տուած վկայութեան, մեր թափած արցունքներուն րուն րուն րուն 
միջոցաւ, ատոնք մեր մմիջոցաւ, ատոնք մեր մմիջոցաւ, ատոնք մեր մմիջոցաւ, ատոնք մեր միջոցաւ Քրիստոսի եկած չե՞ն սեպուիր: իջոցաւ Քրիստոսի եկած չե՞ն սեպուիր: իջոցաւ Քրիստոսի եկած չե՞ն սեպուիր: իջոցաւ Քրիստոսի եկած չե՞ն սեպուիր: 
Կրնա՞նք ըսել. Կրնա՞նք ըսել. Կրնա՞նք ըսել. Կրնա՞նք ըսել. ««««Պէտք է իրեՊէտք է իրեՊէտք է իրեՊէտք է իրե´́́́նք ուղղակիօրէն Քրիստոսի գաննք ուղղակիօրէն Քրիստոսի գաննք ուղղակիօրէն Քրիստոսի գաննք ուղղակիօրէն Քրիստոսի գան»:»:»:»:    
Բայց կրնա՞ն գալ եթէ մէկը չօգնէ իրենց, ուղղութիւն չտայ, Բայց կրնա՞ն գալ եթէ մէկը չօգնէ իրենց, ուղղութիւն չտայ, Բայց կրնա՞ն գալ եթէ մէկը չօգնէ իրենց, ուղղութիւն չտայ, Բայց կրնա՞ն գալ եթէ մէկը չօգնէ իրենց, ուղղութիւն չտայ, 
չառաջնորդէ: Պօղոս առաքեալ կչառաջնորդէ: Պօղոս առաքեալ կչառաջնորդէ: Պօղոս առաքեալ կչառաջնորդէ: Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ի՞նչպէս մարդիկ օգնուԻ՞նչպէս մարդիկ օգնուԻ՞նչպէս մարդիկ օգնուԻ՞նչպէս մարդիկ օգնու----
թեան պիտի կանչէին Քրիստոսը, առանց անոր հաւատացած թեան պիտի կանչէին Քրիստոսը, առանց անոր հաւատացած թեան պիտի կանչէին Քրիստոսը, առանց անոր հաւատացած թեան պիտի կանչէին Քրիստոսը, առանց անոր հաւատացած 
ըլլալոըլլալոըլլալոըլլալու, կամ ի՞նչպէս պիտի հաւատային անոր, առանց իր ւ, կամ ի՞նչպէս պիտի հաւատային անոր, առանց իր ւ, կամ ի՞նչպէս պիտի հաւատային անոր, առանց իր ւ, կամ ի՞նչպէս պիտի հաւատային անոր, առանց իր 
մասին լսած ըլլալու. կամ ի՞նչպէս պիտի լսէին, եթէ քարոզող մը մասին լսած ըլլալու. կամ ի՞նչպէս պիտի լսէին, եթէ քարոզող մը մասին լսած ըլլալու. կամ ի՞նչպէս պիտի լսէին, եթէ քարոզող մը մասին լսած ըլլալու. կամ ի՞նչպէս պիտի լսէին, եթէ քարոզող մը 
չկար: Հաւատքը ծնունդ կչկար: Հաւատքը ծնունդ կչկար: Հաւատքը ծնունդ կչկար: Հաւատքը ծնունդ կ’’’’առնէ քարոզութիւնը լսելէն. իսկ առնէ քարոզութիւնը լսելէն. իսկ առնէ քարոզութիւնը լսելէն. իսկ առնէ քարոզութիւնը լսելէն. իսկ 
քարոզութիւնը հաւատք կքարոզութիւնը հաւատք կքարոզութիւնը հաւատք կքարոզութիւնը հաւատք կ’’’’արթնցնէ՝ երբ Քրիստոսի խօսքերն են արթնցնէ՝ երբ Քրիստոսի խօսքերն են արթնցնէ՝ երբ Քրիստոսի խօսքերն են արթնցնէ՝ երբ Քրիստոսի խօսքերն են 
որ կը քարոզուինոր կը քարոզուինոր կը քարոզուինոր կը քարոզուին»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 10.14):Հռոմայեցիս 10.14):Հռոմայեցիս 10.14):Հռոմայեցիս 10.14):    

Եթէ պիտԵթէ պիտԵթէ պիտԵթէ պիտի մտածենք թէ մարդիկ ուղղակիօրէն իրեի մտածենք թէ մարդիկ ուղղակիօրէն իրեի մտածենք թէ մարդիկ ուղղակիօրէն իրեի մտածենք թէ մարդիկ ուղղակիօրէն իրե´́́́նք նք նք նք 
պէտք է Քրիստոսի գան եւ ոպէտք է Քրիստոսի գան եւ ոպէտք է Քրիստոսի գան եւ ոպէտք է Քրիստոսի գան եւ ո´́́́չ թէ մէկու մը միջոցաւ, ուրեմն, չ թէ մէկու մը միջոցաւ, ուրեմն, չ թէ մէկու մը միջոցաւ, ուրեմն, չ թէ մէկու մը միջոցաւ, ուրեմն, 
պէտք է դադրեցնենք ամէն քարոզ, ամէն վկայութիւն, հոգեւոր պէտք է դադրեցնենք ամէն քարոզ, ամէն վկայութիւն, հոգեւոր պէտք է դադրեցնենք ամէն քարոզ, ամէն վկայութիւն, հոգեւոր պէտք է դադրեցնենք ամէն քարոզ, ամէն վկայութիւն, հոգեւոր 
ամէն աշխատանք, եւ թոյլ տանք որ Աստուծմէ հեռու եղող ամէն աշխատանք, եւ թոյլ տանք որ Աստուծմէ հեռու եղող ամէն աշխատանք, եւ թոյլ տանք որ Աստուծմէ հեռու եղող ամէն աշխատանք, եւ թոյլ տանք որ Աստուծմէ հեռու եղող 
մարդիկ՝ իրենց սեփական ճիգով գտնեն Տէրը: Բայց կարելի՞ է մարդիկ՝ իրենց սեփական ճիգով գտնեն Տէրը: Բայց կարելի՞ է մարդիկ՝ իրենց սեփական ճիգով գտնեն Տէրը: Բայց կարելի՞ է մարդիկ՝ իրենց սեփական ճիգով գտնեն Տէրը: Բայց կարելի՞ է 
այդպիսի բան ընել: Չէ՞ որ Տէրը ինք մեզի պարտականութիւն այդպիսի բան ընել: Չէ՞ որ Տէրը ինք մեզի պարտականութիւն այդպիսի բան ընել: Չէ՞ որ Տէրը ինք մեզի պարտականութիւն այդպիսի բան ընել: Չէ՞ որ Տէրը ինք մեզի պարտականութիւն 
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տուաւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնել (Մատտուաւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնել (Մատտուաւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնել (Մատտուաւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնել (Մատ----
թէոս 28.19):թէոս 28.19):թէոս 28.19):թէոս 28.19):    

Իսկ եթէ մարդիկ կրնան Յիսուսի գալ մեզի պէս մեղաւորԻսկ եթէ մարդիկ կրնան Յիսուսի գալ մեզի պէս մեղաւորԻսկ եթէ մարդիկ կրնան Յիսուսի գալ մեզի պէս մեղաւորԻսկ եթէ մարդիկ կրնան Յիսուսի գալ մեզի պէս մեղաւոր----
ներու միջոցաւ, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսել թէ անոնք չեն ներու միջոցաւ, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսել թէ անոնք չեն ներու միջոցաւ, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսել թէ անոնք չեն ներու միջոցաւ, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսել թէ անոնք չեն 
կրնար Քրիստոսի գալ հրեշտակներուկրնար Քրիստոսի գալ հրեշտակներուկրնար Քրիստոսի գալ հրեշտակներուկրնար Քրիստոսի գալ հրեշտակներուն ու սուրբերուն միջոն ու սուրբերուն միջոն ու սուրբերուն միջոն ու սուրբերուն միջոցաւ: ցաւ: ցաւ: ցաւ: 
Միթէ մենք հրեշտակներէն ու երկինք փոխադրուած սուրբերէն Միթէ մենք հրեշտակներէն ու երկինք փոխադրուած սուրբերէն Միթէ մենք հրեշտակներէն ու երկինք փոխադրուած սուրբերէն Միթէ մենք հրեշտակներէն ու երկինք փոխադրուած սուրբերէն 
աւելի՞ լաւ միջոցներ ենք, աւելի՞ ընտիր անօթներ ենք:աւելի՞ լաւ միջոցներ ենք, աւելի՞ ընտիր անօթներ ենք:աւելի՞ լաւ միջոցներ ենք, աւելի՞ ընտիր անօթներ ենք:աւելի՞ լաւ միջոցներ ենք, աւելի՞ ընտիր անօթներ ենք:    

Դուն որ կԴուն որ կԴուն որ կԴուն որ կ’’’’աղօթես ուրիշին համար եւ սակայն կը մերժես աղօթես ուրիշին համար եւ սակայն կը մերժես աղօթես ուրիշին համար եւ սակայն կը մերժես աղօթես ուրիշին համար եւ սակայն կը մերժես 
Աստուածամօր, հրեշտակներուն ու սուրբերուն աղօթքը, գոռոզ Աստուածամօր, հրեշտակներուն ու սուրբերուն աղօթքը, գոռոզ Աստուածամօր, հրեշտակներուն ու սուրբերուն աղօթքը, գոռոզ Աստուածամօր, հրեշտակներուն ու սուրբերուն աղօթքը, գոռոզ 
մը չե՞ս սեպուիր: Միմը չե՞ս սեպուիր: Միմը չե՞ս սեպուիր: Միմը չե՞ս սեպուիր: Միթէ դուն քեզ Աստուածամայրէն աւելի՞ հզօր թէ դուն քեզ Աստուածամայրէն աւելի՞ հզօր թէ դուն քեզ Աստուածամայրէն աւելի՞ հզօր թէ դուն քեզ Աստուածամայրէն աւելի՞ հզօր 
աղօթող մը կը կարծես: Կամ քու աղօթքներդ աւելի՞ ընդունելի աղօթող մը կը կարծես: Կամ քու աղօթքներդ աւելի՞ ընդունելի աղօթող մը կը կարծես: Կամ քու աղօթքներդ աւելի՞ ընդունելի աղօթող մը կը կարծես: Կամ քու աղօթքներդ աւելի՞ ընդունելի 
կը նկատես քան հրեշտակներուն ու սուրբեկը նկատես քան հրեշտակներուն ու սուրբեկը նկատես քան հրեշտակներուն ու սուրբեկը նկատես քան հրեշտակներուն ու սուրբերուն աղօթքները:րուն աղօթքները:րուն աղօթքները:րուն աղօթքները:    

Իսկ եթէ առարկես թէ դուն երկրի վրայ ես, իսկ սուրբերը՝ Իսկ եթէ առարկես թէ դուն երկրի վրայ ես, իսկ սուրբերը՝ Իսկ եթէ առարկես թէ դուն երկրի վրայ ես, իսկ սուրբերը՝ Իսկ եթէ առարկես թէ դուն երկրի վրայ ես, իսկ սուրբերը՝ 
երկինքի մէջ, հարց կու տամ քեզի. ի՞նչ տարբերութիւն կերկինքի մէջ, հարց կու տամ քեզի. ի՞նչ տարբերութիւն կերկինքի մէջ, հարց կու տամ քեզի. ի՞նչ տարբերութիւն կերկինքի մէջ, հարց կու տամ քեզի. ի՞նչ տարբերութիւն կ’’’’ընընընընէ է է է 
Աստուծոյ համար իր զաւակները երկինքի մէջ եղեր են թէ երկրի Աստուծոյ համար իր զաւակները երկինքի մէջ եղեր են թէ երկրի Աստուծոյ համար իր զաւակները երկինքի մէջ եղեր են թէ երկրի Աստուծոյ համար իր զաւակները երկինքի մէջ եղեր են թէ երկրի 
վրայ: Ո՞ւր գրուած է որ երկրի վրայ ապրող հաւատացվրայ: Ո՞ւր գրուած է որ երկրի վրայ ապրող հաւատացվրայ: Ո՞ւր գրուած է որ երկրի վրայ ապրող հաւատացվրայ: Ո՞ւր գրուած է որ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալները եալները եալները եալները 
միայն կրնան աղօթել ուրիշներուն համար: Ո՞ւր գրուած է որ միայն կրնան աղօթել ուրիշներուն համար: Ո՞ւր գրուած է որ միայն կրնան աղօթել ուրիշներուն համար: Ո՞ւր գրուած է որ միայն կրնան աղօթել ուրիշներուն համար: Ո՞ւր գրուած է որ 
երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն աղօթքը միայն կրնայ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն աղօթքը միայն կրնայ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն աղօթքը միայն կրնայ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն աղօթքը միայն կրնայ 
պատասխանուիլ: Կամ ո՞ւր գրուած է ոպատասխանուիլ: Կամ ո՞ւր գրուած է ոպատասխանուիլ: Կամ ո՞ւր գրուած է ոպատասխանուիլ: Կամ ո՞ւր գրուած է որ երկինք փոխադրուած ր երկինք փոխադրուած ր երկինք փոխադրուած ր երկինք փոխադրուած 
հաւատացեալներ չեն կրնար աղօթել, եւ եթէ աղօթեն՝ անոնց հաւատացեալներ չեն կրնար աղօթել, եւ եթէ աղօթեն՝ անոնց հաւատացեալներ չեն կրնար աղօթել, եւ եթէ աղօթեն՝ անոնց հաւատացեալներ չեն կրնար աղօթել, եւ եթէ աղօթեն՝ անոնց 
աղօթքը չի պատասխանուիր:աղօթքը չի պատասխանուիր:աղօթքը չի պատասխանուիր:աղօթքը չի պատասխանուիր:    

Եթէ պիտի առարկէք թէ երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարԵթէ պիտի առարկէք թէ երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարԵթէ պիտի առարկէք թէ երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարԵթէ պիտի առարկէք թէ երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց դոց դոց դոց 
միջեւ միակ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս է, դարձեալ մեր մտքին միջեւ միակ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս է, դարձեալ մեր մտքին միջեւ միակ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս է, դարձեալ մեր մտքին միջեւ միակ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս է, դարձեալ մեր մտքին 
մէջ հարցումներ կը ծագին. եթէ պէտք չէ սուրբերէն աղօթմէջ հարցումներ կը ծագին. եթէ պէտք չէ սուրբերէն աղօթմէջ հարցումներ կը ծագին. եթէ պէտք չէ սուրբերէն աղօթմէջ հարցումներ կը ծագին. եթէ պէտք չէ սուրբերէն աղօթք ք ք ք 
խնդրել, քանի Յիսուս երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ խնդրել, քանի Յիսուս երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ խնդրել, քանի Յիսուս երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ խնդրել, քանի Յիսուս երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ 
միակ միջնորդն է, այդ պարագային, երկրի վրայ ալ իրարմէ միակ միջնորդն է, այդ պարագային, երկրի վրայ ալ իրարմէ միակ միջնորդն է, այդ պարագային, երկրի վրայ ալ իրարմէ միակ միջնորդն է, այդ պարագային, երկրի վրայ ալ իրարմէ 
աղօթք պէտք չէ խնդրել, քանի երկրի վրայ ալ Յիսուս Աստուծոյ աղօթք պէտք չէ խնդրել, քանի երկրի վրայ ալ Յիսուս Աստուծոյ աղօթք պէտք չէ խնդրել, քանի երկրի վրայ ալ Յիսուս Աստուծոյ աղօթք պէտք չէ խնդրել, քանի երկրի վրայ ալ Յիսուս Աստուծոյ 
եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է: Յիսուս միայն երկինքի՞ մէջ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է: Յիսուս միայն երկինքի՞ մէջ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է: Յիսուս միայն երկինքի՞ մէջ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է: Յիսուս միայն երկինքի՞ մէջ 
Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միաԱստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միաԱստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միաԱստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, երկրի վրայ ալ կ միջնորդն է, երկրի վրայ ալ կ միջնորդն է, երկրի վրայ ալ կ միջնորդն է, երկրի վրայ ալ 
միակ միջնորդը չէ՞: Յստակ է որ Յիսուս թէմիակ միջնորդը չէ՞: Յստակ է որ Յիսուս թէմիակ միջնորդը չէ՞: Յստակ է որ Յիսուս թէմիակ միջնորդը չէ՞: Յստակ է որ Յիսուս թէ´ ´ ´ ´ երկինքի մէջ եւ թէերկինքի մէջ եւ թէերկինքի մէջ եւ թէերկինքի մէջ եւ թէ´ ´ ´ ´ 
երկրի վրայ, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, բայց երկրի վրայ, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, բայց երկրի վրայ, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, բայց երկրի վրայ, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, բայց 
միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է (Ա.Տիմոթէոս միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է (Ա.Տիմոթէոս միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է (Ա.Տիմոթէոս միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է (Ա.Տիմոթէոս 
2.52.52.52.5----6): 6): 6): 6): Եթէ կ'ուզէք, Քրիստոս Եթէ կ'ուզէք, Քրիստոս Եթէ կ'ուզէք, Քրիստոս Եթէ կ'ուզէք, Քրիստոս ««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ»»»»    կը կոկը կոկը կոկը կոչուիչուիչուիչուի    առաառաառաառա----
ւելաբար երկրի վրայ ու երկրաւորներուս համար. ւելաբար երկրի վրայ ու երկրաւորներուս համար. ւելաբար երկրի վրայ ու երկրաւորներուս համար. ւելաբար երկրի վրայ ու երկրաւորներուս համար. այոայոայոայո´, ´, ´, ´, ան ան ան ան 
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երկրիերկրիերկրիերկրի´ ´ ´ ´ վրայ մեր փրկութեան միակ միջնորդն է, որովհետեւ վրայ մեր փրկութեան միակ միջնորդն է, որովհետեւ վրայ մեր փրկութեան միակ միջնորդն է, որովհետեւ վրայ մեր փրկութեան միակ միջնորդն է, որովհետեւ 
երկրիերկրիերկրիերկրի´ ´ ´ ´ վրայ է որ մենք անոր միջնորդութեամբ փրկուելու վրայ է որ մենք անոր միջնորդութեամբ փրկուելու վրայ է որ մենք անոր միջնորդութեամբ փրկուելու վրայ է որ մենք անոր միջնորդութեամբ փրկուելու 
կարիքը ունինք. փրկութիւնը ձեռք ձգելէ եւ երկինք մուտք կարիքը ունինք. փրկութիւնը ձեռք ձգելէ եւ երկինք մուտք կարիքը ունինք. փրկութիւնը ձեռք ձգելէ եւ երկինք մուտք կարիքը ունինք. փրկութիւնը ձեռք ձգելէ եւ երկինք մուտք 
գործելէ ետք` ալ պէտք չենք ունենար Տիրոջ գործելէ ետք` ալ պէտք չենք ունենար Տիրոջ գործելէ ետք` ալ պէտք չենք ունենար Տիրոջ գործելէ ետք` ալ պէտք չենք ունենար Տիրոջ միջնորդութեան, միջնորդութեան, միջնորդութեան, միջնորդութեան, 
որովհետեւ իր միջնորդութեամբ փրկուելէ ու երկինք մտնելէ որովհետեւ իր միջնորդութեամբ փրկուելէ ու երկինք մտնելէ որովհետեւ իր միջնորդութեամբ փրկուելէ ու երկինք մտնելէ որովհետեւ իր միջնորդութեամբ փրկուելէ ու երկինք մտնելէ 
ետք` ալ կարիետք` ալ կարիետք` ալ կարիետք` ալ կարիքը չկայ միջնորդութեան. այս իմաստով, հետեւաքը չկայ միջնորդութեան. այս իմաստով, հետեւաքը չկայ միջնորդութեան. այս իմաստով, հետեւաքը չկայ միջնորդութեան. այս իմաստով, հետեւա----
բար, Քրիսբար, Քրիսբար, Քրիսբար, Քրիստոս մեր տոս մեր տոս մեր տոս մեր ««««միակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդմիակ միջնորդ»»»»ն է երկրի վրայ, իսկ եթէ ն է երկրի վրայ, իսկ եթէ ն է երկրի վրայ, իսկ եթէ ն է երկրի վրայ, իսկ եթէ 
երկրի վրայ մեր միակ միջնորդն է, ուրեմն` ոերկրի վրայ մեր միակ միջնորդն է, ուրեմն` ոերկրի վրայ մեր միակ միջնորդն է, ուրեմն` ոերկրի վրայ մեր միակ միջնորդն է, ուրեմն` ո´́́́չ միայն երկինքի չ միայն երկինքի չ միայն երկինքի չ միայն երկինքի 
սուրբերէն աղօթք պսուրբերէն աղօթք պսուրբերէն աղօթք պսուրբերէն աղօթք պէտք չէ խնդրենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ` էտք չէ խնդրենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ` էտք չէ խնդրենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ` էտք չէ խնդրենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ` 
երկրի վրայ ալ իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:երկրի վրայ ալ իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:երկրի վրայ ալ իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:երկրի վրայ ալ իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:    

գգգգ))))    Սուրբի մՍուրբի մՍուրբի մՍուրբի մըըըը    ուղղուած աղօթքը կամ անոր ներկայացուղղուած աղօթքը կամ անոր ներկայացուղղուած աղօթքը կամ անոր ներկայացուղղուած աղօթքը կամ անոր ներկայացուած ուած ուած ուած 
խնդրանքը` Աստուծոյ ուղղուած ու ներկայացուած կը նկատխնդրանքը` Աստուծոյ ուղղուած ու ներկայացուած կը նկատխնդրանքը` Աստուծոյ ուղղուած ու ներկայացուած կը նկատխնդրանքը` Աստուծոյ ուղղուած ու ներկայացուած կը նկատ----
ուի: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին խօսելով իր Նարեկ Աղօթաուի: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին խօսելով իր Նարեկ Աղօթաուի: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին խօսելով իր Նարեկ Աղօթաուի: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին խօսելով իր Նարեկ Աղօթա----
մատեանին միջոցաւ իրմատեանին միջոցաւ իրմատեանին միջոցաւ իրմատեանին միջոցաւ իրեն դիմողներուն մասին` կ'ըսէ. են դիմողներուն մասին` կ'ըսէ. են դիմողներուն մասին` կ'ըսէ. են դիմողներուն մասին` կ'ըսէ. ««««Իմ այս Իմ այս Իմ այս Իմ այս 
գիրքովս անոնց ինծի համար պաղատանքը թող քեզի նուիրուի. գիրքովս անոնց ինծի համար պաղատանքը թող քեզի նուիրուի. գիրքովս անոնց ինծի համար պաղատանքը թող քեզի նուիրուի. գիրքովս անոնց ինծի համար պաղատանքը թող քեզի նուիրուի. 
ու խօսքովս, անոնց հառաչանքները իբր խունկ ելլեն քու ու խօսքովս, անոնց հառաչանքները իբր խունկ ելլեն քու ու խօսքովս, անոնց հառաչանքները իբր խունկ ելլեն քու ու խօսքովս, անոնց հառաչանքները իբր խունկ ելլեն քու 
առջեւդառջեւդառջեւդառջեւդ»»»» ( ( ( (Բան Գ. մաս գ.): Նարեկացին իր այս աղօթԲան Գ. մաս գ.): Նարեկացին իր այս աղօթԲան Գ. մաս գ.): Նարեկացին իր այս աղօթԲան Գ. մաս գ.): Նարեկացին իր այս աղօթքով յստաքով յստաքով յստաքով յստա----
կօրէն ցոյց կու տայ, թէ սուրբին նուիրուած պաղակօրէն ցոյց կու տայ, թէ սուրբին նուիրուած պաղակօրէն ցոյց կու տայ, թէ սուրբին նուիրուած պաղակօրէն ցոյց կու տայ, թէ սուրբին նուիրուած պաղատանքը` Աստանքը` Աստանքը` Աստանքը` Աս----
տոտոտոտուծոյ նուիրուած կը համարուի, եւ թէ` սուրբեւծոյ նուիրուած կը համարուի, եւ թէ` սուրբեւծոյ նուիրուած կը համարուի, եւ թէ` սուրբեւծոյ նուիրուած կը համարուի, եւ թէ` սուրբերուն միջնորդուրուն միջնորդուրուն միջնորդուրուն միջնորդու----
թեամբ ու աղօթքով է որ հաւատացեալներուն թեամբ ու աղօթքով է որ հաւատացեալներուն թեամբ ու աղօթքով է որ հաւատացեալներուն թեամբ ու աղօթքով է որ հաւատացեալներուն ««««հառաչանքները հառաչանքները հառաչանքները հառաչանքները 
իբր խունկ կ'ելլեն Աստուծոյ առջեւիբր խունկ կ'ելլեն Աստուծոյ առջեւիբր խունկ կ'ելլեն Աստուծոյ առջեւիբր խունկ կ'ելլեն Աստուծոյ առջեւ»:»:»:»:    

դ) դ) դ) դ) Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիԵթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիԵթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիԵթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր, մեր, մեր, մեր, 
այդ պարագային, ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիայդ պարագային, ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիայդ պարագային, ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիայդ պարագային, ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ մերրէ մերրէ մերրէ մեր    
մմմմեղքերը իրարու խոստովանիլ եւ իրարու համար աղօթել, եղքերը իրարու խոստովանիլ եւ իրարու համար աղօթել, եղքերը իրարու խոստովանիլ եւ իրարու համար աղօթել, եղքերը իրարու խոստովանիլ եւ իրարու համար աղօթել, 
փոխանակ պատուիրելու որ մեր մեղքերը ուղղակի Աստուծոյ փոխանակ պատուիրելու որ մեր մեղքերը ուղղակի Աստուծոյ փոխանակ պատուիրելու որ մեր մեղքերը ուղղակի Աստուծոյ փոխանակ պատուիրելու որ մեր մեղքերը ուղղակի Աստուծոյ 
խոստովանինք եւ Աստուծոյ աղօթենքխոստովանինք եւ Աստուծոյ աղօթենքխոստովանինք եւ Աստուծոյ աղօթենքխոստովանինք եւ Աստուծոյ աղօթենք ( ( ( (Յակոբոս 5.16):Յակոբոս 5.16):Յակոբոս 5.16):Յակոբոս 5.16):    

Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր, Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր, Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր, Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր, 
ինչո՞ւ համար Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի հաւատացեալներէն ինչո՞ւ համար Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի հաւատացեալներէն ինչո՞ւ համար Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի հաւատացեալներէն ինչո՞ւ համար Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի հաւատացեալներէն 
կը խնկը խնկը խնկը խնդրէ որ աղօթեն իրեն համար, դրէ որ աղօթեն իրեն համար, դրէ որ աղօթեն իրեն համար, դրէ որ աղօթեն իրեն համար, որպէսզի Աստուած օգնէ որպէսզի Աստուած օգնէ որպէսզի Աստուած օգնէ որպէսզի Աստուած օգնէ 
իրեն՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենայ համարձակօրէն պարզել իրեն՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենայ համարձակօրէն պարզել իրեն՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենայ համարձակօրէն պարզել իրեն՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենայ համարձակօրէն պարզել 
Աւետարանին ծածուկ խորհուրդըԱւետարանին ծածուկ խորհուրդըԱւետարանին ծածուկ խորհուրդըԱւետարանին ծածուկ խորհուրդը, , , , փոխանակ ինք աղօթելու եւ փոխանակ ինք աղօթելու եւ փոխանակ ինք աղօթելու եւ փոխանակ ինք աղօթելու եւ 
իր աղօթքը ուղղակիօրէն Աստուծոյ ուղղելու (Եփեսացիս 6.19):իր աղօթքը ուղղակիօրէն Աստուծոյ ուղղելու (Եփեսացիս 6.19):իր աղօթքը ուղղակիօրէն Աստուծոյ ուղղելու (Եփեսացիս 6.19):իր աղօթքը ուղղակիօրէն Աստուծոյ ուղղելու (Եփեսացիս 6.19):    

Եթէ սխալ է որ մեր աղօթքը ուրիշին միջոցաւ ԱստուԵթէ սխալ է որ մեր աղօթքը ուրիշին միջոցաւ ԱստուԵթէ սխալ է որ մեր աղօթքը ուրիշին միջոցաւ ԱստուԵթէ սխալ է որ մեր աղօթքը ուրիշին միջոցաւ Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
բարձրանայ, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Աստուծոյ ընտրեալբարձրանայ, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Աստուծոյ ընտրեալբարձրանայ, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Աստուծոյ ընտրեալբարձրանայ, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Աստուծոյ ընտրեալ----
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ներուն աղօթքին բարձրացումը Աստուծոյ՝ հրեշտակի մը միջոներուն աղօթքին բարձրացումը Աստուծոյ՝ հրեշտակի մը միջոներուն աղօթքին բարձրացումը Աստուծոյ՝ հրեշտակի մը միջոներուն աղօթքին բարձրացումը Աստուծոյ՝ հրեշտակի մը միջո----
ցաւ ցաւ ցաւ ցաւ ((((Յայտնութիւն 8.3Յայտնութիւն 8.3Յայտնութիւն 8.3Յայտնութիւն 8.3----4):4):4):4):    

Եթէ սխալ է խնդրանք մատուցել սուրբին, Եթէ սխալ է խնդրանք մատուցել սուրբին, Եթէ սխալ է խնդրանք մատուցել սուրբին, Եթէ սխալ է խնդրանք մատուցել սուրբին, ի՞նչպէս պէտք է ի՞նչպէս պէտք է ի՞նչպէս պէտք է ի՞նչպէս պէտք է 
բացատրել մեծահարուստին պարագան որ իր խնդրանքը բացատրել մեծահարուստին պարագան որ իր խնդրանքը բացատրել մեծահարուստին պարագան որ իր խնդրանքը բացատրել մեծահարուստին պարագան որ իր խնդրանքը 
Աբրահամին կը մատուցէ (ՂԱբրահամին կը մատուցէ (ՂԱբրահամին կը մատուցէ (ՂԱբրահամին կը մատուցէ (Ղուկաս 16.24ուկաս 16.24ուկաս 16.24ուկաս 16.24----30):30):30):30):    

Եթէ ննջեցեալներէն պէտք չէ աղօթք խնդրել, ի՞նչպէս պէտք Եթէ ննջեցեալներէն պէտք չէ աղօթք խնդրել, ի՞նչպէս պէտք Եթէ ննջեցեալներէն պէտք չէ աղօթք խնդրել, ի՞նչպէս պէտք Եթէ ննջեցեալներէն պէտք չէ աղօթք խնդրել, ի՞նչպէս պէտք 
է բացատրել Բարուքի խօսքը. է բացատրել Բարուքի խօսքը. է բացատրել Բարուքի խօսքը. է բացատրել Բարուքի խօսքը. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեվ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեվ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեվ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթե----
ցէք մեզի համարցէք մեզի համարցէք մեզի համարցէք մեզի համար» » » » ((((Բարուք 3.4):Բարուք 3.4):Բարուք 3.4):Բարուք 3.4):    

եեեե) ) ) ) Սուրբերը Աստուծոյ զաւակները ըլլալով, Աստուած հաՍուրբերը Աստուծոյ զաւակները ըլլալով, Աստուած հաՍուրբերը Աստուծոյ զաւակները ըլլալով, Աստուած հաՍուրբերը Աստուծոյ զաւակները ըլլալով, Աստուած հա----
ճոյք կճոյք կճոյք կճոյք կ’’’’առնէ անոնց կատարած բարեխօսութիւններէն եւ սառնէ անոնց կատարած բարեխօսութիւններէն եւ սառնէ անոնց կատարած բարեխօսութիւններէն եւ սառնէ անոնց կատարած բարեխօսութիւններէն եւ սիրով իրով իրով իրով 
կը պատասխանէ անոնց: Սուրբերը Աստուծոյ աւելիկը պատասխանէ անոնց: Սուրբերը Աստուծոյ աւելիկը պատասխանէ անոնց: Սուրբերը Աստուծոյ աւելիկը պատասխանէ անոնց: Սուրբերը Աստուծոյ աւելի´ ´ ´ ´ մօտիկ են մօտիկ են մօտիկ են մօտիկ են 
քան պարզ մարդիկ, ուստի իրենց միջոցաւ Աստուքան պարզ մարդիկ, ուստի իրենց միջոցաւ Աստուքան պարզ մարդիկ, ուստի իրենց միջոցաւ Աստուքան պարզ մարդիկ, ուստի իրենց միջոցաւ Աստուծոյ դիմելով՝ ծոյ դիմելով՝ ծոյ դիմելով՝ ծոյ դիմելով՝ 
կրնանք աւելի արագ ստանալ պատասխանը մեր աղօթքին:կրնանք աւելի արագ ստանալ պատասխանը մեր աղօթքին:կրնանք աւելի արագ ստանալ պատասխանը մեր աղօթքին:կրնանք աւելի արագ ստանալ պատասխանը մեր աղօթքին:    

զզզզ) ) ) ) Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ըսեն թէ սուրբի մը դիմելով փառքը ըսեն թէ սուրբի մը դիմելով փառքը ըսեն թէ սուրբի մը դիմելով փառքը ըսեն թէ սուրբի մը դիմելով փառքը 
սուրբին կսուրբին կսուրբին կսուրբին կ’’’’երթայ՝ կը սխալին: Եթէ սուրբի մը բաերթայ՝ կը սխալին: Եթէ սուրբի մը բաերթայ՝ կը սխալին: Եթէ սուրբի մը բաերթայ՝ կը սխալին: Եթէ սուրբի մը բարեխօսուրեխօսուրեխօսուրեխօսութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
խնդրող անհատը իխնդրող անհատը իխնդրող անհատը իխնդրող անհատը ի´́́́նք, զԱստուած փառաւորելու փոխարէն նք, զԱստուած փառաւորելու փոխարէն նք, զԱստուած փառաւորելու փոխարէն նք, զԱստուած փառաւորելու փոխարէն 
սուրբը կը փառաւորէ, ատիկա իսուրբը կը փառաւորէ, ատիկա իսուրբը կը փառաւորէ, ատիկա իսուրբը կը փառաւորէ, ատիկա ի´́́́ր սխալն է: Նման պարագայի, ր սխալն է: Նման պարագայի, ր սխալն է: Նման պարագայի, ր սխալն է: Նման պարագայի, 
փոխանակ սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժեփոխանակ սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժեփոխանակ սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժեփոխանակ սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժելու, փորձենք լու, փորձենք լու, փորձենք լու, փորձենք 
սուրբերուն բարեխօսութիւնը խնդրող անհասուրբերուն բարեխօսութիւնը խնդրող անհասուրբերուն բարեխօսութիւնը խնդրող անհասուրբերուն բարեխօսութիւնը խնդրող անհատին սորվեցնել որ տին սորվեցնել որ տին սորվեցնել որ տին սորվեցնել որ 
փառքը պէտք է Աստուծոյ վերառաքէ փառքը պէտք է Աստուծոյ վերառաքէ փառքը պէտք է Աստուծոյ վերառաքէ փառքը պէտք է Աստուծոյ վերառաքէ եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ սուրբին:չ թէ սուրբին:չ թէ սուրբին:չ թէ սուրբին:    

էէէէ) ) ) ) Սուրբերուն բարեխօսութեամբ Տիրոջ դիմելը կարեւոր է, Սուրբերուն բարեխօսութեամբ Տիրոջ դիմելը կարեւոր է, Սուրբերուն բարեխօսութեամբ Տիրոջ դիմելը կարեւոր է, Սուրբերուն բարեխօսութեամբ Տիրոջ դիմելը կարեւոր է, 
անոր համար որ մենք անգիտակցաբար կրնանք խնդրել բան մը անոր համար որ մենք անգիտակցաբար կրնանք խնդրել բան մը անոր համար որ մենք անգիտակցաբար կրնանք խնդրել բան մը անոր համար որ մենք անգիտակցաբար կրնանք խնդրել բան մը 
որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է. եւ ճիշդ հոս է որ սուրբերը որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է. եւ ճիշդ հոս է որ սուրբերը որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է. եւ ճիշդ հոս է որ սուրբերը որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է. եւ ճիշդ հոս է որ սուրբերը 
օգնութեան կը հասնին, Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօօգնութեան կը հասնին, Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօօգնութեան կը հասնին, Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօօգնութեան կը հասնին, Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօ----
սելով մեզի համար: Երկնսելով մեզի համար: Երկնսելով մեզի համար: Երկնսելով մեզի համար: Երկնաբնակ սուրբերը Աստուծոյ կամքին աբնակ սուրբերը Աստուծոյ կամքին աբնակ սուրբերը Աստուծոյ կամքին աբնակ սուրբերը Աստուծոյ կամքին 
կատարեալ գիտութիւնը ունենալով, գիտեն թէ իկատարեալ գիտութիւնը ունենալով, գիտեն թէ իկատարեալ գիտութիւնը ունենալով, գիտեն թէ իկատարեալ գիտութիւնը ունենալով, գիտեն թէ ի´́́́նչ բանի նչ բանի նչ բանի նչ բանի 
համար եւ ինչոհամար եւ ինչոհամար եւ ինչոհամար եւ ինչո´́́́ւ պէտք է բարեխօսեն:ւ պէտք է բարեխօսեն:ւ պէտք է բարեխօսեն:ւ պէտք է բարեխօսեն:    

ըըըը) ) ) ) ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք ըսելու՝ յշ ըլլանք ըսելու՝ յշ ըլլանք ըսելու՝ յշ ըլլանք ըսելու՝ ««««պէտք չունիմ սուրբերուն միջոցաւ պէտք չունիմ սուրբերուն միջոցաւ պէտք չունիմ սուրբերուն միջոցաւ պէտք չունիմ սուրբերուն միջոցաւ 
Քրիստոսի դիմելու: Ես ուղղակի Քրիստոսի կրնամ դիմելՔրիստոսի դիմելու: Ես ուղղակի Քրիստոսի կրնամ դիմելՔրիստոսի դիմելու: Ես ուղղակի Քրիստոսի կրնամ դիմելՔրիստոսի դիմելու: Ես ուղղակի Քրիստոսի կրնամ դիմել»:»:»:»:    
Այսպիսի խօսք մը կրնայ Քրիստոսի հԱյսպիսի խօսք մը կրնայ Քրիստոսի հԱյսպիսի խօսք մը կրնայ Քրիստոսի հԱյսպիսի խօսք մը կրնայ Քրիստոսի հանդէպ վստահութեան անդէպ վստահութեան անդէպ վստահութեան անդէպ վստահութեան 
արտայայտութիւն ըլլալ, այոարտայայտութիւն ըլլալ, այոարտայայտութիւն ըլլալ, այոարտայայտութիւն ըլլալ, այո´, ´, ´, ´, բայց նաեւ կրնայ հպարտութեան բայց նաեւ կրնայ հպարտութեան բայց նաեւ կրնայ հպարտութեան բայց նաեւ կրնայ հպարտութեան 
ու գոռոզութեաու գոռոզութեաու գոռոզութեաու գոռոզութեա´́́́ն արտայայտութիւն ըլլալ, յանձնապաստանուն արտայայտութիւն ըլլալ, յանձնապաստանուն արտայայտութիւն ըլլալ, յանձնապաստանուն արտայայտութիւն ըլլալ, յանձնապաստանու----
թեաթեաթեաթեա´́́́ն եւ ինքնահաւանութեան եւ ինքնահաւանութեան եւ ինքնահաւանութեան եւ ինքնահաւանութեա´́́́ն արտայայտութիւն ըլլալ: Նման ն արտայայտութիւն ըլլալ: Նման ն արտայայտութիւն ըլլալ: Նման ն արտայայտութիւն ըլլալ: Նման 
խօսք ըսողը, կարծէք ըսած կխօսք ըսողը, կարծէք ըսած կխօսք ըսողը, կարծէք ըսած կխօսք ըսողը, կարծէք ըսած կ’’’’ըլլայ՝ ըլլայ՝ ըլլայ՝ ըլլայ՝ ««««Ես պէտք չունիմ սուրբեԵս պէտք չունիմ սուրբեԵս պէտք չունիմ սուրբեԵս պէտք չունիմ սուրբե----
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րուն, ես պէտք չունիրուն, ես պէտք չունիրուն, ես պէտք չունիրուն, ես պէտք չունիմ Ասմ Ասմ Ասմ Աստուծոյ զաւակներուն, իմ գործս տուծոյ զաւակներուն, իմ գործս տուծոյ զաւակներուն, իմ գործս տուծոյ զաւակներուն, իմ գործս 
ուղղակի Աստուծոուղղակի Աստուծոուղղակի Աստուծոուղղակի Աստուծո´́́́յ հետ էյ հետ էյ հետ էյ հետ է»:»:»:»:    Աշխարհի մէջ չէ եղած եւ չկայ մէկը Աշխարհի մէջ չէ եղած եւ չկայ մէկը Աշխարհի մէջ չէ եղած եւ չկայ մէկը Աշխարհի մէջ չէ եղած եւ չկայ մէկը 
որ պէտք չունի Աստուծոյ սուրբ զաւակներուն, ինչպէս նաեւ որ պէտք չունի Աստուծոյ սուրբ զաւակներուն, ինչպէս նաեւ որ պէտք չունի Աստուծոյ սուրբ զաւակներուն, ինչպէս նաեւ որ պէտք չունի Աստուծոյ սուրբ զաւակներուն, ինչպէս նաեւ 
հրեշտակներուն բարեխօհրեշտակներուն բարեխօհրեշտակներուն բարեխօհրեշտակներուն բարեխօսութեան եւ զօրակցութեան: Անոնք սութեան եւ զօրակցութեան: Անոնք սութեան եւ զօրակցութեան: Անոնք սութեան եւ զօրակցութեան: Անոնք 
իրենց բարեխօսութեամբ զօրավիգ կը կանգնին մեզի մեր իրենց բարեխօսութեամբ զօրավիգ կը կանգնին մեզի մեր իրենց բարեխօսութեամբ զօրավիգ կը կանգնին մեզի մեր իրենց բարեխօսութեամբ զօրավիգ կը կանգնին մեզի մեր 
հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր պատերազմին մէջ:պատերազմին մէջ:պատերազմին մէջ:պատերազմին մէջ:    

Եթէ հրեշտակները զօրացուցին Քրիստոսը երբ ան փորԵթէ հրեշտակները զօրացուցին Քրիստոսը երբ ան փորԵթէ հրեշտակները զօրացուցին Քրիստոսը երբ ան փորԵթէ հրեշտակները զօրացուցին Քրիստոսը երբ ան փոր----
ձութեան դիմաց էր, արդեօ՞ք մեզ պիտի չզօրացնեն եւ մեզի ձութեան դիմաց էր, արդեօ՞ք մեզ պիտի չզօրացնեն եւ մեզի ձութեան դիմաց էր, արդեօ՞ք մեզ պիտի չզօրացնեն եւ մեզի ձութեան դիմաց էր, արդեօ՞ք մեզ պիտի չզօրացնեն եւ մեզի 
պիտի չզօրակցին: Ղուկաս կպիտի չզօրակցին: Ղուկաս կպիտի չզօրակցին: Ղուկաս կպիտի չզօրակցին: Ղուկաս կ’’’’ըսէ որ երբ Յիսուս տագնապի մէջ ըսէ որ երբ Յիսուս տագնապի մէջ ըսէ որ երբ Յիսուս տագնապի մէջ ըսէ որ երբ Յիսուս տագնապի մէջ 
էր եւ ջերմեռանդութեամբ կէր եւ ջերմեռանդութեամբ կէր եւ ջերմեռանդութեամբ կէր եւ ջերմեռանդութեամբ կ’’’’աղօթէր եւ քրտինքը արիւնի աղօթէր եւ քրտինքը արիւնի աղօթէր եւ քրտինքը արիւնի աղօթէր եւ քրտինքը արիւնի 
կաթիլներու պէս ոլոռ ոլոռ գետին կը հկաթիլներու պէս ոլոռ ոլոռ գետին կը հկաթիլներու պէս ոլոռ ոլոռ գետին կը հկաթիլներու պէս ոլոռ ոլոռ գետին կը հոսէր, յանկարծ ոսէր, յանկարծ ոսէր, յանկարծ ոսէր, յանկարծ ««««երկիներկիներկիներկին----
քէն իրեն հրեշտակ մը երեւցաւ, որ զինք կը զօրացնէրքէն իրեն հրեշտակ մը երեւցաւ, որ զինք կը զօրացնէրքէն իրեն հրեշտակ մը երեւցաւ, որ զինք կը զօրացնէրքէն իրեն հրեշտակ մը երեւցաւ, որ զինք կը զօրացնէր»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
22.43): 22.43): 22.43): 22.43): Եթէ Քրիստոս որ կատարեալ մարդ էր, մարդԵթէ Քրիստոս որ կատարեալ մարդ էր, մարդԵթէ Քրիստոս որ կատարեալ մարդ էր, մարդԵթէ Քրիստոս որ կատարեալ մարդ էր, մարդկօրէն կակօրէն կակօրէն կակօրէն կա----
րիքը ունեցաւ հրեշտակի մը կողմէ զօրացուելու, մենք իբրեւ անրիքը ունեցաւ հրեշտակի մը կողմէ զօրացուելու, մենք իբրեւ անրիքը ունեցաւ հրեշտակի մը կողմէ զօրացուելու, մենք իբրեւ անրիքը ունեցաւ հրեշտակի մը կողմէ զօրացուելու, մենք իբրեւ ան----
կատար մարդիկ պէտք չունի՞նք հրեշտակնեկատար մարդիկ պէտք չունի՞նք հրեշտակնեկատար մարդիկ պէտք չունի՞նք հրեշտակնեկատար մարդիկ պէտք չունի՞նք հրեշտակներուն եւ սուրբերուն րուն եւ սուրբերուն րուն եւ սուրբերուն րուն եւ սուրբերուն 
զօրակցուզօրակցուզօրակցուզօրակցութեան որ բարեխօսութեան միջոցաւ կթեան որ բարեխօսութեան միջոցաւ կթեան որ բարեխօսութեան միջոցաւ կթեան որ բարեխօսութեան միջոցաւ կ’’’’ընծայուի մեզի:ընծայուի մեզի:ընծայուի մեզի:ընծայուի մեզի:    

թթթթ) ) ) ) Ինչպէս Աստուած կԻնչպէս Աստուած կԻնչպէս Աստուած կԻնչպէս Աստուած կ’’’’ուրախանայ երբ վստահութեամբ ուրախանայ երբ վստահութեամբ ուրախանայ երբ վստահութեամբ ուրախանայ երբ վստահութեամբ 
իրեն կը դիմենք, այնպէս ալ կիրեն կը դիմենք, այնպէս ալ կիրեն կը դիմենք, այնպէս ալ կիրեն կը դիմենք, այնպէս ալ կ’’’’ուրախանայ երբ վստահուուրախանայ երբ վստահուուրախանայ երբ վստահուուրախանայ երբ վստահութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
իր զաւակներուն բարեխօսութիւնը կը խնդրենք: Աստուած իր իր զաւակներուն բարեխօսութիւնը կը խնդրենք: Աստուած իր իր զաւակներուն բարեխօսութիւնը կը խնդրենք: Աստուած իր իր զաւակներուն բարեխօսութիւնը կը խնդրենք: Աստուած իր 
սուրբ զաւակներէն խնդրուածը՝ իրմէ խնդրուած կը սեպէ, եւսուրբ զաւակներէն խնդրուածը՝ իրմէ խնդրուած կը սեպէ, եւսուրբ զաւակներէն խնդրուածը՝ իրմէ խնդրուած կը սեպէ, եւսուրբ զաւակներէն խնդրուածը՝ իրմէ խնդրուած կը սեպէ, եւ    
ասիկա անուրանալի ճշմարտութիւն է: Քրիստոս Սօղոսին ասիկա անուրանալի ճշմարտութիւն է: Քրիստոս Սօղոսին ասիկա անուրանալի ճշմարտութիւն է: Քրիստոս Սօղոսին ասիկա անուրանալի ճշմարտութիւն է: Քրիստոս Սօղոսին 
չըսաւ՝ չըսաւ՝ չըսաւ՝ չըսաւ՝ ««««ինչո՞ւ կը հալածես իմ հետեւորդներսինչո՞ւ կը հալածես իմ հետեւորդներսինչո՞ւ կը հալածես իմ հետեւորդներսինչո՞ւ կը հալածես իմ հետեւորդներս»,»,»,»,    այլ ըսաւ՝ այլ ըսաւ՝ այլ ըսաւ՝ այլ ըսաւ՝ ««««ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ 
կը հալածես զիսկը հալածես զիսկը հալածես զիսկը հալածես զիս»»»» ( ( ( (Գործք 9.4): Ինչպէս Քրիստոս իր հետեւորդԳործք 9.4): Ինչպէս Քրիստոս իր հետեւորդԳործք 9.4): Ինչպէս Քրիստոս իր հետեւորդԳործք 9.4): Ինչպէս Քրիստոս իր հետեւորդ----
ներուն դէմ յարուցուած հալածանքը՝ ուղղակիօրէն իներուն դէմ յարուցուած հալածանքը՝ ուղղակիօրէն իներուն դէմ յարուցուած հալածանքը՝ ուղղակիօրէն իներուն դէմ յարուցուած հալածանքը՝ ուղղակիօրէն ի´́́́ր անձին ր անձին ր անձին ր անձին 
դէմ յարուցուած հալածանք կը նկատէ,դէմ յարուցուած հալածանք կը նկատէ,դէմ յարուցուած հալածանք կը նկատէ,դէմ յարուցուած հալածանք կը նկատէ,    այնպէս ալ, իր այնպէս ալ, իր այնպէս ալ, իր այնպէս ալ, իր 
սուրբերուն ուղղուած աղօթք մը կամ խնդրանք մը՝ իրեսուրբերուն ուղղուած աղօթք մը կամ խնդրանք մը՝ իրեսուրբերուն ուղղուած աղօթք մը կամ խնդրանք մը՝ իրեսուրբերուն ուղղուած աղօթք մը կամ խնդրանք մը՝ իրե´́́́ն ն ն ն 
ուղղուած աղօթք եւ խնդրանք կը նկատէ:ուղղուած աղօթք եւ խնդրանք կը նկատէ:ուղղուած աղօթք եւ խնդրանք կը նկատէ:ուղղուած աղօթք եւ խնդրանք կը նկատէ:    

Քրիստոս հաւատացեալներուն մասին խօսելով՝ կՔրիստոս հաւատացեալներուն մասին խօսելով՝ կՔրիստոս հաւատացեալներուն մասին խօսելով՝ կՔրիստոս հաւատացեալներուն մասին խօսելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Անօթի էի եւ զիս կերակրեցիքԱնօթի էի եւ զիս կերակրեցիքԱնօթի էի եւ զիս կերակրեցիքԱնօթի էի եւ զիս կերակրեցիք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 25.35Մատթէոս 25.35Մատթէոս 25.35Մատթէոս 25.35----36): 36): 36): 36): Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Քրիստոս անօթիին տրուած կերակուրը՝ իրեն տրուած կը Քրիստոս անօթիին տրուած կերակուրը՝ իրեն տրուած կը Քրիստոս անօթիին տրուած կերակուրը՝ իրեն տրուած կը Քրիստոս անօթիին տրուած կերակուրը՝ իրեն տրուած կը 
հահահահամարէ, ծարաւին տրուած ջուրը՝ իրեն տրուած կը համարէ, մարէ, ծարաւին տրուած ջուրը՝ իրեն տրուած կը համարէ, մարէ, ծարաւին տրուած ջուրը՝ իրեն տրուած կը համարէ, մարէ, ծարաւին տրուած ջուրը՝ իրեն տրուած կը համարէ, 
օտարականին եղած ընդունելութիւնը՝ իրեն եղած կը սեպէ, օտարականին եղած ընդունելութիւնը՝ իրեն եղած կը սեպէ, օտարականին եղած ընդունելութիւնը՝ իրեն եղած կը սեպէ, օտարականին եղած ընդունելութիւնը՝ իրեն եղած կը սեպէ, 
մերկին տրուած հագուստը՝ իրեն տրուած կը համարէ, այնպէս մերկին տրուած հագուստը՝ իրեն տրուած կը համարէ, այնպէս մերկին տրուած հագուստը՝ իրեն տրուած կը համարէ, այնպէս մերկին տրուած հագուստը՝ իրեն տրուած կը համարէ, այնպէս 
ալ, իր սուրբերուն ուղղուած աղօթքն ու խնդրանքը՝ իրեն ալ, իր սուրբերուն ուղղուած աղօթքն ու խնդրանքը՝ իրեն ալ, իր սուրբերուն ուղղուած աղօթքն ու խնդրանքը՝ իրեն ալ, իր սուրբերուն ուղղուած աղօթքն ու խնդրանքը՝ իրեն 
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ուղղուած աղօթք ու խնդրանք կը սեպէ: Եթէ Քրիստոս ուղղուած աղօթք ու խնդրանք կը սեպէ: Եթէ Քրիստոս ուղղուած աղօթք ու խնդրանք կը սեպէ: Եթէ Քրիստոս ուղղուած աղօթք ու խնդրանք կը սեպէ: Եթէ Քրիստոս իր հետեիր հետեիր հետեիր հետե----
ւորդները չի բաժներ իր անձէն, մենք ինչո՞ւ զանոնք կը բաժնենք:ւորդները չի բաժներ իր անձէն, մենք ինչո՞ւ զանոնք կը բաժնենք:ւորդները չի բաժներ իր անձէն, մենք ինչո՞ւ զանոնք կը բաժնենք:ւորդները չի բաժներ իր անձէն, մենք ինչո՞ւ զանոնք կը բաժնենք:    

ժժժժ) ) ) ) Նոր Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն անձերուն Նոր Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն անձերուն Նոր Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն անձերուն Նոր Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն անձերուն 
որոնք ուրիշներուն միջոցաւ բերուեցան Յիսուսի: Արդեօք որոնք ուրիշներուն միջոցաւ բերուեցան Յիսուսի: Արդեօք որոնք ուրիշներուն միջոցաւ բերուեցան Յիսուսի: Արդեօք որոնք ուրիշներուն միջոցաւ բերուեցան Յիսուսի: Արդեօք 
ասիկա բան մը ցոյց կու տա՞յ: Օրինակ.ասիկա բան մը ցոյց կու տա՞յ: Օրինակ.ասիկա բան մը ցոյց կու տա՞յ: Օրինակ.ասիկա բան մը ցոյց կու տա՞յ: Օրինակ.----    

Հարիւրապետ մը աղաչեց իր ծառայի բժշկութեան հաՀարիւրապետ մը աղաչեց իր ծառայի բժշկութեան հաՀարիւրապետ մը աղաչեց իր ծառայի բժշկութեան հաՀարիւրապետ մը աղաչեց իր ծառայի բժշկութեան համամամամար ր ր ր 
((((Մատթէոս 8.6): Սուրբերն ու հրեշտակները իրենց աղաՄատթէոս 8.6): Սուրբերն ու հրեշտակները իրենց աղաՄատթէոս 8.6): Սուրբերն ու հրեշտակները իրենց աղաՄատթէոս 8.6): Սուրբերն ու հրեշտակները իրենց աղաչանքը չանքը չանքը չանքը 
չե՞ն մատուցեր մեղքի ծառայ դարձածներուն համար:չե՞ն մատուցեր մեղքի ծառայ դարձածներուն համար:չե՞ն մատուցեր մեղքի ծառայ դարձածներուն համար:չե՞ն մատուցեր մեղքի ծառայ դարձածներուն համար:    

Յիսուսի բերուեցան բազմաթիւ դիւահարներ (Մատթէոս Յիսուսի բերուեցան բազմաթիւ դիւահարներ (Մատթէոս Յիսուսի բերուեցան բազմաթիւ դիւահարներ (Մատթէոս Յիսուսի բերուեցան բազմաթիւ դիւահարներ (Մատթէոս 
8.16): 8.16): 8.16): 8.16): Աստուծոյ հրեշտակները ու արդար մարդիկը ինչո՞ւ պիտի Աստուծոյ հրեշտակները ու արդար մարդիկը ինչո՞ւ պիտի Աստուծոյ հրեշտակները ու արդար մարդիկը ինչո՞ւ պիտի Աստուծոյ հրեշտակները ու արդար մարդիկը ինչո՞ւ պիտի 
չաղօթեն չար ոգինչաղօթեն չար ոգինչաղօթեն չար ոգինչաղօթեն չար ոգիներու կողմէ տառապող մարդոց համար:երու կողմէ տառապող մարդոց համար:երու կողմէ տառապող մարդոց համար:երու կողմէ տառապող մարդոց համար:    

Յիսուսի բերուեցաւ Կափառնաումացի անդամալոյծ մը Յիսուսի բերուեցաւ Կափառնաումացի անդամալոյծ մը Յիսուսի բերուեցաւ Կափառնաումացի անդամալոյծ մը Յիսուսի բերուեցաւ Կափառնաումացի անդամալոյծ մը 
((((Մատթէոս 9.2): Սուրբերն ու հրեշտակները չե՞ն բարեխօսեր Մատթէոս 9.2): Սուրբերն ու հրեշտակները չե՞ն բարեխօսեր Մատթէոս 9.2): Սուրբերն ու հրեշտակները չե՞ն բարեխօսեր Մատթէոս 9.2): Սուրբերն ու հրեշտակները չե՞ն բարեխօսեր 
հոգեւորապէս կոյր, անդամալոյծ, հաշմանդամ եղողներուն հոգեւորապէս կոյր, անդամալոյծ, հաշմանդամ եղողներուն հոգեւորապէս կոյր, անդամալոյծ, հաշմանդամ եղողներուն հոգեւորապէս կոյր, անդամալոյծ, հաշմանդամ եղողներուն 
համար, որպէսզի բացուին անոնց հոգիին աչքերը, եւ հասնին համար, որպէսզի բացուին անոնց հոգիին աչքերը, եւ հասնին համար, որպէսզի բացուին անոնց հոգիին աչքերը, եւ հասնին համար, որպէսզի բացուին անոնց հոգիին աչքերը, եւ հասնին 
Քրիստոսի ճանաչողուՔրիստոսի ճանաչողուՔրիստոսի ճանաչողուՔրիստոսի ճանաչողութեան:թեան:թեան:թեան:    

Յայրոս անունով հրեայ իշխանՅայրոս անունով հրեայ իշխանՅայրոս անունով հրեայ իշխանՅայրոս անունով հրեայ իշխանաւոր մը աղաչեց իր աղջկան աւոր մը աղաչեց իր աղջկան աւոր մը աղաչեց իր աղջկան աւոր մը աղաչեց իր աղջկան 
բժշկութեան համար (Մարկոս 5.22բժշկութեան համար (Մարկոս 5.22բժշկութեան համար (Մարկոս 5.22բժշկութեան համար (Մարկոս 5.22----23): 23): 23): 23): Սուրբերն ու հրեշտակՍուրբերն ու հրեշտակՍուրբերն ու հրեշտակՍուրբերն ու հրեշտակ----
ները պէտք չէ՞ բարեխօսեն՝ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու ները պէտք չէ՞ բարեխօսեն՝ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու ները պէտք չէ՞ բարեխօսեն՝ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու ները պէտք չէ՞ բարեխօսեն՝ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու 
համար ստեղծուած մարդոց հոգեւոր բժշկութեան համար:համար ստեղծուած մարդոց հոգեւոր բժշկութեան համար:համար ստեղծուած մարդոց հոգեւոր բժշկութեան համար:համար ստեղծուած մարդոց հոգեւոր բժշկութեան համար:    

Յիսուսի բերուեցաւ համր դիւահար մը (Մատթէոս 9.32): Յիսուսի բերուեցաւ համր դիւահար մը (Մատթէոս 9.32): Յիսուսի բերուեցաւ համր դիւահար մը (Մատթէոս 9.32): Յիսուսի բերուեցաւ համր դիւահար մը (Մատթէոս 9.32): 
Սուրբերն ու հրեշտակները իՍուրբերն ու հրեշտակները իՍուրբերն ու հրեշտակները իՍուրբերն ու հրեշտակները իրենց աղօթքներով, դեւերու րենց աղօթքներով, դեւերու րենց աղօթքներով, դեւերու րենց աղօթքներով, դեւերու 
ազդեցութեան տակ եղողները չե՞ն փորձեր բերել Աստուծոյ:ազդեցութեան տակ եղողները չե՞ն փորձեր բերել Աստուծոյ:ազդեցութեան տակ եղողները չե՞ն փորձեր բերել Աստուծոյ:ազդեցութեան տակ եղողները չե՞ն փորձեր բերել Աստուծոյ:    

Քանանացի կին մը աղաչեց իր դիւահար աղջկան համար Քանանացի կին մը աղաչեց իր դիւահար աղջկան համար Քանանացի կին մը աղաչեց իր դիւահար աղջկան համար Քանանացի կին մը աղաչեց իր դիւահար աղջկան համար 
((((Մատթէոս 15.22): Եթէ հեթանոս կին մը կՄատթէոս 15.22): Եթէ հեթանոս կին մը կՄատթէոս 15.22): Եթէ հեթանոս կին մը կՄատթէոս 15.22): Եթէ հեթանոս կին մը կ’’’’աղաչէ իր զաւակին աղաչէ իր զաւակին աղաչէ իր զաւակին աղաչէ իր զաւակին 
ազատագրութեան համար, ի՞նչպէս Աստուծոյ հրեշտակներն ու ազատագրութեան համար, ի՞նչպէս Աստուծոյ հրեշտակներն ու ազատագրութեան համար, ի՞նչպէս Աստուծոյ հրեշտակներն ու ազատագրութեան համար, ի՞նչպէս Աստուծոյ հրեշտակներն ու 
սուրբերը պիտի չաղաչեն մսուրբերը պիտի չաղաչեն մսուրբերը պիտի չաղաչեն մսուրբերը պիտի չաղաչեն մարդոց ազատագրութեան հաարդոց ազատագրութեան հաարդոց ազատագրութեան հաարդոց ազատագրութեան համար:մար:մար:մար:    

Հայր մը աղաչեց իր լուսնոտ որդիին բժշկութեան համար Հայր մը աղաչեց իր լուսնոտ որդիին բժշկութեան համար Հայր մը աղաչեց իր լուսնոտ որդիին բժշկութեան համար Հայր մը աղաչեց իր լուսնոտ որդիին բժշկութեան համար 
((((ՄատՄատՄատՄատթէոս 17.15): Մենք որ չար ենք (Մատթէոս 7.11), եթէ թէոս 17.15): Մենք որ չար ենք (Մատթէոս 7.11), եթէ թէոս 17.15): Մենք որ չար ենք (Մատթէոս 7.11), եթէ թէոս 17.15): Մենք որ չար ենք (Մատթէոս 7.11), եթէ 
աղաչել գիտենք, հապա հրեշտակներն ու սուրբերը որ բարի են՝ աղաչել գիտենք, հապա հրեշտակներն ու սուրբերը որ բարի են՝ աղաչել գիտենք, հապա հրեշտակներն ու սուրբերը որ բարի են՝ աղաչել գիտենք, հապա հրեշտակներն ու սուրբերը որ բարի են՝ 
պիտի չաղաչե՞ն:պիտի չաղաչե՞ն:պիտի չաղաչե՞ն:պիտի չաղաչե՞ն:    

Մանուկներ բերուեցան Յիսուսի մօտ (Մարկոս 10.13: Մանուկներ բերուեցան Յիսուսի մօտ (Մարկոս 10.13: Մանուկներ բերուեցան Յիսուսի մօտ (Մարկոս 10.13: Մանուկներ բերուեցան Յիսուսի մօտ (Մարկոս 10.13: 
ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 18.15):  18.15):  18.15):  18.15): Մեր եւ բոլոր հրեշտակներուն ու սուրբերուն Մեր եւ բոլոր հրեշտակներուն ու սուրբերուն Մեր եւ բոլոր հրեշտակներուն ու սուրբերուն Մեր եւ բոլոր հրեշտակներուն ու սուրբերուն 
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պարտականութիւնը չէ՞ հոգեւորապէս մանուկ, այլ խօսքով` պարտականութիւնը չէ՞ հոգեւորապէս մանուկ, այլ խօսքով` պարտականութիւնը չէ՞ հոգեւորապէս մանուկ, այլ խօսքով` պարտականութիւնը չէ՞ հոգեւորապէս մանուկ, այլ խօսքով` 
խակ եղողները առաջխակ եղողները առաջխակ եղողները առաջխակ եղողները առաջնորդել Քրիստոսի:նորդել Քրիստոսի:նորդել Քրիստոսի:նորդել Քրիստոսի:    

Ծառաներու միջոցաւ մարդիկ կը հրաւիրուին ներկայ Ծառաներու միջոցաւ մարդիկ կը հրաւիրուին ներկայ Ծառաներու միջոցաւ մարդիկ կը հրաւիրուին ներկայ Ծառաներու միջոցաւ մարդիկ կը հրաւիրուին ներկայ 
գտնուելու Աստուծոյ Որդիին ի պատիւ պատրաստուած հարգտնուելու Աստուծոյ Որդիին ի պատիւ պատրաստուած հարգտնուելու Աստուծոյ Որդիին ի պատիւ պատրաստուած հարգտնուելու Աստուծոյ Որդիին ի պատիւ պատրաստուած հար----
սանիքին (Մատթէսանիքին (Մատթէսանիքին (Մատթէսանիքին (Մատթէոս 22.3ոս 22.3ոս 22.3ոս 22.3----10): 10): 10): 10): Այս առակը յստակօրէն ցոյց կու Այս առակը յստակօրէն ցոյց կու Այս առակը յստակօրէն ցոյց կու Այս առակը յստակօրէն ցոյց կու 
տայ, որ ինքզինք Քրիստայ, որ ինքզինք Քրիստայ, որ ինքզինք Քրիստայ, որ ինքզինք Քրիստոսի ծառայ նկատող իւրաքանչիւր տոսի ծառայ նկատող իւրաքանչիւր տոսի ծառայ նկատող իւրաքանչիւր տոսի ծառայ նկատող իւրաքանչիւր 
մարդու պարտականութիւնն է ուրիշները Քրիստոսի բերել: մարդու պարտականութիւնն է ուրիշները Քրիստոսի բերել: մարդու պարտականութիւնն է ուրիշները Քրիստոսի բերել: մարդու պարտականութիւնն է ուրիշները Քրիստոսի բերել: 
Մեզի պէս, հրեշտակներն ու սուրբերը իրենք ալ Քրիստոսի Մեզի պէս, հրեշտակներն ու սուրբերը իրենք ալ Քրիստոսի Մեզի պէս, հրեշտակներն ու սուրբերը իրենք ալ Քրիստոսի Մեզի պէս, հրեշտակներն ու սուրբերը իրենք ալ Քրիստոսի 
ծառաները չե՞ն: Իրենք ալ պարտականութիւն չունի՞ն մարդոց ծառաները չե՞ն: Իրենք ալ պարտականութիւն չունի՞ն մարդոց ծառաները չե՞ն: Իրենք ալ պարտականութիւն չունի՞ն մարդոց ծառաները չե՞ն: Իրենք ալ պարտականութիւն չունի՞ն մարդոց 
քայլերը առաջնոքայլերը առաջնոքայլերը առաջնոքայլերը առաջնորդելու Քրիստոսի:րդելու Քրիստոսի:րդելու Քրիստոսի:րդելու Քրիստոսի:    

Եթէ մենք՝ Եթէ մենք՝ Եթէ մենք՝ Եթէ մենք՝ ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի    միջոցաւ Աստուծոյ հետ հաշտուածմիջոցաւ Աստուծոյ հետ հաշտուածմիջոցաւ Աստուծոյ հետ հաշտուածմիջոցաւ Աստուծոյ հետ հաշտուած----
ներս, պարտականութիւնը ունինք ներս, պարտականութիւնը ունինք ներս, պարտականութիւնը ունինք ներս, պարտականութիւնը ունինք ««««ուրիշներն ալ հաշտուուրիշներն ալ հաշտուուրիշներն ալ հաշտուուրիշներն ալ հաշտութեան թեան թեան թեան 
բերելուբերելուբերելուբերելու»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 5.18), հապա սուրբերը որ շատո՜նց Բ.Կորնթացիս 5.18), հապա սուրբերը որ շատո՜նց Բ.Կորնթացիս 5.18), հապա սուրբերը որ շատո՜նց Բ.Կորնթացիս 5.18), հապա սուրբերը որ շատո՜նց 
հաշտուած ու յաղթականօրէն երկինք մեկնած են՝ նոյն հաշտուած ու յաղթականօրէն երկինք մեկնած են՝ նոյն հաշտուած ու յաղթականօրէն երկինք մեկնած են՝ նոյն հաշտուած ու յաղթականօրէն երկինք մեկնած են՝ նոյն 
պարտականութիւնը չունի՞ն:պարտականութիւնը չունի՞ն:պարտականութիւնը չունի՞ն:պարտականութիւնը չունի՞ն:    

Եթէ երկրիԵթէ երկրիԵթէ երկրիԵթէ երկրի    վրայ Քրիստոսի հետ հաշտուածներս, կոչումը վրայ Քրիստոսի հետ հաշտուածներս, կոչումը վրայ Քրիստոսի հետ հաշտուածներս, կոչումը վրայ Քրիստոսի հետ հաշտուածներս, կոչումը 
ունինք ուրիշներն ալ Քրիստոսի բերելու, երկինք մեկնելէ ետք՝ ունինք ուրիշներն ալ Քրիստոսի բերելու, երկինք մեկնելէ ետք՝ ունինք ուրիշներն ալ Քրիստոսի բերելու, երկինք մեկնելէ ետք՝ ունինք ուրիշներն ալ Քրիստոսի բերելու, երկինք մեկնելէ ետք՝ 
կը կորսնցնե՞նք այդ կոչումը:կը կորսնցնե՞նք այդ կոչումը:կը կորսնցնե՞նք այդ կոչումը:կը կորսնցնե՞նք այդ կոչումը:    

Եկէք հետեւեալ կէտերուն մասին ալ մտածենք.Եկէք հետեւեալ կէտերուն մասին ալ մտածենք.Եկէք հետեւեալ կէտերուն մասին ալ մտածենք.Եկէք հետեւեալ կէտերուն մասին ալ մտածենք.----    
ա) Անոնք որոնք կը մերժեն սուրբերու բարեխօսութիւնը եւ ա) Անոնք որոնք կը մերժեն սուրբերու բարեխօսութիւնը եւ ա) Անոնք որոնք կը մերժեն սուրբերու բարեխօսութիւնը եւ ա) Անոնք որոնք կը մերժեն սուրբերու բարեխօսութիւնը եւ 

կը մերժեն որ սուրբեր իրենց բարեխօսկը մերժեն որ սուրբեր իրենց բարեխօսկը մերժեն որ սուրբեր իրենց բարեխօսկը մերժեն որ սուրբեր իրենց բարեխօսութեամբ կրնան հրաշքութեամբ կրնան հրաշքութեամբ կրնան հրաշքութեամբ կրնան հրաշք----
ներ գործել, ըսած ու յայտարարած կ'ըլլան, թէ անցնող քսան ներ գործել, ըսած ու յայտարարած կ'ըլլան, թէ անցնող քսան ներ գործել, ըսած ու յայտարարած կ'ըլլան, թէ անցնող քսան ներ գործել, ըսած ու յայտարարած կ'ըլլան, թէ անցնող քսան 
դարերու ընթացքին սուրբերու բարեխօսութեամբ գործուած դարերու ընթացքին սուրբերու բարեխօսութեամբ գործուած դարերու ընթացքին սուրբերու բարեխօսութեամբ գործուած դարերու ընթացքին սուրբերու բարեխօսութեամբ գործուած 
բոլոր հրաշքները սուտ են եւ յերիւրածոյ: Կաբոլոր հրաշքները սուտ են եւ յերիւրածոյ: Կաբոլոր հրաշքները սուտ են եւ յերիւրածոյ: Կաբոլոր հրաշքները սուտ են եւ յերիւրածոյ: Կա´́́́մ պէտք է մ պէտք է մ պէտք է մ պէտք է 
ընդունիլ որ սուրբերու բարեխօսութիւնը իրականուընդունիլ որ սուրբերու բարեխօսութիւնը իրականուընդունիլ որ սուրբերու բարեխօսութիւնը իրականուընդունիլ որ սուրբերու բարեխօսութիւնը իրականութիւն մըն է, թիւն մըն է, թիւն մըն է, թիւն մըն է, 
եւ կամ` պէտք է մերժելեւ կամ` պէտք է մերժելեւ կամ` պէտք է մերժելեւ կամ` պէտք է մերժել    անցնող քսան դարերու ընթացքին անցնող քսան դարերու ընթացքին անցնող քսան դարերու ընթացքին անցնող քսան դարերու ընթացքին 
անոնց միջոցաւ գործուած հրաշքներուն իրակաանոնց միջոցաւ գործուած հրաշքներուն իրակաանոնց միջոցաւ գործուած հրաշքներուն իրակաանոնց միջոցաւ գործուած հրաշքներուն իրականութիւնը: Կանութիւնը: Կանութիւնը: Կանութիւնը: Կա´́́́մ մ մ մ 
Քրիստոսի սուրբերուն բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրՔրիստոսի սուրբերուն բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրՔրիստոսի սուրբերուն բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրՔրիստոսի սուրբերուն բարեխօսութեամբ գործուած հարիւր----
հազարաւոր հրաշքները սուտ են եւ բարեխօսութիւնը սուտ, եւ հազարաւոր հրաշքները սուտ են եւ բարեխօսութիւնը սուտ, եւ հազարաւոր հրաշքները սուտ են եւ բարեխօսութիւնը սուտ, եւ հազարաւոր հրաշքները սուտ են եւ բարեխօսութիւնը սուտ, եւ 
կամ` անոնց բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրկամ` անոնց բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրկամ` անոնց բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրկամ` անոնց բարեխօսութեամբ գործուած հարիւր----հազարաւոր հազարաւոր հազարաւոր հազարաւոր 
հրաշքները ճշհրաշքները ճշհրաշքները ճշհրաշքները ճշմարիտ են եւ բարեխօսութիւնը ճշմարիտ:մարիտ են եւ բարեխօսութիւնը ճշմարիտ:մարիտ են եւ բարեխօսութիւնը ճշմարիտ:մարիտ են եւ բարեխօսութիւնը ճշմարիտ:    

բ) Եթէ երբեք ապրող ու տակաւին մեղքի դէմ պատերազբ) Եթէ երբեք ապրող ու տակաւին մեղքի դէմ պատերազբ) Եթէ երբեք ապրող ու տակաւին մեղքի դէմ պատերազբ) Եթէ երբեք ապրող ու տակաւին մեղքի դէմ պատերազմող մող մող մող 
հաւատացեալներուն աղօթքը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք հաւատացեալներուն աղօթքը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք հաւատացեալներուն աղօթքը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք հաւատացեալներուն աղօթքը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք 
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աղօթքը անոնց՝ որոնք մեղքի դէմ պատերազմելով յաղթեցին աղօթքը անոնց՝ որոնք մեղքի դէմ պատերազմելով յաղթեցին աղօթքը անոնց՝ որոնք մեղքի դէմ պատերազմելով յաղթեցին աղօթքը անոնց՝ որոնք մեղքի դէմ պատերազմելով յաղթեցին 
մեղքին եւ այսօր Քրիստոսի ներկայութեան մէջ կմեղքին եւ այսօր Քրիստոսի ներկայութեան մէջ կմեղքին եւ այսօր Քրիստոսի ներկայութեան մէջ կմեղքին եւ այսօր Քրիստոսի ներկայութեան մէջ կ’’’’ապրին:ապրին:ապրին:ապրին:    

գ) Տրամաբանուգ) Տրամաբանուգ) Տրամաբանուգ) Տրամաբանութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կթիւն ունեցող ո՞ր մարդը կթիւն ունեցող ո՞ր մարդը կթիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ’’’’ընդունի, որ ընդունի, որ ընդունի, որ ընդունի, որ 
սուրբերուն բարեխօսութիւնը պատասխանելի է երկրի վրայ, եւ սուրբերուն բարեխօսութիւնը պատասխանելի է երկրի վրայ, եւ սուրբերուն բարեխօսութիւնը պատասխանելի է երկրի վրայ, եւ սուրբերուն բարեխօսութիւնը պատասխանելի է երկրի վրայ, եւ 
անպատասխանելիանպատասխանելիանպատասխանելիանպատասխանելի`̀̀̀    երկինքի մէջ: Բանականութիւն ունեերկինքի մէջ: Բանականութիւն ունեերկինքի մէջ: Բանականութիւն ունեերկինքի մէջ: Բանականութիւն ունեցող ո՞ր ցող ո՞ր ցող ո՞ր ցող ո՞ր 
էակը կէակը կէակը կէակը կ’’’’ընդունի որ Աստուած կը լսէ իր զաւակներուն բարեխօընդունի որ Աստուած կը լսէ իր զաւակներուն բարեխօընդունի որ Աստուած կը լսէ իր զաւակներուն բարեխօընդունի որ Աստուած կը լսէ իր զաւակներուն բարեխօ----
սութիւնը երբ անոնք երկրի վրայ են, եւ կը դադրի զանոնք լսութիւնը երբ անոնք երկրի վրայ են, եւ կը դադրի զանոնք լսութիւնը երբ անոնք երկրի վրայ են, եւ կը դադրի զանոնք լսութիւնը երբ անոնք երկրի վրայ են, եւ կը դադրի զանոնք լսելէ, սելէ, սելէ, սելէ, 
երբ անոնք կը բարձրանան երկինք՝ իր մօտ:երբ անոնք կը բարձրանան երկինք՝ իր մօտ:երբ անոնք կը բարձրանան երկինք՝ իր մօտ:երբ անոնք կը բարձրանան երկինք՝ իր մօտ:    

դ) Սուրբերն ու արդար մարդիկը որոնք Աստուծոյ հադ) Սուրբերն ու արդար մարդիկը որոնք Աստուծոյ հադ) Սուրբերն ու արդար մարդիկը որոնք Աստուծոյ հադ) Սուրբերն ու արդար մարդիկը որոնք Աստուծոյ համար մար մար մար 
թանթանթանթանկագին արժէքներ են, երկրէն երկինք փոխադրուելէ ետք, կագին արժէքներ են, երկրէն երկինք փոխադրուելէ ետք, կագին արժէքներ են, երկրէն երկինք փոխադրուելէ ետք, կագին արժէքներ են, երկրէն երկինք փոխադրուելէ ետք, 
արդեօք կը կորսնցնե՞ն իրենց արժէքը: Դժոխային այս կեանքէն արդեօք կը կորսնցնե՞ն իրենց արժէքը: Դժոխային այս կեանքէն արդեօք կը կորսնցնե՞ն իրենց արժէքը: Դժոխային այս կեանքէն արդեօք կը կորսնցնե՞ն իրենց արժէքը: Դժոխային այս կեանքէն 
դրախտային կեանքի երթալէ ետք՝ իրենց աղօթքները անարժդրախտային կեանքի երթալէ ետք՝ իրենց աղօթքները անարժդրախտային կեանքի երթալէ ետք՝ իրենց աղօթքները անարժդրախտային կեանքի երթալէ ետք՝ իրենց աղօթքները անարժէ՞ք է՞ք է՞ք է՞ք 
կը դառնան, անիմա՞ստ կը դառնան:կը դառնան, անիմա՞ստ կը դառնան:կը դառնան, անիմա՞ստ կը դառնան:կը դառնան, անիմա՞ստ կը դառնան: 

ե) Սուրբերն ու արդարները որոնք երկրի վրայ եղած ե) Սուրբերն ու արդարները որոնք երկրի վրայ եղած ե) Սուրբերն ու արդարները որոնք երկրի վրայ եղած ե) Սուրբերն ու արդարները որոնք երկրի վրայ եղած 
ժամանակ՝ կժամանակ՝ կժամանակ՝ կժամանակ՝ կ’’’’աղօթէին մեղաւորներուն համար, երկինք երթալէ աղօթէին մեղաւորներուն համար, երկինք երթալէ աղօթէին մեղաւորներուն համար, երկինք երթալէ աղօթէին մեղաւորներուն համար, երկինք երթալէ 
ետք կը դադրի՞ն աղօթելէ, կը մոռնա՞ն մեզ, ալ չե՞ն լսեր մեզ, ետք կը դադրի՞ն աղօթելէ, կը մոռնա՞ն մեզ, ալ չե՞ն լսեր մեզ, ետք կը դադրի՞ն աղօթելէ, կը մոռնա՞ն մեզ, ալ չե՞ն լսեր մեզ, ետք կը դադրի՞ն աղօթելէ, կը մոռնա՞ն մեզ, ալ չե՞ն լսեր մեզ, 
անտարբե՞ր կը դառնան մեր խնդրանքներուն ու ցաւերուն անտարբե՞ր կը դառնան մեր խնդրանքներուն ու ցաւերուն անտարբե՞ր կը դառնան մեր խնդրանքներուն ու ցաւերուն անտարբե՞ր կը դառնան մեր խնդրանքներուն ու ցաւերուն 
նկատմամբ:նկատմամբ:նկատմամբ:նկատմամբ: 

զ)զ)զ)զ)    ««««ՈՈՈՈ´́́́վ աղօթքի լսողվ աղօթքի լսողվ աղօթքի լսողվ աղօթքի լսող»»»» ( ( ( (Սաղմոս 65.2): Դաւիթ կը յայտաՍաղմոս 65.2): Դաւիթ կը յայտաՍաղմոս 65.2): Դաւիթ կը յայտաՍաղմոս 65.2): Դաւիթ կը յայտա----
րարէ թէ Աստուած աղօթքները լսորարէ թէ Աստուած աղօթքները լսորարէ թէ Աստուած աղօթքները լսորարէ թէ Աստուած աղօթքները լսո´́́́ղ Աստուած է: Հարցում. ղ Աստուած է: Հարցում. ղ Աստուած է: Հարցում. ղ Աստուած է: Հարցում. 
Աստուած միայն երկրի՞ վրայ ապրող մարդոց աղօթքները կը Աստուած միայն երկրի՞ վրայ ապրող մարդոց աղօթքները կը Աստուած միայն երկրի՞ վրայ ապրող մարդոց աղօթքները կը Աստուած միայն երկրի՞ վրայ ապրող մարդոց աղօթքները կը 
լսէ. այս երկրաւոր կեանքէն դէպի երկնային կեանքը լսէ. այս երկրաւոր կեանքէն դէպի երկնային կեանքը լսէ. այս երկրաւոր կեանքէն դէպի երկնային կեանքը լսէ. այս երկրաւոր կեանքէն դէպի երկնային կեանքը 
փոխադրուածներուն ալ աղօթքը չի՞ լսեր:փոխադրուածներուն ալ աղօթքը չի՞ լսեր:փոխադրուածներուն ալ աղօթքը չի՞ լսեր:փոխադրուածներուն ալ աղօթքը չի՞ լսեր:    

է) Չիէ) Չիէ) Չիէ) Չի´ ´ ´ ´ կրնար ըլլալ կրնար ըլլալ կրնար ըլլալ կրնար ըլլալ որ սուրբի մը բարեխօսութիւնը որ սուրբի մը բարեխօսութիւնը որ սուրբի մը բարեխօսութիւնը որ սուրբի մը բարեխօսութիւնը 
Աստուծոյ համար արժէք ունենայ երկրի վրայ եւ իր արժէքը Աստուծոյ համար արժէք ունենայ երկրի վրայ եւ իր արժէքը Աստուծոյ համար արժէք ունենայ երկրի վրայ եւ իր արժէքը Աստուծոյ համար արժէք ունենայ երկրի վրայ եւ իր արժէքը 
կորսնցնէ երկինքի մէջ: Արժէքը արժէք կը մնայ ուր որ ալ ըլլայ, կորսնցնէ երկինքի մէջ: Արժէքը արժէք կը մնայ ուր որ ալ ըլլայ, կորսնցնէ երկինքի մէջ: Արժէքը արժէք կը մնայ ուր որ ալ ըլլայ, կորսնցնէ երկինքի մէջ: Արժէքը արժէք կը մնայ ուր որ ալ ըլլայ, 
երկրի վրայ, թէ՝ երկինքի մէջ: Քանի որ արժէքը արժէք կը մնայ, երկրի վրայ, թէ՝ երկինքի մէջ: Քանի որ արժէքը արժէք կը մնայ, երկրի վրայ, թէ՝ երկինքի մէջ: Քանի որ արժէքը արժէք կը մնայ, երկրի վրայ, թէ՝ երկինքի մէջ: Քանի որ արժէքը արժէք կը մնայ, 
ուրեմն բարեխօսութիւն ընողին բարեխօսութիւնը պիտիուրեմն բարեխօսութիւն ընողին բարեխօսութիւնը պիտիուրեմն բարեխօսութիւն ընողին բարեխօսութիւնը պիտիուրեմն բարեխօսութիւն ընողին բարեխօսութիւնը պիտի´ ´ ´ ´ 
պատասխապատասխապատասխապատասխանուի, ըլլայ անիկա երկրի վրայ՝ մեզի հետ ապրող, նուի, ըլլայ անիկա երկրի վրայ՝ մեզի հետ ապրող, նուի, ըլլայ անիկա երկրի վրայ՝ մեզի հետ ապրող, նուի, ըլլայ անիկա երկրի վրայ՝ մեզի հետ ապրող, 
կամ դրախտին մէջ՝ Քրիստոսի հետ ապրող:կամ դրախտին մէջ՝ Քրիստոսի հետ ապրող:կամ դրախտին մէջ՝ Քրիստոսի հետ ապրող:կամ դրախտին մէջ՝ Քրիստոսի հետ ապրող:    

ը) Յակոբոս առաքեալ կը) Յակոբոս առաքեալ կը) Յակոբոս առաքեալ կը) Յակոբոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեր մեղքերը իրարու խոսՁեր մեղքերը իրարու խոսՁեր մեղքերը իրարու խոսՁեր մեղքերը իրարու խոս----
տովանետովանետովանետովանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. ցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. ցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. ցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. 
որովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կորովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կորովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կորովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’’’’օգնէօգնէօգնէօգնէ»»»»    
((((Յակոբոս 5.1Յակոբոս 5.1Յակոբոս 5.1Յակոբոս 5.16): 6): 6): 6): Եթէ երբեք երկրի վրայ Եթէ երբեք երկրի վրայ Եթէ երբեք երկրի վրայ Եթէ երբեք երկրի վրայ ««««արդարի մը աղօթքը արդարի մը աղօթքը արդարի մը աղօթքը արդարի մը աղօթքը 
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ազդեցիկ է եւ մեծապէս կազդեցիկ է եւ մեծապէս կազդեցիկ է եւ մեծապէս կազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’’’’օգնէօգնէօգնէօգնէ»,»,»,»,    արդեօք դրախտ փոխադրուելէ արդեօք դրախտ փոխադրուելէ արդեօք դրախտ փոխադրուելէ արդեօք դրախտ փոխադրուելէ 
եւ անմիջականօրէն Քրիստոեւ անմիջականօրէն Քրիստոեւ անմիջականօրէն Քրիստոեւ անմիջականօրէն Քրիստոսի ներկայութեան մէջ առնուելէ սի ներկայութեան մէջ առնուելէ սի ներկայութեան մէջ առնուելէ սի ներկայութեան մէջ առնուելէ 
ետք, անոր աղօթքը կը դադրի՞ ազդեցիկ եւ օգտակար դառնալէ: ետք, անոր աղօթքը կը դադրի՞ ազդեցիկ եւ օգտակար դառնալէ: ետք, անոր աղօթքը կը դադրի՞ ազդեցիկ եւ օգտակար դառնալէ: ետք, անոր աղօթքը կը դադրի՞ ազդեցիկ եւ օգտակար դառնալէ: 
Երկրի վրայ արդար եղող մարդը, երկինք փոխադրուելէ ետԵրկրի վրայ արդար եղող մարդը, երկինք փոխադրուելէ ետԵրկրի վրայ արդար եղող մարդը, երկինք փոխադրուելէ ետԵրկրի վրայ արդար եղող մարդը, երկինք փոխադրուելէ ետք իր ք իր ք իր ք իր 
արդարութիւնը չի կորսնցներ: Քանի որ իր արդար ըլլալուն արդարութիւնը չի կորսնցներ: Քանի որ իր արդար ըլլալուն արդարութիւնը չի կորսնցներ: Քանի որ իր արդար ըլլալուն արդարութիւնը չի կորսնցներ: Քանի որ իր արդար ըլլալուն 
համար է որ իր աղօթքը կը պատասհամար է որ իր աղօթքը կը պատասհամար է որ իր աղօթքը կը պատասհամար է որ իր աղօթքը կը պատասխանուի, ուրեմն միշտ ալ խանուի, ուրեմն միշտ ալ խանուի, ուրեմն միշտ ալ խանուի, ուրեմն միշտ ալ 
պիտի պատասխանուի իր աղօթքը, որովհետեւ պիտի պիտի պատասխանուի իր աղօթքը, որովհետեւ պիտի պիտի պատասխանուի իր աղօթքը, որովհետեւ պիտի պիտի պատասխանուի իր աղօթքը, որովհետեւ պիտի 
շարունակէ արդար մնալ երկինք փոշարունակէ արդար մնալ երկինք փոշարունակէ արդար մնալ երկինք փոշարունակէ արդար մնալ երկինք փոխադրուելէ ետք նաեւ:խադրուելէ ետք նաեւ:խադրուելէ ետք նաեւ:խադրուելէ ետք նաեւ:    

թ) Սողոմոն կը յայտարարէ թէ թ) Սողոմոն կը յայտարարէ թէ թ) Սողոմոն կը յայտարարէ թէ թ) Սողոմոն կը յայտարարէ թէ ««««ուղիղներուն աղօթքը ուղիղներուն աղօթքը ուղիղներուն աղօթքը ուղիղներուն աղօթքը 
ԱստոԱստոԱստոԱստուծոյ ընդունելի էւծոյ ընդունելի էւծոյ ընդունելի էւծոյ ընդունելի է»»»» ( ( ( (Առակաց 15.8): Արդեօք խօսքը միայն Առակաց 15.8): Արդեօք խօսքը միայն Առակաց 15.8): Արդեօք խօսքը միայն Առակաց 15.8): Արդեօք խօսքը միայն 
երկրի՞ վրայ ապրող ուղիղներուն մասին է, թէ նաեւ կը երկրի՞ վրայ ապրող ուղիղներուն մասին է, թէ նաեւ կը երկրի՞ վրայ ապրող ուղիղներուն մասին է, թէ նաեւ կը երկրի՞ վրայ ապրող ուղիղներուն մասին է, թէ նաեւ կը 
վերաբերի երկնաբնակ ուղիղներուն: Եթէ Աստուած ուղիղնեվերաբերի երկնաբնակ ուղիղներուն: Եթէ Աստուած ուղիղնեվերաբերի երկնաբնակ ուղիղներուն: Եթէ Աստուած ուղիղնեվերաբերի երկնաբնակ ուղիղներուն: Եթէ Աստուած ուղիղնե----
րուն աղօթքին է որ կը պատասխանէ, երկնաբնակ սուրբերու րուն աղօթքին է որ կը պատասխանէ, երկնաբնակ սուրբերու րուն աղօթքին է որ կը պատասխանէ, երկնաբնակ սուրբերու րուն աղօթքին է որ կը պատասխանէ, երկնաբնակ սուրբերու 
աղօթքներուն ալ կը պատասխանէ, քանի անոնք եւսաղօթքներուն ալ կը պատասխանէ, քանի անոնք եւսաղօթքներուն ալ կը պատասխանէ, քանի անոնք եւսաղօթքներուն ալ կը պատասխանէ, քանի անոնք եւս    ուղիղ ուղիղ ուղիղ ուղիղ են, են, են, են, 
եւ աւելիեւ աւելիեւ աւելիեւ աւելի´ ´ ´ ´ ուղիղ` քանուղիղ` քանուղիղ` քանուղիղ` քան    երկրի վրայ ապրող հաւատացերկրի վրայ ապրող հաւատացերկրի վրայ ապրող հաւատացերկրի վրայ ապրող հաւատացեալները:եալները:եալները:եալները:    

ժ) Բարեխօսութեան պատասխանուիլը կապ ունի ժ) Բարեխօսութեան պատասխանուիլը կապ ունի ժ) Բարեխօսութեան պատասխանուիլը կապ ունի ժ) Բարեխօսութեան պատասխանուիլը կապ ունի 
Աստուծոյ կամքին հետ, ինչպէս նաեւ մեր արդար ու սուրբ Աստուծոյ կամքին հետ, ինչպէս նաեւ մեր արդար ու սուրբ Աստուծոյ կամքին հետ, ինչպէս նաեւ մեր արդար ու սուրբ Աստուծոյ կամքին հետ, ինչպէս նաեւ մեր արդար ու սուրբ 
ըլլալուն հետ, եւ ոըլլալուն հետ, եւ ոըլլալուն հետ, եւ ոըլլալուն հետ, եւ ո´́́́չ թէ երկրի վրայ կամ երկինքի մէջ ըլլալուն չ թէ երկրի վրայ կամ երկինքի մէջ ըլլալուն չ թէ երկրի վրայ կամ երկինքի մէջ ըլլալուն չ թէ երկրի վրայ կամ երկինքի մէջ ըլլալուն 
հետ: Կը պատասխանուին բարեխօսութիւնները բոլոր հետ: Կը պատասխանուին բարեխօսութիւնները բոլոր հետ: Կը պատասխանուին բարեխօսութիւնները բոլոր հետ: Կը պատասխանուին բարեխօսութիւնները բոլոր անոնց՝ անոնց՝ անոնց՝ անոնց՝ 
որոնք արդար ու սուրբ են, անոնք ըլլան երկրի վրայ, թէ՝ որոնք արդար ու սուրբ են, անոնք ըլլան երկրի վրայ, թէ՝ որոնք արդար ու սուրբ են, անոնք ըլլան երկրի վրայ, թէ՝ որոնք արդար ու սուրբ են, անոնք ըլլան երկրի վրայ, թէ՝ 
երկինքի մէջ:երկինքի մէջ:երկինքի մէջ:երկինքի մէջ:    

    
5) 5) 5) 5) Մէկը կը հարցնէ. Մէկը կը հարցնէ. Մէկը կը հարցնէ. Մէկը կը հարցնէ. ««««Բան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաԲան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաԲան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաԲան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնա----

պէս եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն պէս եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն պէս եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն պէս եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն 
միջոցաւ դիմել իրենմիջոցաւ դիմել իրենմիջոցաւ դիմել իրենմիջոցաւ դիմել իրեն»:»:»:»:    

    
ա) Թոյլ տուէք իմ կարգիս նոյն հարցումը հարցնեմ. ա) Թոյլ տուէք իմ կարգիս նոյն հարցումը հարցնեմ. ա) Թոյլ տուէք իմ կարգիս նոյն հարցումը հարցնեմ. ա) Թոյլ տուէք իմ կարգիս նոյն հարցումը հարցնեմ. ««««Բան Բան Բան Բան 

մը մը մը մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս եւ ուղղակի Յիսուսէն կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս եւ ուղղակի Յիսուսէն կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս եւ ուղղակի Յիսուսէն կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս եւ ուղղակի Յիսուսէն 
խնդրել, եւ ուստի պէտք է իրարու միջոցաւ դիմել Տիրոջխնդրել, եւ ուստի պէտք է իրարու միջոցաւ դիմել Տիրոջխնդրել, եւ ուստի պէտք է իրարու միջոցաւ դիմել Տիրոջխնդրել, եւ ուստի պէտք է իրարու միջոցաւ դիմել Տիրոջ»:»:»:»:    Երբ Երբ Երբ Երբ 
իրարմէ աղօթք կը խնդրենք, իրարու միջոցաւ չէ՞ որ եկած իրարմէ աղօթք կը խնդրենք, իրարու միջոցաւ չէ՞ որ եկած իրարմէ աղօթք կը խնդրենք, իրարու միջոցաւ չէ՞ որ եկած իրարմէ աղօթք կը խնդրենք, իրարու միջոցաւ չէ՞ որ եկած 
կ'ըլլանք Յիսուսին: Եւ սակայն, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ կ'ըլլանք Յիսուսին: Եւ սակայն, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ կ'ըլլանք Յիսուսին: Եւ սակայն, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ կ'ըլլանք Յիսուսին: Եւ սակայն, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ 
իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:    

Եթէ պիտի մտԵթէ պիտի մտԵթէ պիտի մտԵթէ պիտի մտածենք, ըսելով` քանի ամէն ինչ կրնանք ածենք, ըսելով` քանի ամէն ինչ կրնանք ածենք, ըսելով` քանի ամէն ինչ կրնանք ածենք, ըսելով` քանի ամէն ինչ կրնանք 
խնդրել Տիրոջմէ, ինչո՞ւ սուրբի մը միջոցաւ գանք Տիրոջ. այդ խնդրել Տիրոջմէ, ինչո՞ւ սուրբի մը միջոցաւ գանք Տիրոջ. այդ խնդրել Տիրոջմէ, ինչո՞ւ սուրբի մը միջոցաւ գանք Տիրոջ. այդ խնդրել Տիրոջմէ, ինչո՞ւ սուրբի մը միջոցաւ գանք Տիրոջ. այդ 
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պարագային երկրի վրայ ապրող մեր հաւատակից եղբայրպարագային երկրի վրայ ապրող մեր հաւատակից եղբայրպարագային երկրի վրայ ապրող մեր հաւատակից եղբայրպարագային երկրի վրայ ապրող մեր հաւատակից եղբայրներէն ներէն ներէն ներէն 
ու քոյրերէն ալ աղօթք պէտք չէ խնդրենք, այլ ուղղաու քոյրերէն ալ աղօթք պէտք չէ խնդրենք, այլ ուղղաու քոյրերէն ալ աղօթք պէտք չէ խնդրենք, այլ ուղղաու քոյրերէն ալ աղօթք պէտք չէ խնդրենք, այլ ուղղակիօրէն կիօրէն կիօրէն կիօրէն 
պէտք է դիմենք Քրիստոսի: Իսկ եթէ երկրի վրայ ապրող հաւապէտք է դիմենք Քրիստոսի: Իսկ եթէ երկրի վրայ ապրող հաւապէտք է դիմենք Քրիստոսի: Իսկ եթէ երկրի վրայ ապրող հաւապէտք է դիմենք Քրիստոսի: Իսկ եթէ երկրի վրայ ապրող հաւա----
տացեալներէն աղօթք խնդրելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար երկինքի տացեալներէն աղօթք խնդրելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար երկինքի տացեալներէն աղօթք խնդրելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար երկինքի տացեալներէն աղօթք խնդրելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար երկինքի 
մէջ ապրող հաւատացեալէն աղօթք խնդրելը սխալ է: Եւ կամ, մէջ ապրող հաւատացեալէն աղօթք խնդրելը սխալ է: Եւ կամ, մէջ ապրող հաւատացեալէն աղօթք խնդրելը սխալ է: Եւ կամ, մէջ ապրող հաւատացեալէն աղօթք խնդրելը սխալ է: Եւ կամ, 
եթէ երբեք երկրի վրայ ապրող հաւատացեթէ երբեք երկրի վրայ ապրող հաւատացեթէ երբեք երկրի վրայ ապրող հաւատացեթէ երբեք երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներէն աղօթք կը եալներէն աղօթք կը եալներէն աղօթք կը եալներէն աղօթք կը 
խնդրենք, առանց մտածելու թէ ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ խնդրենք, առանց մտածելու թէ ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ խնդրենք, առանց մտածելու թէ ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ խնդրենք, առանց մտածելու թէ ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ 
գալ կը նշանակէ, նոյնպէս ալ, երկինքի մէջգալ կը նշանակէ, նոյնպէս ալ, երկինքի մէջգալ կը նշանակէ, նոյնպէս ալ, երկինքի մէջգալ կը նշանակէ, նոյնպէս ալ, երկինքի մէջ    ապրող հաւատացապրող հաւատացապրող հաւատացապրող հաւատաց----
եալներէն կրնանք աղօթք խնդրել, առանց երբեք մտածելու թէ եալներէն կրնանք աղօթք խնդրել, առանց երբեք մտածելու թէ եալներէն կրնանք աղօթք խնդրել, առանց երբեք մտածելու թէ եալներէն կրնանք աղօթք խնդրել, առանց երբեք մտածելու թէ 
ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ գալ կը նշանակէ:ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ գալ կը նշանակէ:ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ գալ կը նշանակէ:ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ գալ կը նշանակէ:    

բ) Անոնք որոնք համոզուած են թէ կրնան ուղղակիօրէն բ) Անոնք որոնք համոզուած են թէ կրնան ուղղակիօրէն բ) Անոնք որոնք համոզուած են թէ կրնան ուղղակիօրէն բ) Անոնք որոնք համոզուած են թէ կրնան ուղղակիօրէն 
Յիսուսի դիմել, եւ ուստի` կարիքը չունին սուրբերուն աղօթքն ու Յիսուսի դիմել, եւ ուստի` կարիքը չունին սուրբերուն աղօթքն ու Յիսուսի դիմել, եւ ուստի` կարիքը չունին սուրբերուն աղօթքն ու Յիսուսի դիմել, եւ ուստի` կարիքը չունին սուրբերուն աղօթքն ու 
բարեխօսութիւնը խնդրելու, պէտք է մտբարեխօսութիւնը խնդրելու, պէտք է մտբարեխօսութիւնը խնդրելու, պէտք է մտբարեխօսութիւնը խնդրելու, պէտք է մտածեն նաեւ, թէ իրենք ածեն նաեւ, թէ իրենք ածեն նաեւ, թէ իրենք ածեն նաեւ, թէ իրենք 
իրաւունք չունին աղօթելու ուրիշներուն համար, որովհետեւ իրաւունք չունին աղօթելու ուրիշներուն համար, որովհետեւ իրաւունք չունին աղօթելու ուրիշներուն համար, որովհետեւ իրաւունք չունին աղօթելու ուրիշներուն համար, որովհետեւ 
ուրիշներն ալ կրնան ուղղակիօրէն գալ Յիսուսին:ուրիշներն ալ կրնան ուղղակիօրէն գալ Յիսուսին:ուրիշներն ալ կրնան ուղղակիօրէն գալ Յիսուսին:ուրիշներն ալ կրնան ուղղակիօրէն գալ Յիսուսին:    

գ) Ճիգ) Ճիգ) Ճիգ) Ճի´́́́շդ է, ամէնշդ է, ամէնշդ է, ամէնշդ է, ամէն    ինչինչինչինչ    ուղղակիուղղակիուղղակիուղղակի    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    խնդրելխնդրելխնդրելխնդրել    ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ: : : : 
ԲանԲանԲանԲան    մըմըմըմը    չկայչկայչկայչկայ    որորորոր    չենքչենքչենքչենք    կրնարկրնարկրնարկրնար    խնդրելխնդրելխնդրելխնդրել: : : : Բայց մենք միայն մեր Բայց մենք միայն մեր Բայց մենք միայն մեր Բայց մենք միայն մեր 
անձերուն համար չէ որ կանձերուն համար չէ որ կանձերուն համար չէ որ կանձերուն համար չէ որ կ’’’’աղօթենք,աղօթենք,աղօթենք,աղօթենք,    այլ նաեւ կայլ նաեւ կայլ նաեւ կայլ նաեւ կ’’’’աղօթենք աղօթենք աղօթենք աղօթենք 
կորսուած հոգիներու փրկութեան համար, հիւանդներու բժշկուկորսուած հոգիներու փրկութեան համար, հիւանդներու բժշկուկորսուած հոգիներու փրկութեան համար, հիւանդներու բժշկուկորսուած հոգիներու փրկութեան համար, հիւանդներու բժշկու----
թեան համար, ինկածներու վերականգթեան համար, ինկածներու վերականգթեան համար, ինկածներու վերականգթեան համար, ինկածներու վերականգնումին համար, սգաւորնումին համար, սգաւորնումին համար, սգաւորնումին համար, սգաւոր----
ներու մխիթարութեան համար: Մենք սուրբեներու մխիթարութեան համար: Մենք սուրբեներու մխիթարութեան համար: Մենք սուրբեներու մխիթարութեան համար: Մենք սուրբերուն աղօթքն ու րուն աղօթքն ու րուն աղօթքն ու րուն աղօթքն ու 
բարեխօսութիւնը ասոբարեխօսութիւնը ասոբարեխօսութիւնը ասոբարեխօսութիւնը ասո´́́́նց համար նաեւ կը խնդրենք: Աւելի լաւ նց համար նաեւ կը խնդրենք: Աւելի լաւ նց համար նաեւ կը խնդրենք: Աւելի լաւ նց համար նաեւ կը խնդրենք: Աւելի լաւ 
չէ՞ որ մենք եւ սուրբչէ՞ որ մենք եւ սուրբչէ՞ որ մենք եւ սուրբչէ՞ որ մենք եւ սուրբերը միասին աղօերը միասին աղօերը միասին աղօերը միասին աղօթենք կորսուած հոգիներու թենք կորսուած հոգիներու թենք կորսուած հոգիներու թենք կորսուած հոգիներու 
փրկութեան համար, քան մենք առանձին: Կրնաս մտածել որ փրկութեան համար, քան մենք առանձին: Կրնաս մտածել որ փրկութեան համար, քան մենք առանձին: Կրնաս մտածել որ փրկութեան համար, քան մենք առանձին: Կրնաս մտածել որ 
սուրբերը արդէն կսուրբերը արդէն կսուրբերը արդէն կսուրբերը արդէն կ’’’’աղօթեն առանց մեր ըսելուն: Ճիաղօթեն առանց մեր ըսելուն: Ճիաղօթեն առանց մեր ըսելուն: Ճիաղօթեն առանց մեր ըսելուն: Ճի´́́́շդ ես, բայց շդ ես, բայց շդ ես, բայց շդ ես, բայց 
ատիկա կը նշանակէ՞ թէ մենք պէտք չէ խնդրենք իրենց աղօթքը ատիկա կը նշանակէ՞ թէ մենք պէտք չէ խնդրենք իրենց աղօթքը ատիկա կը նշանակէ՞ թէ մենք պէտք չէ խնդրենք իրենց աղօթքը ատիկա կը նշանակէ՞ թէ մենք պէտք չէ խնդրենք իրենց աղօթքը 
մարդոց համար: Աստուած ամէն օր եւ ամէն ժամ կ'ողորմի մարդոց համար: Աստուած ամէն օր եւ ամէն ժամ կ'ողորմի մարդոց համար: Աստուած ամէն օր եւ ամէն ժամ կ'ողորմի մարդոց համար: Աստուած ամէն օր եւ ամէն ժամ կ'ողորմի 
մեմեմեմեզի, նոյնիսկ եթէ իր ողորմութիւնը չխնդրենք, բայց ատիկա կը զի, նոյնիսկ եթէ իր ողորմութիւնը չխնդրենք, բայց ատիկա կը զի, նոյնիսկ եթէ իր ողորմութիւնը չխնդրենք, բայց ատիկա կը զի, նոյնիսկ եթէ իր ողորմութիւնը չխնդրենք, բայց ատիկա կը 
նշանակէ՞ թէ պէտք չէ խնդրենք իր ողորմութիւնը: Մենք գիտենք նշանակէ՞ թէ պէտք չէ խնդրենք իր ողորմութիւնը: Մենք գիտենք նշանակէ՞ թէ պէտք չէ խնդրենք իր ողորմութիւնը: Մենք գիտենք նշանակէ՞ թէ պէտք չէ խնդրենք իր ողորմութիւնը: Մենք գիտենք 
որ Աստուած ամենօրեայ դրութեամբ քաղցրութիւն կը ցուցաոր Աստուած ամենօրեայ դրութեամբ քաղցրութիւն կը ցուցաոր Աստուած ամենօրեայ դրութեամբ քաղցրութիւն կը ցուցաոր Աստուած ամենօրեայ դրութեամբ քաղցրութիւն կը ցուցա----
բերէ մեզի հանդէպ, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ պէտք չէ բերէ մեզի հանդէպ, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ պէտք չէ բերէ մեզի հանդէպ, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ պէտք չէ բերէ մեզի հանդէպ, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ պէտք չէ 
շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն մեզի հանդշնորհակալութիւն յայտնենք իրեն մեզի հանդշնորհակալութիւն յայտնենք իրեն մեզի հանդշնորհակալութիւն յայտնենք իրեն մեզի հանդէպ իր ցուցաբեէպ իր ցուցաբեէպ իր ցուցաբեէպ իր ցուցաբերած րած րած րած 
քաղցրութեան համար: Աստուած փառքի Աստուածն է. պէտք քաղցրութեան համար: Աստուած փառքի Աստուածն է. պէտք քաղցրութեան համար: Աստուած փառքի Աստուածն է. պէտք քաղցրութեան համար: Աստուած փառքի Աստուածն է. պէտք 
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չունի մեր փառաբանութեան, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ չունի մեր փառաբանութեան, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ չունի մեր փառաբանութեան, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ չունի մեր փառաբանութեան, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ 
պէտք չէ զայն փառաբանենք:պէտք չէ զայն փառաբանենք:պէտք չէ զայն փառաբանենք:պէտք չէ զայն փառաբանենք:    

դ) Չե՞ս կարծեր որ Տիրոջ հոգին կդ) Չե՞ս կարծեր որ Տիրոջ հոգին կդ) Չե՞ս կարծեր որ Տիրոջ հոգին կդ) Չե՞ս կարծեր որ Տիրոջ հոգին կ’’’’ուրախանայ երբ անձուրախանայ երբ անձուրախանայ երբ անձուրախանայ երբ անձ----
նապէս եւ բոլոր սուրբերուն միջոցաւ իրեն կը դիմենք կորսուած նապէս եւ բոլոր սուրբերուն միջոցաւ իրեն կը դիմենք կորսուած նապէս եւ բոլոր սուրբերուն միջոցաւ իրեն կը դիմենք կորսուած նապէս եւ բոլոր սուրբերուն միջոցաւ իրեն կը դիմենք կորսուած 
մարդմարդմարդմարդոց փրկութեան համար: Ինչո՞ւ կորսուածնեոց փրկութեան համար: Ինչո՞ւ կորսուածնեոց փրկութեան համար: Ինչո՞ւ կորսուածնեոց փրկութեան համար: Ինչո՞ւ կորսուածներուն փրկուրուն փրկուրուն փրկուրուն փրկու----
թեան համար առանձին դիմեմ Տիրոջթեան համար առանձին դիմեմ Տիրոջթեան համար առանձին դիմեմ Տիրոջթեան համար առանձին դիմեմ Տիրոջ,,,,    երբ սուրբերն ալ հետս երբ սուրբերն ալ հետս երբ սուրբերն ալ հետս երբ սուրբերն ալ հետս 
կրնան դիմել: Եւ արդեօք, պէ՞տք է մտածել որ մեղքով կորսուած կրնան դիմել: Եւ արդեօք, պէ՞տք է մտածել որ մեղքով կորսուած կրնան դիմել: Եւ արդեօք, պէ՞տք է մտածել որ մեղքով կորսուած կրնան դիմել: Եւ արդեօք, պէ՞տք է մտածել որ մեղքով կորսուած 
մարդիկը իրեմարդիկը իրեմարդիկը իրեմարդիկը իրե´́́́նք թող աղօթեն եւ իրենք թող աղօթեն եւ իրենք թող աղօթեն եւ իրենք թող աղօթեն եւ իրե´́́́նք թող ուղղակիօրէն նք թող ուղղակիօրէն նք թող ուղղակիօրէն նք թող ուղղակիօրէն 
դիմեն Տիրոջ: Բայց կ'աղօթե՞ն անոնք, կամ աղօթեդիմեն Տիրոջ: Բայց կ'աղօթե՞ն անոնք, կամ աղօթեդիմեն Տիրոջ: Բայց կ'աղօթե՞ն անոնք, կամ աղօթեդիմեն Տիրոջ: Բայց կ'աղօթե՞ն անոնք, կամ աղօթելու փափաք լու փափաք լու փափաք լու փափաք 
կ'ունենա՞ն եթէ երբեք կը սիրեն մեղքը եւ չեն հետաքրքրուած կ'ունենա՞ն եթէ երբեք կը սիրեն մեղքը եւ չեն հետաքրքրուած կ'ունենա՞ն եթէ երբեք կը սիրեն մեղքը եւ չեն հետաքրքրուած կ'ունենա՞ն եթէ երբեք կը սիրեն մեղքը եւ չեն հետաքրքրուած 
իրենց փրկութեամբ:իրենց փրկութեամբ:իրենց փրկութեամբ:իրենց փրկութեամբ:    

ե) Շատ անգամ Պօղոս առաքեալ հաւատացեալներէն կը ե) Շատ անգամ Պօղոս առաքեալ հաւատացեալներէն կը ե) Շատ անգամ Պօղոս առաքեալ հաւատացեալներէն կը ե) Շատ անգամ Պօղոս առաքեալ հաւատացեալներէն կը 
խնդրէր որ աղօթէին իրեն համար (Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսախնդրէր որ աղօթէին իրեն համար (Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսախնդրէր որ աղօթէին իրեն համար (Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսախնդրէր որ աղօթէին իրեն համար (Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսա----
ցիս 4.3: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս 13.18: Ա.Թեսաղոնիցիս 4.3: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս 13.18: Ա.Թեսաղոնիցիս 4.3: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս 13.18: Ա.Թեսաղոնիցիս 4.3: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս 13.18: Ա.Թեսաղոնի----
կեցիս 5.25): կեցիս 5.25): կեցիս 5.25): կեցիս 5.25): Առաքեալը չէ՞ր կրնար իր խնդրանքը ուղղակիօրէն Առաքեալը չէ՞ր կրնար իր խնդրանքը ուղղակիօրէն Առաքեալը չէ՞ր կրնար իր խնդրանքը ուղղակիօրէն Առաքեալը չէ՞ր կրնար իր խնդրանքը ուղղակիօրէն 
Տիրոջ ներկայացնել: Կրնաս մտածել որ այդ հաւատացեալները Տիրոջ ներկայացնել: Կրնաս մտածել որ այդ հաւատացեալները Տիրոջ ներկայացնել: Կրնաս մտածել որ այդ հաւատացեալները Տիրոջ ներկայացնել: Կրնաս մտածել որ այդ հաւատացեալները 
երկրի վրայ էին սակայն. ճիերկրի վրայ էին սակայն. ճիերկրի վրայ էին սակայն. ճիերկրի վրայ էին սակայն. ճի´́́́շդ ես, բայց հարցը երկրի վրայ շդ ես, բայց հարցը երկրի վրայ շդ ես, բայց հարցը երկրի վրայ շդ ես, բայց հարցը երկրի վրայ 
ապրող կամ երկինքի մէջ ապրող հաւատացեալներուն մասին ապրող կամ երկինքի մէջ ապրող հաւատացեալներուն մասին ապրող կամ երկինքի մէջ ապրող հաւատացեալներուն մասին ապրող կամ երկինքի մէջ ապրող հաւատացեալներուն մասին 
չէ: Հարցը ուղղակիօրէն Տիրոջմէ խնդրել կամ չխնդրելու մչէ: Հարցը ուղղակիօրէն Տիրոջմէ խնդրել կամ չխնդրելու մչէ: Հարցը ուղղակիօրէն Տիրոջմէ խնդրել կամ չխնդրելու մչէ: Հարցը ուղղակիօրէն Տիրոջմէ խնդրել կամ չխնդրելու մասին ասին ասին ասին 
է, չէ՞:է, չէ՞:է, չէ՞:է, չէ՞:    

    
6) 6) 6) 6) Նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՆայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՆայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՆայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ Քրիս----

տոսի անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կտոսի անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կտոսի անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կտոսի անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կ’’’’ընեն:ընեն:ընեն:ընեն:    
    
Ոեւէ խօսք ըսելէ առաջ, նախ պէտք է նկատի առնել որ Ոեւէ խօսք ըսելէ առաջ, նախ պէտք է նկատի առնել որ Ոեւէ խօսք ըսելէ առաջ, նախ պէտք է նկատի առնել որ Ոեւէ խօսք ըսելէ առաջ, նախ պէտք է նկատի առնել որ 

աղօթելը՝ բարեխօսութիւն ընել կը նշանակէ, իսկ երկրորդ, աղօթելը՝ բարեխօսութիւն ընել կը նշանակէ, իսկ երկրորդ, աղօթելը՝ բարեխօսութիւն ընել կը նշանակէ, իսկ երկրորդ, աղօթելը՝ բարեխօսութիւն ընել կը նշանակէ, իսկ երկրորդ, 
զգոզգոզգոզգո´́́́յշ պէտք է ըլլալ ըսելու թէ բարյշ պէտք է ըլլալ ըսելու թէ բարյշ պէտք է ըլլալ ըսելու թէ բարյշ պէտք է ըլլալ ըսելու թէ բարեխօսութեան վերաբերեալ եխօսութեան վերաբերեալ եխօսութեան վերաբերեալ եխօսութեան վերաբերեալ 
մէջբերուած որոշ օրինակներ Հին Կտակարանէն են: Այնքան մէջբերուած որոշ օրինակներ Հին Կտակարանէն են: Այնքան մէջբերուած որոշ օրինակներ Հին Կտակարանէն են: Այնքան մէջբերուած որոշ օրինակներ Հին Կտակարանէն են: Այնքան 
ատեն որ մէջբերուած օրինակները փրկութեան հետ առնչուատեն որ մէջբերուած օրինակները փրկութեան հետ առնչուատեն որ մէջբերուած օրինակները փրկութեան հետ առնչուատեն որ մէջբերուած օրինակները փրկութեան հետ առնչու----
թիւն չունին` անոնք կրնան յիշուիլ: Չմոռնանք նաեւթիւն չունին` անոնք կրնան յիշուիլ: Չմոռնանք նաեւթիւն չունին` անոնք կրնան յիշուիլ: Չմոռնանք նաեւթիւն չունին` անոնք կրնան յիշուիլ: Չմոռնանք նաեւ,,,,    որ որ որ որ 
բարեխօսութիւնը մերժողները երբ խօսին նիւթապէս հարուստ բարեխօսութիւնը մերժողները երբ խօսին նիւթապէս հարուստ բարեխօսութիւնը մերժողները երբ խօսին նիւթապէս հարուստ բարեխօսութիւնը մերժողները երբ խօսին նիւթապէս հարուստ 
ըլլալու մասին` իրեըլլալու մասին` իրեըլլալու մասին` իրեըլլալու մասին` իրե´́́́նք ալ Հնք ալ Հնք ալ Հնք ալ Հին Կտակարանէն վկայութիւններ ին Կտակարանէն վկայութիւններ ին Կտակարանէն վկայութիւններ ին Կտակարանէն վկայութիւններ 
կ'ընեն, եւկ'ընեն, եւկ'ընեն, եւկ'ընեն, եւ    կը յիշեն մանաւանդ Աբրահամին օրիկը յիշեն մանաւանդ Աբրահամին օրիկը յիշեն մանաւանդ Աբրահամին օրիկը յիշեն մանաւանդ Աբրահամին օրիննննաաաակը, պարզակը, պարզակը, պարզակը, պարզա----
պէս արդարացնելու համար իրենց դրամասիրութիւնը:պէս արդարացնելու համար իրենց դրամասիրութիւնը:պէս արդարացնելու համար իրենց դրամասիրութիւնը:պէս արդարացնելու համար իրենց դրամասիրութիւնը:    
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Քրիստոս Հին Կտակարանը չվերցուց, այլ պարզապէս Քրիստոս Հին Կտակարանը չվերցուց, այլ պարզապէս Քրիստոս Հին Կտակարանը չվերցուց, այլ պարզապէս Քրիստոս Հին Կտակարանը չվերցուց, այլ պարզապէս 
կենդանական զոհերու միջոցաւ մեղքերու թողութիւն ձեռք կենդանական զոհերու միջոցաւ մեղքերու թողութիւն ձեռք կենդանական զոհերու միջոցաւ մեղքերու թողութիւն ձեռք կենդանական զոհերու միջոցաւ մեղքերու թողութիւն ձեռք 
ձգելու, ինչպէս նաեւ` Օրէնքի գործձգելու, ինչպէս նաեւ` Օրէնքի գործձգելու, ինչպէս նաեւ` Օրէնքի գործձգելու, ինչպէս նաեւ` Օրէնքի գործադրութեամբ փրկութիւն ադրութեամբ փրկութիւն ադրութեամբ փրկութիւն ադրութեամբ փրկութիւն 
ձեռք ձգելու կարելիութիւնը վերցուց. ուստի, Հին Կտակարանէն ձեռք ձգելու կարելիութիւնը վերցուց. ուստի, Հին Կտակարանէն ձեռք ձգելու կարելիութիւնը վերցուց. ուստի, Հին Կտակարանէն ձեռք ձգելու կարելիութիւնը վերցուց. ուստի, Հին Կտակարանէն 
վկայակոչութիւն ընելը արգիլուած չէ: Բարեխօսութիւնը մերժող վկայակոչութիւն ընելը արգիլուած չէ: Բարեխօսութիւնը մերժող վկայակոչութիւն ընելը արգիլուած չէ: Բարեխօսութիւնը մերժող վկայակոչութիւն ընելը արգիլուած չէ: Բարեխօսութիւնը մերժող 
մարդիկ թող մէյ մը իրենք զիրենք քննեն ու տեսնեն թէ իրենց մարդիկ թող մէյ մը իրենք զիրենք քննեն ու տեսնեն թէ իրենց մարդիկ թող մէյ մը իրենք զիրենք քննեն ու տեսնեն թէ իրենց մարդիկ թող մէյ մը իրենք զիրենք քննեն ու տեսնեն թէ իրենց 
խօսքերուն ու քարոզներուն մէջ, իրենց գիրքերուն ու գրութիւնխօսքերուն ու քարոզներուն մէջ, իրենց գիրքերուն ու գրութիւնխօսքերուն ու քարոզներուն մէջ, իրենց գիրքերուն ու գրութիւնխօսքերուն ու քարոզներուն մէջ, իրենց գիրքերուն ու գրութիւն----
ներուն ներուն ներուն ներուն մէջ Հին Կտակարանեան քանի՞ մէջբերումներ ըրած են մէջ Հին Կտակարանեան քանի՞ մէջբերումներ ըրած են մէջ Հին Կտակարանեան քանի՞ մէջբերումներ ըրած են մէջ Հին Կտակարանեան քանի՞ մէջբերումներ ըրած են 
ու կ'ընեն:ու կ'ընեն:ու կ'ընեն:ու կ'ընեն:    

Հետեւաբար, բարեխօսութեան մասին խօսած կամ գրած Հետեւաբար, բարեխօսութեան մասին խօսած կամ գրած Հետեւաբար, բարեխօսութեան մասին խօսած կամ գրած Հետեւաբար, բարեխօսութեան մասին խօսած կամ գրած 
ատեն, կատարուած Հին Կտակարանեան ոեւէ մէջբերումի դէմ ատեն, կատարուած Հին Կտակարանեան ոեւէ մէջբերումի դէմ ատեն, կատարուած Հին Կտակարանեան ոեւէ մէջբերումի դէմ ատեն, կատարուած Հին Կտակարանեան ոեւէ մէջբերումի դէմ 
առարկութիւն ընելը` բոլորովին աւելորդ է:առարկութիւն ընելը` բոլորովին աւելորդ է:առարկութիւն ընելը` բոլորովին աւելորդ է:առարկութիւն ընելը` բոլորովին աւելորդ է:    

Հիմա եկէք նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ Հիմա եկէք նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ Հիմա եկէք նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ Հիմա եկէք նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    անձէն զատ ուրիշներ բարեխօսութիւն ըրա՞ծ են: անձէն զատ ուրիշներ բարեխօսութիւն ըրա՞ծ են: անձէն զատ ուրիշներ բարեխօսութիւն ըրա՞ծ են: անձէն զատ ուրիշներ բարեխօսութիւն ըրա՞ծ են: 
Իւրաքանչիւրէն լոկ մէկԻւրաքանչիւրէն լոկ մէկԻւրաքանչիւրէն լոկ մէկԻւրաքանչիւրէն լոկ մէկ----երկու օրինակներ.երկու օրինակներ.երկու օրինակներ.երկու օրինակներ.----    

(1) (1) (1) (1) Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նք եւս կը բարեխօսէ:նք եւս կը բարեխօսէ:նք եւս կը բարեխօսէ:նք եւս կը բարեխօսէ:    
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք որ կՄենք որ կՄենք որ կՄենք որ կ’’’’աղօթենք՝ չենք գիտեր աղօթենք՝ չենք գիտեր աղօթենք՝ չենք գիտեր աղօթենք՝ չենք գիտեր 

թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչպէս պէտք է աղօթել. բայց Սուրբ Հոգին ինք մեզի համար նչպէս պէտք է աղօթել. բայց Սուրբ Հոգին ինք մեզի համար նչպէս պէտք է աղօթել. բայց Սուրբ Հոգին ինք մեզի համար նչպէս պէտք է աղօթել. բայց Սուրբ Հոգին ինք մեզի համար 
կը բարեխօսէ անմռունչ հառկը բարեխօսէ անմռունչ հառկը բարեխօսէ անմռունչ հառկը բարեխօսէ անմռունչ հառաչանքներովաչանքներովաչանքներովաչանքներով»»»»    ((((Հռոմայեցիս 8. 26):Հռոմայեցիս 8. 26):Հռոմայեցիս 8. 26):Հռոմայեցիս 8. 26): 

««««Աստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ իԱստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ իԱստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ իԱստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ ի´́́́նչ կը խորհի նչ կը խորհի նչ կը խորհի նչ կը խորհի 
Սուրբ Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն Սուրբ Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն Սուրբ Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն Սուրբ Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն 
կը բարեխօսէ հաւատացեալներուն համարկը բարեխօսէ հաւատացեալներուն համարկը բարեխօսէ հաւատացեալներուն համարկը բարեխօսէ հաւատացեալներուն համար»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.27):Հռոմայեցիս 8.27):Հռոմայեցիս 8.27):Հռոմայեցիս 8.27):    

    
(2) (2) (2) (2) Մարգարէներ կը բարեխօսեն:Մարգարէներ կը բարեխօսեն:Մարգարէներ կը բարեխօսեն:Մարգարէներ կը բարեխօսեն:    
Երեմիա մարգարէին օրինակը: Երբ ՅուդԵրեմիա մարգարէին օրինակը: Երբ ՅուդԵրեմիա մարգարէին օրինակը: Երբ ՅուդԵրեմիա մարգարէին օրինակը: Երբ Յուդայի բնակիչները այի բնակիչները այի բնակիչները այի բնակիչները 

դաւ կը լարէին Երեմիա մարգարէին դէմ, մարգարէն աղօթեց դաւ կը լարէին Երեմիա մարգարէին դէմ, մարգարէն աղօթեց դաւ կը լարէին Երեմիա մարգարէին դէմ, մարգարէն աղօթեց դաւ կը լարէին Երեմիա մարգարէին դէմ, մարգարէն աղօթեց 
Աստուծոյ եւ ըսաւ. Աստուծոյ եւ ըսաւ. Աստուծոյ եւ ըսաւ. Աստուծոյ եւ ըսաւ. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, ինծի ականջ տուր..., յիշէվ Տէր, ինծի ականջ տուր..., յիշէվ Տէր, ինծի ականջ տուր..., յիշէվ Տէր, ինծի ականջ տուր..., յիշէ´ ´ ´ ´ թէ քու թէ քու թէ քու թէ քու 
առջեւդ կայնեցայ, որպէսզի անոնց համար ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ առջեւդ կայնեցայ, որպէսզի անոնց համար ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ առջեւդ կայնեցայ, որպէսզի անոնց համար ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ առջեւդ կայնեցայ, որպէսզի անոնց համար ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ 
ընեմ ու քու բարկութիւնդ անոնցմէ դարձնեմընեմ ու քու բարկութիւնդ անոնցմէ դարձնեմընեմ ու քու բարկութիւնդ անոնցմէ դարձնեմընեմ ու քու բարկութիւնդ անոնցմէ դարձնեմ»»»» ( ( ( (Երեմիա 18.20):Երեմիա 18.20):Երեմիա 18.20):Երեմիա 18.20):    

Մովսէս մարգարէին օրիՄովսէս մարգարէին օրիՄովսէս մարգարէին օրիՄովսէս մարգարէին օրինակը: Երբ Աստուած որոշեց նակը: Երբ Աստուած որոշեց նակը: Երբ Աստուած որոշեց նակը: Երբ Աստուած որոշեց 
Իսրայէլի ժողովուրդը փճացնել ոսկի հորթ մը պաշտած Իսրայէլի ժողովուրդը փճացնել ոսկի հորթ մը պաշտած Իսրայէլի ժողովուրդը փճացնել ոսկի հորթ մը պաշտած Իսրայէլի ժողովուրդը փճացնել ոսկի հորթ մը պաշտած 
ըլլալնուն համար, Մովսէս անոր դիմաց կեցաւ եւ ըսաւ. ըլլալնուն համար, Մովսէս անոր դիմաց կեցաւ եւ ըսաւ. ըլլալնուն համար, Մովսէս անոր դիմաց կեցաւ եւ ըսաւ. ըլլալնուն համար, Մովսէս անոր դիմաց կեցաւ եւ ըսաւ. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ վ վ վ 
Տէր, ինչո՞ւ քու բարկութիւնդ բորբոքի ժողովուրդիդ դէմ: Տէր, ինչո՞ւ քու բարկութիւնդ բորբոքի ժողովուրդիդ դէմ: Տէր, ինչո՞ւ քու բարկութիւնդ բորբոքի ժողովուրդիդ դէմ: Տէր, ինչո՞ւ քու բարկութիւնդ բորբոքի ժողովուրդիդ դէմ: 
ԴարձիԴարձիԴարձիԴարձի´́́́ր քու սաստիկ բարկութենէդ ու դադարէր քու սաստիկ բարկութենէդ ու դադարէր քու սաստիկ բարկութենէդ ու դադարէր քու սաստիկ բարկութենէդ ու դադարէ´ ´ ´ ´ այս չարիքը այս չարիքը այս չարիքը այս չարիքը 
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քու ժողովուրդիդ վրայ բքու ժողովուրդիդ վրայ բքու ժողովուրդիդ վրայ բքու ժողովուրդիդ վրայ բերելէերելէերելէերելէ»»»» ( ( ( (Ելից 32.11Ելից 32.11Ելից 32.11Ելից 32.11----12): 12): 12): 12): Երկու համար Երկու համար Երկու համար Երկու համար 
անդին կը կարդանք, թէ անդին կը կարդանք, թէ անդին կը կարդանք, թէ անդին կը կարդանք, թէ ««««Տէրը զղջաց այն չարիքին համար որ Տէրը զղջաց այն չարիքին համար որ Տէրը զղջաց այն չարիքին համար որ Տէրը զղջաց այն չարիքին համար որ 
ըսեր էր թէ իր ժողովուրդին պիտի ընէըսեր էր թէ իր ժողովուրդին պիտի ընէըսեր էր թէ իր ժողովուրդին պիտի ընէըսեր էր թէ իր ժողովուրդին պիտի ընէ»»»» ( ( ( (Ելից 32.14): Մովսէս Ելից 32.14): Մովսէս Ելից 32.14): Մովսէս Ելից 32.14): Մովսէս 
բարեխօսեց իր ազգի զաւակներուն համար, եւ իր բարեխօբարեխօսեց իր ազգի զաւակներուն համար, եւ իր բարեխօբարեխօսեց իր ազգի զաւակներուն համար, եւ իր բարեխօբարեխօսեց իր ազգի զաւակներուն համար, եւ իր բարեխօսուսուսուսու----
թիւնը պատասխանուեցաւ:թիւնը պատասխանուեցաւ:թիւնը պատասխանուեցաւ:թիւնը պատասխանուեցաւ:    

Առիթով մը երբ ժողովուրդը կը տրտնջԱռիթով մը երբ ժողովուրդը կը տրտնջԱռիթով մը երբ ժողովուրդը կը տրտնջԱռիթով մը երբ ժողովուրդը կը տրտնջար Աստուծոյ դէմ, ար Աստուծոյ դէմ, ար Աստուծոյ դէմ, ար Աստուծոյ դէմ, 
յանկարծ յանկարծ յանկարծ յանկարծ ««««Տիրոջ կրակը վառեցաւ անոնց մէջ եւ բանակին Տիրոջ կրակը վառեցաւ անոնց մէջ եւ բանակին Տիրոջ կրակը վառեցաւ անոնց մէջ եւ բանակին Տիրոջ կրակը վառեցաւ անոնց մէջ եւ բանակին 
ծայրերը եղողները կորսնցուցծայրերը եղողները կորսնցուցծայրերը եղողները կորսնցուցծայրերը եղողները կորսնցուց»:»:»:»:    Անմիջապէս Անմիջապէս Անմիջապէս Անմիջապէս ««««Մովսէս աղօթեց Մովսէս աղօթեց Մովսէս աղօթեց Մովսէս աղօթեց 
Տիրոջը եւ կրակը դադրեցաւՏիրոջը եւ կրակը դադրեցաւՏիրոջը եւ կրակը դադրեցաւՏիրոջը եւ կրակը դադրեցաւ»»»» ( ( ( (Թուոց 11.1Թուոց 11.1Թուոց 11.1Թուոց 11.1----2): 2): 2): 2): Ասիկա բարեխօԱսիկա բարեխօԱսիկա բարեխօԱսիկա բարեխօ----
սութիւն չի՞ սեպուիր:սութիւն չի՞ սեպուիր:սութիւն չի՞ սեպուիր:սութիւն չի՞ սեպուիր:    

Դանիէլ մարգարէն բարեխօսական երկա՜ր աղօթք մը ըրաւ Դանիէլ մարգարէն բարեխօսական երկա՜ր աղօթք մը ըրաւ Դանիէլ մարգարէն բարեխօսական երկա՜ր աղօթք մը ըրաւ Դանիէլ մարգարէն բարեխօսական երկա՜ր աղօթք մը ըրաւ 
իր ժողովուիր ժողովուիր ժողովուիր ժողովուրդի զաւակներուն համար (Դանիէլ 9.4րդի զաւակներուն համար (Դանիէլ 9.4րդի զաւակներուն համար (Դանիէլ 9.4րդի զաւակներուն համար (Դանիէլ 9.4----19):19):19):19):    

Եղիսէ մարգարէն աղօթեց Սունամացի կնոջ մը մեռած Եղիսէ մարգարէն աղօթեց Սունամացի կնոջ մը մեռած Եղիսէ մարգարէն աղօթեց Սունամացի կնոջ մը մեռած Եղիսէ մարգարէն աղօթեց Սունամացի կնոջ մը մեռած 
փոքրիկին վերակենդանացումին համար եւ իր աղօթքը փոքրիկին վերակենդանացումին համար եւ իր աղօթքը փոքրիկին վերակենդանացումին համար եւ իր աղօթքը փոքրիկին վերակենդանացումին համար եւ իր աղօթքը 
պատասխանուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 4.33պատասխանուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 4.33պատասխանուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 4.33պատասխանուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 4.33----37):37):37):37):    

Երբ Եզեկիա թագաւորը հիւանդացաւ, արտասուալից կերԵրբ Եզեկիա թագաւորը հիւանդացաւ, արտասուալից կերԵրբ Եզեկիա թագաւորը հիւանդացաւ, արտասուալից կերԵրբ Եզեկիա թագաւորը հիւանդացաւ, արտասուալից կեր----
պով աղօթեց եւ Տիրոջ գթութիւնը հայցեց: Ապով աղօթեց եւ Տիրոջ գթութիւնը հայցեց: Ապով աղօթեց եւ Տիրոջ գթութիւնը հայցեց: Ապով աղօթեց եւ Տիրոջ գթութիւնը հայցեց: Աստուած Եսայի ստուած Եսայի ստուած Եսայի ստուած Եսայի 
մարգարէին միջոցաւ պատգամ ղրկեց անոր ու յայտնեց թէ մարգարէին միջոցաւ պատգամ ղրկեց անոր ու յայտնեց թէ մարգարէին միջոցաւ պատգամ ղրկեց անոր ու յայտնեց թէ մարգարէին միջոցաւ պատգամ ղրկեց անոր ու յայտնեց թէ 
պիտի բժշկուի (Դ.Թագաւորաց 20.1պիտի բժշկուի (Դ.Թագաւորաց 20.1պիտի բժշկուի (Դ.Թագաւորաց 20.1պիտի բժշկուի (Դ.Թագաւորաց 20.1----11):11):11):11):    

    
(3) (3) (3) (3) Քահանաներ կը բարեխօսեն:Քահանաներ կը բարեխօսեն:Քահանաներ կը բարեխօսեն:Քահանաներ կը բարեխօսեն:    
Եզրաս քահանան արցունքով աղօթեց իր ժողովուրդին Եզրաս քահանան արցունքով աղօթեց իր ժողովուրդին Եզրաս քահանան արցունքով աղօթեց իր ժողովուրդին Եզրաս քահանան արցունքով աղօթեց իր ժողովուրդին 

սխալ ընթացքին համար (Եզրաս 10.1):սխալ ընթացքին համար (Եզրաս 10.1):սխալ ընթացքին համար (Եզրաս 10.1):սխալ ընթացքին համար (Եզրաս 10.1):    
Ղեւտացի քահանաներ աղօթեցին ժողովուրդին համար եւ Ղեւտացի քահանաներ աղօթեցին ժողովուրդին համար եւ Ղեւտացի քահանաներ աղօթեցին ժողովուրդին համար եւ Ղեւտացի քահանաներ աղօթեցին ժողովուրդին համար եւ 

««««անոնց աղօթքը Աստուծոյ սուրբ բնակարանը՝ երկինք հասաւանոնց աղօթքը Աստուծոյ սուրբ բնակարանը՝ երկինք հասաւանոնց աղօթքը Աստուծոյ սուրբ բնակարանը՝ երկինք հասաւանոնց աղօթքը Աստուծոյ սուրբ բնակարանը՝ երկինք հասաւ»»»»    
((((Բ.ՄնացորԲ.ՄնացորԲ.ՄնացորԲ.Մնացորդաց 30.27):դաց 30.27):դաց 30.27):դաց 30.27):    

Հին Կտակարանին մէջ, քահանաներ միջնորդներ էին ԱսՀին Կտակարանին մէջ, քահանաներ միջնորդներ էին ԱսՀին Կտակարանին մէջ, քահանաներ միջնորդներ էին ԱսՀին Կտակարանին մէջ, քահանաներ միջնորդներ էին Աս----
տուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: Ժողովուրդէն մեղքերու քաւուտուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: Ժողովուրդէն մեղքերու քաւուտուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: Ժողովուրդէն մեղքերու քաւուտուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: Ժողովուրդէն մեղքերու քաւու----
թեան կարիքը ունեցողներ, իրենց զոհերը կը ներկայացնէին թեան կարիքը ունեցողներ, իրենց զոհերը կը ներկայացնէին թեան կարիքը ունեցողներ, իրենց զոհերը կը ներկայացնէին թեան կարիքը ունեցողներ, իրենց զոհերը կը ներկայացնէին 
քահանաներուն, եւ անոնց քահանաներուն, եւ անոնց քահանաներուն, եւ անոնց քահանաներուն, եւ անոնց միջոցաւ քաւութիւն կ'ըլլար իրենց միջոցաւ քաւութիւն կ'ըլլար իրենց միջոցաւ քաւութիւն կ'ըլլար իրենց միջոցաւ քաւութիւն կ'ըլլար իրենց 
համար. համար. համար. համար. ««««Քահանան անոնց համար քաւութիւն ընէ, որպէսզի Քահանան անոնց համար քաւութիւն ընէ, որպէսզի Քահանան անոնց համար քաւութիւն ընէ, որպէսզի Քահանան անոնց համար քաւութիւն ընէ, որպէսզի 
անոնց թողութիւն ըլլայանոնց թողութիւն ըլլայանոնց թողութիւն ըլլայանոնց թողութիւն ըլլայ»»»» ( ( ( (Ղեւտացւոց 4.20,26,31,35):Ղեւտացւոց 4.20,26,31,35):Ղեւտացւոց 4.20,26,31,35):Ղեւտացւոց 4.20,26,31,35):    
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(4) (4) (4) (4) Թագաւորներ կը բարեխօսեն:Թագաւորներ կը բարեխօսեն:Թագաւորներ կը բարեխօսեն:Թագաւորներ կը բարեխօսեն:    
Յովաքազ թագաւոր աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար Յովաքազ թագաւոր աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար Յովաքազ թագաւոր աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար Յովաքազ թագաւոր աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար 

եւ եւ եւ եւ ««««Տէրը անոր մտիկ ըրաւՏէրը անոր մտիկ ըրաւՏէրը անոր մտիկ ըրաւՏէրը անոր մտիկ ըրաւ»»»»    ((((Դ.Թագաւորաց 13.4Դ.Թագաւորաց 13.4Դ.Թագաւորաց 13.4Դ.Թագաւորաց 13.4):):):):    
Սողոմոն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ ԱստՍողոմոն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ ԱստՍողոմոն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ ԱստՍողոմոն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ Աստ----

ուած պատասխանեց անոր աղօթքին (Բ.Մնացորդաց 6.12ուած պատասխանեց անոր աղօթքին (Բ.Մնացորդաց 6.12ուած պատասխանեց անոր աղօթքին (Բ.Մնացորդաց 6.12ուած պատասխանեց անոր աղօթքին (Բ.Մնացորդաց 6.12----42, 42, 42, 42, 
7.12):7.12):7.12):7.12):    

Եզեկիա թագաւոր աղօթեց եւ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը Եզեկիա թագաւոր աղօթեց եւ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը Եզեկիա թագաւոր աղօթեց եւ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը Եզեկիա թագաւոր աղօթեց եւ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը 
խնդրեց ընդդէմ Ասորեստանցիներուն եւ Աստուած պատասխնդրեց ընդդէմ Ասորեստանցիներուն եւ Աստուած պատասխնդրեց ընդդէմ Ասորեստանցիներուն եւ Աստուած պատասխնդրեց ընդդէմ Ասորեստանցիներուն եւ Աստուած պատաս----
խանեց անոր աղօթքին (Դ.Թագաւորաց 19.15խանեց անոր աղօթքին (Դ.Թագաւորաց 19.15խանեց անոր աղօթքին (Դ.Թագաւորաց 19.15խանեց անոր աղօթքին (Դ.Թագաւորաց 19.15----20: 20: 20: 20: Բ.ՄնացԲ.ՄնացԲ.ՄնացԲ.Մնացորդաց որդաց որդաց որդաց 
32.2032.2032.2032.20----22):22):22):22):    

    
(5) (5) (5) (5) Նահապետներ կը բարեխօսեն:Նահապետներ կը բարեխօսեն:Նահապետներ կը բարեխօսեն:Նահապետներ կը բարեխօսեն:    
Աբրահամ բարեխօսեց Սոդոմի համար (Ծննդոց 18.23Աբրահամ բարեխօսեց Սոդոմի համար (Ծննդոց 18.23Աբրահամ բարեխօսեց Սոդոմի համար (Ծննդոց 18.23Աբրահամ բարեխօսեց Սոդոմի համար (Ծննդոց 18.23----33): 33): 33): 33): 

Ղովտին, իր կնոջ եւ իրենց երկու աղջիկներուն ազատումը Ղովտին, իր կնոջ եւ իրենց երկու աղջիկներուն ազատումը Ղովտին, իր կնոջ եւ իրենց երկու աղջիկներուն ազատումը Ղովտին, իր կնոջ եւ իրենց երկու աղջիկներուն ազատումը 
Սոդոմի կործանումէն, Աբրահամի բարեխօսութեան արդիւնքն Սոդոմի կործանումէն, Աբրահամի բարեխօսութեան արդիւնքն Սոդոմի կործանումէն, Աբրահամի բարեխօսութեան արդիւնքն Սոդոմի կործանումէն, Աբրահամի բարեխօսութեան արդիւնքն 
էր:էր:էր:էր:    

Աբրահամ աղօթեց Աբիմելէքի համար եւ Աբրահամ աղօթեց Աբիմելէքի համար եւ Աբրահամ աղօթեց Աբիմելէքի համար եւ Աբրահամ աղօթեց Աբիմելէքի համար եւ ««««Աստուած բժշկեց Աստուած բժշկեց Աստուած բժշկեց Աստուած բժշկեց 
ԱԱԱԱբիմելէքըբիմելէքըբիմելէքըբիմելէքը»»»» ( ( ( (Ծննդոց 20.17):Ծննդոց 20.17):Ծննդոց 20.17):Ծննդոց 20.17):    

    
(6) (6) (6) (6) Դատաւորներ կը բարեխօսեն:Դատաւորներ կը բարեխօսեն:Դատաւորներ կը բարեխօսեն:Դատաւորներ կը բարեխօսեն:    
Գեդէօն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ Տէրը Գեդէօն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ Տէրը Գեդէօն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ Տէրը Գեդէօն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ Տէրը 

անոր միջոցաւ պարտութեան մատնեց Մադիանացիները անոր միջոցաւ պարտութեան մատնեց Մադիանացիները անոր միջոցաւ պարտութեան մատնեց Մադիանացիները անոր միջոցաւ պարտութեան մատնեց Մադիանացիները 
((((Դատաւորաց 6.13 եւ 7Դատաւորաց 6.13 եւ 7Դատաւորաց 6.13 եւ 7Դատաւորաց 6.13 եւ 7----8 8 8 8 գլուխներ):գլուխներ):գլուխներ):գլուխներ):    

Սամուէլ ոՍամուէլ ոՍամուէլ ոՍամուէլ ո´́́́չ միայն աղօթեց իր ժողովուրդին համար, այլեւ չ միայն աղօթեց իր ժողովուրդին համար, այլեւ չ միայն աղօթեց իր ժողովուրդին համար, այլեւ չ միայն աղօթեց իր ժողովուրդին համար, այլեւ 
աղօթաղօթաղօթաղօթքը դադրեցնելը քը դադրեցնելը քը դադրեցնելը քը դադրեցնելը մեղք սեպեց. մեղք սեպեց. մեղք սեպեց. մեղք սեպեց. ««««Քա՜ւ լիցի որ Տիրոջ դէմ մեղք Քա՜ւ լիցի որ Տիրոջ դէմ մեղք Քա՜ւ լիցի որ Տիրոջ դէմ մեղք Քա՜ւ լիցի որ Տիրոջ դէմ մեղք 
գործեմ, ձեզի համար աղօթք ընելէ ետ կենալովգործեմ, ձեզի համար աղօթք ընելէ ետ կենալովգործեմ, ձեզի համար աղօթք ընելէ ետ կենալովգործեմ, ձեզի համար աղօթք ընելէ ետ կենալով»»»» ( ( ( (Ա.Թագաւորաց Ա.Թագաւորաց Ա.Թագաւորաց Ա.Թագաւորաց 
12.23):12.23):12.23):12.23):    

    
(7) (7) (7) (7) Արդար մարդիկ կը բարեխօսեն:Արդար մարդիկ կը բարեխօսեն:Արդար մարդիկ կը բարեխօսեն:Արդար մարդիկ կը բարեխօսեն:    
Յոբ աղօթեց իր երեք բարեկամներուն համար եւ Յոբ աղօթեց իր երեք բարեկամներուն համար եւ Յոբ աղօթեց իր երեք բարեկամներուն համար եւ Յոբ աղօթեց իր երեք բարեկամներուն համար եւ ««««Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 

Յոբին աղօթքը ընդունեցՅոբին աղօթքը ընդունեցՅոբին աղօթքը ընդունեցՅոբին աղօթքը ընդունեց»»»» ( ( ( (Յոբ 42.8Յոբ 42.8Յոբ 42.8Յոբ 42.8----9):9):9):9):    
Յակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կՅակոբոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեր մեղքերՁեր մեղքերՁեր մեղքերՁեր մեղքերը իրարու խոստոը իրարու խոստոը իրարու խոստոը իրարու խոստո----

վանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. վանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. վանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. վանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք. 
որովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կորովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կորովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կորովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’’’’օգնէօգնէօգնէօգնէ»»»»    
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((((Յակոբոս 5.16): Յակոբոս առաքեալ արդար մարդոց աղօթքը Յակոբոս 5.16): Յակոբոս առաքեալ արդար մարդոց աղօթքը Յակոբոս 5.16): Յակոբոս առաքեալ արդար մարդոց աղօթքը Յակոբոս 5.16): Յակոբոս առաքեալ արդար մարդոց աղօթքը 
խնդրելու կոչ կխնդրելու կոչ կխնդրելու կոչ կխնդրելու կոչ կ’’’’ուղղէ. անոնց ուղղէ. անոնց ուղղէ. անոնց ուղղէ. անոնց աղօթքը աղօթքը աղօթքը աղօթքը խնդրելը` անոնց բարեխնդրելը` անոնց բարեխնդրելը` անոնց բարեխնդրելը` անոնց բարե----
խօսուխօսուխօսուխօսութիւնը խնդրել է:թիւնը խնդրել է:թիւնը խնդրել է:թիւնը խնդրել է:    

ՊետրՊետրՊետրՊետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած արդարնեոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած արդարնեոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած արդարնեոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած արդարնե----
րուն աղօթքը կը լսէ (Ա.Պետրոս 3.12):րուն աղօթքը կը լսէ (Ա.Պետրոս 3.12):րուն աղօթքը կը լսէ (Ա.Պետրոս 3.12):րուն աղօթքը կը լսէ (Ա.Պետրոս 3.12):    

Սողոմոն կը վկայէ թէ ուղիղներուն աղօթքը Աստուծոյ մօտ Սողոմոն կը վկայէ թէ ուղիղներուն աղօթքը Աստուծոյ մօտ Սողոմոն կը վկայէ թէ ուղիղներուն աղօթքը Աստուծոյ մօտ Սողոմոն կը վկայէ թէ ուղիղներուն աղօթքը Աստուծոյ մօտ 
ընդունելի է (Առակաց 15.8):ընդունելի է (Առակաց 15.8):ընդունելի է (Առակաց 15.8):ընդունելի է (Առակաց 15.8):    

    
(8) (8) (8) (8) Առաքեալներ կը բարեխօսեն:Առաքեալներ կը բարեխօսեն:Առաքեալներ կը բարեխօսեն:Առաքեալներ կը բարեխօսեն:    
Առաքեալները աղօթեցին դարձի եկած Սամարացիներուն Առաքեալները աղօթեցին դարձի եկած Սամարացիներուն Առաքեալները աղօթեցին դարձի եկած Սամարացիներուն Առաքեալները աղօթեցին դարձի եկած Սամարացիներուն 

համար եւ համար եւ համար եւ համար եւ Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը պատասխանեպատասխանեպատասխանեպատասխանեց անոնց աղօթքին (Գործք 8.14ց անոնց աղօթքին (Գործք 8.14ց անոնց աղօթքին (Գործք 8.14ց անոնց աղօթքին (Գործք 8.14----
17):17):17):17):    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’աղօթէ Եփեսոսի հաւատացեալներուն աղօթէ Եփեսոսի հաւատացեալներուն աղօթէ Եփեսոսի հաւատացեալներուն աղօթէ Եփեսոսի հաւատացեալներուն 
համար (Եփեսացիս 1.16), Փիլիպպէի հաւատացեալներուն հահամար (Եփեսացիս 1.16), Փիլիպպէի հաւատացեալներուն հահամար (Եփեսացիս 1.16), Փիլիպպէի հաւատացեալներուն հահամար (Եփեսացիս 1.16), Փիլիպպէի հաւատացեալներուն հա----
մար (Փիլիպպեցիս 1.4), Կողոսայի հաւատացեալներուն համար մար (Փիլիպպեցիս 1.4), Կողոսայի հաւատացեալներուն համար մար (Փիլիպպեցիս 1.4), Կողոսայի հաւատացեալներուն համար մար (Փիլիպպեցիս 1.4), Կողոսայի հաւատացեալներուն համար 
((((Կողոսացիս 1.3), Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներուն համար Կողոսացիս 1.3), Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներուն համար Կողոսացիս 1.3), Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներուն համար Կողոսացիս 1.3), Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներուն համար 
((((Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.11), .11), .11), .11), Իսրայէլի ժողովուրդին դարձին ու Իսրայէլի ժողովուրդին դարձին ու Իսրայէլի ժողովուրդին դարձին ու Իսրայէլի ժողովուրդին դարձին ու 
փրկութեան համար (Հռոմայեցիս 10.1):փրկութեան համար (Հռոմայեցիս 10.1):փրկութեան համար (Հռոմայեցիս 10.1):փրկութեան համար (Հռոմայեցիս 10.1):    

    
(9) (9) (9) (9) Պարզ հաւատացեալներ կը բարեխօսեն:Պարզ հաւատացեալներ կը բարեխօսեն:Պարզ հաւատացեալներ կը բարեխօսեն:Պարզ հաւատացեալներ կը բարեխօսեն:    
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աղօթեցէք նաեւ ինծի համար, Աղօթեցէք նաեւ ինծի համար, Աղօթեցէք նաեւ ինծի համար, Աղօթեցէք նաեւ ինծի համար, 

որպէսզի Աստուած օգնէ ինծի՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենամ որպէսզի Աստուած օգնէ ինծի՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենամ որպէսզի Աստուած օգնէ ինծի՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենամ որպէսզի Աստուած օգնէ ինծի՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենամ 
համարձակօրէն պարզել Աւետարանին ծածուկ խորհուհամարձակօրէն պարզել Աւետարանին ծածուկ խորհուհամարձակօրէն պարզել Աւետարանին ծածուկ խորհուհամարձակօրէն պարզել Աւետարանին ծածուկ խորհուրդըրդըրդըրդը»»»»    
((((Եփեսացիս 6.19: ՏեԵփեսացիս 6.19: ՏեԵփեսացիս 6.19: ՏեԵփեսացիս 6.19: Տե´́́́ս նաեւ` Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսացիս 4.3: ս նաեւ` Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսացիս 4.3: ս նաեւ` Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսացիս 4.3: ս նաեւ` Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսացիս 4.3: 
Ա.Թեսաղոնիկեցիս 5.25: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս Ա.Թեսաղոնիկեցիս 5.25: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս Ա.Թեսաղոնիկեցիս 5.25: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս Ա.Թեսաղոնիկեցիս 5.25: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս 
13.18): 13.18): 13.18): 13.18): Եթէ երբեք Պօղոսի նման սուրբ մարդիկ պարզ հաւաԵթէ երբեք Պօղոսի նման սուրբ մարդիկ պարզ հաւաԵթէ երբեք Պօղոսի նման սուրբ մարդիկ պարզ հաւաԵթէ երբեք Պօղոսի նման սուրբ մարդիկ պարզ հաւա----
տացեալներու աղօթքը կը խնդրեն, պարզ հաւատացեալներ տացեալներու աղօթքը կը խնդրեն, պարզ հաւատացեալներ տացեալներու աղօթքը կը խնդրեն, պարզ հաւատացեալներ տացեալներու աղօթքը կը խնդրեն, պարզ հաւատացեալներ 
ինչո՞ւ չխնդրեն սուրբերու աղօթքը:ինչո՞ւ չխնդրեն սուրբերու աղօթքը:ինչո՞ւ չխնդրեն սուրբերու աղօթքը:ինչո՞ւ չխնդրեն սուրբերու աղօթքը:    

ՀաւՀաւՀաւՀաւատացեալներ աղօթեցին Պետրոսի բանտէն ազատաատացեալներ աղօթեցին Պետրոսի բանտէն ազատաատացեալներ աղօթեցին Պետրոսի բանտէն ազատաատացեալներ աղօթեցին Պետրոսի բանտէն ազատա----
գրութեան համար եւ Տէրը իր հրեշտակին միջոցաւ եկաւ եւ գրութեան համար եւ Տէրը իր հրեշտակին միջոցաւ եկաւ եւ գրութեան համար եւ Տէրը իր հրեշտակին միջոցաւ եկաւ եւ գրութեան համար եւ Տէրը իր հրեշտակին միջոցաւ եկաւ եւ 
ազատեց Պետրոսը (Գործք 12.5ազատեց Պետրոսը (Գործք 12.5ազատեց Պետրոսը (Գործք 12.5ազատեց Պետրոսը (Գործք 12.5----8):8):8):8):    

    
(10) (10) (10) (10) Կառավարիչ մարդիկ կը բարեխօսեն:Կառավարիչ մարդիկ կը բարեխօսեն:Կառավարիչ մարդիկ կը բարեխօսեն:Կառավարիչ մարդիկ կը բարեխօսեն:    
Նեհեմիա կառավարիչ աղօթեց Երուսաղէմի եւ ԵրուսաՆեհեմիա կառավարիչ աղօթեց Երուսաղէմի եւ ԵրուսաՆեհեմիա կառավարիչ աղօթեց Երուսաղէմի եւ ԵրուսաՆեհեմիա կառավարիչ աղօթեց Երուսաղէմի եւ Երուսաղէղէղէղէ----

մի բնակիչներուն համար (Նեհեմիա 1.4մի բնակիչներուն համար (Նեհեմիա 1.4մի բնակիչներուն համար (Նեհեմիա 1.4մի բնակիչներուն համար (Նեհեմիա 1.4----11):11):11):11):    
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(11) (11) (11) (11) ՀՀՀՀրեշտակներ կը բարեխօսեն:րեշտակներ կը բարեխօսեն:րեշտակներ կը բարեխօսեն:րեշտակներ կը բարեխօսեն:    
Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս 

Սատանան Սատանան Սատանան Սատանան ««««գիշերգիշերգիշերգիշեր----ցերեկ Աստուծոյ դիմաց չարախօսութիւնցերեկ Աստուծոյ դիմաց չարախօսութիւնցերեկ Աստուծոյ դիմաց չարախօսութիւնցերեկ Աստուծոյ դիմաց չարախօսութիւն»»»»    
կկկկ’’’’ընէ հաւատացեալներուն դէմ (Յայտնութիւն 12.10): Եթէ երբեք ընէ հաւատացեալներուն դէմ (Յայտնութիւն 12.10): Եթէ երբեք ընէ հաւատացեալներուն դէմ (Յայտնութիւն 12.10): Եթէ երբեք ընէ հաւատացեալներուն դէմ (Յայտնութիւն 12.10): Եթէ երբեք 
անկեալ քերովբէն՝ Սատանան կրնայ չարախօսել հաւատացանկեալ քերովբէն՝ Սատանան կրնայ չարախօսել հաւատացանկեալ քերովբէն՝ Սատանան կրնայ չարախօսել հաւատացանկեալ քերովբէն՝ Սատանան կրնայ չարախօսել հաւատաց----
եալներուն համար, ինչո՞ւ համար եալներուն համար, ինչո՞ւ համար եալներուն համար, ինչո՞ւ համար եալներուն համար, ինչո՞ւ համար բարի հրեշտակները պիտի բարի հրեշտակները պիտի բարի հրեշտակները պիտի բարի հրեշտակները պիտի 
չկարենան բարեխօսել: Ինչո՞ւ ինկած հրեշտակը պիտի կարեչկարենան բարեխօսել: Ինչո՞ւ ինկած հրեշտակը պիտի կարեչկարենան բարեխօսել: Ինչո՞ւ ինկած հրեշտակը պիտի կարեչկարենան բարեխօսել: Ինչո՞ւ ինկած հրեշտակը պիտի կարե----
նայ չարախօսել, իսկ հաստատ մնացածները պիտի չկարենան նայ չարախօսել, իսկ հաստատ մնացածները պիտի չկարենան նայ չարախօսել, իսկ հաստատ մնացածները պիտի չկարենան նայ չարախօսել, իսկ հաստատ մնացածները պիտի չկարենան 
բարեխօսել:բարեխօսել:բարեխօսել:բարեխօսել:    

Հրեշտակ մը բարեխօսելով Երուսաղէմ քաղաքին համար՝ Հրեշտակ մը բարեխօսելով Երուսաղէմ քաղաքին համար՝ Հրեշտակ մը բարեխօսելով Երուսաղէմ քաղաքին համար՝ Հրեշտակ մը բարեխօսելով Երուսաղէմ քաղաքին համար՝ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ զօրքերու Տէր, մինչեւ ե՞րբ պիտի չողորմիս Երուսավ զօրքերու Տէր, մինչեւ ե՞րբ պիտի չողորմիս Երուսավ զօրքերու Տէր, մինչեւ ե՞րբ պիտի չողորմիս Երուսավ զօրքերու Տէր, մինչեւ ե՞րբ պիտի չողորմիս Երուսա----
ղէմի եւ Յուդաղէմի եւ Յուդաղէմի եւ Յուդաղէմի եւ Յուդայի քաղաքներուն, որոնց եօթանասուն տարիէ ի յի քաղաքներուն, որոնց եօթանասուն տարիէ ի յի քաղաքներուն, որոնց եօթանասուն տարիէ ի յի քաղաքներուն, որոնց եօթանասուն տարիէ ի 
վեր բարկացած եսվեր բարկացած եսվեր բարկացած եսվեր բարկացած ես»»»»    ((((Զաքարիա 1.12): Յաջորդող համարը կԶաքարիա 1.12): Յաջորդող համարը կԶաքարիա 1.12): Յաջորդող համարը կԶաքարիա 1.12): Յաջորդող համարը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Տէրը ինծի հետ խօսող հրեշտակին բարի ու մխիթարական Տէրը ինծի հետ խօսող հրեշտակին բարի ու մխիթարական Տէրը ինծի հետ խօսող հրեշտակին բարի ու մխիթարական Տէրը ինծի հետ խօսող հրեշտակին բարի ու մխիթարական 
խօսքերով պատասխան տուաւխօսքերով պատասխան տուաւխօսքերով պատասխան տուաւխօսքերով պատասխան տուաւ»»»» ( ( ( (Զաքարիա 1.13): Զաքարիա Զաքարիա 1.13): Զաքարիա Զաքարիա 1.13): Զաքարիա Զաքարիա 1.13): Զաքարիա 
մարգարէն կը վկայէ, որ Աստուած քաղցրութեամբ, եւ մարգարէն կը վկայէ, որ Աստուած քաղցրութեամբ, եւ մարգարէն կը վկայէ, որ Աստուած քաղցրութեամբ, եւ մարգարէն կը վկայէ, որ Աստուած քաղցրութեամբ, եւ ««««բարի ու բարի ու բարի ու բարի ու 
մխիթմխիթմխիթմխիթարական խօսքերովարական խօսքերովարական խօսքերովարական խօսքերով»»»»    պատասխանեց հրեշտակին բարեպատասխանեց հրեշտակին բարեպատասխանեց հրեշտակին բարեպատասխանեց հրեշտակին բարե----
խօսութեան: Ասիկա կենդանի ապացոյց մը չէ՞ որ Աստուած կը խօսութեան: Ասիկա կենդանի ապացոյց մը չէ՞ որ Աստուած կը խօսութեան: Ասիկա կենդանի ապացոյց մը չէ՞ որ Աստուած կը խօսութեան: Ասիկա կենդանի ապացոյց մը չէ՞ որ Աստուած կը 
պատասխանէ իր հրեշտակներուն բարեխօսութեան:պատասխանէ իր հրեշտակներուն բարեխօսութեան:պատասխանէ իր հրեշտակներուն բարեխօսութեան:պատասխանէ իր հրեշտակներուն բարեխօսութեան:    

Յովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ուրիշ հրեշտակ մըն ալ, որ Ուրիշ հրեշտակ մըն ալ, որ Ուրիշ հրեշտակ մըն ալ, որ Ուրիշ հրեշտակ մըն ալ, որ 
ձեռքին ոսկի խնկաման մը ունէր, եկաւ եւ կեցաւ զոհասեղանին ձեռքին ոսկի խնկաման մը ունէր, եկաւ եւ կեցաւ զոհասեղանին ձեռքին ոսկի խնկաման մը ունէր, եկաւ եւ կեցաւ զոհասեղանին ձեռքին ոսկի խնկաման մը ունէր, եկաւ եւ կեցաւ զոհասեղանին 
մօտ: Անոր մօտ: Անոր մօտ: Անոր մօտ: Անոր առատ խունկ տրուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ առատ խունկ տրուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ առատ խունկ տրուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ առատ խունկ տրուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ 
ընտրեալներուն աղօթքները մատուցանէ ոսկեղէն զոհասեընտրեալներուն աղօթքները մատուցանէ ոսկեղէն զոհասեընտրեալներուն աղօթքները մատուցանէ ոսկեղէն զոհասեընտրեալներուն աղօթքները մատուցանէ ոսկեղէն զոհասե----
ղանին վրայ, որ կը գտնուի գահին դիմաց: Եւ խունկին ծուխը որ ղանին վրայ, որ կը գտնուի գահին դիմաց: Եւ խունկին ծուխը որ ղանին վրայ, որ կը գտնուի գահին դիմաց: Եւ խունկին ծուխը որ ղանին վրայ, որ կը գտնուի գահին դիմաց: Եւ խունկին ծուխը որ 
Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքն է հրեշտակին ձեռքէն Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքն է հրեշտակին ձեռքէն Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքն է հրեշտակին ձեռքէն Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքն է հրեշտակին ձեռքէն 
բարձրացաւ Աստուծոյ առջեւբարձրացաւ Աստուծոյ առջեւբարձրացաւ Աստուծոյ առջեւբարձրացաւ Աստուծոյ առջեւ»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 8.3Յայտնութիւն 8.3Յայտնութիւն 8.3Յայտնութիւն 8.3----4): 4): 4): 4): Յիշեալ Յիշեալ Յիշեալ Յիշեալ 
համարներհամարներհամարներհամարներուն մէջ, երկու անգամ կը հաստատուի թէ Աստուծոյ ուն մէջ, երկու անգամ կը հաստատուի թէ Աստուծոյ ուն մէջ, երկու անգամ կը հաստատուի թէ Աստուծոյ ուն մէջ, երկու անգամ կը հաստատուի թէ Աստուծոյ 
ընտրեալներուն աղօթքները հրեշտակին ձեռքով բարձրացան ընտրեալներուն աղօթքները հրեշտակին ձեռքով բարձրացան ընտրեալներուն աղօթքները հրեշտակին ձեռքով բարձրացան ընտրեալներուն աղօթքները հրեշտակին ձեռքով բարձրացան 
Աստուծոյ առջեւ: Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք երբ կԱստուծոյ առջեւ: Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք երբ կԱստուծոյ առջեւ: Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք երբ կԱստուծոյ առջեւ: Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք երբ կ’’’’ըսենք, որ ըսենք, որ ըսենք, որ ըսենք, որ 
հրեշտակը Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքը բարձրացուց հրեշտակը Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքը բարձրացուց հրեշտակը Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքը բարձրացուց հրեշտակը Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքը բարձրացուց 
Աստուծոյ առջեւ: Մէկու մը աղօթքը բարձրացնել Աստուծոյ Աստուծոյ առջեւ: Մէկու մը աղօթքը բարձրացնել Աստուծոյ Աստուծոյ առջեւ: Մէկու մը աղօթքը բարձրացնել Աստուծոյ Աստուծոյ առջեւ: Մէկու մը աղօթքը բարձրացնել Աստուծոյ 
առջեառջեառջեառջեւ, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ բարեխօսել անոր համար ւ, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ բարեխօսել անոր համար ւ, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ բարեխօսել անոր համար ւ, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ բարեխօսել անոր համար 
եւ խնդրել Աստուծմէ որ պատասխանէ անոր աղօթքին:եւ խնդրել Աստուծմէ որ պատասխանէ անոր աղօթքին:եւ խնդրել Աստուծմէ որ պատասխանէ անոր աղօթքին:եւ խնդրել Աստուծմէ որ պատասխանէ անոր աղօթքին:    
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Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած իր հրեշՊօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած իր հրեշՊօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած իր հրեշՊօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած իր հրեշ----
տակները կը ղրկէ որպէսզի օգնեն անոնց որոնք փրկութիւնը տակները կը ղրկէ որպէսզի օգնեն անոնց որոնք փրկութիւնը տակները կը ղրկէ որպէսզի օգնեն անոնց որոնք փրկութիւնը տակները կը ղրկէ որպէսզի օգնեն անոնց որոնք փրկութիւնը 
պիտի ժառանգեն (Եբրայեցիս 1.14): Հարցում. հրեշտակները պիտի ժառանգեն (Եբրայեցիս 1.14): Հարցում. հրեշտակները պիտի ժառանգեն (Եբրայեցիս 1.14): Հարցում. հրեշտակները պիտի ժառանգեն (Եբրայեցիս 1.14): Հարցում. հրեշտակները 
ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    կրնան օգնել մեզի առանց մեզի համար բարեխօսելու: կրնան օգնել մեզի առանց մեզի համար բարեխօսելու: կրնան օգնել մեզի առանց մեզի համար բարեխօսելու: կրնան օգնել մեզի առանց մեզի համար բարեխօսելու: 
Կարելի՞ բան է օգնել ուրիշին առանց անոր համար բարին Կարելի՞ բան է օգնել ուրիշին առանց անոր համար բարին Կարելի՞ բան է օգնել ուրիշին առանց անոր համար բարին Կարելի՞ բան է օգնել ուրիշին առանց անոր համար բարին 
խօսելու, բարին ցանկալու: Եւ արդեօ՞ք կրնան օգնել մեզի խօսելու, բարին ցանկալու: Եւ արդեօ՞ք կրնան օգնել մեզի խօսելու, բարին ցանկալու: Եւ արդեօ՞ք կրնան օգնել մեզի խօսելու, բարին ցանկալու: Եւ արդեօ՞ք կրնան օգնել մեզի 
առանց մեզի համար բարեխօսելու:առանց մեզի համար բարեխօսելու:առանց մեզի համար բարեխօսելու:առանց մեզի համար բարեխօսելու:    

Ընթերցողը կրնայ մտածել որ բարեխօսութիւնը մերժողԸնթերցողը կրնայ մտածել որ բարեխօսութիւնը մերժողԸնթերցողը կրնայ մտածել որ բարեխօսութիւնը մերժողԸնթերցողը կրնայ մտածել որ բարեխօսութիւնը մերժող----
ները` ննջած սուրբերուն բարները` ննջած սուրբերուն բարները` ննջած սուրբերուն բարները` ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնն է որ կը մերժեն, եխօսութիւնն է որ կը մերժեն, եխօսութիւնն է որ կը մերժեն, եխօսութիւնն է որ կը մերժեն, 
մինչդեռ ես միայն ապրող անձերու բարեխօսութեան օրինակմինչդեռ ես միայն ապրող անձերու բարեխօսութեան օրինակմինչդեռ ես միայն ապրող անձերու բարեխօսութեան օրինակմինչդեռ ես միայն ապրող անձերու բարեխօսութեան օրինակ----
ներ ներկայացուցի: Եթէ այդպէս մտածեցիր՝ շիտակ ես, բայց չէ՞ ներ ներկայացուցի: Եթէ այդպէս մտածեցիր՝ շիտակ ես, բայց չէ՞ ներ ներկայացուցի: Եթէ այդպէս մտածեցիր՝ շիտակ ես, բայց չէ՞ ներ ներկայացուցի: Եթէ այդպէս մտածեցիր՝ շիտակ ես, բայց չէ՞ 
որ բարեխօսութիւնը մերժողները, կը մերժեն նաեւ հրեշոր բարեխօսութիւնը մերժողները, կը մերժեն նաեւ հրեշոր բարեխօսութիւնը մերժողները, կը մերժեն նաեւ հրեշոր բարեխօսութիւնը մերժողները, կը մերժեն նաեւ հրեշ----
տակներուն բարեխօսութիւնը: Հրեշտակնե՞րն ալ ննջած են, տակներուն բարեխօսութիւնը: Հրեշտակնե՞րն ալ ննջած են, տակներուն բարեխօսութիւնը: Հրեշտակնե՞րն ալ ննջած են, տակներուն բարեխօսութիւնը: Հրեշտակնե՞րն ալ ննջած են, 
անո՞նք ալ մեռած անո՞նք ալ մեռած անո՞նք ալ մեռած անո՞նք ալ մեռած են: Հրեշտակներու բարեխօսութեան յստակ են: Հրեշտակներու բարեխօսութեան յստակ են: Հրեշտակներու բարեխօսութեան յստակ են: Հրեշտակներու բարեխօսութեան յստակ 
օրինակներ ցոյց չտուի՞նք:օրինակներ ցոյց չտուի՞նք:օրինակներ ցոյց չտուի՞նք:օրինակներ ցոյց չտուի՞նք:    

Հրեշտակները ոՀրեշտակները ոՀրեշտակները ոՀրեշտակները ո´́́́չ միայն կը բարեխօսեն մեզի համար, չ միայն կը բարեխօսեն մեզի համար, չ միայն կը բարեխօսեն մեզի համար, չ միայն կը բարեխօսեն մեզի համար, 
այլեւ.այլեւ.այլեւ.այլեւ.----    

Կը բացատրեն տեսիլքներ. Գաբրիէլ հրեշտակը Դանիէլին Կը բացատրեն տեսիլքներ. Գաբրիէլ հրեշտակը Դանիէլին Կը բացատրեն տեսիլքներ. Գաբրիէլ հրեշտակը Դանիէլին Կը բացատրեն տեսիլքներ. Գաբրիէլ հրեշտակը Դանիէլին 
բացատրեց իմաստը խոյի եւ քօշի տեսիլքին (Դանիէլ 8.15բացատրեց իմաստը խոյի եւ քօշի տեսիլքին (Դանիէլ 8.15բացատրեց իմաստը խոյի եւ քօշի տեսիլքին (Դանիէլ 8.15բացատրեց իմաստը խոյի եւ քօշի տեսիլքին (Դանիէլ 8.15----26: 26: 26: 26: 
ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` Զաքարիա 5.1ս նաեւ` Զաքարիա 5.1ս նաեւ` Զաքարիա 5.1ս նաեւ` Զաքարիա 5.1----11, 6.111, 6.111, 6.111, 6.1----8):8):8):8):    

Կը զօրակցին մեզի.Կը զօրակցին մեզի.Կը զօրակցին մեզի.Կը զօրակցին մեզի.    ««««Ահա Միքայէլը՝ առաջին իշխաններէն Ահա Միքայէլը՝ առաջին իշխաններէն Ահա Միքայէլը՝ առաջին իշխաններէն Ահա Միքայէլը՝ առաջին իշխաններէն 
մէկը՝ ինծի օգնութեան եկաւմէկը՝ ինծի օգնութեան եկաւմէկը՝ ինծի օգնութեան եկաւմէկը՝ ինծի օգնութեան եկաւ»»»» ( ( ( (Դանիէլ 10.13): Դանիէլ 10.13): Դանիէլ 10.13): Դանիէլ 10.13):     

Կը սրտապնդեն մեզ. Կը սրտապնդեն մեզ. Կը սրտապնդեն մեզ. Կը սրտապնդեն մեզ. ««««Տիրոջ հրեշտակը Եղիային ըսաւ. Տիրոջ հրեշտակը Եղիային ըսաւ. Տիրոջ հրեշտակը Եղիային ըսաւ. Տիրոջ հրեշտակը Եղիային ըսաւ. 
Անոր հետ իջիԱնոր հետ իջիԱնոր հետ իջիԱնոր հետ իջի´́́́ր, անոր երեսէն միր, անոր երեսէն միր, անոր երեսէն միր, անոր երեսէն մի´ ´ ´ ´ վախնարվախնարվախնարվախնար»»»» ( ( ( (Դ.Թագաւորաց Դ.Թագաւորաց Դ.Թագաւորաց Դ.Թագաւորաց 
1.15):1.15):1.15):1.15):    

ԿԿԿԿ’’’’ազատեն մեզ.ազատեն մեզ.ազատեն մեզ.ազատեն մեզ.    ««««Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին 
դռներդռներդռներդռները բացաւ եւ զանոնք (Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալը բացաւ եւ զանոնք (Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալը բացաւ եւ զանոնք (Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալը բացաւ եւ զանոնք (Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալ----
ները) դուրս հանելովները) դուրս հանելովները) դուրս հանելովները) դուրս հանելով»»»»    տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19----
21):21):21):21):    

Կը պահպանեն մեզ (Ելից 23.20):Կը պահպանեն մեզ (Ելից 23.20):Կը պահպանեն մեզ (Ելից 23.20):Կը պահպանեն մեզ (Ելից 23.20):    
ԿԿԿԿ’’’’առաջնորդեն մեզ յաղթանակի (Ելից 23.23):առաջնորդեն մեզ յաղթանակի (Ելից 23.23):առաջնորդեն մեզ յաղթանակի (Ելից 23.23):առաջնորդեն մեզ յաղթանակի (Ելից 23.23):    
Կը զօրացնեն մեզ փորձութեան ժամանակ (Ղուկաս 22.43):Կը զօրացնեն մեզ փորձութեան ժամանակ (Ղուկաս 22.43):Կը զօրացնեն մեզ փորձութեան ժամանակ (Ղուկաս 22.43):Կը զօրացնեն մեզ փորձութեան ժամանակ (Ղուկաս 22.43):    
Կը փրկեն մեզ մահէն. անոնք փԿը փրկեն մեզ մահէն. անոնք փԿը փրկեն մեզ մահէն. անոնք փԿը փրկեն մեզ մահէն. անոնք փրկեցին Ղովտին կեանքը րկեցին Ղովտին կեանքը րկեցին Ղովտին կեանքը րկեցին Ղովտին կեանքը 

((((Ծննդոց 19.4Ծննդոց 19.4Ծննդոց 19.4Ծննդոց 19.4----11):11):11):11):    
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Շատ արագօրէն օգնութեան կը հասնին (Թուոց 20.16):Շատ արագօրէն օգնութեան կը հասնին (Թուոց 20.16):Շատ արագօրէն օգնութեան կը հասնին (Թուոց 20.16):Շատ արագօրէն օգնութեան կը հասնին (Թուոց 20.16):    
Մեր հոգիները կՄեր հոգիները կՄեր հոգիները կՄեր հոգիները կ’’’’առաջնորդեն դրախտ (Ղուկաս 16.22):առաջնորդեն դրախտ (Ղուկաս 16.22):առաջնորդեն դրախտ (Ղուկաս 16.22):առաջնորդեն դրախտ (Ղուկաս 16.22):    
Կը խօսին մեզի հետ (Գ.Թագաւորաց 19.5):Կը խօսին մեզի հետ (Գ.Թագաւորաց 19.5):Կը խօսին մեզի հետ (Գ.Թագաւորաց 19.5):Կը խօսին մեզի հետ (Գ.Թագաւորաց 19.5):    
Նեղութենէ կՆեղութենէ կՆեղութենէ կՆեղութենէ կ’’’’ազատեն մեզ (Եսայի 63.9):ազատեն մեզ (Եսայի 63.9):ազատեն մեզ (Եսայի 63.9):ազատեն մեզ (Եսայի 63.9):    
Կը գտնեն մեզ (Ծննդոց 16.7):Կը գտնեն մեզ (Ծննդոց 16.7):Կը գտնեն մեզ (Ծննդոց 16.7):Կը գտնեն մեզ (Ծննդոց 16.7):    
Մեզ մեր անունով կըՄեզ մեր անունով կըՄեզ մեր անունով կըՄեզ մեր անունով կը    կանչեն (Ծննդոց 21.17):կանչեն (Ծննդոց 21.17):կանչեն (Ծննդոց 21.17):կանչեն (Ծննդոց 21.17):    
Ճամբայ ցոյց կու տան (Ծննդոց 24.40):Ճամբայ ցոյց կու տան (Ծննդոց 24.40):Ճամբայ ցոյց կու տան (Ծննդոց 24.40):Ճամբայ ցոյց կու տան (Ծննդոց 24.40):    
ԿԿԿԿ’’’’ուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս ուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս ուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս ուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս 

15.7,10):15.7,10):15.7,10):15.7,10):    
ԿԿԿԿ’’’’օգնեն անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն օգնեն անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն օգնեն անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն օգնեն անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն 

((((Եբրայեցիս 1.14): Եւայլն:Եբրայեցիս 1.14): Եւայլն:Եբրայեցիս 1.14): Եւայլն:Եբրայեցիս 1.14): Եւայլն:    
Հարցում. հրեշտակները այս բոլորը պիտի ընէի՞ն կամ Հարցում. հրեշտակները այս բոլորը պիտի ընէի՞ն կամ Հարցում. հրեշտակները այս բոլորը պիտի ընէի՞ն կամ Հարցում. հրեշտակները այս բոլորը պիտի ընէի՞ն կամ 

պիտի ուզէի՞ն ընել կապիտի ուզէի՞ն ընել կապիտի ուզէի՞ն ընել կապիտի ուզէի՞ն ընել կամ պիտի կարենայի՞ն ընել, եթէ երբեք մ պիտի կարենայի՞ն ընել, եթէ երբեք մ պիտի կարենայի՞ն ընել, եթէ երբեք մ պիտի կարենայի՞ն ընել, եթէ երբեք 
անոնք մեզի համար բարեխօսողներ չըլլային, կամ՝ ի՞նչպէս անոնք մեզի համար բարեխօսողներ չըլլային, կամ՝ ի՞նչպէս անոնք մեզի համար բարեխօսողներ չըլլային, կամ՝ ի՞նչպէս անոնք մեզի համար բարեխօսողներ չըլլային, կամ՝ ի՞նչպէս 
պիտի կարենային այս բոլորը կատարել առանց բարեխօսելու պիտի կարենային այս բոլորը կատարել առանց բարեխօսելու պիտի կարենային այս բոլորը կատարել առանց բարեխօսելու պիտի կարենային այս բոլորը կատարել առանց բարեխօսելու 
մեզի համար:մեզի համար:մեզի համար:մեզի համար:    

Եթէ հրեշտակները մեզի համար չեն բարեխօսեր՝ անոնք Եթէ հրեշտակները մեզի համար չեն բարեխօսեր՝ անոնք Եթէ հրեշտակները մեզի համար չեն բարեխօսեր՝ անոնք Եթէ հրեշտակները մեզի համար չեն բարեխօսեր՝ անոնք 
նաեւ բարիք ալ չեն գործեր մեզի համար եւ ոնաեւ բարիք ալ չեն գործեր մեզի համար եւ ոնաեւ բարիք ալ չեն գործեր մեզի համար եւ ոնաեւ բարիք ալ չեն գործեր մեզի համար եւ ո´́́́չ ալ կրնան չ ալ կրնան չ ալ կրնան չ ալ կրնան 
գործեգործեգործեգործել: Ի՞նչպէս կարելի է բարեգործել առանց բարեխօսելու լ: Ի՞նչպէս կարելի է բարեգործել առանց բարեխօսելու լ: Ի՞նչպէս կարելի է բարեգործել առանց բարեխօսելու լ: Ի՞նչպէս կարելի է բարեգործել առանց բարեխօսելու 
կամ բարեխօսել առանց բարեգործելու:կամ բարեխօսել առանց բարեգործելու:կամ բարեխօսել առանց բարեգործելու:կամ բարեխօսել առանց բարեգործելու:    

Աչքի դիմաց ունեցէք վերջին երկու օրինակները: Աչքի դիմաց ունեցէք վերջին երկու օրինակները: Աչքի դիմաց ունեցէք վերջին երկու օրինակները: Աչքի դիմաց ունեցէք վերջին երկու օրինակները: 
Հրեշտակները ինչո՞ւ համար պիտի ուրախանան մեղաւորի մը Հրեշտակները ինչո՞ւ համար պիտի ուրախանան մեղաւորի մը Հրեշտակները ինչո՞ւ համար պիտի ուրախանան մեղաւորի մը Հրեշտակները ինչո՞ւ համար պիտի ուրախանան մեղաւորի մը 
դարձին համար, եթէ երբեք չեն բարեխօսած ու չեն պայքարած դարձին համար, եթէ երբեք չեն բարեխօսած ու չեն պայքարած դարձին համար, եթէ երբեք չեն բարեխօսած ու չեն պայքարած դարձին համար, եթէ երբեք չեն բարեխօսած ու չեն պայքարած 
անոր փրկութեան համար: Կանոր փրկութեան համար: Կանոր փրկութեան համար: Կանոր փրկութեան համար: Կամ, անոնք ի՞նչպէս կրնան օգնել ամ, անոնք ի՞նչպէս կրնան օգնել ամ, անոնք ի՞նչպէս կրնան օգնել ամ, անոնք ի՞նչպէս կրնան օգնել 
փրկութիւնը ժառանգելու կոչուած հաւատացեալներուն, առանց փրկութիւնը ժառանգելու կոչուած հաւատացեալներուն, առանց փրկութիւնը ժառանգելու կոչուած հաւատացեալներուն, առանց փրկութիւնը ժառանգելու կոչուած հաւատացեալներուն, առանց 
բարեխօսելու անոնց համար:բարեխօսելու անոնց համար:բարեխօսելու անոնց համար:բարեխօսելու անոնց համար:    

Կը սխալիԿը սխալիԿը սխալիԿը սխալի´́́́ն անոնքն անոնքն անոնքն անոնք,,,,    որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ըսեն թէ Աստուած հրեշտակըսեն թէ Աստուած հրեշտակըսեն թէ Աստուած հրեշտակըսեն թէ Աստուած հրեշտակ----
ները ստեղծած է, պարզապէս որպէսզի անհրաժեշտութեան ները ստեղծած է, պարզապէս որպէսզի անհրաժեշտութեան ները ստեղծած է, պարզապէս որպէսզի անհրաժեշտութեան ները ստեղծած է, պարզապէս որպէսզի անհրաժեշտութեան 
պարագային ղրկէ զանոնք որ օգնեն մարդոց: Ո՞ւր գրուպարագային ղրկէ զանոնք որ օգնեն մարդոց: Ո՞ւր գրուպարագային ղրկէ զանոնք որ օգնեն մարդոց: Ո՞ւր գրուպարագային ղրկէ զանոնք որ օգնեն մարդոց: Ո՞ւր գրուած է ած է ած է ած է 
այսպիսի բան Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները անսիրտ այսպիսի բան Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները անսիրտ այսպիսի բան Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները անսիրտ այսպիսի բան Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները անսիրտ 
ու անզգայ արարածներ չեն: Մարդամեքենաներ ու անզգայ արարածներ չեն: Մարդամեքենաներ ու անզգայ արարածներ չեն: Մարդամեքենաներ ու անզգայ արարածներ չեն: Մարդամեքենաներ (robot) (robot) (robot) (robot) չեն, չեն, չեն, չեն, 
որոնք կը լարուին յատուկ գործ մը կատարելու: Անոնք սիրտ ու որոնք կը լարուին յատուկ գործ մը կատարելու: Անոնք սիրտ ու որոնք կը լարուին յատուկ գործ մը կատարելու: Անոնք սիրտ ու որոնք կը լարուին յատուկ գործ մը կատարելու: Անոնք սիրտ ու 
սէր ունին: Զգացում ու ապրում ունին: Կրնան ուրախանալ ու սէր ունին: Զգացում ու ապրում ունին: Կրնան ուրախանալ ու սէր ունին: Զգացում ու ապրում ունին: Կրնան ուրախանալ ու սէր ունին: Զգացում ու ապրում ունին: Կրնան ուրախանալ ու 
կրնան սգալ: Անոնք կը սիրեն մարդիկըկրնան սգալ: Անոնք կը սիրեն մարդիկըկրնան սգալ: Անոնք կը սիրեն մարդիկըկրնան սգալ: Անոնք կը սիրեն մարդիկը, , , , որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աստուած 



 134 

իիիի´́́́նք կը սիրէ մարդիկը: Իսկ եթէ հրեշտակները կը սիրեն մեզ` նք կը սիրէ մարդիկը: Իսկ եթէ հրեշտակները կը սիրեն մեզ` նք կը սիրէ մարդիկը: Իսկ եթէ հրեշտակները կը սիրեն մեզ` նք կը սիրէ մարդիկը: Իսկ եթէ հրեշտակները կը սիրեն մեզ` 
անոնք ի՞նչպէս կրնան արտայայտել իրենց սէրը: Առանց մեզի անոնք ի՞նչպէս կրնան արտայայտել իրենց սէրը: Առանց մեզի անոնք ի՞նչպէս կրնան արտայայտել իրենց սէրը: Առանց մեզի անոնք ի՞նչպէս կրնան արտայայտել իրենց սէրը: Առանց մեզի 
համար բարեխօսելու, աղօթելու, բարին ցանկալու, կրնա՞ն համար բարեխօսելու, աղօթելու, բարին ցանկալու, կրնա՞ն համար բարեխօսելու, աղօթելու, բարին ցանկալու, կրնա՞ն համար բարեխօսելու, աղօթելու, բարին ցանկալու, կրնա՞ն 
իրենց սէրը արտայայտել մեզի հանդէպ: Միթէ դուն չե՞ս աղօթեր իրենց սէրը արտայայտել մեզի հանդէպ: Միթէ դուն չե՞ս աղօթեր իրենց սէրը արտայայտել մեզի հանդէպ: Միթէ դուն չե՞ս աղօթեր իրենց սէրը արտայայտել մեզի հանդէպ: Միթէ դուն չե՞ս աղօթեր 
սիրած անձերուդ հասիրած անձերուդ հասիրած անձերուդ հասիրած անձերուդ համար: Չե՞ս խնդրեր Տիրոջ ողորմութիւնը մար: Չե՞ս խնդրեր Տիրոջ ողորմութիւնը մար: Չե՞ս խնդրեր Տիրոջ ողորմութիւնը մար: Չե՞ս խնդրեր Տիրոջ ողորմութիւնը 
իրենց համար: Իսկ եթէ դուն կիրենց համար: Իսկ եթէ դուն կիրենց համար: Իսկ եթէ դուն կիրենց համար: Իսկ եթէ դուն կ’’’’աղօթես սիրած անձերուդ աղօթես սիրած անձերուդ աղօթես սիրած անձերուդ աղօթես սիրած անձերուդ 
համար, ինչո՞ւ կը խորհիս որ հրեշտակները չեն աղօթեր համար, ինչո՞ւ կը խորհիս որ հրեշտակները չեն աղօթեր համար, ինչո՞ւ կը խորհիս որ հրեշտակները չեն աղօթեր համար, ինչո՞ւ կը խորհիս որ հրեշտակները չեն աղօթեր 
մարդոց համար, որոնց կը սիրեն:մարդոց համար, որոնց կը սիրեն:մարդոց համար, որոնց կը սիրեն:մարդոց համար, որոնց կը սիրեն:    

Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Մենք պէտք չունինք հրեշտակներուն Մենք պէտք չունինք հրեշտակներուն Մենք պէտք չունինք հրեշտակներուն Մենք պէտք չունինք հրեշտակներուն 
բարեխօսութիւնը խնդրելու. անոնք մեր ծառաներնբարեխօսութիւնը խնդրելու. անոնք մեր ծառաներնբարեխօսութիւնը խնդրելու. անոնք մեր ծառաներնբարեխօսութիւնը խնդրելու. անոնք մեր ծառաներն    են եւ են եւ են եւ են եւ 
պարտաւոր են օգնելու մեզիպարտաւոր են օգնելու մեզիպարտաւոր են օգնելու մեզիպարտաւոր են օգնելու մեզի»:»:»:»:    Ո՞ւր գրուած է նման բան Ո՞ւր գրուած է նման բան Ո՞ւր գրուած է նման բան Ո՞ւր գրուած է նման բան 
Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները մեզի կը ծառայեն, այոԱստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները մեզի կը ծառայեն, այոԱստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները մեզի կը ծառայեն, այոԱստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները մեզի կը ծառայեն, այո´, ´, ´, ´, 
բայց անոնք մեր ծառաները չեն, այլ` Աստուծոյ ծառաները: Ո՞ւր բայց անոնք մեր ծառաները չեն, այլ` Աստուծոյ ծառաները: Ո՞ւր բայց անոնք մեր ծառաները չեն, այլ` Աստուծոյ ծառաները: Ո՞ւր բայց անոնք մեր ծառաները չեն, այլ` Աստուծոյ ծառաները: Ո՞ւր 
գրուած է որ անոնք պարտաւոր են օգնելու մարդոց: Նման գրուած է որ անոնք պարտաւոր են օգնելու մարդոց: Նման գրուած է որ անոնք պարտաւոր են օգնելու մարդոց: Նման գրուած է որ անոնք պարտաւոր են օգնելու մարդոց: Նման 
արտայայտութիւն` մեղանչում է Աստուծարտայայտութիւն` մեղանչում է Աստուծարտայայտութիւն` մեղանչում է Աստուծարտայայտութիւն` մեղանչում է Աստուծոյ եւ անոր սուրբ ոյ եւ անոր սուրբ ոյ եւ անոր սուրբ ոյ եւ անոր սուրբ 
հրեշտակներուն դէմ: Եւ ոհրեշտակներուն դէմ: Եւ ոհրեշտակներուն դէմ: Եւ ոհրեշտակներուն դէմ: Եւ ո´́́́չ միայն մեղանչում է, այլեւ` հպարչ միայն մեղանչում է, այլեւ` հպարչ միայն մեղանչում է, այլեւ` հպարչ միայն մեղանչում է, այլեւ` հպար----
տութեան, կամ աւելի ճիշդ` գոռոզութեան արտայայտութիւն: տութեան, կամ աւելի ճիշդ` գոռոզութեան արտայայտութիւն: տութեան, կամ աւելի ճիշդ` գոռոզութեան արտայայտութիւն: տութեան, կամ աւելի ճիշդ` գոռոզութեան արտայայտութիւն: 
Մեզի պէս մեղաւոր մարդիկ ի՞նչպէս կը յանդգնին Աստուծոյ Մեզի պէս մեղաւոր մարդիկ ի՞նչպէս կը յանդգնին Աստուծոյ Մեզի պէս մեղաւոր մարդիկ ի՞նչպէս կը յանդգնին Աստուծոյ Մեզի պէս մեղաւոր մարդիկ ի՞նչպէս կը յանդգնին Աստուծոյ 
սուրբ հրեշտակները իրենց ծառաները կոչել: Հրեշտակները սուրբ հրեշտակները իրենց ծառաները կոչել: Հրեշտակները սուրբ հրեշտակները իրենց ծառաները կոչել: Հրեշտակները սուրբ հրեշտակները իրենց ծառաները կոչել: Հրեշտակները 
Աստուծոյ ծառաներն ու պաշԱստուծոյ ծառաներն ու պաշԱստուծոյ ծառաներն ու պաշԱստուծոյ ծառաներն ու պաշտօնեաներն են եւ ոտօնեաներն են եւ ոտօնեաներն են եւ ոտօնեաներն են եւ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
((((Սաղմոս 104.4: Եբրայեցիս 1.14, եւայլն):Սաղմոս 104.4: Եբրայեցիս 1.14, եւայլն):Սաղմոս 104.4: Եբրայեցիս 1.14, եւայլն):Սաղմոս 104.4: Եբրայեցիս 1.14, եւայլն):    

    
7) 7) 7) 7) Ի՞նչ են տարբերութիւնները Ի՞նչ են տարբերութիւնները Ի՞նչ են տարբերութիւնները Ի՞նչ են տարբերութիւնները Քրիստոսի եւ սուրբերուն Քրիստոսի եւ սուրբերուն Քրիստոսի եւ սուրբերուն Քրիստոսի եւ սուրբերուն 

բարեխօսութեան:բարեխօսութեան:բարեխօսութեան:բարեխօսութեան:    
    
Սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժողները եթէ գիտնան Սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժողները եթէ գիտնան Սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժողները եթէ գիտնան Սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժողները եթէ գիտնան 

տարբերութիւնը Քրիստոսի բարեխօսութեան եւ սուրբերուն տարբերութիւնը Քրիստոսի բարեխօսութեան եւ սուրբերուն տարբերութիւնը Քրիստոսի բարեխօսութեան եւ սուրբերուն տարբերութիւնը Քրիստոսի բարեխօսութեան եւ սուրբերուն 
բարեխօսութեան, հարցը կբարեխօսութեան, հարցը կբարեխօսութեան, հարցը կբարեխօսութեան, հարցը կը լուծուի եւ ալ սուրբերու եւ ը լուծուի եւ ալ սուրբերու եւ ը լուծուի եւ ալ սուրբերու եւ ը լուծուի եւ ալ սուրբերու եւ 
հրեշտակներու բարեխօսութիւնը չեն մերժեր.հրեշտակներու բարեխօսութիւնը չեն մերժեր.հրեշտակներու բարեխօսութիւնը չեն մերժեր.հրեշտակներու բարեխօսութիւնը չեն մերժեր.    

ա) Քրիստոսի բարեխօսութիւնը պահանջք մըն է, իսկ ա) Քրիստոսի բարեխօսութիւնը պահանջք մըն է, իսկ ա) Քրիստոսի բարեխօսութիւնը պահանջք մըն է, իսկ ա) Քրիստոսի բարեխօսութիւնը պահանջք մըն է, իսկ 
սուրբերուն բարեխօսութիւնը՝ խնդրանք մը: Պօղոս առաքեալ սուրբերուն բարեխօսութիւնը՝ խնդրանք մը: Պօղոս առաքեալ սուրբերուն բարեխօսութիւնը՝ խնդրանք մը: Պօղոս առաքեալ սուրբերուն բարեխօսութիւնը՝ խնդրանք մը: Պօղոս առաքեալ 
խօսելով Յիսուսի արեան մասին՝ կխօսելով Յիսուսի արեան մասին՝ կխօսելով Յիսուսի արեան մասին՝ կխօսելով Յիսուսի արեան մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Լաւագոյն արդարուԼաւագոյն արդարուԼաւագոյն արդարուԼաւագոյն արդարու----
թիւն մը կը պահանջէթիւն մը կը պահանջէթիւն մը կը պահանջէթիւն մը կը պահանջէ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 12.Եբրայեցիս 12.Եբրայեցիս 12.Եբրայեցիս 12.24): 24): 24): 24): ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Յիսուս պահանՅիսուս պահանՅիսուս պահանՅիսուս պահան----
ջող մըն է եւ ոջող մըն է եւ ոջող մըն է եւ ոջող մըն է եւ ո´́́́չ թէ խնդրող մը: Ան մեզի համար արդարութիւն չ թէ խնդրող մը: Ան մեզի համար արդարութիւն չ թէ խնդրող մը: Ան մեզի համար արդարութիւն չ թէ խնդրող մը: Ան մեզի համար արդարութիւն 
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կամ արդարացում կը պահանջէ, որովհետեւ ան մեռաւ Հօր կամ արդարացում կը պահանջէ, որովհետեւ ան մեռաւ Հօր կամ արդարացում կը պահանջէ, որովհետեւ ան մեռաւ Հօր կամ արդարացում կը պահանջէ, որովհետեւ ան մեռաւ Հօր 
Աստուծոյ արդարութեան պահանջքը գոհացնելու համար: Աստուծոյ արդարութեան պահանջքը գոհացնելու համար: Աստուծոյ արդարութեան պահանջքը գոհացնելու համար: Աստուծոյ արդարութեան պահանջքը գոհացնելու համար: 
Յիշեցէք խաչին վրայ Քրիստոսի խօսքը. Յիշեցէք խաչին վրայ Քրիստոսի խօսքը. Յիշեցէք խաչին վրայ Քրիստոսի խօսքը. Յիշեցէք խաչին վրայ Քրիստոսի խօսքը. ««««Հա՜յր, ներէՀա՜յր, ներէՀա՜յր, ներէՀա՜յր, ներէ´ ´ ´ ´ անոնց, անոնց, անոնց, անոնց, 
որովհետեւ չեն գիտեր թորովհետեւ չեն գիտեր թորովհետեւ չեն գիտեր թորովհետեւ չեն գիտեր թէ իէ իէ իէ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ընենընենընենընեն»»»» ( ( ( (Ղուկաս 23.34): ՔրիսՂուկաս 23.34): ՔրիսՂուկաս 23.34): ՔրիսՂուկաս 23.34): Քրիս----
տոսի այս խօսքը բարեխօսութիւն է: Քրիստոս մեր երկնաւոր տոսի այս խօսքը բարեխօսութիւն է: Քրիստոս մեր երկնաւոր տոսի այս խօսքը բարեխօսութիւն է: Քրիստոս մեր երկնաւոր տոսի այս խօսքը բարեխօսութիւն է: Քրիստոս մեր երկնաւոր 
Հօրմէն կը պահանջէ ներում շնորհել զինք խաչողներուն: Հօրմէն կը պահանջէ ներում շնորհել զինք խաչողներուն: Հօրմէն կը պահանջէ ներում շնորհել զինք խաչողներուն: Հօրմէն կը պահանջէ ներում շնորհել զինք խաչողներուն: 
Քրիստոս չիՔրիստոս չիՔրիստոս չիՔրիստոս չի´ ´ ´ ´ խնդրեր ներում իր Հօրմէն մեզի համար, այլ՝ կը խնդրեր ներում իր Հօրմէն մեզի համար, այլ՝ կը խնդրեր ներում իր Հօրմէն մեզի համար, այլ՝ կը խնդրեր ներում իր Հօրմէն մեզի համար, այլ՝ կը 
պահանջէ: Ան պահանջելու իրաւունք ունի, որովհետեւ ան պահանջէ: Ան պահանջելու իրաւունք ունի, որովհետեւ ան պահանջէ: Ան պահանջելու իրաւունք ունի, որովհետեւ ան պահանջէ: Ան պահանջելու իրաւունք ունի, որովհետեւ ան 
մեռաւ մերմեռաւ մերմեռաւ մերմեռաւ մեր    փրկութեան համար: Սուրբերը կրնան բարեխօսել ու փրկութեան համար: Սուրբերը կրնան բարեխօսել ու փրկութեան համար: Սուրբերը կրնան բարեխօսել ու փրկութեան համար: Սուրբերը կրնան բարեխօսել ու 
խնդրել մեր երկնաւոր Հօր գթութիւնը մեղաւորներուս հանդէպ, խնդրել մեր երկնաւոր Հօր գթութիւնը մեղաւորներուս հանդէպ, խնդրել մեր երկնաւոր Հօր գթութիւնը մեղաւորներուս հանդէպ, խնդրել մեր երկնաւոր Հօր գթութիւնը մեղաւորներուս հանդէպ, 
բայց չեն կրնար պահանջել անկէ մեղքերու ներում մեր բայց չեն կրնար պահանջել անկէ մեղքերու ներում մեր բայց չեն կրնար պահանջել անկէ մեղքերու ներում մեր բայց չեն կրնար պահանջել անկէ մեղքերու ներում մեր 
անձերուն համար:անձերուն համար:անձերուն համար:անձերուն համար:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնե´́́́րս, այս բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի րս, այս բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի րս, այս բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի րս, այս բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի 
մեղքի մէջ չիյմեղքի մէջ չիյմեղքի մէջ չիյմեղքի մէջ չիյնաք: նաք: նաք: նաք: Իսկ եթէ ոեւէ մէկը մեԻսկ եթէ ոեւէ մէկը մեԻսկ եթէ ոեւէ մէկը մեԻսկ եթէ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով ղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով ղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով ղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով 
բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըբարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըբարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսըբարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»»»» ( ( ( (Ա.ՅովԱ.ՅովԱ.ՅովԱ.Յով----
հաննէս 2.1): Այս վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իր հաննէս 2.1): Այս վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իր հաննէս 2.1): Այս վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իր հաննէս 2.1): Այս վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իր 
բարեխօսութեամբ կրնայ սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ բարեխօսութեամբ կրնայ սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ բարեխօսութեամբ կրնայ սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ բարեխօսութեամբ կրնայ սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ 
ինկող հաւատացեալը. մինչդեռ սուրբերը` իրենց բարեխօսուինկող հաւատացեալը. մինչդեռ սուրբերը` իրենց բարեխօսուինկող հաւատացեալը. մինչդեռ սուրբերը` իրենց բարեխօսուինկող հաւատացեալը. մինչդեռ սուրբերը` իրենց բարեխօսու----
թեամբ չեն կրնար սրբթեամբ չեն կրնար սրբթեամբ չեն կրնար սրբթեամբ չեն կրնար սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ ինկող հաել եւ արդարացնել մեղքի մէջ ինկող հաել եւ արդարացնել մեղքի մէջ ինկող հաել եւ արդարացնել մեղքի մէջ ինկող հա----
ւատացեալները, այլ պարզապէս Աստուծոյ ներողամտութիւնը, ւատացեալները, այլ պարզապէս Աստուծոյ ներողամտութիւնը, ւատացեալները, այլ պարզապէս Աստուծոյ ներողամտութիւնը, ւատացեալները, այլ պարզապէս Աստուծոյ ներողամտութիւնը, 
գթութիւնը եւ ողորմութիւնը կը խնդրեն անոնց համար:գթութիւնը եւ ողորմութիւնը կը խնդրեն անոնց համար:գթութիւնը եւ ողորմութիւնը կը խնդրեն անոնց համար:գթութիւնը եւ ողորմութիւնը կը խնդրեն անոնց համար:    

գ) Յիսուս մեր երկնաւոր Հօրը քով իր կատարած միջնորգ) Յիսուս մեր երկնաւոր Հօրը քով իր կատարած միջնորգ) Յիսուս մեր երկնաւոր Հօրը քով իր կատարած միջնորգ) Յիսուս մեր երկնաւոր Հօրը քով իր կատարած միջնոր----
դութեամբ` մեզ փրկութեան կը բերէ, իսկ փրկութեան բերուելէ դութեամբ` մեզ փրկութեան կը բերէ, իսկ փրկութեան բերուելէ դութեամբ` մեզ փրկութեան կը բերէ, իսկ փրկութեան բերուելէ դութեամբ` մեզ փրկութեան կը բերէ, իսկ փրկութեան բերուելէ 
ետք, հրեշտակետք, հրեշտակետք, հրեշտակետք, հրեշտակներն ու սուրբերը իրենց բարեխօսութեամբ կը ներն ու սուրբերը իրենց բարեխօսութեամբ կը ներն ու սուրբերը իրենց բարեխօսութեամբ կը ներն ու սուրբերը իրենց բարեխօսութեամբ կը 
փորձեն մեզ ամուր պահել փրկութեան ճամբուն մէջ: Այլ բափորձեն մեզ ամուր պահել փրկութեան ճամբուն մէջ: Այլ բափորձեն մեզ ամուր պահել փրկութեան ճամբուն մէջ: Այլ բափորձեն մեզ ամուր պահել փրկութեան ճամբուն մէջ: Այլ բա----
ցատրութեամբ մը, Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, ցատրութեամբ մը, Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, ցատրութեամբ մը, Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, ցատրութեամբ մը, Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, 
եւ յետոյ ինք ու իր բոլոր սուրբերը կը բարեխօսեն՝ որպէսզի մեր եւ յետոյ ինք ու իր բոլոր սուրբերը կը բարեխօսեն՝ որպէսզի մեր եւ յետոյ ինք ու իր բոլոր սուրբերը կը բարեխօսեն՝ որպէսզի մեր եւ յետոյ ինք ու իր բոլոր սուրբերը կը բարեխօսեն՝ որպէսզի մեր 
փրկութիւնը չկորսնցնենք, փրկութեան ճամբուն մէջ մնփրկութիւնը չկորսնցնենք, փրկութեան ճամբուն մէջ մնփրկութիւնը չկորսնցնենք, փրկութեան ճամբուն մէջ մնփրկութիւնը չկորսնցնենք, փրկութեան ճամբուն մէջ մնանք: անք: անք: անք: 
Քրիստոս մարդոց փրկութեան միջնորդն է, իսկ սուրբերը` Քրիստոս մարդոց փրկութեան միջնորդն է, իսկ սուրբերը` Քրիստոս մարդոց փրկութեան միջնորդն է, իսկ սուրբերը` Քրիստոս մարդոց փրկութեան միջնորդն է, իսկ սուրբերը` 
միջնորդներն են փրկուածներուն, այսինքն` արդէն իսկ միջնորդներն են փրկուածներուն, այսինքն` արդէն իսկ միջնորդներն են փրկուածներուն, այսինքն` արդէն իսկ միջնորդներն են փրկուածներուն, այսինքն` արդէն իսկ 
փրկութիւնը ընդունածներուն:փրկութիւնը ընդունածներուն:փրկութիւնը ընդունածներուն:փրկութիւնը ընդունածներուն:    

դ) Քրիստոս իր բարեխօսութեամբ հաւատացեալներուն դ) Քրիստոս իր բարեխօսութեամբ հաւատացեալներուն դ) Քրիստոս իր բարեխօսութեամբ հաւատացեալներուն դ) Քրիստոս իր բարեխօսութեամբ հաւատացեալներուն 
մեղքեմեղքեմեղքեմեղքերուն համար ներում ձեռք կը ձգէ, իսկ սուրբերը իրենց րուն համար ներում ձեռք կը ձգէ, իսկ սուրբերը իրենց րուն համար ներում ձեռք կը ձգէ, իսկ սուրբերը իրենց րուն համար ներում ձեռք կը ձգէ, իսկ սուրբերը իրենց 



 136 

բարեխօսուբարեխօսուբարեխօսուբարեխօսութեամբ՝ կը զօթեամբ՝ կը զօթեամբ՝ կը զօթեամբ՝ կը զօրակցին ու կը զօրացնեն հաւատացրակցին ու կը զօրացնեն հաւատացրակցին ու կը զօրացնեն հաւատացրակցին ու կը զօրացնեն հաւատաց----
եալները մեղքին ու Չարին դէմ իրենց մղած պայքարին մէջ:եալները մեղքին ու Չարին դէմ իրենց մղած պայքարին մէջ:եալները մեղքին ու Չարին դէմ իրենց մղած պայքարին մէջ:եալները մեղքին ու Չարին դէմ իրենց մղած պայքարին մէջ:    

ե) Քրիստոսի կատարած բարեխօսութիւնը ապահով ե) Քրիստոսի կատարած բարեխօսութիւնը ապահով ե) Քրիստոսի կատարած բարեխօսութիւնը ապահով ե) Քրիստոսի կատարած բարեխօսութիւնը ապահով 
վիճակի մէջ կը պահէ փրկութիւնը այն անձերուն՝ որոնք արդէն վիճակի մէջ կը պահէ փրկութիւնը այն անձերուն՝ որոնք արդէն վիճակի մէջ կը պահէ փրկութիւնը այն անձերուն՝ որոնք արդէն վիճակի մէջ կը պահէ փրկութիւնը այն անձերուն՝ որոնք արդէն 
իսկ փրկութեան պարգեւը ձեռք ձգած են իր միջնորդութեամբ, իսկ փրկութեան պարգեւը ձեռք ձգած են իր միջնորդութեամբ, իսկ փրկութեան պարգեւը ձեռք ձգած են իր միջնորդութեամբ, իսկ փրկութեան պարգեւը ձեռք ձգած են իր միջնորդութեամբ, 
մինչդեռ սուրբերուն բամինչդեռ սուրբերուն բամինչդեռ սուրբերուն բամինչդեռ սուրբերուն բարեխօսութիւնը մեր փրկութեան ապարեխօսութիւնը մեր փրկութեան ապարեխօսութիւնը մեր փրկութեան ապարեխօսութիւնը մեր փրկութեան ապա----
հովման հետ կապ չունի: Անոնք կրնան մեր փրկութեան ի հովման հետ կապ չունի: Անոնք կրնան մեր փրկութեան ի հովման հետ կապ չունի: Անոնք կրնան մեր փրկութեան ի հովման հետ կապ չունի: Անոնք կրնան մեր փրկութեան ի 
նպաստ բարեխօսել, բայց մեր փրկութիւնը անոնց բարեխօսունպաստ բարեխօսել, բայց մեր փրկութիւնը անոնց բարեխօսունպաստ բարեխօսել, բայց մեր փրկութիւնը անոնց բարեխօսունպաստ բարեխօսել, բայց մեր փրկութիւնը անոնց բարեխօսու----
թեամբ չէ որ ապահով կը դառնայ, այլ` Քրիստոսիթեամբ չէ որ ապահով կը դառնայ, այլ` Քրիստոսիթեամբ չէ որ ապահով կը դառնայ, այլ` Քրիստոսիթեամբ չէ որ ապահով կը դառնայ, այլ` Քրիստոսի´ ´ ´ ´ բարեխօսուբարեխօսուբարեխօսուբարեխօսու----
թեամբ:թեամբ:թեամբ:թեամբ:    

զ) Սուրբերը կը բարեխօսեն որ մեղաւորները դարձի գան ու զ) Սուրբերը կը բարեխօսեն որ մեղաւորները դարձի գան ու զ) Սուրբերը կը բարեխօսեն որ մեղաւորները դարձի գան ու զ) Սուրբերը կը բարեխօսեն որ մեղաւորները դարձի գան ու 
փրկուինփրկուինփրկուինփրկուին, , , , բայց Քրիստոս իբայց Քրիստոս իբայց Քրիստոս իբայց Քրիստոս ի´́́́նքն է որ իր միջնորդութեամբ կը նքն է որ իր միջնորդութեամբ կը նքն է որ իր միջնորդութեամբ կը նքն է որ իր միջնորդութեամբ կը 
փրկէ դարձի եկող մեղաւորները:փրկէ դարձի եկող մեղաւորները:փրկէ դարձի եկող մեղաւորները:փրկէ դարձի եկող մեղաւորները:    

    
8) 8) 8) 8) Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը բարեխօսութեան եւ միջնորդուբարեխօսութեան եւ միջնորդուբարեխօսութեան եւ միջնորդուբարեխօսութեան եւ միջնորդու----

թեան:թեան:թեան:թեան:    
    
Մարդիկ Քրիստոսի բարեխօսութեամբ չեն փրկուիր, այլ՝ Մարդիկ Քրիստոսի բարեխօսութեամբ չեն փրկուիր, այլ՝ Մարդիկ Քրիստոսի բարեխօսութեամբ չեն փրկուիր, այլ՝ Մարդիկ Քրիստոսի բարեխօսութեամբ չեն փրկուիր, այլ՝ 

միջնորմիջնորմիջնորմիջնորդութեամբ: Քրիստոս կը միջնորդէ որ Հայրը ներէ մեր դութեամբ: Քրիստոս կը միջնորդէ որ Հայրը ներէ մեր դութեամբ: Քրիստոս կը միջնորդէ որ Հայրը ներէ մեր դութեամբ: Քրիստոս կը միջնորդէ որ Հայրը ներէ մեր 
մեղքերը եւ վերստիմեղքերը եւ վերստիմեղքերը եւ վերստիմեղքերը եւ վերստին ծնունդ շնորհէ մեզի Սուրբ Հոգիին ն ծնունդ շնորհէ մեզի Սուրբ Հոգիին ն ծնունդ շնորհէ մեզի Սուրբ Հոգիին ն ծնունդ շնորհէ մեզի Սուրբ Հոգիին 
միջոցաւ եւ փրկէ մեզ, իսկ փրկումիջոցաւ եւ փրկէ մեզ, իսկ փրկումիջոցաւ եւ փրկէ մեզ, իսկ փրկումիջոցաւ եւ փրկէ մեզ, իսկ փրկութեան պարգեւը ստանալէ ետք թեան պարգեւը ստանալէ ետք թեան պարգեւը ստանալէ ետք թեան պարգեւը ստանալէ ետք 
եթէ մեղք գործենք, այս անգամ Քրիստոս միջնորդութիւն չէ որ եթէ մեղք գործենք, այս անգամ Քրիստոս միջնորդութիւն չէ որ եթէ մեղք գործենք, այս անգամ Քրիստոս միջնորդութիւն չէ որ եթէ մեղք գործենք, այս անգամ Քրիստոս միջնորդութիւն չէ որ 
կկկկ’’’’ընէ, այլ՝ բարեխօսութիւն, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ ընէ, այլ՝ բարեխօսութիւն, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ ընէ, այլ՝ բարեխօսութիւն, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ ընէ, այլ՝ բարեխօսութիւն, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ 
խօսելով հաւատացեալներուն մասին` կխօսելով հաւատացեալներուն մասին` կխօսելով հաւատացեալներուն մասին` կխօսելով հաւատացեալներուն մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնեՈրդեակնե´́́́րս, րս, րս, րս, 
այս բայս բայս բայս բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք: նաք: նաք: նաք: Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ 
Արդարը՝ Յիսուս ՔրիստոսըԱրդարը՝ Յիսուս ՔրիստոսըԱրդարը՝ Յիսուս ՔրիստոսըԱրդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 2.1): Ա.Յովհաննէս 2.1): Ա.Յովհաննէս 2.1): Ա.Յովհաննէս 2.1): Ուստի, Ուստի, Ուստի, Ուստի, 
Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, իսկ փրկուելէ ետք Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, իսկ փրկուելէ ետք Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, իսկ փրկուելէ ետք Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, իսկ փրկուելէ ետք 
եթէ մեղանչենք՝ կը բարեխօսէ մեր մեղքերուեթէ մեղանչենք՝ կը բարեխօսէ մեր մեղքերուեթէ մեղանչենք՝ կը բարեխօսէ մեր մեղքերուեթէ մեղանչենք՝ կը բարեխօսէ մեր մեղքերու    ներումին համար:ներումին համար:ներումին համար:ներումին համար:    

Սա կը նշանակէ, թէ Քրիստոս բարեխօս ըլլալէ առաջ նախ Սա կը նշանակէ, թէ Քրիստոս բարեխօս ըլլալէ առաջ նախ Սա կը նշանակէ, թէ Քրիստոս բարեխօս ըլլալէ առաջ նախ Սա կը նշանակէ, թէ Քրիստոս բարեխօս ըլլալէ առաջ նախ 
եղաւ միջնորդ, եւ ան իր միջնորդութեան հանգամանքը ձեռք եղաւ միջնորդ, եւ ան իր միջնորդութեան հանգամանքը ձեռք եղաւ միջնորդ, եւ ան իր միջնորդութեան հանգամանքը ձեռք եղաւ միջնորդ, եւ ան իր միջնորդութեան հանգամանքը ձեռք 
ձգեց իր արիւնով: Քրիստոս չէր կրնար բարեխօսել առանց իր ձգեց իր արիւնով: Քրիստոս չէր կրնար բարեխօսել առանց իր ձգեց իր արիւնով: Քրիստոս չէր կրնար բարեխօսել առանց իր ձգեց իր արիւնով: Քրիստոս չէր կրնար բարեխօսել առանց իր 
արիւնը թափելու: Եւ ներկայիս ալ, ան չի բարեխօսեր մէկու մը արիւնը թափելու: Եւ ներկայիս ալ, ան չի բարեխօսեր մէկու մը արիւնը թափելու: Եւ ներկայիս ալ, ան չի բարեխօսեր մէկու մը արիւնը թափելու: Եւ ներկայիս ալ, ան չի բարեխօսեր մէկու մը 
համար որ չէ հաշտուած Հօրըհամար որ չէ հաշտուած Հօրըհամար որ չէ հաշտուած Հօրըհամար որ չէ հաշտուած Հօրը    հետ իր միջոցաւ ու հետ իր միջոցաւ ու հետ իր միջոցաւ ու հետ իր միջոցաւ ու 
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միջնորդութեամբ: Չհաշտուած ու փրկութեան պարգեւը միջնորդութեամբ: Չհաշտուած ու փրկութեան պարգեւը միջնորդութեամբ: Չհաշտուած ու փրկութեան պարգեւը միջնորդութեամբ: Չհաշտուած ու փրկութեան պարգեւը 
չստացած մարդը, Քրիստոսի բարեխօսութեան չէ որ պէտք ունի, չստացած մարդը, Քրիստոսի բարեխօսութեան չէ որ պէտք ունի, չստացած մարդը, Քրիստոսի բարեխօսութեան չէ որ պէտք ունի, չստացած մարդը, Քրիստոսի բարեխօսութեան չէ որ պէտք ունի, 
այլ՝ միջնորդութեան, իսկ միջնորդութիւնը առանց արիւնի այլ՝ միջնորդութեան, իսկ միջնորդութիւնը առանց արիւնի այլ՝ միջնորդութեան, իսկ միջնորդութիւնը առանց արիւնի այլ՝ միջնորդութեան, իսկ միջնորդութիւնը առանց արիւնի 
չ'ըլլար. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մեղքերու թողութիւնը, այլ չ'ըլլար. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մեղքերու թողութիւնը, այլ չ'ըլլար. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մեղքերու թողութիւնը, այլ չ'ըլլար. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մեղքերու թողութիւնը, այլ 
խօսքով՝ փրկութիւնը, խօսքով՝ փրկութիւնը, խօսքով՝ փրկութիւնը, խօսքով՝ փրկութիւնը, ««««աաաառանց արեան հեղումի չռանց արեան հեղումի չռանց արեան հեղումի չռանց արեան հեղումի չ’’’’ըլլարըլլարըլլարըլլար»»»»    
((((Եբրայեցիս 9.22): Եբրայեցիս 9.22): Եբրայեցիս 9.22): Եբրայեցիս 9.22): Միջնորդութիւնը անձնազոհութիւն կՄիջնորդութիւնը անձնազոհութիւն կՄիջնորդութիւնը անձնազոհութիւն կՄիջնորդութիւնը անձնազոհութիւն կ’’’’ենթաենթաենթաենթա----
դրէ, իսկ բարեխօսուդրէ, իսկ բարեխօսուդրէ, իսկ բարեխօսուդրէ, իսկ բարեխօսութիւնը՝ ոչ: Յանցանքներու քաւութիւնը թիւնը՝ ոչ: Յանցանքներու քաւութիւնը թիւնը՝ ոչ: Յանցանքներու քաւութիւնը թիւնը՝ ոչ: Յանցանքներու քաւութիւնը 
Քրիստոսի միջնորդութեամբ տեղի ունեցաւ եւ ոՔրիստոսի միջնորդութեամբ տեղի ունեցաւ եւ ոՔրիստոսի միջնորդութեամբ տեղի ունեցաւ եւ ոՔրիստոսի միջնորդութեամբ տեղի ունեցաւ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
բարեխօսութեամբբարեխօսութեամբբարեխօսութեամբբարեխօսութեամբ ( ( ( (Եբրայեցիս 9.15): Բայց անգամ մը քաւուելէ Եբրայեցիս 9.15): Բայց անգամ մը քաւուելէ Եբրայեցիս 9.15): Բայց անգամ մը քաւուելէ Եբրայեցիս 9.15): Բայց անգամ մը քաւուելէ 
ետք Քրիստոսի միջետք Քրիստոսի միջետք Քրիստոսի միջետք Քրիստոսի միջնորդութեամբ, կարիքը ունինք Քրիստոսի նորդութեամբ, կարիքը ունինք Քրիստոսի նորդութեամբ, կարիքը ունինք Քրիստոսի նորդութեամբ, կարիքը ունինք Քրիստոսի 
բարեխօսութեան՝ քաւուած վիճակի մէջ մնալու համար, եւ կամ բարեխօսութեան՝ քաւուած վիճակի մէջ մնալու համար, եւ կամ բարեխօսութեան՝ քաւուած վիճակի մէջ մնալու համար, եւ կամ բարեխօսութեան՝ քաւուած վիճակի մէջ մնալու համար, եւ կամ 
քաւութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն համար թողութիւն քաւութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն համար թողութիւն քաւութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն համար թողութիւն քաւութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն համար թողութիւն 
ձեռք ձգելու համար:ձեռք ձգելու համար:ձեռք ձգելու համար:ձեռք ձգելու համար:    

Առաւել եւս յստակ կը դառնայ մեր մտքին մէջ Առաւել եւս յստակ կը դառնայ մեր մտքին մէջ Առաւել եւս յստակ կը դառնայ մեր մտքին մէջ Առաւել եւս յստակ կը դառնայ մեր մտքին մէջ տարբետարբետարբետարբե----
րութիւնը րութիւնը րութիւնը րութիւնը բարեխօսութեան եւ միջնորդութեան, եթէ երբարեխօսութեան եւ միջնորդութեան, եթէ երբարեխօսութեան եւ միջնորդութեան, եթէ երբարեխօսութեան եւ միջնորդութեան, եթէ երբեք բեք բեք բեք 
յիշենք, որ Նոր Ուխտը Քրիստոսի միջնորդութեամբ կնքուեցաւ յիշենք, որ Նոր Ուխտը Քրիստոսի միջնորդութեամբ կնքուեցաւ յիշենք, որ Նոր Ուխտը Քրիստոսի միջնորդութեամբ կնքուեցաւ յիշենք, որ Նոր Ուխտը Քրիստոսի միջնորդութեամբ կնքուեցաւ 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ բարեխօսութեամբ,չ թէ բարեխօսութեամբ,չ թէ բարեխօսութեամբ,չ թէ բարեխօսութեամբ,    համաձայն առաքեալի խօսքին՝ համաձայն առաքեալի խօսքին՝ համաձայն առաքեալի խօսքին՝ համաձայն առաքեալի խօսքին՝ 
««««Քրիստոս Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւՔրիստոս Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւՔրիստոս Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւՔրիստոս Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 9.15, տեԵբրայեցիս 9.15, տեԵբրայեցիս 9.15, տեԵբրայեցիս 9.15, տե´́́́ս ս ս ս 
նաեւ` 8.8,13, 12.24):նաեւ` 8.8,13, 12.24):նաեւ` 8.8,13, 12.24):նաեւ` 8.8,13, 12.24):    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    
Խաչի եւԽաչի եւԽաչի եւԽաչի եւ    Խաչելութեան մասինԽաչելութեան մասինԽաչելութեան մասինԽաչելութեան մասին    

    
1) 1) 1) 1) Առաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւԱռաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւԱռաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւԱռաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսաւ մարդախաչուր սկսաւ մարդախաչուր սկսաւ մարդախաչուր սկսաւ մարդախաչութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 

այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր 
որ իր աւարտին հասաւ:որ իր աւարտին հասաւ:որ իր աւարտին հասաւ:որ իր աւարտին հասաւ:    

    
Մարդը խաչելու գաղափարը կամ մտածումը հաւանաՄարդը խաչելու գաղափարը կամ մտածումը հաւանաՄարդը խաչելու գաղափարը կամ մտածումը հաւանաՄարդը խաչելու գաղափարը կամ մտածումը հաւանաբար բար բար բար 

իր ծնունդը առած է Ասորեստանի մէջ մարդիկը սրածայր իր ծնունդը առած է Ասորեստանի մէջ մարդիկը սրածայր իր ծնունդը առած է Ասորեստանի մէջ մարդիկը սրածայր իր ծնունդը առած է Ասորեստանի մէջ մարդիկը սրածայր 
գործիքներով խոցելու եւ մեռցնելու իրականութենէն. բան մը`գործիքներով խոցելու եւ մեռցնելու իրականութենէն. բան մը`գործիքներով խոցելու եւ մեռցնելու իրականութենէն. բան մը`գործիքներով խոցելու եւ մեռցնելու իրականութենէն. բան մը`    
որ սկսաւ տեղի ունենալ Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորի որ սկսաւ տեղի ունենալ Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորի որ սկսաւ տեղի ունենալ Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորի որ սկսաւ տեղի ունենալ Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորի 
օրերուն, Ք.Ա. 8օրերուն, Ք.Ա. 8օրերուն, Ք.Ա. 8օրերուն, Ք.Ա. 8----րդ դարու աւարտէն սկսեալ:րդ դարու աւարտէն սկսեալ:րդ դարու աւարտէն սկսեալ:րդ դարու աւարտէն սկսեալ:    

Պատմութիւնը մեզի կ'ըսէ, թէ խաչելութեան առաջին Պատմութիւնը մեզի կ'ըսէ, թէ խաչելութեան առաջին Պատմութիւնը մեզի կ'ըսէ, թէ խաչելութեան առաջին Պատմութիւնը մեզի կ'ըսէ, թէ խաչելութեան առաջին 
գործողութիւնը տեղի ունեցած է Ք.Ա. շուրջ 519 թուին, երբ գործողութիւնը տեղի ունեցած է Ք.Ա. շուրջ 519 թուին, երբ գործողութիւնը տեղի ունեցած է Ք.Ա. շուրջ 519 թուին, երբ գործողութիւնը տեղի ունեցած է Ք.Ա. շուրջ 519 թուին, երբ 
Մարերու եւ Պարսից Կիւրոս Ա. թագաւորը խաչել տուաւ 3000 Մարերու եւ Պարսից Կիւրոս Ա. թագաւորը խաչել տուաւ 3000 Մարերու եւ Պարսից Կիւրոս Ա. թագաւորը խաչել տուաւ 3000 Մարերու եւ Պարսից Կիւրոս Ա. թագաւորը խաչել տուաւ 3000 
քաղաքակքաղաքակքաղաքակքաղաքական հակառակորդներ Բաբելոնի մէջ:ան հակառակորդներ Բաբելոնի մէջ:ան հակառակորդներ Բաբելոնի մէջ:ան հակառակորդներ Բաբելոնի մէջ:    

Հետագային մարդը խաչելու գործողութիւնը ի գործ Հետագային մարդը խաչելու գործողութիւնը ի գործ Հետագային մարդը խաչելու գործողութիւնը ի գործ Հետագային մարդը խաչելու գործողութիւնը ի գործ 
դրուեցաւ նաեւ յոյներուն կողմէ, յատկապէս Մեծն Աղեքդրուեցաւ նաեւ յոյներուն կողմէ, յատկապէս Մեծն Աղեքդրուեցաւ նաեւ յոյներուն կողմէ, յատկապէս Մեծն Աղեքդրուեցաւ նաեւ յոյներուն կողմէ, յատկապէս Մեծն Աղեքսանդր սանդր սանդր սանդր 
Մակեդոնացիի օրերուն, որ եղած է հիմնադիրը ՀելլեՄակեդոնացիի օրերուն, որ եղած է հիմնադիրը ՀելլեՄակեդոնացիի օրերուն, որ եղած է հիմնադիրը ՀելլեՄակեդոնացիի օրերուն, որ եղած է հիմնադիրը Հելլենիզմին: նիզմին: նիզմին: նիզմին: 
((((Հելլենիզմը Յունական լեզուին, մշակոյթին ու քաղաՀելլենիզմը Յունական լեզուին, մշակոյթին ու քաղաՀելլենիզմը Յունական լեզուին, մշակոյթին ու քաղաՀելլենիզմը Յունական լեզուին, մշակոյթին ու քաղա----
քակրթութեան տարածումնքակրթութեան տարածումնքակրթութեան տարածումնքակրթութեան տարածումն    էր Աղեքսանդր Մակեդոնացիի էր Աղեքսանդր Մակեդոնացիի էր Աղեքսանդր Մակեդոնացիի էր Աղեքսանդր Մակեդոնացիի 
ընդարձակածաւալ կայսրութեան սահմաններուն մէջ):ընդարձակածաւալ կայսրութեան սահմաններուն մէջ):ընդարձակածաւալ կայսրութեան սահմաններուն մէջ):ընդարձակածաւալ կայսրութեան սահմաններուն մէջ):    

Գրեթէ միաժամանակ, Կարթագէնացիները իրեԳրեթէ միաժամանակ, Կարթագէնացիները իրեԳրեթէ միաժամանակ, Կարթագէնացիները իրեԳրեթէ միաժամանակ, Կարթագէնացիները իրե´́́́նք նաեւ նք նաեւ նք նաեւ նք նաեւ 
որդեգրեցին յանցապարտ մարդիկը խաչելութեամբ սպաննեորդեգրեցին յանցապարտ մարդիկը խաչելութեամբ սպաննեորդեգրեցին յանցապարտ մարդիկը խաչելութեամբ սպաննեորդեգրեցին յանցապարտ մարդիկը խաչելութեամբ սպաննելու լու լու լու 
կերպը: (Կարթագէնը Ափրիկէի հիւսիսը գտնուող քաղաք մըն է): կերպը: (Կարթագէնը Ափրիկէի հիւսիսը գտնուող քաղաք մըն է): կերպը: (Կարթագէնը Ափրիկէի հիւսիսը գտնուող քաղաք մըն է): կերպը: (Կարթագէնը Ափրիկէի հիւսիսը գտնուող քաղաք մըն է): 
Եւ Կարթագէնացիներէն էր որ ՀռոԵւ Կարթագէնացիներէն էր որ ՀռոԵւ Կարթագէնացիներէն էր որ ՀռոԵւ Կարթագէնացիներէն էր որ Հռոմի կայսրութիւնը մարդիկը մի կայսրութիւնը մարդիկը մի կայսրութիւնը մարդիկը մի կայսրութիւնը մարդիկը 
խաչելու սովորութիւնը առաւ կամ իւրացուց:խաչելու սովորութիւնը առաւ կամ իւրացուց:խաչելու սովորութիւնը առաւ կամ իւրացուց:խաչելու սովորութիւնը առաւ կամ իւրացուց:    

Մարդը խաչելու արարքը Հելլենիզմի ժամանակ էր որ Մարդը խաչելու արարքը Հելլենիզմի ժամանակ էր որ Մարդը խաչելու արարքը Հելլենիզմի ժամանակ էր որ Մարդը խաչելու արարքը Հելլենիզմի ժամանակ էր որ 
մուտք գործեց Պաղեստին: Հրեայ պատմիչ` Յովսէփոս կը մուտք գործեց Պաղեստին: Հրեայ պատմիչ` Յովսէփոս կը մուտք գործեց Պաղեստին: Հրեայ պատմիչ` Յովսէփոս կը մուտք գործեց Պաղեստին: Հրեայ պատմիչ` Յովսէփոս կը 
պատմէ, թէ ինչպէս Հելլենիզմի պաշտպան` Անտիոքոս 4պատմէ, թէ ինչպէս Հելլենիզմի պաշտպան` Անտիոքոս 4պատմէ, թէ ինչպէս Հելլենիզմի պաշտպան` Անտիոքոս 4պատմէ, թէ ինչպէս Հելլենիզմի պաշտպան` Անտիոքոս 4----րդ րդ րդ րդ 
Եպիփանէս, 160ական թուականներուն, խաչել տուաւ աԵպիփանէս, 160ական թուականներուն, խաչել տուաւ աԵպիփանէս, 160ական թուականներուն, խաչել տուաւ աԵպիփանէս, 160ական թուականներուն, խաչել տուաւ այն յն յն յն 
հրեաները, որոնք մերժեցին ընդունիլ Հելլենիստականուհրեաները, որոնք մերժեցին ընդունիլ Հելլենիստականուհրեաները, որոնք մերժեցին ընդունիլ Հելլենիստականուհրեաները, որոնք մերժեցին ընդունիլ Հելլենիստականութիւթիւթիւթիւնը:նը:նը:նը:    
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Քրիստոսի ժամանակներուն մարդախաչութիւնը արդէն Քրիստոսի ժամանակներուն մարդախաչութիւնը արդէն Քրիստոսի ժամանակներուն մարդախաչութիւնը արդէն Քրիստոսի ժամանակներուն մարդախաչութիւնը արդէն 
սովորական երեւոյթ դարձած էր: Աւետարաններուն մէջ կը սովորական երեւոյթ դարձած էր: Աւետարաններուն մէջ կը սովորական երեւոյթ դարձած էր: Աւետարաններուն մէջ կը սովորական երեւոյթ դարձած էր: Աւետարաններուն մէջ կը 
կարդանք երկու աւազակներու խաչելութեան մասին: Իսկ կարդանք երկու աւազակներու խաչելութեան մասին: Իսկ կարդանք երկու աւազակներու խաչելութեան մասին: Իսկ կարդանք երկու աւազակներու խաչելութեան մասին: Իսկ 
աւանդութեան մէջ, ինչպէս նաեւ արտաքին պատմութեան մէաւանդութեան մէջ, ինչպէս նաեւ արտաքին պատմութեան մէաւանդութեան մէջ, ինչպէս նաեւ արտաքին պատմութեան մէաւանդութեան մէջ, ինչպէս նաեւ արտաքին պատմութեան մէջ, ջ, ջ, ջ, 
կը կարդանք տասներկու առաքեալներէն երկուքին` Պետրոսի կը կարդանք տասներկու առաքեալներէն երկուքին` Պետրոսի կը կարդանք տասներկու առաքեալներէն երկուքին` Պետրոսի կը կարդանք տասներկու առաքեալներէն երկուքին` Պետրոսի 
եւ անոր եղբօր` Անդրէասի խաչելութեան մասին:եւ անոր եղբօր` Անդրէասի խաչելութեան մասին:եւ անոր եղբօր` Անդրէասի խաչելութեան մասին:եւ անոր եղբօր` Անդրէասի խաչելութեան մասին:    

Երբ Մեծն Կոստանդին կայսերական գահ բարձրացաւ 3Երբ Մեծն Կոստանդին կայսերական գահ բարձրացաւ 3Երբ Մեծն Կոստանդին կայսերական գահ բարձրացաւ 3Երբ Մեծն Կոստանդին կայսերական գահ բարձրացաւ 3----րդ րդ րդ րդ 
դարու վերջին քառորդին, արգիլեց խաչով մարդուն կեանդարու վերջին քառորդին, արգիլեց խաչով մարդուն կեանդարու վերջին քառորդին, արգիլեց խաչով մարդուն կեանդարու վերջին քառորդին, արգիլեց խաչով մարդուն կեանքը քը քը քը 
խլելու կերպը. թէպէտ 4խլելու կերպը. թէպէտ 4խլելու կերպը. թէպէտ 4խլելու կերպը. թէպէտ 4----րդ դարուն քանի մը անձերու րդ դարուն քանի մը անձերու րդ դարուն քանի մը անձերու րդ դարուն քանի մը անձերու 
խաչելութխաչելութխաչելութխաչելութեան մասին կը կարդանք պատմութեան մէջ, բայց եան մասին կը կարդանք պատմութեան մէջ, բայց եան մասին կը կարդանք պատմութեան մէջ, բայց եան մասին կը կարդանք պատմութեան մէջ, բայց 
հինգերորդ դարէն սկսեալ մարդախաչութիւնը այլեւս ամբողհինգերորդ դարէն սկսեալ մարդախաչութիւնը այլեւս ամբողհինգերորդ դարէն սկսեալ մարդախաչութիւնը այլեւս ամբողհինգերորդ դարէն սկսեալ մարդախաչութիւնը այլեւս ամբող----
ջութեամբ դադրած սոջութեամբ դադրած սոջութեամբ դադրած սոջութեամբ դադրած սովորութիւն էր եւ պատմութիւն դարձվորութիւն էր եւ պատմութիւն դարձվորութիւն էր եւ պատմութիւն դարձվորութիւն էր եւ պատմութիւն դարձած:ած:ած:ած:    

    
2) 2) 2) 2) Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը 

դատապարտուէին խաչի մահուան:դատապարտուէին խաչի մահուան:դատապարտուէին խաչի մահուան:դատապարտուէին խաչի մահուան:    
    
Բացատրած ատեննիս թէ Հռոմի կառԲացատրած ատեննիս թէ Հռոմի կառԲացատրած ատեննիս թէ Հռոմի կառԲացատրած ատեննիս թէ Հռոմի կառավարութիւնը որո՞նց ավարութիւնը որո՞նց ավարութիւնը որո՞նց ավարութիւնը որո՞նց 

խաչի մահուան կը դատապարտէր, հետաքրքրական պիտի ըլխաչի մահուան կը դատապարտէր, հետաքրքրական պիտի ըլխաչի մահուան կը դատապարտէր, հետաքրքրական պիտի ըլխաչի մահուան կը դատապարտէր, հետաքրքրական պիտի ըլ----
լայ, որ միաժամանակ համեմատենք Տիրոջ ըրածը անոնց ըրալայ, որ միաժամանակ համեմատենք Տիրոջ ըրածը անոնց ըրալայ, որ միաժամանակ համեմատենք Տիրոջ ըրածը անոնց ըրալայ, որ միաժամանակ համեմատենք Տիրոջ ըրածը անոնց ըրա----
ծին հետ.ծին հետ.ծին հետ.ծին հետ.----    

ա) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին խոա) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին խոա) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին խոա) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին խոնարնարնարնար----
հութիւն ու երկրպագութիւն մատուցել կայսրին. մինչ Քրիստոս, հութիւն ու երկրպագութիւն մատուցել կայսրին. մինչ Քրիստոս, հութիւն ու երկրպագութիւն մատուցել կայսրին. մինչ Քրիստոս, հութիւն ու երկրպագութիւն մատուցել կայսրին. մինչ Քրիստոս, 
աշխարհ եկաւ ոաշխարհ եկաւ ոաշխարհ եկաւ ոաշխարհ եկաւ ո´́́́չ թչ թչ թչ թէ մահուան դատապարտելու զԱստուած է մահուան դատապարտելու զԱստուած է մահուան դատապարտելու զԱստուած է մահուան դատապարտելու զԱստուած 
չպաշտող ու Աստուծոյ երկրպագութիւն չմատուչպաշտող ու Աստուծոյ երկրպագութիւն չմատուչպաշտող ու Աստուծոյ երկրպագութիւն չմատուչպաշտող ու Աստուծոյ երկրպագութիւն չմատուցող մարդիկը, ցող մարդիկը, ցող մարդիկը, ցող մարդիկը, 
այլ ընդհակառակը` եկաւ սորվեցնելու անոնց թէ միայն զԱստայլ ընդհակառակը` եկաւ սորվեցնելու անոնց թէ միայն զԱստայլ ընդհակառակը` եկաւ սորվեցնելու անոնց թէ միայն զԱստայլ ընդհակառակը` եկաւ սորվեցնելու անոնց թէ միայն զԱստ----
ուած պէտք է պաշտել ու միայն անոուած պէտք է պաշտել ու միայն անոուած պէտք է պաշտել ու միայն անոուած պէտք է պաշտել ու միայն անո´́́́ր պէտք է երկրպագել. ր պէտք է երկրպագել. ր պէտք է երկրպագել. ր պէտք է երկրպագել. 
եկաւ մեռնելու անոնց փոխարէն` զանոնք ճշմաեկաւ մեռնելու անոնց փոխարէն` զանոնք ճշմաեկաւ մեռնելու անոնց փոխարէն` զանոնք ճշմաեկաւ մեռնելու անոնց փոխարէն` զանոնք ճշմարիտ Աստուծոյ` րիտ Աստուծոյ` րիտ Աստուծոյ` րիտ Աստուծոյ` 
ճշմարիտ եճշմարիտ եճշմարիտ եճշմարիտ երկրպագութեան առաջնորրկրպագութեան առաջնորրկրպագութեան առաջնորրկրպագութեան առաջնորդելու համար:դելու համար:դելու համար:դելու համար:    

բ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին կայսրին բ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին կայսրին բ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին կայսրին բ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին կայսրին 
կամքը կատարել, եւ կամ կ'ընդդիմանային անոր կամքին. մինչ կամքը կատարել, եւ կամ կ'ընդդիմանային անոր կամքին. մինչ կամքը կատարել, եւ կամ կ'ընդդիմանային անոր կամքին. մինչ կամքը կատարել, եւ կամ կ'ընդդիմանային անոր կամքին. մինչ 
Քրիստոս, աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս, աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս, աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս, աշխարհ եկաւ ո´́́́չ թէ ճզմելու ու սպաննելու Ասչ թէ ճզմելու ու սպաննելու Ասչ թէ ճզմելու ու սպաննելու Ասչ թէ ճզմելու ու սպաննելու Աս----
տուծոյ կամքը չկատարող եւ Աստուծոյ կամքին ընդդիմացող տուծոյ կամքը չկատարող եւ Աստուծոյ կամքին ընդդիմացող տուծոյ կամքը չկատարող եւ Աստուծոյ կամքին ընդդիմացող տուծոյ կամքը չկատարող եւ Աստուծոյ կամքին ընդդիմացող 
մարդիկը, ամարդիկը, ամարդիկը, ամարդիկը, այլ ընդհակառակը` եկաւ բացայայտելու անոնց յլ ընդհակառակը` եկաւ բացայայտելու անոնց յլ ընդհակառակը` եկաւ բացայայտելու անոնց յլ ընդհակառակը` եկաւ բացայայտելու անոնց 
Աստուծոյ կամքը` յայտարարելով. Աստուծոյ կամքը` յայտարարելով. Աստուծոյ կամքը` յայտարարելով. Աստուծոյ կամքը` յայտարարելով. ««««Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.----    
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Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք 
պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըպիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըպիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըպիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը»»»»    
((((Յովհաննէս 6.40). եկաւ Աստուծոյ իսկ կամքով խաչուելու` Յովհաննէս 6.40). եկաւ Աստուծոյ իսկ կամքով խաչուելու` Յովհաննէս 6.40). եկաւ Աստուծոյ իսկ կամքով խաչուելու` Յովհաննէս 6.40). եկաւ Աստուծոյ իսկ կամքով խաչուելու` 
Աստուծոյ կամքը մերժող մարդոց փրկութեան համար:Աստուծոյ կամքը մերժող մարդոց փրկութեան համար:Աստուծոյ կամքը մերժող մարդոց փրկութեան համար:Աստուծոյ կամքը մերժող մարդոց փրկութեան համար:    

գ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք յանցանք կը գործէին գ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք յանցանք կը գործէին գ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք յանցանք կը գործէին գ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք յանցանք կը գործէին 
ու կ'ապստամբէին կայսրին կողմէ հաստատուած օրէնքներուն ու կ'ապստամբէին կայսրին կողմէ հաստատուած օրէնքներուն ու կ'ապստամբէին կայսրին կողմէ հաստատուած օրէնքներուն ու կ'ապստամբէին կայսրին կողմէ հաստատուած օրէնքներուն 
դէմ. մինչ Քրիստոս Մովսէս մարգարէին միջոդէմ. մինչ Քրիստոս Մովսէս մարգարէին միջոդէմ. մինչ Քրիստոս Մովսէս մարգարէին միջոդէմ. մինչ Քրիստոս Մովսէս մարգարէին միջոցաւ Աստուծոյ ցաւ Աստուծոյ ցաւ Աստուծոյ ցաւ Աստուծոյ 
տուած օրէնքներուն դէմ յանցանք գործողնետուած օրէնքներուն դէմ յանցանք գործողնետուած օրէնքներուն դէմ յանցանք գործողնետուած օրէնքներուն դէմ յանցանք գործողներուն եւ Աստորուն եւ Աստորուն եւ Աստորուն եւ Աստուծոյ ւծոյ ւծոյ ւծոյ 
պատուիրանները ոտնակոխ ընողներուն փոխարէն` իպատուիրանները ոտնակոխ ընողներուն փոխարէն` իպատուիրանները ոտնակոխ ընողներուն փոխարէն` իպատուիրանները ոտնակոխ ընողներուն փոխարէն` ի´́́́նք նք նք նք 
մեռաւ խաչին վրայ, որպէսզի ազատագրէր զանոնք իրեմեռաւ խաչին վրայ, որպէսզի ազատագրէր զանոնք իրեմեռաւ խաչին վրայ, որպէսզի ազատագրէր զանոնք իրեմեռաւ խաչին վրայ, որպէսզի ազատագրէր զանոնք իրե´́́́նց իսկ նց իսկ նց իսկ նց իսկ 
օրինազանցութեան պատճառով իրենց գլխուն եկած մահուան օրինազանցութեան պատճառով իրենց գլխուն եկած մահուան օրինազանցութեան պատճառով իրենց գլխուն եկած մահուան օրինազանցութեան պատճառով իրենց գլխուն եկած մահուան 
անէծքէն:անէծքէն:անէծքէն:անէծքէն:    

դ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք ստրուկի պաշտօն դ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք ստրուկի պաշտօն դ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք ստրուկի պաշտօն դ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք ստրուկի պաշտօն 
ունէին, եւ որոնք չունէին Հռոմէական քաղաքաունէին, եւ որոնք չունէին Հռոմէական քաղաքաունէին, եւ որոնք չունէին Հռոմէական քաղաքաունէին, եւ որոնք չունէին Հռոմէական քաղաքացիութիւն. մինչ ցիութիւն. մինչ ցիութիւն. մինչ ցիութիւն. մինչ 
Քրիստոս, աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս, աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս, աշխարհ եկաւ ոՔրիստոս, աշխարհ եկաւ ո´́́́չ թէ սպաննելու մեղքի ստրկուչ թէ սպաննելու մեղքի ստրկուչ թէ սպաննելու մեղքի ստրկուչ թէ սպաննելու մեղքի ստրկութեան թեան թեան թեան 
մէջ ապրող մարդիկը, այլ ընդհակառակը` իմէջ ապրող մարդիկը, այլ ընդհակառակը` իմէջ ապրող մարդիկը, այլ ընդհակառակը` իմէջ ապրող մարդիկը, այլ ընդհակառակը` ի´́́́նք մեռնենք մեռնենք մեռնենք մեռնելու անոնց լու անոնց լու անոնց լու անոնց 
փոխարէն, որպէսզի ազատագրէր զանոնք մեղքի ստրկութենէն փոխարէն, որպէսզի ազատագրէր զանոնք մեղքի ստրկութենէն փոխարէն, որպէսզի ազատագրէր զանոնք մեղքի ստրկութենէն փոխարէն, որպէսզի ազատագրէր զանոնք մեղքի ստրկութենէն 
եւ երկնաքաղաքացիութեան պարգեւը շնորհէր անոնց:եւ երկնաքաղաքացիութեան պարգեւը շնորհէր անոնց:եւ երկնաքաղաքացիութեան պարգեւը շնորհէր անոնց:եւ երկնաքաղաքացիութեան պարգեւը շնորհէր անոնց:    

ե) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որե) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որե) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որե) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք անհաւատարոնք անհաւատարոնք անհաւատարոնք անհաւատարմութիւն մութիւն մութիւն մութիւն 
կը ցուցաբերէին իրենց երկրին հանդէպ. մինչ Քրիստոս, կը ցուցաբերէին իրենց երկրին հանդէպ. մինչ Քրիստոս, կը ցուցաբերէին իրենց երկրին հանդէպ. մինչ Քրիստոս, կը ցուցաբերէին իրենց երկրին հանդէպ. մինչ Քրիստոս, 
աշխարհ եկաւ ոաշխարհ եկաւ ոաշխարհ եկաւ ոաշխարհ եկաւ ո´́́́չ թէ վերջ դնելու երկնքին ու իրենց երկնաւոր չ թէ վերջ դնելու երկնքին ու իրենց երկնաւոր չ թէ վերջ դնելու երկնքին ու իրենց երկնաւոր չ թէ վերջ դնելու երկնքին ու իրենց երկնաւոր 
ժառանգութեան հանդէպ անհաւատարիմ եղող մարդոց կեանժառանգութեան հանդէպ անհաւատարիմ եղող մարդոց կեանժառանգութեան հանդէպ անհաւատարիմ եղող մարդոց կեանժառանգութեան հանդէպ անհաւատարիմ եղող մարդոց կեան----
քին, այլ ընդհակառակը` իքին, այլ ընդհակառակը` իքին, այլ ընդհակառակը` իքին, այլ ընդհակառակը` ի´́́́նք խաչուելու անոնց փոխարէն, եւ նք խաչուելու անոնց փոխարէն, եւ նք խաչուելու անոնց փոխարէն, եւ նք խաչուելու անոնց փոխարէն, եւ 
զանոնք երկնքի հետեւորդնզանոնք երկնքի հետեւորդնզանոնք երկնքի հետեւորդնզանոնք երկնքի հետեւորդները ու քաջ վկաները դարձնելու:երը ու քաջ վկաները դարձնելու:երը ու քաջ վկաները դարձնելու:երը ու քաջ վկաները դարձնելու:    

    
3) 3) 3) 3) Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք երբ տեսնեն անձ Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք երբ տեսնեն անձ Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք երբ տեսնեն անձ Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք երբ տեսնեն անձ 

մը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը մը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը մը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը մը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը 
մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:    

    
Խաչի թշնամիները միայն կրնան նման արտայայտուԽաչի թշնամիները միայն կրնան նման արտայայտուԽաչի թշնամիները միայն կրնան նման արտայայտուԽաչի թշնամիները միայն կրնան նման արտայայտութիւն թիւն թիւն թիւն 

ունենալ: Խաչապաշտունենալ: Խաչապաշտունենալ: Խաչապաշտունենալ: Խաչապաշտութիւնը` փայտապաշտութիւն կամ երկաութիւնը` փայտապաշտութիւն կամ երկաութիւնը` փայտապաշտութիւն կամ երկաութիւնը` փայտապաշտութիւն կամ երկա----
թապաշտութիւն չէ:թապաշտութիւն չէ:թապաշտութիւն չէ:թապաշտութիւն չէ:    

Ոեւէ հաւատացեալ երբ խաչը կը համբուրէ` կը համբուրէ Ոեւէ հաւատացեալ երբ խաչը կը համբուրէ` կը համբուրէ Ոեւէ հաւատացեալ երբ խաչը կը համբուրէ` կը համբուրէ Ոեւէ հաւատացեալ երբ խաչը կը համբուրէ` կը համբուրէ 
որովհետեւ անոր մէջ Խաչեալին ներկայութիւնն է եւ Խաչեալին որովհետեւ անոր մէջ Խաչեալին ներկայութիւնն է եւ Խաչեալին որովհետեւ անոր մէջ Խաչեալին ներկայութիւնն է եւ Խաչեալին որովհետեւ անոր մէջ Խաչեալին ներկայութիւնն է եւ Խաչեալին 
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խորհուրդն է որ կը տեսնէ: Ուստիխորհուրդն է որ կը տեսնէ: Ուստիխորհուրդն է որ կը տեսնէ: Ուստիխորհուրդն է որ կը տեսնէ: Ուստի,,,,    կարելի չկարելի չկարելի չկարելի չէ խաչն ու Խաչեալը է խաչն ու Խաչեալը է խաչն ու Խաչեալը է խաչն ու Խաչեալը 
բաժնել իրարմէ, որովհետեւ Խաչեալը նոր իմասբաժնել իրարմէ, որովհետեւ Խաչեալը նոր իմասբաժնել իրարմէ, որովհետեւ Խաչեալը նոր իմասբաժնել իրարմէ, որովհետեւ Խաչեալը նոր իմաստ տուաւ տ տուաւ տ տուաւ տ տուաւ 
խաչին:խաչին:խաչին:խաչին:    Եւ որովհետեւ կարելի չէ, բնականօրէն խաչը անարԵւ որովհետեւ կարելի չէ, բնականօրէն խաչը անարԵւ որովհետեւ կարելի չէ, բնականօրէն խաչը անարԵւ որովհետեւ կարելի չէ, բնականօրէն խաչը անար----
գողը` Խաչեալը անարգած կ'ըլլայ, ճիշդ ինչպէս ծառին պտուղըգողը` Խաչեալը անարգած կ'ըլլայ, ճիշդ ինչպէս ծառին պտուղըգողը` Խաչեալը անարգած կ'ըլլայ, ճիշդ ինչպէս ծառին պտուղըգողը` Խաչեալը անարգած կ'ըլլայ, ճիշդ ինչպէս ծառին պտուղը    
անարգողը` ծառը անարգած կ'ըլլայ, կամ իր մօրը նկարը անարգողը` ծառը անարգած կ'ըլլայ, կամ իր մօրը նկարը անարգողը` ծառը անարգած կ'ըլլայ, կամ իր մօրը նկարը անարգողը` ծառը անարգած կ'ըլլայ, կամ իր մօրը նկարը 
անարգողը` իր մայրը անարգած կ'ըլլայ, կամ եկեղեցւոյ մը անարգողը` իր մայրը անարգած կ'ըլլայ, կամ եկեղեցւոյ մը անարգողը` իր մայրը անարգած կ'ըլլայ, կամ եկեղեցւոյ մը անարգողը` իր մայրը անարգած կ'ըլլայ, կամ եկեղեցւոյ մը 
քարերը անարգողը` այդ եկեղեցւոյ գլուխըքարերը անարգողը` այդ եկեղեցւոյ գլուխըքարերը անարգողը` այդ եկեղեցւոյ գլուխըքարերը անարգողը` այդ եկեղեցւոյ գլուխը` ` ` ` Քրիստոսը Քրիստոսը Քրիստոսը Քրիստոսը 
անարգած կ'ըլլայ, ինչպէս նաեւ այդ եկեղեցին յաճախողները:անարգած կ'ըլլայ, ինչպէս նաեւ այդ եկեղեցին յաճախողները:անարգած կ'ըլլայ, ինչպէս նաեւ այդ եկեղեցին յաճախողները:անարգած կ'ըլլայ, ինչպէս նաեւ այդ եկեղեցին յաճախողները:    

Անոնք որոնք խաչասէրները, խաչապաշտները կամ խաչը Անոնք որոնք խաչասէրները, խաչապաշտները կամ խաչը Անոնք որոնք խաչասէրները, խաչապաշտները կամ խաչը Անոնք որոնք խաչասէրները, խաչապաշտները կամ խաչը 
պատուողները փայտապաշտ կը կոչեն, կը մոռնան որ անոնք պատուողները փայտապաշտ կը կոչեն, կը մոռնան որ անոնք պատուողները փայտապաշտ կը կոչեն, կը մոռնան որ անոնք պատուողները փայտապաշտ կը կոչեն, կը մոռնան որ անոնք 
խաչին նիւթը չէ որ կը պաշտեն ու կը պատուեն, այլ` խաչին խաչին նիւթը չէ որ կը պաշտեն ու կը պատուեն, այլ` խաչին խաչին նիւթը չէ որ կը պաշտեն ու կը պատուեն, այլ` խաչին խաչին նիւթը չէ որ կը պաշտեն ու կը պատուեն, այլ` խաչին 
հիւթը. իսկ խաչին հիւթը` Խաչեալը ինքն էհիւթը. իսկ խաչին հիւթը` Խաչեալը ինքն էհիւթը. իսկ խաչին հիւթը` Խաչեալը ինքն էհիւթը. իսկ խաչին հիւթը` Խաչեալը ինքն է::::    

ԵԵԵԵթէ երբեք դուն խաչը չպատուողներէն ու չհամբուրողնեթէ երբեք դուն խաչը չպատուողներէն ու չհամբուրողնեթէ երբեք դուն խաչը չպատուողներէն ու չհամբուրողնեթէ երբեք դուն խաչը չպատուողներէն ու չհամբուրողնե----
րէնրէնրէնրէն    ես, կարծելով որ ատիկա փայտաես, կարծելով որ ատիկա փայտաես, կարծելով որ ատիկա փայտաես, կարծելով որ ատիկա փայտապաշտութիւն է, հարց կու պաշտութիւն է, հարց կու պաշտութիւն է, հարց կու պաշտութիւն է, հարց կու 
տամ քեզի.տամ քեզի.տամ քեզի.տամ քեզի.----    ԵԵԵԵթէ մօրդ նկարը թէ մօրդ նկարը թէ մօրդ նկարը թէ մօրդ նկարը պատուէիր կամ պատուէիր կամ պատուէիր կամ պատուէիր կամ համբուրէիր` համբուրէիր` համբուրէիր` համբուրէիր` 
պիտի ուզէիպիտի ուզէիպիտի ուզէիպիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ թղթապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր ՞ր որ ես քեզ թղթապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր ՞ր որ ես քեզ թղթապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր ՞ր որ ես քեզ թղթապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր 
կամ համբուրէիր բարեկամդ` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզկամ համբուրէիր բարեկամդ` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզկամ համբուրէիր բարեկամդ` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզկամ համբուրէիր բարեկամդ` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ    
մարդապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ համբուրէիր կնոջդ` մարդապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ համբուրէիր կնոջդ` մարդապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ համբուրէիր կնոջդ` մարդապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ համբուրէիր կնոջդ` 
պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ կնապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ կնապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ կնապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ կնապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ 
համբուրէիր հայրենիքիդ հողը` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ համբուրէիր հայրենիքիդ հողը` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ համբուրէիր հայրենիքիդ հողը` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ համբուրէիր հայրենիքիդ հողը` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ 
հողապաշտ կոչէի:հողապաշտ կոչէի:հողապաշտ կոչէի:հողապաշտ կոչէի:    

Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ մեր Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ մեր Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ մեր Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ մեր փրկութիւնը փրկութիւնը փրկութիւնը փրկութիւնը 
անոանոանոանո´́́́վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդով իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդով իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդով իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդունիլ փրկութիւնը եւ ւնիլ փրկութիւնը եւ ւնիլ փրկութիւնը եւ ւնիլ փրկութիւնը եւ 
անտեսել փրկութեան նշանը` խաչը:անտեսել փրկութեան նշանը` խաչը:անտեսել փրկութեան նշանը` խաչը:անտեսել փրկութեան նշանը` խաչը:    Մեղքերու քաւութիւնը Մեղքերու քաւութիւնը Մեղքերու քաւութիւնը Մեղքերու քաւութիւնը 
խաչոխաչոխաչոխաչո´́́́վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդգրկել այդ քաւութիւնը վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդգրկել այդ քաւութիւնը վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդգրկել այդ քաւութիւնը վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդգրկել այդ քաւութիւնը 
եւ մերժել մեր քաւութեան նշանը` խաչը:եւ մերժել մեր քաւութեան նշանը` խաչը:եւ մերժել մեր քաւութեան նշանը` խաչը:եւ մերժել մեր քաւութեան նշանը` խաչը:    

Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ ««««Խաչին մասին քաԽաչին մասին քաԽաչին մասին քաԽաչին մասին քա----
րոզութիւնըրոզութիւնըրոզութիւնըրոզութիւնը… … … … Աստուծոյ զԱստուծոյ զԱստուծոյ զԱստուծոյ զօօօօրութիւնն էրութիւնն էրութիւնն էրութիւնն է»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիԿորնթացիԿորնթացիԿորնթացիսսսս 1.18): 1.18): 1.18): 1.18):    

Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ խաչին քարոզուՊէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ խաչին քարոզուՊէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ խաչին քարոզուՊէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ խաչին քարոզութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
է որ Աստուած կը փրկէ հաւատացողները է որ Աստուած կը փրկէ հաւատացողները է որ Աստուած կը փրկէ հաւատացողները է որ Աստուած կը փրկէ հաւատացողները ((((ԱԱԱԱ....ԿորնթաԿորնթաԿորնթաԿորնթացիսցիսցիսցիս 1.21): 1.21): 1.21): 1.21):    

Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ ««««Աստուծոյ խաչըԱստուծոյ խաչըԱստուծոյ խաչըԱստուծոյ խաչը… … … … 
աւելի զօրեղ է քան մարդկային ամէն զօրութիւնաւելի զօրեղ է քան մարդկային ամէն զօրութիւնաւելի զօրեղ է քան մարդկային ամէն զօրութիւնաւելի զօրեղ է քան մարդկային ամէն զօրութիւն»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս    
1.25):1.25):1.25):1.25):    
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Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեՊէտք է պատուել խաչը, որովհետեՊէտք է պատուել խաչը, որովհետեՊէտք է պատուել խաչը, որովհետեււււ    խաչին միջոցաւ խաչին միջոցաւ խաչին միջոցաւ խաչին միջոցաւ էէէէ    որորորոր    
աշխարհը աշխարհը աշխարհը աշխարհը կըկըկըկը    մեռմեռմեռմեռնինինինի    մեզիմեզիմեզիմեզի    համար, համար, համար, համար, եւեւեւեւ    մենքմենքմենքմենք` ` ` ` աշխարհին համարաշխարհին համարաշխարհին համարաշխարհին համար    
((((ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 6.14): 6.14): 6.14): 6.14):    

Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Քրիստոս անով Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Քրիստոս անով Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Քրիստոս անով Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Քրիստոս անով 
հրաշքներ գործած է ու կը գործէ: Իսկ եթէ անոր միջոցաւ հրաշքներ գործած է ու կը գործէ: Իսկ եթէ անոր միջոցաւ հրաշքներ գործած է ու կը գործէ: Իսկ եթէ անոր միջոցաւ հրաշքներ գործած է ու կը գործէ: Իսկ եթէ անոր միջոցաւ 
հրաշքներ կը գործուին, կը նշանակէ թէ անիկա զօրութենէ հրաշքներ կը գործուին, կը նշանակէ թէ անիկա զօրութենէ հրաշքներ կը գործուին, կը նշանակէ թէ անիկա զօրութենէ հրաշքներ կը գործուին, կը նշանակէ թէ անիկա զօրութենէ 
զուրկ լոկ փայտի զուրկ լոկ փայտի զուրկ լոկ փայտի զուրկ լոկ փայտի կտոր մը չէ: Եթէ խաչափայտը լոկ փայտի կտոր մը չէ: Եթէ խաչափայտը լոկ փայտի կտոր մը չէ: Եթէ խաչափայտը լոկ փայտի կտոր մը չէ: Եթէ խաչափայտը լոկ փայտի 
կտոր մը ըլլար` անոր միջոցաւ հրաշքներ պէտք չէր գործուէին կտոր մը ըլլար` անոր միջոցաւ հրաշքներ պէտք չէր գործուէին կտոր մը ըլլար` անոր միջոցաւ հրաշքներ պէտք չէր գործուէին կտոր մը ըլլար` անոր միջոցաւ հրաշքներ պէտք չէր գործուէին 
եւ պէտք չէ գործուի:եւ պէտք չէ գործուի:եւ պէտք չէ գործուի:եւ պէտք չէ գործուի:    

Գործք Առաքելոցի գիրքին 19.11Գործք Առաքելոցի գիրքին 19.11Գործք Առաքելոցի գիրքին 19.11Գործք Առաքելոցի գիրքին 19.11----12 12 12 12 համարներուն մէջ կը համարներուն մէջ կը համարներուն մէջ կը համարներուն մէջ կը 
կարդանք, թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալի կարդանք, թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալի կարդանք, թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալի կարդանք, թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալի քրտինքոտ թաշկիքրտինքոտ թաշկիքրտինքոտ թաշկիքրտինքոտ թաշկի----
նակին եւ գործի հագուստին միջոցաւ հիւանդներ կնակին եւ գործի հագուստին միջոցաւ հիւանդներ կնակին եւ գործի հագուստին միջոցաւ հիւանդներ կնակին եւ գործի հագուստին միջոցաւ հիւանդներ կը բժշկուէին ը բժշկուէին ը բժշկուէին ը բժշկուէին 
եւ չար ոգիներ մարդոցմէ դուրս կ'ելլէին: Արդ, եթէ երբեք եւ չար ոգիներ մարդոցմէ դուրս կ'ելլէին: Արդ, եթէ երբեք եւ չար ոգիներ մարդոցմէ դուրս կ'ելլէին: Արդ, եթէ երբեք եւ չար ոգիներ մարդոցմէ դուրս կ'ելլէին: Արդ, եթէ երբեք 
առաքեալին առաքեալին առաքեալին առաքեալին քրտինքոտ թաշկինակին եւ գործի հագուստին քրտինքոտ թաշկինակին եւ գործի հագուստին քրտինքոտ թաշկինակին եւ գործի հագուստին քրտինքոտ թաշկինակին եւ գործի հագուստին 
միջոցաւ հրաշքներ կը գործուէին` ինչո՞ւ համար չենք միջոցաւ հրաշքներ կը գործուէին` ինչո՞ւ համար չենք միջոցաւ հրաշքներ կը գործուէին` ինչո՞ւ համար չենք միջոցաւ հրաշքներ կը գործուէին` ինչո՞ւ համար չենք 
հաւատար որ Քրիստոսի խաչին միջոհաւատար որ Քրիստոսի խաչին միջոհաւատար որ Քրիստոսի խաչին միջոհաւատար որ Քրիստոսի խաչին միջոցաւ ալ կրնան հրաշքներ ցաւ ալ կրնան հրաշքներ ցաւ ալ կրնան հրաշքներ ցաւ ալ կրնան հրաշքներ 
գործուիլ:գործուիլ:գործուիլ:գործուիլ:    

ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    պարծեցաւպարծեցաւպարծեցաւպարծեցաւ    խաչովխաչովխաչովխաչով. . . . ««««ՔՔՔՔա՛ւ լիցի որ մեր ա՛ւ լիցի որ մեր ա՛ւ լիցի որ մեր ա՛ւ լիցի որ մեր 
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամՏիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամՏիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամՏիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ»»»»    
((((ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 6.14):  6.14):  6.14):  6.14): ԵթէԵթէԵթէԵթէ    խաչովխաչովխաչովխաչով    պարծենալըպարծենալըպարծենալըպարծենալը    սխալսխալսխալսխալ    բանբանբանբան    չէչէչէչէ, , , , 
ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    զայնզայնզայնզայն    համբուրելըհամբուրելըհամբուրելըհամբուրելը    կամկամկամկամ    անորանորանորանոր    դիմացդիմացդիմացդիմաց    կանգնելովկանգնելովկանգնելովկանգնելով    
աղօթելըաղօթելըաղօթելըաղօթելը    սխալսխալսխալսխալ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

Եթէ երբեքԵթէ երբեքԵթէ երբեքԵթէ երբեք    Յիսուսի հագուստի քղանցքին միջոցաւ Յիսուսի հագուստի քղանցքին միջոցաւ Յիսուսի հագուստի քղանցքին միջոցաւ Յիսուսի հագուստի քղանցքին միջոցաւ 
հրաշքներ գհրաշքներ գհրաշքներ գհրաշքներ գործուեցան ործուեցան ործուեցան ործուեցան ((((Մատթէոս 9.20Մատթէոս 9.20Մատթէոս 9.20Մատթէոս 9.20----21), 21), 21), 21), ինչո՞ւ համար անոինչո՞ւ համար անոինչո՞ւ համար անոինչո՞ւ համար անոր ր ր ր 
խաչին միջոցաւ պիտի չգործուին:խաչին միջոցաւ պիտի չգործուին:խաչին միջոցաւ պիտի չգործուին:խաչին միջոցաւ պիտի չգործուին:    

Եթէ երբեք Մովսէս մարգարէին գաւազանին միջոցաւ Եթէ երբեք Մովսէս մարգարէին գաւազանին միջոցաւ Եթէ երբեք Մովսէս մարգարէին գաւազանին միջոցաւ Եթէ երբեք Մովսէս մարգարէին գաւազանին միջոցաւ 
բազմաթիւ ու բազմատեսակ բազմաթիւ ու բազմատեսակ բազմաթիւ ու բազմատեսակ բազմաթիւ ու բազմատեսակ հրաշքներ գործուեցանհրաշքներ գործուեցանհրաշքներ գործուեցանհրաշքներ գործուեցան((((Ելից 9.23Ելից 9.23Ելից 9.23Ելից 9.23----
24: 10.1224: 10.1224: 10.1224: 10.12----15: 14.16, 21, 17.6, 15: 14.16, 21, 17.6, 15: 14.16, 21, 17.6, 15: 14.16, 21, 17.6, եւեւեւեւայայայայլն)լն)լն)լն), , , , որքա՜ն աւելի մեր Տիրոջ որքա՜ն աւելի մեր Տիրոջ որքա՜ն աւելի մեր Տիրոջ որքա՜ն աւելի մեր Տիրոջ 
խաչափայտին մխաչափայտին մխաչափայտին մխաչափայտին միջոցաւիջոցաւիջոցաւիջոցաւ    կրնան հրաշքներ գործուիլ:կրնան հրաշքներ գործուիլ:կրնան հրաշքներ գործուիլ:կրնան հրաշքներ գործուիլ:    

Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն աղի միջոցաւ Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն աղի միջոցաւ Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն աղի միջոցաւ Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն աղի միջոցաւ ««««բժշկեցբժշկեցբժշկեցբժշկեց» » » » 
աղբիւրի մը ջուրերը (Դ.Թագաւորաց 2.19աղբիւրի մը ջուրերը (Դ.Թագաւորաց 2.19աղբիւրի մը ջուրերը (Դ.Թագաւորաց 2.19աղբիւրի մը ջուրերը (Դ.Թագաւորաց 2.19----22), 22), 22), 22), միթէ Քրիստոս իր միթէ Քրիստոս իր միթէ Քրիստոս իր միթէ Քրիստոս իր 
խաչինխաչինխաչինխաչին    միջոցաւ շատ աւելին պիտի չընէ՞:միջոցաւ շատ աւելին պիտի չընէ՞:միջոցաւ շատ աւելին պիտի չընէ՞:միջոցաւ շատ աւելին պիտի չընէ՞:    

Եթէ երբեք Եղիա մարգարէին վերարկուին զարնուելովը Եթէ երբեք Եղիա մարգարէին վերարկուին զարնուելովը Եթէ երբեք Եղիա մարգարէին վերարկուին զարնուելովը Եթէ երբեք Եղիա մարգարէին վերարկուին զարնուելովը 
Յորդանանի ջուրերուն` այդ ջուրերուն մէջ ցաՅորդանանի ջուրերուն` այդ ջուրերուն մէջ ցաՅորդանանի ջուրերուն` այդ ջուրերուն մէջ ցաՅորդանանի ջուրերուն` այդ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ մաք ճամբայ մաք ճամբայ մաք ճամբայ 
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բացուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 2.8,14), միթէ խաչին զարնուելովը բացուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 2.8,14), միթէ խաչին զարնուելովը բացուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 2.8,14), միթէ խաչին զարնուելովը բացուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 2.8,14), միթէ խաչին զարնուելովը 
մեր դիմաց հաւաքուած ու ցցուած մեղքի մեր դիմաց հաւաքուած ու ցցուած մեղքի մեր դիմաց հաւաքուած ու ցցուած մեղքի մեր դիմաց հաւաքուած ու ցցուած մեղքի ջուրերուն` անոնք ջուրերուն` անոնք ջուրերուն` անոնք ջուրերուն` անոնք 
պիտի չցրուի՞ն:պիտի չցրուի՞ն:պիտի չցրուի՞ն:պիտի չցրուի՞ն:    

Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն թունաւորուած կաթսայի մը Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն թունաւորուած կաթսայի մը Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն թունաւորուած կաթսայի մը Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն թունաւորուած կաթսայի մը 
մէջ ալիւր դնելով կրցաւ անոր մէջի կերակուրը անվնաս մէջ ալիւր դնելով կրցաւ անոր մէջի կերակուրը անվնաս մէջ ալիւր դնելով կրցաւ անոր մէջի կերակուրը անվնաս մէջ ալիւր դնելով կրցաւ անոր մէջի կերակուրը անվնաս 
դարձնել (Դ.Թագաւորաց 4.դարձնել (Դ.Թագաւորաց 4.դարձնել (Դ.Թագաւորաց 4.դարձնել (Դ.Թագաւորաց 4.39393939----41), 41), 41), 41), որքա՜ն աւելի Տէրը ինք, իր որքա՜ն աւելի Տէրը ինք, իր որքա՜ն աւելի Տէրը ինք, իր որքա՜ն աւելի Տէրը ինք, իր 
խաչին միջոցաւ կրնայ մեղքի թոյնը հեռացնել մեզմէ:խաչին միջոցաւ կրնայ մեղքի թոյնը հեռացնել մեզմէ:խաչին միջոցաւ կրնայ մեղքի թոյնը հեռացնել մեզմէ:խաչին միջոցաւ կրնայ մեղքի թոյնը հեռացնել մեզմէ:    

Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի ««««սրբութիւնները ոտնակոխողսրբութիւնները ոտնակոխողսրբութիւնները ոտնակոխողսրբութիւնները ոտնակոխող» » » » 
մարդոց մասին եւ զանոնք կը կոչէ մարդոց մասին եւ զանոնք կը կոչէ մարդոց մասին եւ զանոնք կը կոչէ մարդոց մասին եւ զանոնք կը կոչէ ««««երեւութապէս աստուածաերեւութապէս աստուածաերեւութապէս աստուածաերեւութապէս աստուածա----
պաշտպաշտպաշտպաշտ» » » » (Բ.Տիմոթէոս 3.5): Սրբութիւնները ոտնակոխողները (Բ.Տիմոթէոս 3.5): Սրբութիւնները ոտնակոխողները (Բ.Տիմոթէոս 3.5): Սրբութիւնները ոտնակոխողները (Բ.Տիմոթէոս 3.5): Սրբութիւնները ոտնակոխողները 
անոնք են` որոնք չեն պանոնք են` որոնք չեն պանոնք են` որոնք չեն պանոնք են` որոնք չեն պատուեր սուրբ մասունքները, որոնց ատուեր սուրբ մասունքները, որոնց ատուեր սուրբ մասունքները, որոնց ատուեր սուրբ մասունքները, որոնց 
գլխաւորը խաչն է:գլխաւորը խաչն է:գլխաւորը խաչն է:գլխաւորը խաչն է:    

    
4) 4) 4) 4) Հին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ ՔրիսՀին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ ՔրիսՀին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ ՔրիսՀին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ Քրիստոս տոս տոս տոս 

խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէրխաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէրխաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէրխաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր2222::::    
    
Նախքան հարցումին պատասխանելը, եկէք նայինք թէ Նախքան հարցումին պատասխանելը, եկէք նայինք թէ Նախքան հարցումին պատասխանելը, եկէք նայինք թէ Նախքան հարցումին պատասխանելը, եկէք նայինք թէ 

արդեօք Աստուածաշունչին մէջ փայտէ կախուելով կամ ընդարդեօք Աստուածաշունչին մէջ փայտէ կախուելով կամ ընդարդեօք Աստուածաշունչին մէջ փայտէ կախուելով կամ ընդարդեօք Աստուածաշունչին մէջ փայտէ կախուելով կամ ընդ----
հահահահանրապէս կախուելով մեռնողներու օրինակներ ունի՞նք: նրապէս կախուելով մեռնողներու օրինակներ ունի՞նք: նրապէս կախուելով մեռնողներու օրինակներ ունի՞նք: նրապէս կախուելով մեռնողներու օրինակներ ունի՞նք: 
Օրինակները բազմաթիւ են.Օրինակները բազմաթիւ են.Օրինակները բազմաթիւ են.Օրինակները բազմաթիւ են.----    

Յովսէփ բանտին մէջ եղած ատեն, երազ տեսած էր թէ Յովսէփ բանտին մէջ եղած ատեն, երազ տեսած էր թէ Յովսէփ բանտին մէջ եղած ատեն, երազ տեսած էր թէ Յովսէփ բանտին մէջ եղած ատեն, երազ տեսած էր թէ 
փարաւոնին հացագործը բանտէն պիտի հանուէր եւ ծառէ մը փարաւոնին հացագործը բանտէն պիտի հանուէր եւ ծառէ մը փարաւոնին հացագործը բանտէն պիտի հանուէր եւ ծառէ մը փարաւոնին հացագործը բանտէն պիտի հանուէր եւ ծառէ մը 
պիտի կախուէր եւ այդպէս ալ եղաւ (Ծննդոց 40.19, 22): Համանը պիտի կախուէր եւ այդպէս ալ եղաւ (Ծննդոց 40.19, 22): Համանը պիտի կախուէր եւ այդպէս ալ եղաւ (Ծննդոց 40.19, 22): Համանը պիտի կախուէր եւ այդպէս ալ եղաւ (Ծննդոց 40.19, 22): Համանը 
կախուելով մեռաւ (Եսթեր 7.10)կախուելով մեռաւ (Եսթեր 7.10)կախուելով մեռաւ (Եսթեր 7.10)կախուելով մեռաւ (Եսթեր 7.10), , , , Համանին տասը զաւակներն ալ Համանին տասը զաւակներն ալ Համանին տասը զաւակներն ալ Համանին տասը զաւակներն ալ 
կախուելով մեռան (Եսթեր 9.13, 25): Գայիի թագաւորը փայտի կախուելով մեռան (Եսթեր 9.13, 25): Գայիի թագաւորը փայտի կախուելով մեռան (Եսթեր 9.13, 25): Գայիի թագաւորը փայտի կախուելով մեռան (Եսթեր 9.13, 25): Գայիի թագաւորը փայտի 
վրայ կախուելով մեռաւ (Յեսու 8.29): Բազմաթիւ Իսրայէլացի վրայ կախուելով մեռաւ (Յեսու 8.29): Բազմաթիւ Իսրայէլացի վրայ կախուելով մեռաւ (Յեսու 8.29): Բազմաթիւ Իսրայէլացի վրայ կախուելով մեռաւ (Յեսու 8.29): Բազմաթիւ Իսրայէլացի 
իշխաններ կախուելով մեռան (Թուոց 25.2, Ողբ 5.12): Յեսու հինգ իշխաններ կախուելով մեռան (Թուոց 25.2, Ողբ 5.12): Յեսու հինգ իշխաններ կախուելով մեռան (Թուոց 25.2, Ողբ 5.12): Յեսու հինգ իշխաններ կախուելով մեռան (Թուոց 25.2, Ողբ 5.12): Յեսու հինգ 
թագաւորներ հինգ ծառերէ կախեց (Յեսու 10.26): Յեբուսթէն թագաւորներ հինգ ծառերէ կախեց (Յեսու 10.26): Յեբուսթէն թագաւորներ հինգ ծառերէ կախեց (Յեսու 10.26): Յեբուսթէն թագաւորներ հինգ ծառերէ կախեց (Յեսու 10.26): Յեբուսթէն 
սպանսպանսպանսպաննողները եւս կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 4.12): Սաւուղի նողները եւս կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 4.12): Սաւուղի նողները եւս կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 4.12): Սաւուղի նողները եւս կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 4.12): Սաւուղի 
սերունդէն եօթը հոգիներ կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 21.6, 9): սերունդէն եօթը հոգիներ կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 21.6, 9): սերունդէն եօթը հոգիներ կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 21.6, 9): սերունդէն եօթը հոգիներ կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 21.6, 9): 

                                                 
2
 Այս հարցումին պատասխանը ամբողջութեամբ քաղած ենք «Գիտնանք 

պատասխանները որոշ հարցումներու» անունը կրող մեր գիրքէն: Հարցում` 
թիւ 14: 
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Ասուերոս թագաւորին երկու ներքինիները՝ Բիգթան եւ Թարէս, Ասուերոս թագաւորին երկու ներքինիները՝ Բիգթան եւ Թարէս, Ասուերոս թագաւորին երկու ներքինիները՝ Բիգթան եւ Թարէս, Ասուերոս թագաւորին երկու ներքինիները՝ Բիգթան եւ Թարէս, 
որոնք կը ծրագրէին թագաւորը սպաննել, որոնք կը ծրագրէին թագաւորը սպաննել, որոնք կը ծրագրէին թագաւորը սպաննել, որոնք կը ծրագրէին թագաւորը սպաննել, ««««երկուքն ալ ծառէ մը երկուքն ալ ծառէ մը երկուքն ալ ծառէ մը երկուքն ալ ծառէ մը 
կախուեցանկախուեցանկախուեցանկախուեցան»»»» ( ( ( (Եսթեր 2.21Եսթեր 2.21Եսթեր 2.21Եսթեր 2.21----23): 23): 23): 23): Եզրասի գիրքԵզրասի գիրքԵզրասի գիրքԵզրասի գիրքին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք 
որ Պարսիկներու Դարեհ Ա. թագաւորը հրաման կոր Պարսիկներու Դարեհ Ա. թագաւորը հրաման կոր Պարսիկներու Դարեհ Ա. թագաւորը հրաման կոր Պարսիկներու Դարեհ Ա. թագաւորը հրաման կ’’’’արձակէ արձակէ արձակէ արձակէ 
փայտէ կախել այն մարդըփայտէ կախել այն մարդըփայտէ կախել այն մարդըփայտէ կախել այն մարդը,,,,    որ արգելք կը կենայ տաճարի որ արգելք կը կենայ տաճարի որ արգելք կը կենայ տաճարի որ արգելք կը կենայ տաճարի 
վերաշինութեան (Եզրաս 6.11):վերաշինութեան (Եզրաս 6.11):վերաշինութեան (Եզրաս 6.11):վերաշինութեան (Եզրաս 6.11):    

Հիմա պատասխանենք հարցումին: Նախ ըսեմ, որ Հին Հիմա պատասխանենք հարցումին: Նախ ըսեմ, որ Հին Հիմա պատասխանենք հարցումին: Նախ ըսեմ, որ Հին Հիմա պատասխանենք հարցումին: Նախ ըսեմ, որ Հին 
ԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանինննն    մէջ բացայայտօրէն գրուած չէ որ Յիսուս փայտէ մէջ բացայայտօրէն գրուած չէ որ Յիսուս փայտէ մէջ բացայայտօրէն գրուած չէ որ Յիսուս փայտէ մէջ բացայայտօրէն գրուած չէ որ Յիսուս փայտէ 
կախուելով, այկախուելով, այկախուելով, այկախուելով, այլ խօսքով՝ խաչելութեամբ պիտի մեռլ խօսքով՝ խաչելութեամբ պիտի մեռլ խօսքով՝ խաչելութեամբ պիտի մեռլ խօսքով՝ խաչելութեամբ պիտի մեռնէր, բայց հոն նէր, բայց հոն նէր, բայց հոն նէր, բայց հոն 
կան այնպիսի արտայայտութիւններ եւ խօսքեր, որոնք ցոյց կու կան այնպիսի արտայայտութիւններ եւ խօսքեր, որոնք ցոյց կու կան այնպիսի արտայայտութիւններ եւ խօսքեր, որոնք ցոյց կու կան այնպիսի արտայայտութիւններ եւ խօսքեր, որոնք ցոյց կու 
տան, որ մեր Տէրը փայտէ կախուելով, այսինքն` խաչելութեամբ տան, որ մեր Տէրը փայտէ կախուելով, այսինքն` խաչելութեամբ տան, որ մեր Տէրը փայտէ կախուելով, այսինքն` խաչելութեամբ տան, որ մեր Տէրը փայտէ կախուելով, այսինքն` խաչելութեամբ 
պիտի մեռնէր: Թուենք զանոնք.պիտի մեռնէր: Թուենք զանոնք.պիտի մեռնէր: Թուենք զանոնք.պիտի մեռնէր: Թուենք զանոնք.----    

1)1)1)1)    Թուոց գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ Իսրայէլի Թուոց գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ Իսրայէլի Թուոց գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ Իսրայէլի Թուոց գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ Իսրայէլի 
ժողովուրդը սկսաւ տրտնջժողովուրդը սկսաւ տրտնջժողովուրդը սկսաւ տրտնջժողովուրդը սկսաւ տրտնջալ Աստուծոյ դէմ կերակուրի ու ալ Աստուծոյ դէմ կերակուրի ու ալ Աստուծոյ դէմ կերակուրի ու ալ Աստուծոյ դէմ կերակուրի ու 
խմելիքի համար, Աստուած խմելիքի համար, Աստուած խմելիքի համար, Աստուած խմելիքի համար, Աստուած ««««ժողովուրդին վրայ կիզող օձեր ժողովուրդին վրայ կիզող օձեր ժողովուրդին վրայ կիզող օձեր ժողովուրդին վրայ կիզող օձեր 
ղրկեց, որոնք խածին ժողովուրդը, այնպէս որ Իսրայէլէն շատ ղրկեց, որոնք խածին ժողովուրդը, այնպէս որ Իսրայէլէն շատ ղրկեց, որոնք խածին ժողովուրդը, այնպէս որ Իսրայէլէն շատ ղրկեց, որոնք խածին ժողովուրդը, այնպէս որ Իսրայէլէն շատ 
ժողովուրդ մեռաւժողովուրդ մեռաւժողովուրդ մեռաւժողովուրդ մեռաւ»:»:»:»:    Ժողովուրդը աղաչեց Մովսէսի որ աղօթէ Ժողովուրդը աղաչեց Մովսէսի որ աղօթէ Ժողովուրդը աղաչեց Մովսէսի որ աղօթէ Ժողովուրդը աղաչեց Մովսէսի որ աղօթէ 
իրեն համար եւ Մովսէս աղօթեց: Աստուած Մովսէսին իրեն համար եւ Մովսէս աղօթեց: Աստուած Մովսէսին իրեն համար եւ Մովսէս աղօթեց: Աստուած Մովսէսին իրեն համար եւ Մովսէս աղօթեց: Աստուած Մովսէսին 
հրահանգեց պղինձէ կիզոհրահանգեց պղինձէ կիզոհրահանգեց պղինձէ կիզոհրահանգեց պղինձէ կիզող օձ մը շինել եւ զանիկա ձողի մը ղ օձ մը շինել եւ զանիկա ձողի մը ղ օձ մը շինել եւ զանիկա ձողի մը ղ օձ մը շինել եւ զանիկա ձողի մը 
վրայ վրայ վրայ վրայ կախել, որպէսզի ով որ օձէն խածուէր, անոր նայէր եւ կախել, որպէսզի ով որ օձէն խածուէր, անոր նայէր եւ կախել, որպէսզի ով որ օձէն խածուէր, անոր նայէր եւ կախել, որպէսզի ով որ օձէն խածուէր, անոր նայէր եւ 
բժշկուէրբժշկուէրբժշկուէրբժշկուէր: : : : Անմիջապէս Անմիջապէս Անմիջապէս Անմիջապէս ««««Մովսէս պղինձէ օձ մը շինեց եւ զանիկա Մովսէս պղինձէ օձ մը շինեց եւ զանիկա Մովսէս պղինձէ օձ մը շինեց եւ զանիկա Մովսէս պղինձէ օձ մը շինեց եւ զանիկա 
ձողի մը վրայ դրաւ: Երբ օձ մը մարդ մը խածնէր եւ մարդը ձողի մը վրայ դրաւ: Երբ օձ մը մարդ մը խածնէր եւ մարդը ձողի մը վրայ դրաւ: Երբ օձ մը մարդ մը խածնէր եւ մարդը ձողի մը վրայ դրաւ: Երբ օձ մը մարդ մը խածնէր եւ մարդը 
պղինձէ օձին նայէր, անմիջապէս կպղինձէ օձին նայէր, անմիջապէս կպղինձէ օձին նայէր, անմիջապէս կպղինձէ օձին նայէր, անմիջապէս կ’’’’առողջանարառողջանարառողջանարառողջանար» » » » ((((Թուոց 21.4Թուոց 21.4Թուոց 21.4Թուոց 21.4----9):9):9):9):    

ՊղՊղՊղՊղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ անառարկեինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ անառարկեինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ անառարկեինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ անառարկե----
լիօրէն եւ անհերքելիօրէն Քրիստոսի խաչելութեան կամ խաչ լիօրէն եւ անհերքելիօրէն Քրիստոսի խաչելութեան կամ խաչ լիօրէն եւ անհերքելիօրէն Քրիստոսի խաչելութեան կամ խաչ լիօրէն եւ անհերքելիօրէն Քրիստոսի խաչելութեան կամ խաչ 
բարձրացումին նախապատկերացումն էր: Քրիստոս իբարձրացումին նախապատկերացումն էր: Քրիստոս իբարձրացումին նախապատկերացումն էր: Քրիստոս իբարձրացումին նախապատկերացումն էր: Քրիստոս ի´́́́նքն ալ նքն ալ նքն ալ նքն ալ 
պղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայպղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայպղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայպղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ,,,,    նկատեց նկատեց նկատեց նկատեց 
նախապատկերացումը իր խաչ բարձրացումին, որովհետեւ նախապատկերացումը իր խաչ բարձրացումին, որովհետեւ նախապատկերացումը իր խաչ բարձրացումին, որովհետեւ նախապատկերացումը իր խաչ բարձրացումին, որովհետեւ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    Մովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապաՄովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապաՄովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապաՄովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապատին տին տին տին 
մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի 
անոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայանոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայանոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայանոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայ»»»» ( ( ( (ՅովհանՅովհանՅովհանՅովհան----
նէս 3.14նէս 3.14նէս 3.14նէս 3.14----15): 15): 15): 15): Օգոստինոս, Յովհան ՈսկեբերանՕգոստինոս, Յովհան ՈսկեբերանՕգոստինոս, Յովհան ՈսկեբերանՕգոստինոս, Յովհան Ոսկեբերան    եւ ուրիշներ,եւ ուրիշներ,եւ ուրիշներ,եւ ուրիշներ,    
Մովսէսի կողմէ ձողի մը վրայ պղինձէ օձին բարձՄովսէսի կողմէ ձողի մը վրայ պղինձէ օձին բարձՄովսէսի կողմէ ձողի մը վրայ պղինձէ օձին բարձՄովսէսի կողմէ ձողի մը վրայ պղինձէ օձին բարձրացումը կը րացումը կը րացումը կը րացումը կը 
նկատեն նախապատկերացում Քրիստոսի խաչ բարձրացումին:նկատեն նախապատկերացում Քրիստոսի խաչ բարձրացումին:նկատեն նախապատկերացում Քրիստոսի խաչ բարձրացումին:նկատեն նախապատկերացում Քրիստոսի խաչ բարձրացումին:    
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2) 2) 2) 2) Աստուած Մովսէսին կԱստուած Մովսէսին կԱստուած Մովսէսին կԱստուած Մովսէսին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ մարդ մը մահու արԵրբ մարդ մը մահու արԵրբ մարդ մը մահու արԵրբ մարդ մը մահու ար----
ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը կախէ, ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը կախէ, ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը կախէ, ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը կախէ, 
անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ նոյն օրը անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ նոյն օրը անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ նոյն օրը անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ նոյն օրը 
անպատճառ պէտք է թաղուի, որովհետեւ կախուածըանպատճառ պէտք է թաղուի, որովհետեւ կախուածըանպատճառ պէտք է թաղուի, որովհետեւ կախուածըանպատճառ պէտք է թաղուի, որովհետեւ կախուածը    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
անիծածն էանիծածն էանիծածն էանիծածն է»»»» ( ( ( (Բ.Օրինաց 21.22Բ.Օրինաց 21.22Բ.Օրինաց 21.22Բ.Օրինաց 21.22----23): 23): 23): 23): Որքան ալ թուի որ այս Որքան ալ թուի որ այս Որքան ալ թուի որ այս Որքան ալ թուի որ այս 
խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ կապ չկայ, բայց խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ կապ չկայ, բայց խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ կապ չկայ, բայց խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ կապ չկայ, բայց 
խորքին մէջ շատ սեխորքին մէջ շատ սեխորքին մէջ շատ սեխորքին մէջ շատ սե´́́́րտ կապ կայ. եթէ Պօղոս առաքեալ կապ կը րտ կապ կայ. եթէ Պօղոս առաքեալ կապ կը րտ կապ կայ. եթէ Պօղոս առաքեալ կապ կը րտ կապ կայ. եթէ Պօղոս առաքեալ կապ կը 
գտնէ այս խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ, մենք գտնէ այս խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ, մենք գտնէ այս խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ, մենք գտնէ այս խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ, մենք 
ի՞նչպէս կրնանք կապ չգտնել: Առաքեալի՞նչպէս կրնանք կապ չգտնել: Առաքեալի՞նչպէս կրնանք կապ չգտնել: Առաքեալի՞նչպէս կրնանք կապ չգտնել: Առաքեալը կը կը կը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի 
առարկայ դառնալով, որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.առարկայ դառնալով, որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.առարկայ դառնալով, որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.առարկայ դառնալով, որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.----    
Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը կախուիԱնիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը կախուիԱնիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը կախուիԱնիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը կախուի»»»» ( ( ( (ԳաղատաԳաղատաԳաղատաԳաղատացիս 3.13): ցիս 3.13): ցիս 3.13): ցիս 3.13): 
Աստուածային հրահանգին մէջ երեք բաներ ուշաԱստուածային հրահանգին մէջ երեք բաներ ուշաԱստուածային հրահանգին մէջ երեք բաներ ուշաԱստուածային հրահանգին մէջ երեք բաներ ուշագրաւ են.գրաւ են.գրաւ են.գրաւ են.----    

ա) Ծառէ մը կախուողը պէտք ա) Ծառէ մը կախուողը պէտք ա) Ծառէ մը կախուողը պէտք ա) Ծառէ մը կախուողը պէտք է մահուան արժանի բան մը է մահուան արժանի բան մը է մահուան արժանի բան մը է մահուան արժանի բան մը 
ըրած ըլլայ: Քրիստոս բնականօրէն մահուան արժանի բան մը ըրած ըլլայ: Քրիստոս բնականօրէն մահուան արժանի բան մը ըրած ըլլայ: Քրիստոս բնականօրէն մահուան արժանի բան մը ըրած ըլլայ: Քրիստոս բնականօրէն մահուան արժանի բան մը 
ըրած չէր, բայց մեըրած չէր, բայց մեըրած չէր, բայց մեըրած չէր, բայց մե´́́́նք է որ մահուան արժանի բան ըրած էինք. նք է որ մահուան արժանի բան ըրած էինք. նք է որ մահուան արժանի բան ըրած էինք. նք է որ մահուան արժանի բան ըրած էինք. 
ի՞նչ ըրած էինք. մեղք գործած էինք: Եւ քանի որ ի՞նչ ըրած էինք. մեղք գործած էինք: Եւ քանի որ ի՞նչ ըրած էինք. մեղք գործած էինք: Եւ քանի որ ի՞նչ ըրած էինք. մեղք գործած էինք: Եւ քանի որ ««««մեղքին մեղքին մեղքին մեղքին 
վարձատրութիւնը մահ էվարձատրութիւնը մահ էվարձատրութիւնը մահ էվարձատրութիւնը մահ է»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 6.23: Եզեկիէլ 18.20), Հռոմայեցիս 6.23: Եզեկիէլ 18.20), Հռոմայեցիս 6.23: Եզեկիէլ 18.20), Հռոմայեցիս 6.23: Եզեկիէլ 18.20), 
ուրեմն Քրիստոսուրեմն Քրիստոսուրեմն Քրիստոսուրեմն Քրիստոս    պէպէպէպէ´́́́տք էր մեռնէր, եւ մեռնէր փայտէ կախտք էր մեռնէր, եւ մեռնէր փայտէ կախտք էր մեռնէր, եւ մեռնէր փայտէ կախտք էր մեռնէր, եւ մեռնէր փայտէ կախ----
ուելով:ուելով:ուելով:ուելով:    

բ) բ) բ) բ) ««««Անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ Անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ Անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ Անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ 
նոյն օրը անպատճառ պէտք է թաղուինոյն օրը անպատճառ պէտք է թաղուինոյն օրը անպատճառ պէտք է թաղուինոյն օրը անպատճառ պէտք է թաղուի»:»:»:»:    Աստուածային հրաԱստուածային հրաԱստուածային հրաԱստուածային հրա----
հանգ էր որ մահուան դատապարտուած եւ փայտէ կախուած հանգ էր որ մահուան դատապարտուած եւ փայտէ կախուած հանգ էր որ մահուան դատապարտուած եւ փայտէ կախուած հանգ էր որ մահուան դատապարտուած եւ փայտէ կախուած 
մարդը նոյն օրն իսկ փայտէն վար իջեցուէր եւ թաղուէր: Յիսուս մարդը նոյն օրն իսկ փայտէն վար իջեցուէր եւ թաղուէր: Յիսուս մարդը նոյն օրն իսկ փայտէն վար իջեցուէր եւ թաղուէր: Յիսուս մարդը նոյն օրն իսկ փայտէն վար իջեցուէր եւ թաղուէր: Յիսուս 
ինքն ալ նոյն օրը վար իջեցուեցաւ խաչէն (Մարկոս 15.42ինքն ալ նոյն օրը վար իջեցուեցաւ խաչէն (Մարկոս 15.42ինքն ալ նոյն օրը վար իջեցուեցաւ խաչէն (Մարկոս 15.42ինքն ալ նոյն օրը վար իջեցուեցաւ խաչէն (Մարկոս 15.42----43):43):43):43):    

գ) Քրիստոս չէր կրնար մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատել գ) Քրիստոս չէր կրնար մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատել գ) Քրիստոս չէր կրնար մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատել գ) Քրիստոս չէր կրնար մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատել 
առանց փայտէ կախուելու, այլ խօսքով՝ առանց խաչուելու, առանց փայտէ կախուելու, այլ խօսքով՝ առանց խաչուելու, առանց փայտէ կախուելու, այլ խօսքով՝ առանց խաչուելու, առանց փայտէ կախուելու, այլ խօսքով՝ առանց խաչուելու, 
որովհետեւ փայտէ կախուածը իորովհետեւ փայտէ կախուածը իորովհետեւ փայտէ կախուածը իորովհետեւ փայտէ կախուածը ի´́́́նք նք նք նք ««««Աստուծոյ անիծածն էԱստուծոյ անիծածն էԱստուծոյ անիծածն էԱստուծոյ անիծածն է»:»:»:»:    
Քրիստոս մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատելու համար պէտք էՔրիստոս մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատելու համար պէտք էՔրիստոս մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատելու համար պէտք էՔրիստոս մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատելու համար պէտք էր ր ր ր 
իիիի´́́́նք անէծքի առարկայ դառնար, իսկ անէծքի առարկայ դառնանք անէծքի առարկայ դառնար, իսկ անէծքի առարկայ դառնանք անէծքի առարկայ դառնար, իսկ անէծքի առարկայ դառնանք անէծքի առարկայ դառնար, իսկ անէծքի առարկայ դառնա----
լու համար պէտք էր փայտէ կախուէր: Այս իրողութենէն մեկնելու համար պէտք էր փայտէ կախուէր: Այս իրողութենէն մեկնելու համար պէտք էր փայտէ կախուէր: Այս իրողութենէն մեկնելու համար պէտք էր փայտէ կախուէր: Այս իրողութենէն մեկնե----
լով, ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել որ Քրիստոսի փայլով, ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել որ Քրիստոսի փայլով, ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել որ Քրիստոսի փայլով, ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել որ Քրիստոսի փայ----
տէ կախուելուն մասին վկայութիւն մըն է Բ.Օրինաց 21.22տէ կախուելուն մասին վկայութիւն մըն է Բ.Օրինաց 21.22տէ կախուելուն մասին վկայութիւն մըն է Բ.Օրինաց 21.22տէ կախուելուն մասին վկայութիւն մըն է Բ.Օրինաց 21.22----23232323ը:ը:ը:ը:    
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3)3)3)3)    Մեսիական գլուխ մըն է Սաղմոսի 69Մեսիական գլուխ մըն է Սաղմոսի 69Մեսիական գլուխ մըն է Սաղմոսի 69Մեսիական գլուխ մըն է Սաղմոսի 69----րդ գլուխը իր մեծ րդ գլուխը իր մեծ րդ գլուխը իր մեծ րդ գլուխը իր մեծ 
բաժինով: Դաւիթ մարգարէն կբաժինով: Դաւիթ մարգարէն կբաժինով: Դաւիթ մարգարէն կբաժինով: Դաւիթ մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ծարաւցած ատենս՝ քաԾարաւցած ատենս՝ քաԾարաւցած ատենս՝ քաԾարաւցած ատենս՝ քացախ ցախ ցախ ցախ 
խմցուցին ինծիխմցուցին ինծիխմցուցին ինծիխմցուցին ինծի»»»» ( ( ( (Սաղմոս 69.21): Դաւիթին նման բան չէ եղած, Սաղմոս 69.21): Դաւիթին նման բան չէ եղած, Սաղմոս 69.21): Դաւիթին նման բան չէ եղած, Սաղմոս 69.21): Դաւիթին նման բան չէ եղած, 
բայց մեր Տիրոջ ու Փրկիչին եղաւ (Ղուկաս 23.36: Մատթէոս բայց մեր Տիրոջ ու Փրկիչին եղաւ (Ղուկաս 23.36: Մատթէոս բայց մեր Տիրոջ ու Փրկիչին եղաւ (Ղուկաս 23.36: Մատթէոս բայց մեր Տիրոջ ու Փրկիչին եղաւ (Ղուկաս 23.36: Մատթէոս 
27.48): 27.48): 27.48): 27.48): Այս համարը զօրաւոր փաստ մըն է որ Յիսուս փայտէ Այս համարը զօրաւոր փաստ մըն է որ Յիսուս փայտէ Այս համարը զօրաւոր փաստ մըն է որ Յիսուս փայտէ Այս համարը զօրաւոր փաստ մըն է որ Յիսուս փայտէ 
կախուելով եւ խաչուեկախուելով եւ խաչուեկախուելով եւ խաչուեկախուելով եւ խաչուելով պիտի մեռնէր, որովլով պիտի մեռնէր, որովլով պիտի մեռնէր, որովլով պիտի մեռնէր, որովհետեւ քացախը հետեւ քացախը հետեւ քացախը հետեւ քացախը 
միայն փայտէ կախուողներուն կը տրուէր եւ ոմիայն փայտէ կախուողներուն կը տրուէր եւ ոմիայն փայտէ կախուողներուն կը տրուէր եւ ոմիայն փայտէ կախուողներուն կը տրուէր եւ ո´́́́չ թէ այլ ձեւով չ թէ այլ ձեւով չ թէ այլ ձեւով չ թէ այլ ձեւով 
մահուան դատապարտուողներուն:մահուան դատապարտուողներուն:մահուան դատապարտուողներուն:մահուան դատապարտուողներուն:    

4) 4) 4) 4) ««««Տիրոջը բազուկը որո՞ւն յայտնուեցաւՏիրոջը բազուկը որո՞ւն յայտնուեցաւՏիրոջը բազուկը որո՞ւն յայտնուեցաւՏիրոջը բազուկը որո՞ւն յայտնուեցաւ»»»» ( ( ( (Եսայի 53.1): Եսայի 53.1): Եսայի 53.1): Եսայի 53.1): 
Հայրերէն ոմանք այս բառերուն մէջ Քրիստոսի խաչելութեան Հայրերէն ոմանք այս բառերուն մէջ Քրիստոսի խաչելութեան Հայրերէն ոմանք այս բառերուն մէջ Քրիստոսի խաչելութեան Հայրերէն ոմանք այս բառերուն մէջ Քրիստոսի խաչելութեան 
ակնարկութիւն գտած են: ակնարկութիւն գտած են: ակնարկութիւն գտած են: ակնարկութիւն գտած են: ««««Տիրոջը բՏիրոջը բՏիրոջը բՏիրոջը բազուկը յայտնուեցաւազուկը յայտնուեցաւազուկը յայտնուեցաւազուկը յայտնուեցաւ» » » » ըսելը՝ ըսելը՝ ըսելը՝ ըսելը՝ 
համազօր է ըսելու. համազօր է ըսելու. համազօր է ըսելու. համազօր է ըսելու. ««««Տիրոջը բազուկները (խաչին վրայ) տարածՏիրոջը բազուկները (խաչին վրայ) տարածՏիրոջը բազուկները (խաչին վրայ) տարածՏիրոջը բազուկները (խաչին վրայ) տարած----
ուեցան, հանդէս եկանուեցան, հանդէս եկանուեցան, հանդէս եկանուեցան, հանդէս եկան»:»:»:»:    Կիւրեղ Երուսաղէմացի Հայրապետը Կիւրեղ Երուսաղէմացի Հայրապետը Կիւրեղ Երուսաղէմացի Հայրապետը Կիւրեղ Երուսաղէմացի Հայրապետը 
խօսելով Եսայի 53.1խօսելով Եսայի 53.1խօսելով Եսայի 53.1խօսելով Եսայի 53.1----ին մասին՝ կին մասին՝ կին մասին՝ կին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սքանչելի բան է որ Սքանչելի բան է որ Սքանչելի բան է որ Սքանչելի բան է որ 
երկնաւորներ եւ երկրաւորներ տեսնեն Տիրոջ բազուկները երկնաւորներ եւ երկրաւորներ տեսնեն Տիրոջ բազուկները երկնաւորներ եւ երկրաւորներ տեսնեն Տիրոջ բազուկները երկնաւորներ եւ երկրաւորներ տեսնեն Տիրոջ բազուկները 
խաչին վրայ տարախաչին վրայ տարախաչին վրայ տարախաչին վրայ տարածուած՝ գրկելու համար ժողովուրդներըծուած՝ գրկելու համար ժողովուրդներըծուած՝ գրկելու համար ժողովուրդներըծուած՝ գրկելու համար ժողովուրդները»:»:»:»: 

5) 225) 225) 225) 22----րդ Սաղմոսը ամբողջութեամբ Մեսիական գլուխ մըն րդ Սաղմոսը ամբողջութեամբ Մեսիական գլուխ մըն րդ Սաղմոսը ամբողջութեամբ Մեսիական գլուխ մըն րդ Սաղմոսը ամբողջութեամբ Մեսիական գլուխ մըն 
է:է:է:է:    Այս պարագայիս մեզ հետաքրքրողը 16Այս պարագայիս մեզ հետաքրքրողը 16Այս պարագայիս մեզ հետաքրքրողը 16Այս պարագայիս մեզ հետաքրքրողը 16----րդ համարն է որ րդ համարն է որ րդ համարն է որ րդ համարն է որ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցին»:»:»:»:    Թէեւ Դաւիթ մարԹէեւ Դաւիթ մարԹէեւ Դաւիթ մարԹէեւ Դաւիթ մարգարէին գարէին գարէին գարէին 
բառերն են ասոնք, բայց գիտենք որ Դաւիթի անձին չեն բառերն են ասոնք, բայց գիտենք որ Դաւիթի անձին չեն բառերն են ասոնք, բայց գիտենք որ Դաւիթի անձին չեն բառերն են ասոնք, բայց գիտենք որ Դաւիթի անձին չեն 
վերաբերիր: վերաբերիր: վերաբերիր: վերաբերիր: Դաւիթին ձեռքերն ու ոտքերը չծակեցին եւ ոԴաւիթին ձեռքերն ու ոտքերը չծակեցին եւ ոԴաւիթին ձեռքերն ու ոտքերը չծակեցին եւ ոԴաւիթին ձեռքերն ու ոտքերը չծակեցին եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անոր պատմուճանին վրայ վիճակ ձգեցին (համար 18), բայց անոր պատմուճանին վրայ վիճակ ձգեցին (համար 18), բայց անոր պատմուճանին վրայ վիճակ ձգեցին (համար 18), բայց անոր պատմուճանին վրայ վիճակ ձգեցին (համար 18), բայց 
Քրիստոսի ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին եւ իր Քրիստոսի ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին եւ իր Քրիստոսի ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին եւ իր Քրիստոսի ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին եւ իր ««««հահահահագուստները գուստները գուստները գուստները 
բաժնելու համար վիճակ ձգեցինբաժնելու համար վիճակ ձգեցինբաժնելու համար վիճակ ձգեցինբաժնելու համար վիճակ ձգեցին»»»» ( ( ( (Գործք 2.23: Մատթէոս 27.35: Գործք 2.23: Մատթէոս 27.35: Գործք 2.23: Մատթէոս 27.35: Գործք 2.23: Մատթէոս 27.35: 
Մարկոս 15.24: Ղուկաս 23.33: Յովհաննէս 19.18):Մարկոս 15.24: Ղուկաս 23.33: Յովհաննէս 19.18):Մարկոս 15.24: Ղուկաս 23.33: Յովհաննէս 19.18):Մարկոս 15.24: Ղուկաս 23.33: Յովհաննէս 19.18):    

««««Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցին»:»:»:»:    Հին ԿտակարանիՀին ԿտակարանիՀին ԿտակարանիՀին Կտակարանինննն    մէջ մէջ մէջ մէջ 
արձանագրուած այս մարգարէութիւնը անառարկելիօրէն եւ արձանագրուած այս մարգարէութիւնը անառարկելիօրէն եւ արձանագրուած այս մարգարէութիւնը անառարկելիօրէն եւ արձանագրուած այս մարգարէութիւնը անառարկելիօրէն եւ 
շատ յստակօրէն կը պարզեն որ սկիզբէն ճշդուած էր որ շատ յստակօրէն կը պարզեն որ սկիզբէն ճշդուած էր որ շատ յստակօրէն կը պարզեն որ սկիզբէն ճշդուած էր որ շատ յստակօրէն կը պարզեն որ սկիզբէն ճշդուած էր որ 
Քրիստոս խաչելութեամբ պիտի մեռնէր: Եթէ կանխորոշուած Քրիստոս խաչելութեամբ պիտի մեռնէր: Եթէ կանխորոշուած Քրիստոս խաչելութեամբ պիտի մեռնէր: Եթէ կանխորոշուած Քրիստոս խաչելութեամբ պիտի մեռնէր: Եթէ կանխորոշուած 
ըլլար որ այլ ձեւով մեռնէր՝ իր ձեռքերն ու ոտքերը ինչո՞ւ պիտիըլլար որ այլ ձեւով մեռնէր՝ իր ձեռքերն ու ոտքերը ինչո՞ւ պիտիըլլար որ այլ ձեւով մեռնէր՝ իր ձեռքերն ու ոտքերը ինչո՞ւ պիտիըլլար որ այլ ձեւով մեռնէր՝ իր ձեռքերն ու ոտքերը ինչո՞ւ պիտի    
ծակուէին:ծակուէին:ծակուէին:ծակուէին: 

6) 6) 6) 6) Յիշեցէք Յակոբ նահապետին տեսած երազը: Ան կը Յիշեցէք Յակոբ նահապետին տեսած երազը: Ան կը Յիշեցէք Յակոբ նահապետին տեսած երազը: Ան կը Յիշեցէք Յակոբ նահապետին տեսած երազը: Ան կը 
տեսնէ տեսնէ տեսնէ տեսնէ ««««սանդուխ մը երկրի վրայ դրուած էր, որուն գլուխը սանդուխ մը երկրի վրայ դրուած էր, որուն գլուխը սանդուխ մը երկրի վրայ դրուած էր, որուն գլուխը սանդուխ մը երկրի վրայ դրուած էր, որուն գլուխը 
երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները անկէ երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները անկէ երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները անկէ երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները անկէ 
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կկկկ’’’’ելլէին ու կելլէին ու կելլէին ու կելլէին ու կ’’’’իջնէինիջնէինիջնէինիջնէին»»»» ( ( ( (Ծննդոց 28.12): Եկեղեցւոյ հայրերէն Ծննդոց 28.12): Եկեղեցւոյ հայրերէն Ծննդոց 28.12): Եկեղեցւոյ հայրերէն Ծննդոց 28.12): Եկեղեցւոյ հայրերէն 
շատեր, ինչպէս նաեւ Զարեհ Արք. Ազնաւորեաշատեր, ինչպէս նաեւ Զարեհ Արք. Ազնաւորեաշատեր, ինչպէս նաեւ Զարեհ Արք. Ազնաւորեաշատեր, ինչպէս նաեւ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, տեսիլքով ն, տեսիլքով ն, տեսիլքով ն, տեսիլքով 
Յակոբին յայտնուած այս սանդուխը նկատած են նախապատՅակոբին յայտնուած այս սանդուխը նկատած են նախապատՅակոբին յայտնուած այս սանդուխը նկատած են նախապատՅակոբին յայտնուած այս սանդուխը նկատած են նախապատ----
կերացումը Քրիստոսի խաչին: Սանդուխին ուղղահայեաց կերացումը Քրիստոսի խաչին: Սանդուխին ուղղահայեաց կերացումը Քրիստոսի խաչին: Սանդուխին ուղղահայեաց կերացումը Քրիստոսի խաչին: Սանդուխին ուղղահայեաց 
երեւիլը` Քրիստոսի խաչելութիւնը կը նախապատկերացնէ, երեւիլը` Քրիստոսի խաչելութիւնը կը նախապատկերացնէ, երեւիլը` Քրիստոսի խաչելութիւնը կը նախապատկերացնէ, երեւիլը` Քրիստոսի խաչելութիւնը կը նախապատկերացնէ, 
որովհետեւ բոլոր խաչերն ալ ուղղահայեաց կ'ըլլային:որովհետեւ բոլոր խաչերն ալ ուղղահայեաց կ'ըլլային:որովհետեւ բոլոր խաչերն ալ ուղղահայեաց կ'ըլլային:որովհետեւ բոլոր խաչերն ալ ուղղահայեաց կ'ըլլային:    

Սանդուխին մէկ ծայրը երկրի վրայ իսկ միւս ծայրը երՍանդուխին մէկ ծայրը երկրի վրայ իսկ միւս ծայրը երՍանդուխին մէկ ծայրը երկրի վրայ իսկ միւս ծայրը երՍանդուխին մէկ ծայրը երկրի վրայ իսկ միւս ծայրը երկինք կինք կինք կինք 
հասած կը ներկայացուի, ցոյց տալու համար, որ հետագային՝ հասած կը ներկայացուի, ցոյց տալու համար, որ հետագային՝ հասած կը ներկայացուի, ցոյց տալու համար, որ հետագային՝ հասած կը ներկայացուի, ցոյց տալու համար, որ հետագային՝ 
խաչով էր որ իրարու պիտի կապուէին երկինք եւ երկիր, այլ խաչով էր որ իրարու պիտի կապուէին երկինք եւ երկիր, այլ խաչով էր որ իրարու պիտի կապուէին երկինք եւ երկիր, այլ խաչով էր որ իրարու պիտի կապուէին երկինք եւ երկիր, այլ 
խօսքով՝ Աստուած եւ մարդ: Սանդուխին վրայէն հրեշտակնեխօսքով՝ Աստուած եւ մարդ: Սանդուխին վրայէն հրեշտակնեխօսքով՝ Աստուած եւ մարդ: Սանդուխին վրայէն հրեշտակնեխօսքով՝ Աստուած եւ մարդ: Սանդուխին վրայէն հրեշտակնե----
րուն ելեւէջը կը պարզէ Աստուած եւ մարդ այն յրուն ելեւէջը կը պարզէ Աստուած եւ մարդ այն յրուն ելեւէջը կը պարզէ Աստուած եւ մարդ այն յրուն ելեւէջը կը պարզէ Աստուած եւ մարդ այն յարաբերութիւնը, արաբերութիւնը, արաբերութիւնը, արաբերութիւնը, 
այն մօտիկութիւննայն մօտիկութիւննայն մօտիկութիւննայն մօտիկութիւնն    ու ու ու ու գործակցութիւնգործակցութիւնգործակցութիւնգործակցութիւնը որ խաչով պիտի ը որ խաչով պիտի ը որ խաչով պիտի ը որ խաչով պիտի 
իրականանար:իրականանար:իրականանար:իրականանար:    

7) 7) 7) 7) ««««Ձեզ երկնցած բազուկովՁեզ երկնցած բազուկովՁեզ երկնցած բազուկովՁեզ երկնցած բազուկով    պիտի փրկեմպիտի փրկեմպիտի փրկեմպիտի փրկեմ»»»» ( ( ( (Ելից 6.6): Ելից 6.6): Ելից 6.6): Ելից 6.6): 
Ասիկա Աստուծոյ խօսքն ու խոստումն էր ուղղուած ՄովսէԱսիկա Աստուծոյ խօսքն ու խոստումն էր ուղղուած ՄովսէԱսիկա Աստուծոյ խօսքն ու խոստումն էր ուղղուած ՄովսէԱսիկա Աստուծոյ խօսքն ու խոստումն էր ուղղուած Մովսէսին, սին, սին, սին, 
Եբրայեցիները Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրելէ անմիջաԵբրայեցիները Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրելէ անմիջաԵբրայեցիները Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրելէ անմիջաԵբրայեցիները Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրելէ անմիջա----
պէս առաջ: Կարգ մը հեղինակներ գեղեցիկ պատկեպէս առաջ: Կարգ մը հեղինակներ գեղեցիկ պատկեպէս առաջ: Կարգ մը հեղինակներ գեղեցիկ պատկեպէս առաջ: Կարգ մը հեղինակներ գեղեցիկ պատկերացումով րացումով րացումով րացումով 
մը, մը, մը, մը, ««««Ձեզ երկնցած բազՁեզ երկնցած բազՁեզ երկնցած բազՁեզ երկնցած բազուկովուկովուկովուկով    պիտի փրկեմպիտի փրկեմպիտի փրկեմպիտի փրկեմ»»»»    խօսքը ակնարխօսքը ակնարխօսքը ակնարխօսքը ակնարկուկուկուկու----
թիւն կը նկատեն Քրիստոսի խաչելութեան՝ ըսելով. թիւն կը նկատեն Քրիստոսի խաչելութեան՝ ըսելով. թիւն կը նկատեն Քրիստոսի խաչելութեան՝ ըսելով. թիւն կը նկատեն Քրիստոսի խաչելութեան՝ ըսելով. ««««Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն էր որ իր բազուկները խաչին վրայ երկնցնելով ու տարանքն էր որ իր բազուկները խաչին վրայ երկնցնելով ու տարանքն էր որ իր բազուկները խաչին վրայ երկնցնելով ու տարանքն էր որ իր բազուկները խաչին վրայ երկնցնելով ու տարա----
ծելով մարդիկը պիտի ազատագրէր իսկական Եգիպտոսի, այլ ծելով մարդիկը պիտի ազատագրէր իսկական Եգիպտոսի, այլ ծելով մարդիկը պիտի ազատագրէր իսկական Եգիպտոսի, այլ ծելով մարդիկը պիտի ազատագրէր իսկական Եգիպտոսի, այլ 
խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէնխօսքով՝ մեղքի ստրկութենէնխօսքով՝ մեղքի ստրկութենէնխօսքով՝ մեղքի ստրկութենէն»:»:»:»:    

8) 8) 8) 8) Հին ԿտակարանիՀին ԿտակարանիՀին ԿտակարանիՀին Կտակարանինննն    մէջ յիշուած զատմէջ յիշուած զատմէջ յիշուած զատմէջ յիշուած զատկական գառնուկը եւ կական գառնուկը եւ կական գառնուկը եւ կական գառնուկը եւ 
կենդանական այլ զոհերը նախապատկերացումն էին իսկական կենդանական այլ զոհերը նախապատկերացումն էին իսկական կենդանական այլ զոհերը նախապատկերացումն էին իսկական կենդանական այլ զոհերը նախապատկերացումն էին իսկական 
զատկական Գառնուկին որ Քրիստոս իզատկական Գառնուկին որ Քրիստոս իզատկական Գառնուկին որ Քրիստոս իզատկական Գառնուկին որ Քրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլար նք պիտի ըլլար նք պիտի ըլլար նք պիտի ըլլար 
((((Եբրայեցիս 10.9): Աստուածային հրահանգ էր որ զատկական Եբրայեցիս 10.9): Աստուածային հրահանգ էր որ զատկական Եբրայեցիս 10.9): Աստուածային հրահանգ էր որ զատկական Եբրայեցիս 10.9): Աստուածային հրահանգ էր որ զատկական 
գառնուկը ուտուէր առանց անոր ոեւէ մէկ ոսկորը կոտրելու գառնուկը ուտուէր առանց անոր ոեւէ մէկ ոսկորը կոտրելու գառնուկը ուտուէր առանց անոր ոեւէ մէկ ոսկորը կոտրելու գառնուկը ուտուէր առանց անոր ոեւէ մէկ ոսկորը կոտրելու 
((((Ելից 12.46: Թուոց 9.12: Սաղմոս 34.Ելից 12.46: Թուոց 9.12: Սաղմոս 34.Ելից 12.46: Թուոց 9.12: Սաղմոս 34.Ելից 12.46: Թուոց 9.12: Սաղմոս 34.20): 20): 20): 20): Ահա թէ ինչու Յիսուսի Ահա թէ ինչու Յիսուսի Ահա թէ ինչու Յիսուսի Ահա թէ ինչու Յիսուսի 
ոեւէ մէկ ոսկորը չկոտրեցին: Յովհանոեւէ մէկ ոսկորը չկոտրեցին: Յովհանոեւէ մէկ ոսկորը չկոտրեցին: Յովհանոեւէ մէկ ոսկորը չկոտրեցին: Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը նէսի Աւետարանին մէջ կը նէսի Աւետարանին մէջ կը նէսի Աւետարանին մէջ կը 
կարդանք. կարդանք. կարդանք. կարդանք. ««««Բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ անիկա արդէն Բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ անիկա արդէն Բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ անիկա արդէն Բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ անիկա արդէն 
իսկ մեռած էր, ուստի չկոտիսկ մեռած էր, ուստի չկոտիսկ մեռած էր, ուստի չկոտիսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին անոր սրունքները: Ասիկա րեցին անոր սրունքները: Ասիկա րեցին անոր սրունքները: Ասիկա րեցին անոր սրունքները: Ասիկա 
պատահեցաւ՝ որպէսզի իրականանայ Սուրբ Գիրքերուն մէջ պատահեցաւ՝ որպէսզի իրականանայ Սուրբ Գիրքերուն մէջ պատահեցաւ՝ որպէսզի իրականանայ Սուրբ Գիրքերուն մէջ պատահեցաւ՝ որպէսզի իրականանայ Սուրբ Գիրքերուն մէջ 
ըսուածը.ըսուածը.ըսուածը.ըսուածը.----    ““““ԱնորԱնորԱնորԱնոր    ոեւէ մէկ ոսկորը պիտի չփշրուիոեւէ մէկ ոսկորը պիտի չփշրուիոեւէ մէկ ոսկորը պիտի չփշրուիոեւէ մէկ ոսկորը պիտի չփշրուի””””» » » » ((((Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
19.33, 36):19.33, 36):19.33, 36):19.33, 36):    
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Եթէ զատկական գառնուկին ոեւէ մէկ ոսկորը պէտք չէր Եթէ զատկական գառնուկին ոեւէ մէկ ոսկորը պէտք չէր Եթէ զատկական գառնուկին ոեւէ մէկ ոսկորը պէտք չէր Եթէ զատկական գառնուկին ոեւէ մէկ ոսկորը պէտք չէր 
կոտրուէր եւ եթէ զատկական գառնուկը նախապատկեկոտրուէր եւ եթէ զատկական գառնուկը նախապատկեկոտրուէր եւ եթէ զատկական գառնուկը նախապատկեկոտրուէր եւ եթէ զատկական գառնուկը նախապատկերարարարացումն ցումն ցումն ցումն 
էր Քրիստոսէր Քրիստոսէր Քրիստոսէր Քրիստոս----գառնուկին, ապա ուրեմն, ամենայն վստահուգառնուկին, ապա ուրեմն, ամենայն վստահուգառնուկին, ապա ուրեմն, ամենայն վստահուգառնուկին, ապա ուրեմն, ամենայն վստահու----
թեամբ կարելի է ըսել որ Ելից 12.46թեամբ կարելի է ըսել որ Ելից 12.46թեամբ կարելի է ըսել որ Ելից 12.46թեամբ կարելի է ըսել որ Ելից 12.46----ին եւ Թուոց 9.12ին եւ Թուոց 9.12ին եւ Թուոց 9.12ին եւ Թուոց 9.12----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
արձանագրուած ոսկորները չկոտրելու հրահանարձանագրուած ոսկորները չկոտրելու հրահանարձանագրուած ոսկորները չկոտրելու հրահանարձանագրուած ոսկորները չկոտրելու հրահանգը, Քրիստոսի գը, Քրիստոսի գը, Քրիստոսի գը, Քրիստոսի 
խաչելութեան ակնարկութիւն են, որովհետեւ փայտէ կախուողխաչելութեան ակնարկութիւն են, որովհետեւ փայտէ կախուողխաչելութեան ակնարկութիւն են, որովհետեւ փայտէ կախուողխաչելութեան ակնարկութիւն են, որովհետեւ փայտէ կախուող----
ներոներոներոներո´́́́ւն սրունքները միայն կը կոտրէին անցեալին: Այլ տեսակի ւն սրունքները միայն կը կոտրէին անցեալին: Այլ տեսակի ւն սրունքները միայն կը կոտրէին անցեալին: Այլ տեսակի ւն սրունքները միայն կը կոտրէին անցեալին: Այլ տեսակի 
մահապատիժներու ենթարկուողնեմահապատիժներու ենթարկուողնեմահապատիժներու ենթարկուողնեմահապատիժներու ենթարկուողներուն ոսկորները կոտրելու րուն ոսկորները կոտրելու րուն ոսկորները կոտրելու րուն ոսկորները կոտրելու 
սովորութիւն չկար:սովորութիւն չկար:սովորութիւն չկար:սովորութիւն չկար:    

Աւելի պարզ բացաԱւելի պարզ բացաԱւելի պարզ բացաԱւելի պարզ բացատրութեամբ, եթէ միայն փայտէ կախտրութեամբ, եթէ միայն փայտէ կախտրութեամբ, եթէ միայն փայտէ կախտրութեամբ, եթէ միայն փայտէ կախ----
ուողներուն սրունքները կը կոտրէին եւ եթէ Քրիստոսի ուողներուն սրունքները կը կոտրէին եւ եթէ Քրիստոսի ուողներուն սրունքները կը կոտրէին եւ եթէ Քրիստոսի ուողներուն սրունքները կը կոտրէին եւ եթէ Քրիստոսի 
ոսկորները չկոտրելու հրահանգ կը տրուի, յստակ է ուրեմն որ ոսկորները չկոտրելու հրահանգ կը տրուի, յստակ է ուրեմն որ ոսկորները չկոտրելու հրահանգ կը տրուի, յստակ է ուրեմն որ ոսկորները չկոտրելու հրահանգ կը տրուի, յստակ է ուրեմն որ 
սկիզբէն ճշդուած ու որոշուած էր որ մեր Տէրը փայտէ կախսկիզբէն ճշդուած ու որոշուած էր որ մեր Տէրը փայտէ կախսկիզբէն ճշդուած ու որոշուած էր որ մեր Տէրը փայտէ կախսկիզբէն ճշդուած ու որոշուած էր որ մեր Տէրը փայտէ կախ----
ուելով պիտի մեռնէր:ուելով պիտի մեռնէր:ուելով պիտի մեռնէր:ուելով պիտի մեռնէր:    

    
5) 5) 5) 5) Ոմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարՈմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարՈմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարՈմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին ին ին ին 

խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ 
Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:    

    
Ճիշդ է. որոշ հոսանքներ շատ բուռն պայքար կը տանին Ճիշդ է. որոշ հոսանքներ շատ բուռն պայքար կը տանին Ճիշդ է. որոշ հոսանքներ շատ բուռն պայքար կը տանին Ճիշդ է. որոշ հոսանքներ շատ բուռն պայքար կը տանին 

խաչակնքելու գաղափարին դէմ եւ իրենց երեսներըխաչակնքելու գաղափարին դէմ եւ իրենց երեսներըխաչակնքելու գաղափարին դէմ եւ իրենց երեսներըխաչակնքելու գաղափարին դէմ եւ իրենց երեսները    խաչակխաչակխաչակխաչակըըըընննն----
քողներուն դէմ. աքողներուն դէմ. աքողներուն դէմ. աքողներուն դէմ. այնքան բուռն` որ կարծէք իրենց երեսները յնքան բուռն` որ կարծէք իրենց երեսները յնքան բուռն` որ կարծէք իրենց երեսները յնքան բուռն` որ կարծէք իրենց երեսները 
խաչակնքխաչակնքխաչակնքխաչակնքողները հերետողները հերետողները հերետողները հերետիկոսներ կամ աղանդաւորներ ըլլայինիկոսներ կամ աղանդաւորներ ըլլայինիկոսներ կամ աղանդաւորներ ըլլայինիկոսներ կամ աղանդաւորներ ըլլային    

Եւ սակայն, կը զգուշացնեմ այն մարդիկը որոնք կը պայԵւ սակայն, կը զգուշացնեմ այն մարդիկը որոնք կը պայԵւ սակայն, կը զգուշացնեմ այն մարդիկը որոնք կը պայԵւ սակայն, կը զգուշացնեմ այն մարդիկը որոնք կը պայ----
քարին խաչակնքողներուն դէմ, որովհետեւ խաչակնքողնեքարին խաչակնքողներուն դէմ, որովհետեւ խաչակնքողնեքարին խաչակնքողներուն դէմ, որովհետեւ խաչակնքողնեքարին խաչակնքողներուն դէմ, որովհետեւ խաչակնքողներուն րուն րուն րուն 
դէմ ուղղուած պայքարն ու քննադատութիւնը` կրնայ ուղղուած դէմ ուղղուած պայքարն ու քննադատութիւնը` կրնայ ուղղուած դէմ ուղղուած պայքարն ու քննադատութիւնը` կրնայ ուղղուած դէմ ուղղուած պայքարն ու քննադատութիւնը` կրնայ ուղղուած 
ըլլալ նոյնինքն խաչին դէմ: Իր երեսը խաչակնքող մարդունըլլալ նոյնինքն խաչին դէմ: Իր երեսը խաչակնքող մարդունըլլալ նոյնինքն խաչին դէմ: Իր երեսը խաչակնքող մարդունըլլալ նոյնինքն խաչին դէմ: Իր երեսը խաչակնքող մարդուն    
թշնամութիւն ընողները` գիտակցաբար թէ անգիթշնամութիւն ընողները` գիտակցաբար թէ անգիթշնամութիւն ընողները` գիտակցաբար թէ անգիթշնամութիւն ընողները` գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար տակցաբար տակցաբար տակցաբար 
խաչիխաչիխաչիխաչի´́́́ն է որ թշնամութիւն ըրած կ'ըլլան, եւ իրենց համար ն է որ թշնամութիւն ըրած կ'ըլլան, եւ իրենց համար ն է որ թշնամութիւն ըրած կ'ըլլան, եւ իրենց համար ն է որ թշնամութիւն ըրած կ'ըլլան, եւ իրենց համար 
ըսուած կը համարուի առաքեալին խօսքը. ըսուած կը համարուի առաքեալին խօսքը. ըսուած կը համարուի առաքեալին խօսքը. ըսուած կը համարուի առաքեալին խօսքը. ««««Մեր մէջ կան Մեր մէջ կան Մեր մէջ կան Մեր մէջ կան 
շատեր` որոնց կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչինշատեր` որոնց կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչինշատեր` որոնց կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչինշատեր` որոնց կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչին»»»»    
((((Փիլիպպեցիս 3.18): ԱյոՓիլիպպեցիս 3.18): ԱյոՓիլիպպեցիս 3.18): ԱյոՓիլիպպեցիս 3.18): Այո´, ´, ´, ´, խաչակնքելու իրականուխաչակնքելու իրականուխաչակնքելու իրականուխաչակնքելու իրականութեան դէմ թեան դէմ թեան դէմ թեան դէմ 
եեեեղողիղողիղողիղողի´́́́ն ալ ն ալ ն ալ ն ալ ««««կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչինկեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչինկեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչինկեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչին»:»:»:»:    
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Խաչակնքելու գործողութիւնը մերժողները կ'առարկեն թէ Խաչակնքելու գործողութիւնը մերժողները կ'առարկեն թէ Խաչակնքելու գործողութիւնը մերժողները կ'առարկեն թէ Խաչակնքելու գործողութիւնը մերժողները կ'առարկեն թէ 
Նոր Կտակարանին մէջ չէ գրուած թէ պէտք է խաչակնքել: Նոր Կտակարանին մէջ չէ գրուած թէ պէտք է խաչակնքել: Նոր Կտակարանին մէջ չէ գրուած թէ պէտք է խաչակնքել: Նոր Կտակարանին մէջ չէ գրուած թէ պէտք է խաչակնքել: 
Այդպէս մտածողներուն կը յիշեցնեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ Այդպէս մտածողներուն կը յիշեցնեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ Այդպէս մտածողներուն կը յիշեցնեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ Այդպէս մտածողներուն կը յիշեցնեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ 
նաեւ չէ գրուած թէ պէտք չէ խաչակնքել:նաեւ չէ գրուած թէ պէտք չէ խաչակնքել:նաեւ չէ գրուած թէ պէտք չէ խաչակնքել:նաեւ չէ գրուած թէ պէտք չէ խաչակնքել:    

Խաչակնքելու սովորոԽաչակնքելու սովորոԽաչակնքելու սովորոԽաչակնքելու սովորութիւնը իր սկիզբը առած պէտք է ըլլայ ւթիւնը իր սկիզբը առած պէտք է ըլլայ ւթիւնը իր սկիզբը առած պէտք է ըլլայ ւթիւնը իր սկիզբը առած պէտք է ըլլայ 
նոյնինքն առաքեալներուն ժամանակէն: 2նոյնինքն առաքեալներուն ժամանակէն: 2նոյնինքն առաքեալներուն ժամանակէն: 2նոյնինքն առաքեալներուն ժամանակէն: 2----րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` 
Տերտուղիանոս կը վկայէ, թէ ուՏերտուղիանոս կը վկայէ, թէ ուՏերտուղիանոս կը վկայէ, թէ ուՏերտուղիանոս կը վկայէ, թէ ուր որ երթար` կը տեսնէր որ ր որ երթար` կը տեսնէր որ ր որ երթար` կը տեսնէր որ ր որ երթար` կը տեսնէր որ 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    իրենց երեսները կը խաչակնքէին:իրենց երեսները կը խաչակնքէին:իրենց երեսները կը խաչակնքէին:իրենց երեսները կը խաչակնքէին:    

4444----րդ դարուն, րդ դարուն, րդ դարուն, րդ դարուն, ՅուլիաՅուլիաՅուլիաՅուլիանոնոնոնոս Ուրացող կայսրը, իր կայսրուս Ուրացող կայսրը, իր կայսրուս Ուրացող կայսրը, իր կայսրուս Ուրացող կայսրը, իր կայսրու----
թեան բոլոր սահմաններուն մէջթեան բոլոր սահմաններուն մէջթեան բոլոր սահմաններուն մէջթեան բոլոր սահմաններուն մէջ    կը հալածէր քրիստոնեաները եւ կը հալածէր քրիստոնեաները եւ կը հալածէր քրիստոնեաները եւ կը հալածէր քրիստոնեաները եւ 
կը կործանէր խաչի նշաններկը կործանէր խաչի նշաններկը կործանէր խաչի նշաններկը կործանէր խաչի նշանները: Պատմութիւնը կ'ըսէ, թէ ը: Պատմութիւնը կ'ըսէ, թէ ը: Պատմութիւնը կ'ըսէ, թէ ը: Պատմութիւնը կ'ըսէ, թէ 
ՅուլիանոսՅուլիանոսՅուլիանոսՅուլիանոս    կը խորհէր թէ ինք չար ոգիով մը բնակուած էր: կը խորհէր թէ ինք չար ոգիով մը բնակուած էր: կը խորհէր թէ ինք չար ոգիով մը բնակուած էր: կը խորհէր թէ ինք չար ոգիով մը բնակուած էր: 
Ականատես վկաներ կը պԱկանատես վկաներ կը պԱկանատես վկաներ կը պԱկանատես վկաներ կը պատմեն, թէ ամէն անգամ երբ Յուլիաատմեն, թէ ամէն անգամ երբ Յուլիաատմեն, թէ ամէն անգամ երբ Յուլիաատմեն, թէ ամէն անգամ երբ Յուլիա----
նոսնոսնոսնոս    տառապանքի ենթարկուէր չար ոգիներուն կողմէ` կը տառապանքի ենթարկուէր չար ոգիներուն կողմէ` կը տառապանքի ենթարկուէր չար ոգիներուն կողմէ` կը տառապանքի ենթարկուէր չար ոգիներուն կողմէ` կը 
խաչակնքէր, չար ոգիները կխաչակնքէր, չար ոգիները կխաչակնքէր, չար ոգիները կխաչակնքէր, չար ոգիները կը հեռանային իրմէ եւ ինք անմիջաը հեռանային իրմէ եւ ինք անմիջաը հեռանային իրմէ եւ ինք անմիջաը հեռանային իրմէ եւ ինք անմիջա----
պէս կը հանգստանար:պէս կը հանգստանար:պէս կը հանգստանար:պէս կը հանգստանար:    

Եթէ երբեք Պօղոս առաքեալ կը պարծենար խաչով (ԳաղաԵթէ երբեք Պօղոս առաքեալ կը պարծենար խաչով (ԳաղաԵթէ երբեք Պօղոս առաքեալ կը պարծենար խաչով (ԳաղաԵթէ երբեք Պօղոս առաքեալ կը պարծենար խաչով (Գաղա----
տացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ արդար պարծանքով չխաչակնքենք տացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ արդար պարծանքով չխաչակնքենք տացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ արդար պարծանքով չխաչակնքենք տացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ արդար պարծանքով չխաչակնքենք 
մեր երեսները:մեր երեսները:մեր երեսները:մեր երեսները:    

Եթէ երբեք խաչը Եթէ երբեք խաչը Եթէ երբեք խաչը Եթէ երբեք խաչը Աստուծոյ զԱստուծոյ զԱստուծոյ զԱստուծոյ զօօօօրութիւնն էրութիւնն էրութիւնն էրութիւնն է, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ    
Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ ((((ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 1.18)` 1.18)` 1.18)` 1.18)`    մենք իմենք իմենք իմենք ինչո՞ւ նչո՞ւ նչո՞ւ նչո՞ւ համար համար համար համար 
Աստուծոյ զօրութիւնը խորհրդանշող խաչին նշանով չպաշտԱստուծոյ զօրութիւնը խորհրդանշող խաչին նշանով չպաշտԱստուծոյ զօրութիւնը խորհրդանշող խաչին նշանով չպաշտԱստուծոյ զօրութիւնը խորհրդանշող խաչին նշանով չպաշտ----
պանենք ու չզօրացնենք մեր անձերը: Եթէ պանենք ու չզօրացնենք մեր անձերը: Եթէ պանենք ու չզօրացնենք մեր անձերը: Եթէ պանենք ու չզօրացնենք մեր անձերը: Եթէ խաչը խաչը խաչը խաչը Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
զօրութիւնն էզօրութիւնն էզօրութիւնն էզօրութիւնն է, , , , կը նշանակէ թէ նաեւ մեր զօրութիկը նշանակէ թէ նաեւ մեր զօրութիկը նշանակէ թէ նաեւ մեր զօրութիկը նշանակէ թէ նաեւ մեր զօրութի´́́́ւնն է, մեր ւնն է, մեր ւնն է, մեր ւնն է, մեր 
զէզէզէզէ´́́́նքն է, իսկ եթէ մեր զօրութիւնն ու զէնքն է` մենք ինչո՞ւ նքն է, իսկ եթէ մեր զօրութիւնն ու զէնքն է` մենք ինչո՞ւ նքն է, իսկ եթէ մեր զօրութիւնն ու զէնքն է` մենք ինչո՞ւ նքն է, իսկ եթէ մեր զօրութիւնն ու զէնքն է` մենք ինչո՞ւ 
համար քաշուինք մեր զօրութեան համար քաշուինք մեր զօրութեան համար քաշուինք մեր զօրութեան համար քաշուինք մեր զօրութեան ու զէնքին նշանը արտայայու զէնքին նշանը արտայայու զէնքին նշանը արտայայու զէնքին նշանը արտայայ----
տելու արտաքին նշանով մը:տելու արտաքին նշանով մը:տելու արտաքին նշանով մը:տելու արտաքին նշանով մը:    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    հինհինհինհին    մարդըմարդըմարդըմարդը    մերմերմերմեր    մէջմէջմէջմէջ    խաչակիցխաչակիցխաչակիցխաչակից    եղաւեղաւեղաւեղաւ    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    
((((ՀռոմայեցիսՀռոմայեցիսՀռոմայեցիսՀռոմայեցիս 6.6:  6.6:  6.6:  6.6: ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 2.20)`  2.20)`  2.20)`  2.20)` մենքմենքմենքմենք    ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    պիտիպիտիպիտիպիտի    
քաշուինքքաշուինքքաշուինքքաշուինք    հինհինհինհին    մարդըմարդըմարդըմարդը    մերմերմերմեր    մէջմէջմէջմէջ    մեռցնողմեռցնողմեռցնողմեռցնող    խաչինխաչինխաչինխաչին    նշանընշանընշանընշանը    ցուցնելցուցնելցուցնելցուցնել    
մերմերմերմեր    երեսներուներեսներուներեսներուներեսներուն    վրայվրայվրայվրայ::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    Աստուծոյ խաչԱստուծոյ խաչԱստուծոյ խաչԱստուծոյ խաչըըըը    աւելի զօրեղ է քան մարդկային աւելի զօրեղ է քան մարդկային աւելի զօրեղ է քան մարդկային աւելի զօրեղ է քան մարդկային 
ամէն զօրութիւնամէն զօրութիւնամէն զօրութիւնամէն զօրութիւն ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 1.25)`  1.25)`  1.25)`  1.25)` մենք ինչո՞ւ պէտք է մենք ինչո՞ւ պէտք է մենք ինչո՞ւ պէտք է մենք ինչո՞ւ պէտք է 



 150 

քաշուինք խաչին զօրեղ նշանը մեր վրայ երեւցնելքաշուինք խաչին զօրեղ նշանը մեր վրայ երեւցնելքաշուինք խաչին զօրեղ նշանը մեր վրայ երեւցնելքաշուինք խաչին զօրեղ նշանը մեր վրայ երեւցնելուուուու` ` ` ` մեր մեր մեր մեր 
երեսներուն խաչակնքումով:երեսներուն խաչակնքումով:երեսներուն խաչակնքումով:երեսներուն խաչակնքումով:    

Եթէ երբեք խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած էր Պօղոս Եթէ երբեք խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած էր Պօղոս Եթէ երբեք խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած էր Պօղոս Եթէ երբեք խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած էր Պօղոս 
առաքեալին համար (Գաղատացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ աշխաառաքեալին համար (Գաղատացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ աշխաառաքեալին համար (Գաղատացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ աշխաառաքեալին համար (Գաղատացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ աշխարրրր----
հասիրութիւնը մեր մէջ մեռցնող խաչին նշանովը չկնքենք մեր հասիրութիւնը մեր մէջ մեռցնող խաչին նշանովը չկնքենք մեր հասիրութիւնը մեր մէջ մեռցնող խաչին նշանովը չկնքենք մեր հասիրութիւնը մեր մէջ մեռցնող խաչին նշանովը չկնքենք մեր 
անձերը:անձերը:անձերը:անձերը:    

Եթէ երբեք Յիսուս պատուիրեց մեր խաչը առնել եւ իրեն Եթէ երբեք Յիսուս պատուիրեց մեր խաչը առնել եւ իրեն Եթէ երբեք Յիսուս պատուիրեց մեր խաչը առնել եւ իրեն Եթէ երբեք Յիսուս պատուիրեց մեր խաչը առնել եւ իրեն 
հետեւիլ հետեւիլ հետեւիլ հետեւիլ ((((Մարկոս 10.21)` մենք ինչո՞ւ պիտի չխաչակնքենք` Մարկոս 10.21)` մենք ինչո՞ւ պիտի չխաչակնքենք` Մարկոս 10.21)` մենք ինչո՞ւ պիտի չխաչակնքենք` Մարկոս 10.21)` մենք ինչո՞ւ պիտի չխաչակնքենք` 
ուրախութեամբ մեր խաչը կրելու եւ իրեն հետեւելու իբրեւ ուրախութեամբ մեր խաչը կրելու եւ իրեն հետեւելու իբրեւ ուրախութեամբ մեր խաչը կրելու եւ իրեն հետեւելու իբրեւ ուրախութեամբ մեր խաչը կրելու եւ իրեն հետեւելու իբրեւ 
արտայայտութիւն: Արդարեւ,արտայայտութիւն: Արդարեւ,արտայայտութիւն: Արդարեւ,արտայայտութիւն: Արդարեւ,    խաչակնքելխաչակնքելխաչակնքելխաչակնքելով` Քրիստոսի մեր ով` Քրիստոսի մեր ով` Քրիստոսի մեր ով` Քրիստոսի մեր 
հետեւորդութիւնն է որ ցոյց տուած կ'ըլլանք:հետեւորդութիւնն է որ ցոյց տուած կ'ըլլանք:հետեւորդութիւնն է որ ցոյց տուած կ'ըլլանք:հետեւորդութիւնն է որ ցոյց տուած կ'ըլլանք:    

Եթէ երբեք երկինքի մէջ խաչի նշանը պիտի երեւի Եթէ երբեք երկինքի մէջ խաչի նշանը պիտի երեւի Եթէ երբեք երկինքի մէջ խաչի նշանը պիտի երեւի Եթէ երբեք երկինքի մէջ խաչի նշանը պիտի երեւի 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    գալստեանգալստեանգալստեանգալստեան    ժամանակժամանակժամանակժամանակ ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 24.30)`  24.30)`  24.30)`  24.30)` 
ի՞նչնի՞նչնի՞նչնի՞նչն    էէէէ    անպատեհութիւնըանպատեհութիւնըանպատեհութիւնըանպատեհութիւնը    որորորոր    երեւիերեւիերեւիերեւի    նաեւնաեւնաեւնաեւ    մերմերմերմեր    անձերունանձերունանձերունանձերուն    վրայվրայվրայվրայ: : : : 
ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երկինքըերկինքըերկինքըերկինքը    պիտիպիտիպիտիպիտի    խաչակնքէխաչակնքէխաչակնքէխաչակնքէ    իրիրիրիր    երեսըերեսըերեսըերեսը    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    յայտնյայտնյայտնյայտնութեանութեանութեանութեան    
օրըօրըօրըօրը, , , , ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    երկինքըերկինքըերկինքըերկինքը    ժառանգելժառանգելժառանգելժառանգել    ուզողներսուզողներսուզողներսուզողներս    եւեւեւեւ    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    
յայտնութեանյայտնութեանյայտնութեանյայտնութեան    սպասողներսսպասողներսսպասողներսսպասողներս    պիտիպիտիպիտիպիտի    չխաչակնքենքչխաչակնքենքչխաչակնքենքչխաչակնքենք    մերմերմերմեր    երեսներըերեսներըերեսներըերեսները::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    իրիրիրիր    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    նպատակընպատակընպատակընպատակը    դարձուցածդարձուցածդարձուցածդարձուցած    
էրէրէրէր    խաչխաչխաչխաչ    ելածելածելածելած    ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո´́́́սըսըսըսը    միայնմիայնմիայնմիայն    ճանչնալճանչնալճանչնալճանչնալ ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 2.2)`  2.2)`  2.2)`  2.2)` 
մենքմենքմենքմենք    ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    պիտիպիտիպիտիպիտի    չուզենքչուզենքչուզենքչուզենք    խաչինխաչինխաչինխաչին    նշնշնշնշանըանըանըանը    կատարելովկատարելովկատարելովկատարելով` ` ` ` 
ճանչցուիլճանչցուիլճանչցուիլճանչցուիլ    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    ուուուու    ճանչցնելճանչցնելճանչցնելճանչցնել    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    ««««անոնքանոնքանոնքանոնք    որոնքորոնքորոնքորոնք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    կըկըկըկը    պատկանինպատկանինպատկանինպատկանին` ` ` ` իրենցիրենցիրենցիրենց    
մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային    կիրքերնկիրքերնկիրքերնկիրքերն    ուուուու    ցանկութիւններըցանկութիւններըցանկութիւններըցանկութիւնները    խաչինխաչինխաչինխաչին    վրայվրայվրայվրայ    
մահացուցինմահացուցինմահացուցինմահացուցին»»»» ( ( ( (ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 5.24)`  5.24)`  5.24)`  5.24)` մենքմենքմենքմենք    ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    պիտիպիտիպիտիպիտի    
չխաչակնքենքչխաչակնքենքչխաչակնքենքչխաչակնքենք    մերմերմերմեր    երեսներըերեսներըերեսներըերեսները, , , , եթէեթէեթէեթէ    մենքմենքմենքմենք    եւսեւսեւսեւս    մերմերմերմեր    մարդմարդմարդմարդկայինկայինկայինկային    
կիրքերնկիրքերնկիրքերնկիրքերն    ուուուու    ցանկութիւններըցանկութիւններըցանկութիւններըցանկութիւնները    խաչինխաչինխաչինխաչին    վրայվրայվրայվրայ    մահացուցածմահացուցածմահացուցածմահացուցած    ենքենքենքենք::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    խաչինխաչինխաչինխաչին    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ    մեզմեզմեզմեզ    հաշտեցուցհաշտեցուցհաշտեցուցհաշտեցուց    իրենիրենիրենիրեն    
եւեւեւեւ    իրարուիրարուիրարուիրարու    հետհետհետհետ ( ( ( (ԵփեսացիսԵփեսացիսԵփեսացիսԵփեսացիս 2.16:  2.16:  2.16:  2.16: ԿողոսացիսԿողոսացիսԿողոսացիսԿողոսացիս 1.20)` 1.20)` 1.20)` 1.20)`մենքմենքմենքմենք    ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    
չուզենքչուզենքչուզենքչուզենք    մերմերմերմեր    հաշտութեանհաշտութեանհաշտութեանհաշտութեան    նշանընշանընշանընշանը    եղողեղողեղողեղող    խաչանշանովխաչանշանովխաչանշանովխաչանշանով    կնքելկնքելկնքելկնքել    մերմերմերմեր    
անձերըանձերըանձերըանձերը::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    ««««ինքզինինքզինինքզինինքզինքըքըքըքը    խոնարհեցուցխոնարհեցուցխոնարհեցուցխոնարհեցուց    եւեւեւեւ    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    
հնազանդեցաւհնազանդեցաւհնազանդեցաւհնազանդեցաւ` ` ` ` յանձնյանձնյանձնյանձն    առնելովառնելովառնելովառնելով    մահըմահըմահըմահը, , , , եւեւեւեւ    այնայնայնայն    ալալալալ` ` ` ` խաչիխաչիխաչիխաչի    մահըմահըմահըմահը»»»»    
((((ՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիս 2.8)`  2.8)`  2.8)`  2.8)` մենքմենքմենքմենք    ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    չխոնարհեցնենքչխոնարհեցնենքչխոնարհեցնենքչխոնարհեցնենք    մենքմենքմենքմենք    
զմեզզմեզզմեզզմեզ    եւեւեւեւ    յանձնյանձնյանձնյանձն    չառնենքչառնենքչառնենքչառնենք    խաչակնքելխաչակնքելխաչակնքելխաչակնքել    մերմերմերմեր    երեսներըերեսներըերեսներըերեսները::::    



 151 

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    խաչըխաչըխաչըխաչը    նախապատկերացնողնախապատկերացնողնախապատկերացնողնախապատկերացնող    
ՄովսէսիՄովսէսիՄովսէսիՄովսէսի    կողմէկողմէկողմէկողմէ    անապատինանապատինանապատինանապատին    մէջմէջմէջմէջ    բարձրաբարձրաբարձրաբարձրացուածցուածցուածցուած    պղինձէպղինձէպղինձէպղինձէ    օձըօձըօձըօձը    կըկըկըկը    
բժշկէրբժշկէրբժշկէրբժշկէր    իրենիրենիրենիրեն    նայողնայողնայողնայող    այնայնայնայն    անձերըանձերըանձերըանձերը    որոնքորոնքորոնքորոնք    կըկըկըկը    խայթուէինխայթուէինխայթուէինխայթուէին    օձերուօձերուօձերուօձերու    
կողմէկողմէկողմէկողմէ, , , , որքա՜նորքա՜նորքա՜նորքա՜ն    աւելիաւելիաւելիաւելի    մենքմենքմենքմենք    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    բժշկուիլբժշկուիլբժշկուիլբժշկուիլ    եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    
հաւատքովհաւատքովհաւատքովհաւատքով    նայինքնայինքնայինքնայինք    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    խաչըխաչըխաչըխաչը    նախապատկերացնողնախապատկերացնողնախապատկերացնողնախապատկերացնող    պղինձէպղինձէպղինձէպղինձէ    
օձինօձինօձինօձին, , , , այլայլայլայլ    նոյնինքննոյնինքննոյնինքննոյնինքն    խաչինխաչինխաչինխաչին, , , , եւեւեւեւ    զայնզայնզայնզայն    ընդունինքընդունինքընդունինքընդունինք    ուուուու    անորանորանորանոր    նշանընշանընշանընշանը    
բացայայտենքբացայայտենքբացայայտենքբացայայտենք    մերմերմերմեր    երեսներեսներեսներեսներուներուներուներուն    վրայվրայվրայվրայ::::    

ՎերոյիշեալՎերոյիշեալՎերոյիշեալՎերոյիշեալ    բոլորբոլորբոլորբոլոր    օրինակներըօրինակներըօրինակներըօրինակները    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տանտանտանտան, , , , թէթէթէթէ    ՆորՆորՆորՆոր    
ԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանը    կըկըկըկը    հիւսէհիւսէհիւսէհիւսէ    փառքըփառքըփառքըփառքը    խաչինխաչինխաչինխաչին: : : : ԱրդԱրդԱրդԱրդ, , , , եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    ՆորՆորՆորՆոր    
ԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանըԿտակարանը    կըկըկըկը    հիւսէհիւսէհիւսէհիւսէ    փառքըփառքըփառքըփառքը    խաչինխաչինխաչինխաչին` ` ` ` մենքմենքմենքմենք    ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    անարանարանարանար----
գանքովգանքովգանքովգանքով    վարուինքվարուինքվարուինքվարուինք    խաչինխաչինխաչինխաչին    կամկամկամկամ    խաչակնքողներունխաչակնքողներունխաչակնքողներունխաչակնքողներուն    հետհետհետհետ::::    

ՉորսՉորսՉորսՉորս    ամփոփամփոփամփոփամփոփ    նշումներնշումներնշումներնշումներ....----    
1) 1) 1) 1) ԿանԿանԿանԿան    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    որոնքորոնքորոնքորոնք    կկկկ’’’’ըսենըսենըսենըսեն    թէթէթէթէ    խաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելը    արտաքարտաքարտաքարտաք----

նապէսնապէսնապէսնապէս    երեւելիերեւելիերեւելիերեւելի    նշաննշաննշաննշան    մընմընմընմըն    էէէէ, , , , որմէորմէորմէորմէ    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    զգուշանալզգուշանալզգուշանալզգուշանալ` ` ` ` բացաբացաբացաբացա----
յայտածյայտածյայտածյայտած    չըլլալուչըլլալուչըլլալուչըլլալու    համարհամարհամարհամար    ուրիշներունուրիշներունուրիշներունուրիշներուն    թէթէթէթէ    մենքմենքմենքմենք    քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    ենքենքենքենք, , , , 
եւեւեւեւ    կկկկ’’’’ըսենըսենըսենըսեն    նաեւնաեւնաեւնաեւ` ` ` ` թէթէթէթէ    կարեւորկարեւորկարեւորկարեւոր    չէչէչէչէ    որորորոր    ուրիշներըուրիշներըուրիշներըուրիշները    գիտնանգիտնանգիտնանգիտնան    թէթէթէթէ    մենքմենքմենքմենք    
քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    ենքենքենքենք: : : : ԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէս    ըսողներըըսողներըըսողներըըսողները    կրնանկրնանկրնանկրնան    այնայնայնայն    
տպաւորութիւնըտպաւորութիւնըտպաւորութիւնըտպաւորութիւնը    տալտալտալտալ    ոմանցոմանցոմանցոմանց, , , , թէթէթէթէ    իրենքիրենքիրենքիրենք    ներքնապէսներքնապէսներքնապէսներքնապէս    կկկկ’’’’ապրինապրինապրինապրին    
քրիստոնէութիւնըքրիստոնէութիւնըքրիստոնէութիւնըքրիստոնէութիւնը    եւեւեւեւ    թէթէթէթէ    բոլորովինբոլորովինբոլորովինբոլորովին    հեռուհեռուհեռուհեռու    ենենենեն    արտաքնապէսարտաքնապէսարտաքնապէսարտաքնապէս    
երեւելիերեւելիերեւելիերեւելի    երեւոյթներէներեւոյթներէներեւոյթներէներեւոյթներէն, , , , նշաններէննշաններէննշաններէննշաններէն    ուուուու    ձեւերէնձեւերէնձեւերէնձեւերէն: : : : ԵւԵւԵւԵւ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , 
ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը    բոլորովինբոլորովինբոլորովինբոլորովին    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    բանբանբանբան    էէէէ: : : : ԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէս    ըսողներըըսողներըըսողներըըսողները` ` ` ` ոոոո´́́́չչչչ    
թէթէթէթէ    իրենքիրենքիրենքիրենք    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    կկկկ’’’’ուզենուզենուզենուզեն    հեռուհեռուհեռուհեռու    պահելպահելպահելպահել    արտաքնապէսարտաքնապէսարտաքնապէսարտաքնապէս    երեւելիերեւելիերեւելիերեւելի    
երեւոյթերեւոյթերեւոյթերեւոյթներէններէններէններէն, , , , նշաններէննշաններէննշաններէննշաններէն    ուուուու    ձեւերէնձեւերէնձեւերէնձեւերէն, , , , այլայլայլայլ    պարզապէսպարզապէսպարզապէսպարզապէս    կըկըկըկը    
վախնանվախնանվախնանվախնան    որորորոր    կրնանկրնանկրնանկրնան    քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    ըլլալնունըլլալնունըլլալնունըլլալնուն    համարհամարհամարհամար    հալածուիլհալածուիլհալածուիլհալածուիլ, , , , 
ծաղրուիլծաղրուիլծաղրուիլծաղրուիլ, , , , մերժուիլմերժուիլմերժուիլմերժուիլ, , , , գործգործգործգործ    կամկամկամկամ    բարեկամբարեկամբարեկամբարեկամ    կորսնցնելկորսնցնելկորսնցնելկորսնցնել. . . . այոայոայոայո´, ´, ´, ´, 
շատե՜րշատե՜րշատե՜րշատե՜ր    չենչենչենչեն    խաչակնքերխաչակնքերխաչակնքերխաչակնքեր    ««««պարզապէս որպէսզի Քրիստոսի պարզապէս որպէսզի Քրիստոսի պարզապէս որպէսզի Քրիստոսի պարզապէս որպէսզի Քրիստոսի 
խաչին համար չհալածուինխաչին համար չհալածուինխաչին համար չհալածուինխաչին համար չհալածուին»»»» ( ( ( (ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 6.12): 6.12): 6.12): 6.12):    

2) 2) 2) 2) ՈմանքՈմանքՈմանքՈմանք    ալալալալ    կկկկ’’’’ըսենըսենըսենըսեն, , , , թէթէթէթէ    խաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելը    կրնայկրնայկրնայկրնայ    կեղծաւորիկեղծաւորիկեղծաւորիկեղծաւորի    
տպաւորութիւնտպաւորութիւնտպաւորութիւնտպաւորութիւն    տալտալտալտալ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին. . . . բայցբայցբայցբայց    ներողներողներողներող    եղէքեղէքեղէքեղէք    ըսելուըսելուըսելուըսելու....----    Ո՞վՈ՞վՈ՞վՈ՞վ    
ըսաւըսաւըսաւըսաւ    որորորոր    իրիրիրիր    երեսըերեսըերեսըերեսը    չխաչակնքողըչխաչակնքողըչխաչակնքողըչխաչակնքողը    իրիրիրիր    կարգինկարգինկարգինկարգին    կրնայկրնայկրնայկրնայ    կեղծաւորկեղծաւորկեղծաւորկեղծաւոր    
մէկըմէկըմէկըմէկը    չըլլալչըլլալչըլլալչըլլալ: : : : ԲայցԲայցԲայցԲայց    որքանո՞վորքանո՞վորքանո՞վորքանո՞վ    ճիշդճիշդճիշդճիշդ    էէէէ    խաչակնքելուխաչակնքելուխաչակնքելուխաչակնքելու    եւեւեւեւ    չխաչխաչխաչխա----
չակնքելուչակնքելուչակնքելուչակնքելու    իրողութեանցիրողութեանցիրողութեանցիրողութեանց    վրայվրայվրայվրայ    հիմնուիլհիմնուիլհիմնուիլհիմնուիլ    ըսելուըսելուըսելուըսելու    համարհամարհամարհամար    թէթէթէթէ    ոոոո´́́́վվվվ    
աաաանկեղծնկեղծնկեղծնկեղծ    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́վվվվ` ` ` ` կեղծաւորկեղծաւորկեղծաւորկեղծաւոր: : : : Չէ՞Չէ՞Չէ՞Չէ՞    որորորոր    սիրտերըսիրտերըսիրտերըսիրտերը    միայնմիայնմիայնմիայն    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    
ինքինքինքինք    կըկըկըկը    ճանչնայճանչնայճանչնայճանչնայ: : : : ԻսկԻսկԻսկԻսկ    եթէեթէեթէեթէ    սիրտերըսիրտերըսիրտերըսիրտերը    միայնմիայնմիայնմիայն    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    ինքինքինքինք    կըկըկըկը    
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ճանչնայճանչնայճանչնայճանչնայ, , , , այդայդայդայդ    պարագայինպարագայինպարագայինպարագային, , , , ինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւինչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    չխաչակնքողներըչխաչակնքողներըչխաչակնքողներըչխաչակնքողները    
սուրսուրսուրսուր    կերպովկերպովկերպովկերպով    կըկըկըկը    քննադատենքննադատենքննադատենքննադատեն    խաչակնքողներըխաչակնքողներըխաչակնքողներըխաչակնքողները::::    

3) 3) 3) 3) ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՈվՈվՈվՈվ    որորորոր    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    առջեւառջեւառջեւառջեւ    դաւանիդաւանիդաւանիդաւանի    թէթէթէթէ    ինծիինծիինծիինծի    կըկըկըկը    
հետեւիհետեւիհետեւիհետեւի, , , , եսեսեսես    ալալալալ    զայնզայնզայնզայն    ինծիինծիինծիինծի    հետեւորդհետեւորդհետեւորդհետեւորդ    պիտիպիտիպիտիպիտի    դաւանիմդաւանիմդաւանիմդաւանիմ    ՀօրսՀօրսՀօրսՀօրս    
դիմացդիմացդիմացդիմաց, , , , որորորոր    երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէջմէջմէջմէջ    էէէէ»»»»    ((((Մատթէոս 10.32): Քրիստոսը մարդոց Մատթէոս 10.32): Քրիստոսը մարդոց Մատթէոս 10.32): Քրիստոսը մարդոց Մատթէոս 10.32): Քրիստոսը մարդոց 
առջեւ դաւանելու կերպերը շատ են. այդ կերպերէն մին է` առջեւ դաւանելու կերպերը շատ են. այդ կերպերէն մին է` առջեւ դաւանելու կերպերը շատ են. այդ կերպերէն մին է` առջեւ դաւանելու կերպերը շատ են. այդ կերպերէն մին է` 
խաչակնքելը: Արդարեւ, երբ կը խաչակնքենք` դաւանած խաչակնքելը: Արդարեւ, երբ կը խաչակնքենք` դաւանած խաչակնքելը: Արդարեւ, երբ կը խաչակնքենք` դաւանած խաչակնքելը: Արդարեւ, երբ կը խաչակնքենք` դաւանած 
կկկկ’’’’ըլլանք Քրիստոսը մարդոց առջեւ: Մէկը կրնայ չխաչըլլանք Քրիստոսը մարդոց առջեւ: Մէկը կրնայ չխաչըլլանք Քրիստոսը մարդոց առջեւ: Մէկը կրնայ չխաչըլլանք Քրիստոսը մարդոց առջեւ: Մէկը կրնայ չխաչակնքել ակնքել ակնքել ակնքել 
ամօթի պատճառով. ուրիշ մը` վախի պատճառով. երրորդ մը` ամօթի պատճառով. ուրիշ մը` վախի պատճառով. երրորդ մը` ամօթի պատճառով. ուրիշ մը` վախի պատճառով. երրորդ մը` ամօթի պատճառով. ուրիշ մը` վախի պատճառով. երրորդ մը` 
չծաղրուելու համար: Ամօթի, վախի կամ ուրիշ ոեւէ պատճառով չծաղրուելու համար: Ամօթի, վախի կամ ուրիշ ոեւէ պատճառով չծաղրուելու համար: Ամօթի, վախի կամ ուրիշ ոեւէ պատճառով չծաղրուելու համար: Ամօթի, վախի կամ ուրիշ ոեւէ պատճառով 
չխաչակնքելը՝ զՔրիստոս ուրանալ կը նշանակէ: Իսկ ան որ չխաչակնքելը՝ զՔրիստոս ուրանալ կը նշանակէ: Իսկ ան որ չխաչակնքելը՝ զՔրիստոս ուրանալ կը նշանակէ: Իսկ ան որ չխաչակնքելը՝ զՔրիստոս ուրանալ կը նշանակէ: Իսկ ան որ 
կկկկ’’’’ուրանայ Քրիստոսը մարդոց առջեւ՝ Քրիստոս ալ զինք պիտի ուրանայ Քրիստոսը մարդոց առջեւ՝ Քրիստոս ալ զինք պիտի ուրանայ Քրիստոսը մարդոց առջեւ՝ Քրիստոս ալ զինք պիտի ուրանայ Քրիստոսը մարդոց առջեւ՝ Քրիստոս ալ զինք պիտի 
ուրանայ իր Հօրը դիմաց (Մատթէոս 10.33ուրանայ իր Հօրը դիմաց (Մատթէոս 10.33ուրանայ իր Հօրը դիմաց (Մատթէոս 10.33ուրանայ իր Հօրը դիմաց (Մատթէոս 10.33):):):):    

4) 4) 4) 4) ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն    ազգազգազգազգ    եւեւեւեւ    ամէնամէնամէնամէն    անհատանհատանհատանհատ    զինքզինքզինքզինք    ուրիշներէնուրիշներէնուրիշներէնուրիշներէն    տարբերողտարբերողտարբերողտարբերող    
արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    երեւոյթներերեւոյթներերեւոյթներերեւոյթներ    կկկկ’’’’ունենայունենայունենայունենայ: : : : ՔրիստոնեայՔրիստոնեայՔրիստոնեայՔրիստոնեայ    մարդըմարդըմարդըմարդը    ինքինքինքինք    նաեւնաեւնաեւնաեւ    
զինքզինքզինքզինք    ուրիշներէնուրիշներէնուրիշներէնուրիշներէն    տարբերողտարբերողտարբերողտարբերող    արտաքնապէսարտաքնապէսարտաքնապէսարտաքնապէս    երեւելիերեւելիերեւելիերեւելի    նշաններնշաններնշաններնշաններ    
ունիունիունիունի, , , , որոնցմէորոնցմէորոնցմէորոնցմէ    մինմինմինմին    էէէէ, , , , օրինակօրինակօրինակօրինակ` ` ` ` խաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելը::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալ    մըմըմըմը    ճաշասեղանճաշասեղանճաշասեղանճաշասեղան    պիտիպիտիպիտիպիտի    նստինստինստինստի    իրենիրենիրենիրեն    
անծանօթանծանօթանծանօթանծանօթ    անանանանձերուձերուձերուձերու    հետհետհետհետ` ` ` ` ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    կրնայկրնայկրնայկրնայ    գիտնալգիտնալգիտնալգիտնալ    թէթէթէթէ    այդայդայդայդ    անձերըանձերըանձերըանձերը    
քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    ենենենեն    թէթէթէթէ    ոչոչոչոչ, , , , եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    անոնքանոնքանոնքանոնք    իրենցիրենցիրենցիրենց    երեսներըերեսներըերեսներըերեսները    
չխաչակնքենչխաչակնքենչխաչակնքենչխաչակնքեն. . . . կամկամկամկամ    անոնքանոնքանոնքանոնք    ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    կրնանկրնանկրնանկրնան    գիտնալգիտնալգիտնալգիտնալ    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    
քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    էէէէ    թէթէթէթէ    ոչոչոչոչ, , , , եթէեթէեթէեթէ    իրիրիրիր    երեսըերեսըերեսըերեսը    չխաչակնքէչխաչակնքէչխաչակնքէչխաչակնքէ::::    

ԵթէԵթէԵթէԵթէ    քանիքանիքանիքանի    մըմըմըմը    իրարուիրարուիրարուիրարու    անծանօթանծանօթանծանօթանծանօթ    անձերանձերանձերանձեր    միատեղմիատեղմիատեղմիատեղ    գտնուեգտնուեգտնուեգտնուե----
ցանցանցանցան    ուուուու    միասնաբարմիասնաբարմիասնաբարմիասնաբար    աղօթելուաղօթելուաղօթելուաղօթելու    առիթըառիթըառիթըառիթը    ունեցանունեցանունեցանունեցան` ` ` ` ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    յայտնիյայտնիյայտնիյայտնի    
պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    թէթէթէթէ    ոոոո´́́́վվվվ    քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́վվվվ` ` ` ` չէչէչէչէ: : : : ՆմանՆմանՆմանՆման    պարագայիպարագայիպարագայիպարագայի, , , , 
խաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելըխաչակնքելը    չէ՞չէ՞չէ՞չէ՞    որորորոր    ցոյցցոյցցոյցցոյց    պիտիպիտիպիտիպիտի    տայտայտայտայ    թէթէթէթէ    մենքմենքմենքմենք    ՔրիստոնեայՔրիստոնեայՔրիստոնեայՔրիստոնեայ    ենքենքենքենք::::    

ՏակաւինՏակաւինՏակաւինՏակաւին,,,,    
Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ    համարհամարհամարհամար    իսլամըիսլամըիսլամըիսլամը    չիչիչիչի    քաշուիրքաշուիրքաշուիրքաշուիր    մայթինմայթինմայթինմայթին    վրայվրայվրայվրայ    իրիրիրիր    գորգըգորգըգորգըգորգը    

դնելուդնելուդնելուդնելու, , , , ծնրադրելուծնրադրելուծնրադրելուծնրադրելու    եւեւեւեւ    աղօթելուաղօթելուաղօթելուաղօթելու, , , , իսկիսկիսկիսկ    իրենքիրենքիրենքիրենք    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    
հետեւորդհետեւորդհետեւորդհետեւորդ    նկատողնկատողնկատողնկատող    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    կըկըկըկը    քաշուինքաշուինքաշուինքաշուին    իրենցիրենցիրենցիրենց    երեսներըերեսներըերեսներըերեսները    
խաչակնքելուխաչակնքելուխաչակնքելուխաչակնքելու::::    

Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ մարդկային փորձառուԻնչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ մարդկային փորձառուԻնչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ մարդկային փորձառուԻնչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ մարդկային փորձառու----
թիւնը եկած է ցոյց տալու մեզի, որ երբ խաչակնքենք՝ մեզի թիւնը եկած է ցոյց տալու մեզի, որ երբ խաչակնքենք՝ մեզի թիւնը եկած է ցոյց տալու մեզի, որ երբ խաչակնքենք՝ մեզի թիւնը եկած է ցոյց տալու մեզի, որ երբ խաչակնքենք՝ մեզի 
երեւցող դեւերը սարսափահար կը փախչին:երեւցող դեւերը սարսափահար կը փախչին:երեւցող դեւերը սարսափահար կը փախչին:երեւցող դեւերը սարսափահար կը փախչին:    
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Ինչո՞ւ համար խաչին նշանը չտարածենք մերԻնչո՞ւ համար խաչին նշանը չտարածենք մերԻնչո՞ւ համար խաչին նշանը չտարածենք մերԻնչո՞ւ համար խաչին նշանը չտարածենք մեր    մարմիննեմարմիննեմարմիննեմարմիննե----
րուն վրայ, երբ Քրիստոս ինք մեր փրկութեան համար սիրարուն վրայ, երբ Քրիստոս ինք մեր փրկութեան համար սիրարուն վրայ, երբ Քրիստոս ինք մեր փրկութեան համար սիրարուն վրայ, երբ Քրիստոս ինք մեր փրկութեան համար սիրա----
յօժար կերպով տարածուեցաւ խաչին վրայ:յօժար կերպով տարածուեցաւ խաչին վրայ:յօժար կերպով տարածուեցաւ խաչին վրայ:յօժար կերպով տարածուեցաւ խաչին վրայ:    

Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ խաչը կնիքն է մեր Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ խաչը կնիքն է մեր Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ խաչը կնիքն է մեր Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ խաչը կնիքն է մեր 
փրկութեան:փրկութեան:փրկութեան:փրկութեան:    

    
6) 6) 6) 6) Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ 

մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ,մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ,մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ,մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ,    սխա՞լ սխա՞լ սխա՞լ սխա՞լ 
է:է:է:է:    

    
Անոնք որոնք խաչը իրենց վիզէն կախելը կամ իրենց տան Անոնք որոնք խաչը իրենց վիզէն կախելը կամ իրենց տան Անոնք որոնք խաչը իրենց վիզէն կախելը կամ իրենց տան Անոնք որոնք խաչը իրենց վիզէն կախելը կամ իրենց տան 

պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն, առարկելով որ նման պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն, առարկելով որ նման պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն, առարկելով որ նման պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն, առարկելով որ նման 
պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, հարց կու տամ պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, հարց կու տամ պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, հարց կու տամ պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, հարց կու տամ 
իրենց.իրենց.իրենց.իրենց.----    Դուք ձեր հարազատներուն ու սիրելիներուն նկարները Դուք ձեր հարազատներուն ու սիրելիներուն նկարները Դուք ձեր հարազատներուն ու սիրելիներուն նկարները Դուք ձեր հարազատներուն ու սիրելիներուն նկարները 
ձեր տան պատերուն վրայ չէ՞ք կախեր: ձեր տան պատերուն վրայ չէ՞ք կախեր: ձեր տան պատերուն վրայ չէ՞ք կախեր: ձեր տան պատերուն վրայ չէ՞ք կախեր: Եւ եթէ կը կախէք` սխա՞լ Եւ եթէ կը կախէք` սխա՞լ Եւ եթէ կը կախէք` սխա՞լ Եւ եթէ կը կախէք` սխա՞լ 
ըրած կ'ըլլաք: Արդեօք ձեր մահացած մօրը պատկերը տան ըրած կ'ըլլաք: Արդեօք ձեր մահացած մօրը պատկերը տան ըրած կ'ըլլաք: Արդեօք ձեր մահացած մօրը պատկերը տան ըրած կ'ըլլաք: Արդեօք ձեր մահացած մօրը պատկերը տան 
պատին վրայ կախելու համար` պէտք է պատուէ՞ր առած ըլլաք պատին վրայ կախելու համար` պէտք է պատուէ՞ր առած ըլլաք պատին վրայ կախելու համար` պէտք է պատուէ՞ր առած ըլլաք պատին վրայ կախելու համար` պէտք է պատուէ՞ր առած ըլլաք 
անկէ իր ողջութեան: Մայր մը իր զաւակին նկարը պատին վրայ անկէ իր ողջութեան: Մայր մը իր զաւակին նկարը պատին վրայ անկէ իր ողջութեան: Մայր մը իր զաւակին նկարը պատին վրայ անկէ իր ողջութեան: Մայր մը իր զաւակին նկարը պատին վրայ 
կախելու համար` յատուկ յանձնարարագի՞ր պէտք է ստացած կախելու համար` յատուկ յանձնարարագի՞ր պէտք է ստացած կախելու համար` յատուկ յանձնարարագի՞ր պէտք է ստացած կախելու համար` յատուկ յանձնարարագի՞ր պէտք է ստացած 
ըլլայ իր զաւակէն:ըլլայ իր զաւակէն:ըլլայ իր զաւակէն:ըլլայ իր զաւակէն:    

Եթէ ձեԵթէ ձեԵթէ ձեԵթէ ձեր հարազատին նկարը ձեր տան պատին վրայ ր հարազատին նկարը ձեր տան պատին վրայ ր հարազատին նկարը ձեր տան պատին վրայ ր հարազատին նկարը ձեր տան պատին վրայ 
կախելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար ձեր փրկութեան ու յաղթանակի կախելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար ձեր փրկութեան ու յաղթանակի կախելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար ձեր փրկութեան ու յաղթանակի կախելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար ձեր փրկութեան ու յաղթանակի 
նշանը հանդիսացող խաչը ձեր տան պատին վրայ կամ ձեր նշանը հանդիսացող խաչը ձեր տան պատին վրայ կամ ձեր նշանը հանդիսացող խաչը ձեր տան պատին վրայ կամ ձեր նշանը հանդիսացող խաչը ձեր տան պատին վրայ կամ ձեր 
կուրծքէն կախելը սխալ պիտի ըլլայ: Կամ եթէ ձեր մահացած կուրծքէն կախելը սխալ պիտի ըլլայ: Կամ եթէ ձեր մահացած կուրծքէն կախելը սխալ պիտի ըլլայ: Կամ եթէ ձեր մահացած կուրծքէն կախելը սխալ պիտի ըլլայ: Կամ եթէ ձեր մահացած 
մէկ սիրելիին նկարը ձեր տան պատին վրայ կը զետեղէք առանց մէկ սիրելիին նկարը ձեր տան պատին վրայ կը զետեղէք առանց մէկ սիրելիին նկարը ձեր տան պատին վրայ կը զետեղէք առանց մէկ սիրելիին նկարը ձեր տան պատին վրայ կը զետեղէք առանց 
նման պնման պնման պնման պատուէր մը ստացած ըլլալու անկէ, ինչո՞ւ համար չէք ատուէր մը ստացած ըլլալու անկէ, ինչո՞ւ համար չէք ատուէր մը ստացած ըլլալու անկէ, ինչո՞ւ համար չէք ատուէր մը ստացած ըլլալու անկէ, ինչո՞ւ համար չէք 
ուզեր խաչ զետեղել ձեր տան պատին վրայ, առարկելով որ ուզեր խաչ զետեղել ձեր տան պատին վրայ, առարկելով որ ուզեր խաչ զետեղել ձեր տան պատին վրայ, առարկելով որ ուզեր խաչ զետեղել ձեր տան պատին վրայ, առարկելով որ 
նման պատուէր չէք ստացած Տիրոջմէ:նման պատուէր չէք ստացած Տիրոջմէ:նման պատուէր չէք ստացած Տիրոջմէ:նման պատուէր չէք ստացած Տիրոջմէ:    

Ի՞նչ ըսենք այն ծնողներուն մասին, որոնք թոյլ չեն տար Ի՞նչ ըսենք այն ծնողներուն մասին, որոնք թոյլ չեն տար Ի՞նչ ըսենք այն ծնողներուն մասին, որոնք թոյլ չեն տար Ի՞նչ ըսենք այն ծնողներուն մասին, որոնք թոյլ չեն տար 
իրենց զաւակներուն որ խաչ կրեն իրենց կուրծքերուն, առարիրենց զաւակներուն որ խաչ կրեն իրենց կուրծքերուն, առարիրենց զաւակներուն որ խաչ կրեն իրենց կուրծքերուն, առարիրենց զաւակներուն որ խաչ կրեն իրենց կուրծքերուն, առար----
կելով որ նման պատոկելով որ նման պատոկելով որ նման պատոկելով որ նման պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, եւ ւէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, եւ ւէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, եւ ւէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, եւ 
սակայն, նոյն այդ ծնողները թոյլ կու տան իրենց զաւակներուն, սակայն, նոյն այդ ծնողները թոյլ կու տան իրենց զաւակներուն, սակայն, նոյն այդ ծնողները թոյլ կու տան իրենց զաւակներուն, սակայն, նոյն այդ ծնողները թոյլ կու տան իրենց զաւակներուն, 
որ Ամիրիկացի կամ Եւրոպացի անպէտ երգիչներու ու որ Ամիրիկացի կամ Եւրոպացի անպէտ երգիչներու ու որ Ամիրիկացի կամ Եւրոպացի անպէտ երգիչներու ու որ Ամիրիկացի կամ Եւրոպացի անպէտ երգիչներու ու 
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երգչուհիներու նկարներ դնեն իրենց հագուստներուն վրայ: Ի՜նչ երգչուհիներու նկարներ դնեն իրենց հագուստներուն վրայ: Ի՜նչ երգչուհիներու նկարներ դնեն իրենց հագուստներուն վրայ: Ի՜նչ երգչուհիներու նկարներ դնեն իրենց հագուստներուն վրայ: Ի՜նչ 
լրբութիւն: Ի՜նչ անպատկառ վերաբերմունք:լրբութիւն: Ի՜նչ անպատկառ վերաբերմունք:լրբութիւն: Ի՜նչ անպատկառ վերաբերմունք:լրբութիւն: Ի՜նչ անպատկառ վերաբերմունք:    

Ի՞նչ ըսենք այն երիԻ՞նչ ըսենք այն երիԻ՞նչ ըսենք այն երիԻ՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն տասարդներուն մասին, որոնք չեն տասարդներուն մասին, որոնք չեն տասարդներուն մասին, որոնք չեն 
ուզեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց տան կամ իրենց ուզեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց տան կամ իրենց ուզեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց տան կամ իրենց ուզեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց տան կամ իրենց 
սենեակին պատին վրայ, բայց երբեք չեն քաշուիր իրենց սենեակին պատին վրայ, բայց երբեք չեն քաշուիր իրենց սենեակին պատին վրայ, բայց երբեք չեն քաշուիր իրենց սենեակին պատին վրայ, բայց երբեք չեն քաշուիր իրենց 
սենեակներուն պատերըսենեակներուն պատերըսենեակներուն պատերըսենեակներուն պատերը    ծածկելու իրենց սիրած ծածկելու իրենց սիրած ծածկելու իրենց սիրած ծածկելու իրենց սիրած ֆութպոլիսթֆութպոլիսթֆութպոլիսթֆութպոլիսթ----
ներուններուններուններուն    պատկերներով:պատկերներով:պատկերներով:պատկերներով:    

Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն ուԻ՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն ուԻ՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն ուԻ՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն ու----
զեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց սենեակին պատին զեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց սենեակին պատին զեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց սենեակին պատին զեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց սենեակին պատին 
վրայ, բայց երբեք չեն տատամսիր իրենց սենեակներուն պատեվրայ, բայց երբեք չեն տատամսիր իրենց սենեակներուն պատեվրայ, բայց երբեք չեն տատամսիր իրենց սենեակներուն պատեվրայ, բայց երբեք չեն տատամսիր իրենց սենեակներուն պատե----
րը ծածկելու իրենց սիրած աղջկան կամ աղջիկներուն նկարները ծածկելու իրենց սիրած աղջկան կամ աղջիկներուն նկարները ծածկելու իրենց սիրած աղջկան կամ աղջիկներուն նկարները ծածկելու իրենց սիրած աղջկան կամ աղջիկներուն նկարնե----
րով:րով:րով:րով:    

Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք կը Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք կը Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք կը Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք կը 
մերժեն խաչին կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենցմերժեն խաչին կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենցմերժեն խաչին կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենցմերժեն խաչին կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց    թիշըրդներունթիշըրդներունթիշըրդներունթիշըրդներուն    
վրայ, բայց սիրով կ'ընդունին դնել դժոխաբոյր գանկերու եւ վրայ, բայց սիրով կ'ընդունին դնել դժոխաբոյր գանկերու եւ վրայ, բայց սիրով կ'ընդունին դնել դժոխաբոյր գանկերու եւ վրայ, բայց սիրով կ'ընդունին դնել դժոխաբոյր գանկերու եւ 
դիւային այլ նշաններու պատկերներ:դիւային այլ նշաններու պատկերներ:դիւային այլ նշաններու պատկերներ:դիւային այլ նշաններու պատկերներ:    

Կը գտնուէի ընտանիքի մը մօտ: ՏանտիկԿը գտնուէի ընտանիքի մը մօտ: ՏանտիկԿը գտնուէի ընտանիքի մը մօտ: ՏանտիկԿը գտնուէի ընտանիքի մը մօտ: Տանտիկինինինինը ը ը ը ««««բարեպաշտբարեպաշտբարեպաշտբարեպաշտ» » » » 
կ'երեւէր այնքան ատեն երբ տան պատէն խաչ կախելու կամ կ'երեւէր այնքան ատեն երբ տան պատէն խաչ կախելու կամ կ'երեւէր այնքան ատեն երբ տան պատէն խաչ կախելու կամ կ'երեւէր այնքան ատեն երբ տան պատէն խաչ կախելու կամ 
չկախելու մասին խօսք չկար: Ան բուռն կերպով կը մերժէր չկախելու մասին խօսք չկար: Ան բուռն կերպով կը մերժէր չկախելու մասին խօսք չկար: Ան բուռն կերպով կը մերժէր չկախելու մասին խօսք չկար: Ան բուռն կերպով կը մերժէր 
պապապապատէն կամ մեր կուրծքերէն խաչ կախելու գաղափարը: Վիճիլ տէն կամ մեր կուրծքերէն խաչ կախելու գաղափարը: Վիճիլ տէն կամ մեր կուրծքերէն խաչ կախելու գաղափարը: Վիճիլ տէն կամ մեր կուրծքերէն խաչ կախելու գաղափարը: Վիճիլ 
չուզեցի: Հինգ վայրկեան ետք սկսաւ խօսիլ ինծի արկածով չուզեցի: Հինգ վայրկեան ետք սկսաւ խօսիլ ինծի արկածով չուզեցի: Հինգ վայրկեան ետք սկսաւ խօսիլ ինծի արկածով չուզեցի: Հինգ վայրկեան ետք սկսաւ խօսիլ ինծի արկածով 
մահացած իր զաւակին մասին. ցոյց տուաւ ինծի այն հագուստմահացած իր զաւակին մասին. ցոյց տուաւ ինծի այն հագուստմահացած իր զաւակին մասին. ցոյց տուաւ ինծի այն հագուստմահացած իր զաւակին մասին. ցոյց տուաւ ինծի այն հագուստ----
ները զորս ան կը հագնէր ողջ եղած ատենը եւ զորս կատարեալ ները զորս ան կը հագնէր ողջ եղած ատենը եւ զորս կատարեալ ները զորս ան կը հագնէր ողջ եղած ատենը եւ զորս կատարեալ ները զորս ան կը հագնէր ողջ եղած ատենը եւ զորս կատարեալ 
խնամքով պահած էր: Իրեն ըսի. խնամքով պահած էր: Իրեն ըսի. խնամքով պահած էր: Իրեն ըսի. խնամքով պահած էր: Իրեն ըսի. ««««Ինչո՞ւ համար մեԻնչո՞ւ համար մեԻնչո՞ւ համար մեԻնչո՞ւ համար մեռնող ռնող ռնող ռնող 
զաւակիդ հագուստները այնքան խնամքով պահած ես, իսկ քեզի զաւակիդ հագուստները այնքան խնամքով պահած ես, իսկ քեզի զաւակիդ հագուստները այնքան խնամքով պահած ես, իսկ քեզի զաւակիդ հագուստները այնքան խնամքով պահած ես, իսկ քեզի 
համար մեռնող Փրկիչիդ խաչը չես ուզեր պահել տանդ մէջհամար մեռնող Փրկիչիդ խաչը չես ուզեր պահել տանդ մէջհամար մեռնող Փրկիչիդ խաչը չես ուզեր պահել տանդ մէջհամար մեռնող Փրկիչիդ խաչը չես ուզեր պահել տանդ մէջ»:»:»:»:    

Երբեմն կը հանդիպինք իրենք զիրենք խելացի կարծող, Երբեմն կը հանդիպինք իրենք զիրենք խելացի կարծող, Երբեմն կը հանդիպինք իրենք զիրենք խելացի կարծող, Երբեմն կը հանդիպինք իրենք զիրենք խելացի կարծող, 
բայց իրականութեան մէջ անմիտ եղող անձերու, որոնք մեզի բայց իրականութեան մէջ անմիտ եղող անձերու, որոնք մեզի բայց իրականութեան մէջ անմիտ եղող անձերու, որոնք մեզի բայց իրականութեան մէջ անմիտ եղող անձերու, որոնք մեզի 
կ'ըսեն. կ'ըսեն. կ'ըսեն. կ'ըսեն. ««««Եթէ մէկը զէնքով սպաննէ սիրելիներէդԵթէ մէկը զէնքով սպաննէ սիրելիներէդԵթէ մէկը զէնքով սպաննէ սիրելիներէդԵթէ մէկը զէնքով սպաննէ սիրելիներէդ    մէկը, դուն մէկը, դուն մէկը, դուն մէկը, դուն 
զէնքը առնելով վիզէդ կամ տանդ պատէն կը կախե՞ս, կամ այդ զէնքը առնելով վիզէդ կամ տանդ պատէն կը կախե՞ս, կամ այդ զէնքը առնելով վիզէդ կամ տանդ պատէն կը կախե՞ս, կամ այդ զէնքը առնելով վիզէդ կամ տանդ պատէն կը կախե՞ս, կամ այդ 
զէնքը պաշտամունքի առարկայ կը դարձնե՞սզէնքը պաշտամունքի առարկայ կը դարձնե՞սզէնքը պաշտամունքի առարկայ կը դարձնե՞սզէնքը պաշտամունքի առարկայ կը դարձնե՞ս»:»:»:»:    Տրուած օրինակը Տրուած օրինակը Տրուած օրինակը Տրուած օրինակը 
տեղին չէ: Անշոտեղին չէ: Անշոտեղին չէ: Անշոտեղին չէ: Անշո´́́́ւշտ որ զէնքը առնելով մերւշտ որ զէնքը առնելով մերւշտ որ զէնքը առնելով մերւշտ որ զէնքը առնելով մեր    վիզէն կամ տան վիզէն կամ տան վիզէն կամ տան վիզէն կամ տան 
պատէն չենք կախեր. բպատէն չենք կախեր. բպատէն չենք կախեր. բպատէն չենք կախեր. բայց կարեւոր է յիշել ու յիշեցնել, թէ այց կարեւոր է յիշել ու յիշեցնել, թէ այց կարեւոր է յիշել ու յիշեցնել, թէ այց կարեւոր է յիշել ու յիշեցնել, թէ 
Քրիստոս խաչով չսպաննուեցաւՔրիստոս խաչով չսպաննուեցաւՔրիստոս խաչով չսպաննուեցաւՔրիստոս խաչով չսպաննուեցաւ, , , , այլ՝ սպաննեց. սպաննեց այլ՝ սպաննեց. սպաննեց այլ՝ սպաննեց. սպաննեց այլ՝ սպաննեց. սպաննեց 
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մեղքն ու անոր ծնողը` Սատանան: Ուստի խաչը Քրիստոսի մեղքն ու անոր ծնողը` Սատանան: Ուստի խաչը Քրիստոսի մեղքն ու անոր ծնողը` Սատանան: Ուստի խաչը Քրիստոսի մեղքն ու անոր ծնողը` Սատանան: Ուստի խաչը Քրիստոսի 
յաղթութեան նշանն է եւ ոյաղթութեան նշանն է եւ ոյաղթութեան նշանն է եւ ոյաղթութեան նշանն է եւ ո´́́́չ թէ պարտութեան: Ինչո՞ւ համար չ թէ պարտութեան: Ինչո՞ւ համար չ թէ պարտութեան: Ինչո՞ւ համար չ թէ պարտութեան: Ինչո՞ւ համար 
մեր կուրծքէն կամ մեր տան պատին վրայ կախուած չունենանք մեր կուրծքէն կամ մեր տան պատին վրայ կախուած չունենանք մեր կուրծքէն կամ մեր տան պատին վրայ կախուած չունենանք մեր կուրծքէն կամ մեր տան պատին վրայ կախուած չունենանք 
մեր Փրկիչին յաղթութեան նշանը` խաչը, որ միաժամանակ մեր Փրկիչին յաղթութեան նշանը` խաչը, որ միաժամանակ մեր Փրկիչին յաղթութեան նշանը` խաչը, որ միաժամանակ մեր Փրկիչին յաղթութեան նշանը` խաչը, որ միաժամանակ 
մեմեմեմե´́́́ր յաղթութեան գրաւականր յաղթութեան գրաւականր յաղթութեան գրաւականր յաղթութեան գրաւականն է:ն է:ն է:ն է:    

Ես հանդիպած եմ ծերուկ հայորդիներու որոնք պահած են Ես հանդիպած եմ ծերուկ հայորդիներու որոնք պահած են Ես հանդիպած եմ ծերուկ հայորդիներու որոնք պահած են Ես հանդիպած եմ ծերուկ հայորդիներու որոնք պահած են 
այն զէնքերը որոնցմով իրենք կամ իրենց նախկինները թուրքեր այն զէնքերը որոնցմով իրենք կամ իրենց նախկինները թուրքեր այն զէնքերը որոնցմով իրենք կամ իրենց նախկինները թուրքեր այն զէնքերը որոնցմով իրենք կամ իրենց նախկինները թուրքեր 
սպաննած են, բայց երբեք չեմ հանդիպած անձերու որոնք սպաննած են, բայց երբեք չեմ հանդիպած անձերու որոնք սպաննած են, բայց երբեք չեմ հանդիպած անձերու որոնք սպաննած են, բայց երբեք չեմ հանդիպած անձերու որոնք 
պահած ըլլան այն զէնքերը որոնցմով իրենց հարազատներէն պահած ըլլան այն զէնքերը որոնցմով իրենց հարազատներէն պահած ըլլան այն զէնքերը որոնցմով իրենց հարազատներէն պահած ըլլան այն զէնքերը որոնցմով իրենց հարազատներէն 
մին սպաննուած ըլլայ: Զէնքը կը պահուի երբ մեմին սպաննուած ըլլայ: Զէնքը կը պահուի երբ մեմին սպաննուած ըլլայ: Զէնքը կը պահուի երբ մեմին սպաննուած ըլլայ: Զէնքը կը պահուի երբ մեր յաղթութեան ր յաղթութեան ր յաղթութեան ր յաղթութեան 
նշանն է, երբ մեր թշնամիին պարտութեան նշանն է, երբ մեր նշանն է, երբ մեր թշնամիին պարտութեան նշանն է, երբ մեր նշանն է, երբ մեր թշնամիին պարտութեան նշանն է, երբ մեր նշանն է, երբ մեր թշնամիին պարտութեան նշանն է, երբ մեր 
ազատութեան նշանն է: Եթէ երազատութեան նշանն է: Եթէ երազատութեան նշանն է: Եթէ երազատութեան նշանն է: Եթէ երբեք մենք կը պահենք եւ բեք մենք կը պահենք եւ բեք մենք կը պահենք եւ բեք մենք կը պահենք եւ 
ուրիշներուրիշներուրիշներուրիշներն ալ կը քաջալերենք պահելն ալ կը քաջալերենք պահելն ալ կը քաջալերենք պահելն ալ կը քաջալերենք պահելուուուու    Քրիստոսի խաչի Քրիստոսի խաչի Քրիստոսի խաչի Քրիստոսի խաչի 
նշանը` կը պահենք ու կը քաջալերենք, որովհետեւ անիկա նշանը` կը պահենք ու կը քաջալերենք, որովհետեւ անիկա նշանը` կը պահենք ու կը քաջալերենք, որովհետեւ անիկա նշանը` կը պահենք ու կը քաջալերենք, որովհետեւ անիկա 
Քրիստոսի ու մեր յաղթութեան նշանն է: ՈՔրիստոսի ու մեր յաղթութեան նշանն է: ՈՔրիստոսի ու մեր յաղթութեան նշանն է: ՈՔրիստոսի ու մեր յաղթութեան նշանն է: Ո´́́́չ ոչ ոչ ոչ ոք կը պահէ բան ք կը պահէ բան ք կը պահէ բան ք կը պահէ բան 
մը որ իր պարտութեան նշանն է. միւս կողմէ նաեւ, ոմը որ իր պարտութեան նշանն է. միւս կողմէ նաեւ, ոմը որ իր պարտութեան նշանն է. միւս կողմէ նաեւ, ոմը որ իր պարտութեան նշանն է. միւս կողմէ նաեւ, ո´́́́չ ոք պիտի չ ոք պիտի չ ոք պիտի չ ոք պիտի 
ուզէր չպահել բան մը որ իր յաղթութեան նշանն է:ուզէր չպահել բան մը որ իր յաղթութեան նշանն է:ուզէր չպահել բան մը որ իր յաղթութեան նշանն է:ուզէր չպահել բան մը որ իր յաղթութեան նշանն է:    

Տակաւին,Տակաւին,Տակաւին,Տակաւին,    
Եթէ պիտի տրամաբանենք, թէ պէտք չէ խաչ կրել քանի Եթէ պիտի տրամաբանենք, թէ պէտք չէ խաչ կրել քանի Եթէ պիտի տրամաբանենք, թէ պէտք չէ խաչ կրել քանի Եթէ պիտի տրամաբանենք, թէ պէտք չէ խաչ կրել քանի 

Քրիստոս անոր վրայ մեռաւ, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ Քրիստոս անոր վրայ մեռաւ, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ Քրիստոս անոր վրայ մեռաւ, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ Քրիստոս անոր վրայ մեռաւ, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ 
եթէ երբեք անձի մը գլխուն ծառ եթէ երբեք անձի մը գլխուն ծառ եթէ երբեք անձի մը գլխուն ծառ եթէ երբեք անձի մը գլխուն ծառ մը ինկաւ ու այդ անձը մեռաւ` մը ինկաւ ու այդ անձը մեռաւ` մը ինկաւ ու այդ անձը մեռաւ` մը ինկաւ ու այդ անձը մեռաւ` 
անոր պարագաները պէտք չէ այլեւս ծառերու մօտենան կամ անոր պարագաները պէտք չէ այլեւս ծառերու մօտենան կամ անոր պարագաները պէտք չէ այլեւս ծառերու մօտենան կամ անոր պարագաները պէտք չէ այլեւս ծառերու մօտենան կամ 
անոնց պտուղէն ճաշակեն:անոնց պտուղէն ճաշակեն:անոնց պտուղէն ճաշակեն:անոնց պտուղէն ճաշակեն:    

Եթէ մէկը ջուրի մէջ խեղդուի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ Եթէ մէկը ջուրի մէջ խեղդուի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ Եթէ մէկը ջուրի մէջ խեղդուի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ Եթէ մէկը ջուրի մէջ խեղդուի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ 
անոր պարագաները այլեւս ջուր պէտք չէ խմեն կամ գործածեն:անոր պարագաները այլեւս ջուր պէտք չէ խմեն կամ գործածեն:անոր պարագաները այլեւս ջուր պէտք չէ խմեն կամ գործածեն:անոր պարագաները այլեւս ջուր պէտք չէ խմեն կամ գործածեն:    

Եթէ մէկը կրակով այրի ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէԵթէ մէկը կրակով այրի ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէԵթէ մէկը կրակով այրի ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէԵթէ մէկը կրակով այրի ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ    որ որ որ որ 
անոր հարազատները այլեւս կրակ պէտք չէ գործածեն:անոր հարազատները այլեւս կրակ պէտք չէ գործածեն:անոր հարազատները այլեւս կրակ պէտք չէ գործածեն:անոր հարազատները այլեւս կրակ պէտք չէ գործածեն:    

Եթէ մէկը գետին իյնայ ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ Եթէ մէկը գետին իյնայ ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ Եթէ մէկը գետին իյնայ ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ Եթէ մէկը գետին իյնայ ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ 
անոր պարագաները այլեւս գետին պէտք չէ նստին կամ գետնի անոր պարագաները այլեւս գետին պէտք չէ նստին կամ գետնի անոր պարագաները այլեւս գետին պէտք չէ նստին կամ գետնի անոր պարագաները այլեւս գետին պէտք չէ նստին կամ գետնի 
վրայ պէտք չէ բան մը դնեն:վրայ պէտք չէ բան մը դնեն:վրայ պէտք չէ բան մը դնեն:վրայ պէտք չէ բան մը դնեն:    

Յիսուս կ'ըսէ թէ իր գալուստէն առաջ խաչի նշանը պիտի Յիսուս կ'ըսէ թէ իր գալուստէն առաջ խաչի նշանը պիտի Յիսուս կ'ըսէ թէ իր գալուստէն առաջ խաչի նշանը պիտի Յիսուս կ'ըսէ թէ իր գալուստէն առաջ խաչի նշանը պիտի 
երեւի երկնակամարին վրայերեւի երկնակամարին վրայերեւի երկնակամարին վրայերեւի երկնակամարին վրայ ( ( ( (Մատթէոս 24.30): Արդ, եթէ Մատթէոս 24.30): Արդ, եթէ Մատթէոս 24.30): Արդ, եթէ Մատթէոս 24.30): Արդ, եթէ խաչի խաչի խաչի խաչի 
նշանը պիտի երեւի երկնակամարին վրայ, ինչո՞ւ համար պէտք նշանը պիտի երեւի երկնակամարին վրայ, ինչո՞ւ համար պէտք նշանը պիտի երեւի երկնակամարին վրայ, ինչո՞ւ համար պէտք նշանը պիտի երեւի երկնակամարին վրայ, ինչո՞ւ համար պէտք 
չէ նաեւ երեւի մեր տան պատերուն վրայ, մեր կուրծքերուն չէ նաեւ երեւի մեր տան պատերուն վրայ, մեր կուրծքերուն չէ նաեւ երեւի մեր տան պատերուն վրայ, մեր կուրծքերուն չէ նաեւ երեւի մեր տան պատերուն վրայ, մեր կուրծքերուն 
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վրայ, մեր գործատեղիներուն մէջ, մեր ինքնաշարժվրայ, մեր գործատեղիներուն մէջ, մեր ինքնաշարժվրայ, մեր գործատեղիներուն մէջ, մեր ինքնաշարժվրայ, մեր գործատեղիներուն մէջ, մեր ինքնաշարժննններուներուներուներուն    մէջմէջմէջմէջ, , , , 
մեր դպրոցներուն մէջ, մեր մեր դպրոցներուն մէջ, մեր մեր դպրոցներուն մէջ, մեր մեր դպրոցներուն մէջ, մեր եկեղեցիներուն մէջ ու անոնց եկեղեցիներուն մէջ ու անոնց եկեղեցիներուն մէջ ու անոնց եկեղեցիներուն մէջ ու անոնց 
գմբէթներոգմբէթներոգմբէթներոգմբէթներուն վրայ:ւն վրայ:ւն վրայ:ւն վրայ:    

Խաչին մնայուն ներկայութիւնը` մնայուն յիշեցում մըն է Խաչին մնայուն ներկայութիւնը` մնայուն յիշեցում մըն է Խաչին մնայուն ներկայութիւնը` մնայուն յիշեցում մըն է Խաչին մնայուն ներկայութիւնը` մնայուն յիշեցում մըն է 
մեզի, թէ Յիսուս ամեզի, թէ Յիսուս ամեզի, թէ Յիսուս ամեզի, թէ Յիսուս ա´́́́յնքան սիրեց մեզ` որ իր արիւնը թափեց մեր յնքան սիրեց մեզ` որ իր արիւնը թափեց մեր յնքան սիրեց մեզ` որ իր արիւնը թափեց մեր յնքան սիրեց մեզ` որ իր արիւնը թափեց մեր 
մեղքերու ներման ու մեր փրկութեան համար: Աւելի լաւ չէ՞ որ մեղքերու ներման ու մեր փրկութեան համար: Աւելի լաւ չէ՞ որ մեղքերու ներման ու մեր փրկութեան համար: Աւելի լաւ չէ՞ որ մեղքերու ներման ու մեր փրկութեան համար: Աւելի լաւ չէ՞ որ 
միշտ մեր դիմաց խաչի նշանը ունենանք, որպէսզի միշտ յիշենք միշտ մեր դիմաց խաչի նշանը ունենանք, որպէսզի միշտ յիշենք միշտ մեր դիմաց խաչի նշանը ունենանք, որպէսզի միշտ յիշենք միշտ մեր դիմաց խաչի նշանը ունենանք, որպէսզի միշտ յիշենք 
Խաչեալն ու անոր սէրը, քաԽաչեալն ու անոր սէրը, քաԽաչեալն ու անոր սէրը, քաԽաչեալն ու անոր սէրը, քան զինք մեզի յիշեցնող բան մը ն զինք մեզի յիշեցնող բան մը ն զինք մեզի յիշեցնող բան մը ն զինք մեզի յիշեցնող բան մը 
չունենանք մեր դիմաց, եւ միայն ժամանակ առ ժամանակ զինք չունենանք մեր դիմաց, եւ միայն ժամանակ առ ժամանակ զինք չունենանք մեր դիմաց, եւ միայն ժամանակ առ ժամանակ զինք չունենանք մեր դիմաց, եւ միայն ժամանակ առ ժամանակ զինք 
յիշենք: Ճիշդ է որ միայն խաչի նշանը չէ որ Քրիստոսը կը յիշենք: Ճիշդ է որ միայն խաչի նշանը չէ որ Քրիստոսը կը յիշենք: Ճիշդ է որ միայն խաչի նշանը չէ որ Քրիստոսը կը յիշենք: Ճիշդ է որ միայն խաչի նշանը չէ որ Քրիստոսը կը 
յիշեցնէ մեզի, բայց չենք կրնար ուրանալ, որ խաչի նշանը այն յիշեցնէ մեզի, բայց չենք կրնար ուրանալ, որ խաչի նշանը այն յիշեցնէ մեզի, բայց չենք կրնար ուրանալ, որ խաչի նշանը այն յիշեցնէ մեզի, բայց չենք կրնար ուրանալ, որ խաչի նշանը այն 
հիմնական ճշմարտութիւնն է, որ ամենէն շատ կը յիշեցնէ մեզի հիմնական ճշմարտութիւնն է, որ ամենէն շատ կը յիշեցնէ մեզի հիմնական ճշմարտութիւնն է, որ ամենէն շատ կը յիշեցնէ մեզի հիմնական ճշմարտութիւնն է, որ ամենէն շատ կը յիշեցնէ մեզի 
ՔրիստոսնՔրիստոսնՔրիստոսնՔրիստոսն    ու անոր անպատմելի սէրը մեզի հանդէպ:ու անոր անպատմելի սէրը մեզի հանդէպ:ու անոր անպատմելի սէրը մեզի հանդէպ:ու անոր անպատմելի սէրը մեզի հանդէպ:    

    
7) 7) 7) 7) Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր 

կրնար ուրիշ ձեւով մեռնիլ:կրնար ուրիշ ձեւով մեռնիլ:կրնար ուրիշ ձեւով մեռնիլ:կրնար ուրիշ ձեւով մեռնիլ:    
    
Յիսուսի խաչով մեռնիլը բազմաթիւ անգամներ եւ տարբերՅիսուսի խաչով մեռնիլը բազմաթիւ անգամներ եւ տարբերՅիսուսի խաչով մեռնիլը բազմաթիւ անգամներ եւ տարբերՅիսուսի խաչով մեռնիլը բազմաթիւ անգամներ եւ տարբեր----

տարբեր ձեւերով նախապատկերացուած էր Հին Կտակարանիտարբեր ձեւերով նախապատկերացուած էր Հին Կտակարանիտարբեր ձեւերով նախապատկերացուած էր Հին Կտակարանիտարբեր ձեւերով նախապատկերացուած էր Հին Կտակարանինննն    
մէջ, եւ այս մասին խօսեցանք 4մէջ, եւ այս մասին խօսեցանք 4մէջ, եւ այս մասին խօսեցանք 4մէջ, եւ այս մասին խօսեցանք 4----րդ հարցումինրդ հարցումինրդ հարցումինրդ հարցումին    պատասխանած պատասխանած պատասխանած պատասխանած 
ժամանակ:ժամանակ:ժամանակ:ժամանակ:    

Յիսուս եթէ ուզէր տարբեր ձեւով մեռնիլ` կրնար, բայց Յիսուս եթէ ուզէր տարբեր ձեւով մեռնիլ` կրնար, բայց Յիսուս եթէ ուզէր տարբեր ձեւով մեռնիլ` կրնար, բայց Յիսուս եթէ ուզէր տարբեր ձեւով մեռնիլ` կրնար, բայց 
ուզեց խաչով կամ խաչափայտին վրայ կախուելով մեռնիլ.ուզեց խաչով կամ խաչափայտին վրայ կախուելով մեռնիլ.ուզեց խաչով կամ խաչափայտին վրայ կախուելով մեռնիլ.ուզեց խաչով կամ խաչափայտին վրայ կախուելով մեռնիլ.----    

ա) Որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն, եւ այդ ա) Որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն, եւ այդ ա) Որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն, եւ այդ ա) Որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն, եւ այդ 
անէծքին փոխարէն` օրհնութիւն շնորհէր մեզի: Այս մասին անէծքին փոխարէն` օրհնութիւն շնորհէր մեզի: Այս մասին անէծքին փոխարէն` օրհնութիւն շնորհէր մեզի: Այս մասին անէծքին փոխարէն` օրհնութիւն շնորհէր մեզի: Այս մասին 
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Քրիստոս ՕրէնՔրիստոս ՕրէնՔրիստոս ՕրէնՔրիստոս Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ քի այդ անէծքէն մեզ քի այդ անէծքէն մեզ քի այդ անէծքէն մեզ 
ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. որովհեազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. որովհեազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. որովհեազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. որովհե----
տեւ Օրէնքի տեւ Օրէնքի տեւ Օրէնքի տեւ Օրէնքի ԳԳԳԳիրքին մէջ գրուած է.իրքին մէջ գրուած է.իրքին մէջ գրուած է.իրքին մէջ գրուած է. « « « «Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը 
կախուիկախուիկախուիկախուի»: »: »: »: Քրիստոս խաչին վրայ կախուեցաւ՝ որպէսզի բոլոր Քրիստոս խաչին վրայ կախուեցաւ՝ որպէսզի բոլոր Քրիստոս խաչին վրայ կախուեցաւ՝ որպէսզի բոլոր Քրիստոս խաչին վրայ կախուեցաւ՝ որպէսզի բոլոր 
ազգերը Աբրահամի խոստացուած օրհնութիւնը ունենան Քրիսազգերը Աբրահամի խոստացուած օրհնութիւնը ունենան Քրիսազգերը Աբրահամի խոստացուած օրհնութիւնը ունենան Քրիսազգերը Աբրահամի խոստացուած օրհնութիւնը ունենան Քրիս----
տոս Յիսուսով, եւ մենտոս Յիսուսով, եւ մենտոս Յիսուսով, եւ մենտոս Յիսուսով, եւ մենք անոր հաւատալով՝ խոստացուած Սուրբ ք անոր հաւատալով՝ խոստացուած Սուրբ ք անոր հաւատալով՝ խոստացուած Սուրբ ք անոր հաւատալով՝ խոստացուած Սուրբ 
Հոգին ստանանքՀոգին ստանանքՀոգին ստանանքՀոգին ստանանք»»»» ( ( ( (ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 3.13 3.13 3.13 3.13----14):14):14):14):    

բբբբ) ) ) ) ԽաչինԽաչինԽաչինԽաչին    վրայվրայվրայվրայ    կախուելովկախուելովկախուելովկախուելով    մեռնողմեռնողմեռնողմեռնող    անձըանձըանձըանձը` ` ` ` մահըմահըմահըմահը    կկկկ’’’’ըմպէրըմպէրըմպէրըմպէր    իրիրիրիր    
ամբողջամբողջամբողջամբողջ    դառնութեամբդառնութեամբդառնութեամբդառնութեամբ, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    արիւնաքամարիւնաքամարիւնաքամարիւնաքամ    ուուուու    շնչահեղձշնչահեղձշնչահեղձշնչահեղձ    
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կկկկ’’’’ըլլարըլլարըլլարըլլար: : : : ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    կամեցաւկամեցաւկամեցաւկամեցաւ    խաչինխաչինխաչինխաչին    վրայվրայվրայվրայ    արիւնաքամարիւնաքամարիւնաքամարիւնաքամ    ըլլալըլլալըլլալըլլալ` ` ` ` 
որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    նորոգէրնորոգէրնորոգէրնորոգէր    մերմերմերմեր    արիւնըարիւնըարիւնըարիւնը,,,,    եւեւեւեւ    շնչահեղձշնչահեղձշնչահեղձշնչահեղձ    ըլլալըլլալըլլալըլլալ` ` ` ` որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    նորնորնորնոր    
շունչշունչշունչշունչ    պարգեւէրպարգեւէրպարգեւէրպարգեւէր    մեզիմեզիմեզիմեզի::::    

գգգգ) ) ) ) ԻրԻրԻրԻր    եղջիւրներէնեղջիւրներէնեղջիւրներէնեղջիւրներէն    մացառներունմացառներունմացառներունմացառներուն    մէջմէջմէջմէջ    կախուածկախուածկախուածկախուած    խոյըխոյըխոյըխոյը` ` ` ` 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    խաչինխաչինխաչինխաչին    վրայվրայվրայվրայ    կախուիլըկախուիլըկախուիլըկախուիլը    կըկըկըկը    նախապատկերացնէրնախապատկերացնէրնախապատկերացնէրնախապատկերացնէր    
((((ԾննդոցԾննդոցԾննդոցԾննդոց 22.13),  22.13),  22.13),  22.13), ուստիուստիուստիուստի    հարկհարկհարկհարկ    էրէրէրէր    որորորոր    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    խաչինխաչինխաչինխաչին    վրայվրայվրայվրայ    
կախուելովկախուելովկախուելովկախուելով    մեռնէրմեռնէրմեռնէրմեռնէր::::    

դդդդ) ) ) ) ԲոլորԲոլորԲոլորԲոլոր    մեկնիչներըմեկնիչներըմեկնիչներըմեկնիչները    կկկկ’’’’ըսենըսենըսենըսեն, , , , թէթէթէթէ    ՄովսէսՄովսէսՄովսէսՄովսէս    մարգարէինմարգարէինմարգարէինմարգարէին    կողմէկողմէկողմէկողմէ    
անապատինանապատինանապատինանապատին    մէջմէջմէջմէջ    պղինձէպղինձէպղինձէպղինձէ    օձինօձինօձինօձին    ձողիձողիձողիձողի    վրայվրայվրայվրայ    բարձրացումըբարձրացումըբարձրացումըբարձրացումը    կըկըկըկը    
նախապատկերացնէրնախապատկերացնէրնախապատկերացնէրնախապատկերացնէր    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    խաչխաչխաչխաչ    բարձրացումըբարձրացումըբարձրացումըբարձրացումը    ((((ՅովհանՅովհանՅովհանՅովհան----
նէս 3.14նէս 3.14նէս 3.14նէս 3.14----15: 15: 15: 15: Թուոց 21.4Թուոց 21.4Թուոց 21.4Թուոց 21.4----9): 9): 9): 9): Ուստի, անհրաժեշտ էր որ Քրիստոս Ուստի, անհրաժեշտ էր որ Քրիստոս Ուստի, անհրաժեշտ էր որ Քրիստոս Ուստի, անհրաժեշտ էր որ Քրիստոս 
խաչ բարձրացուելով մեռնէր` որպէսզի անով իրականանար խաչ բարձրացուելով մեռնէր` որպէսզի անով իրականանար խաչ բարձրացուելով մեռնէր` որպէսզի անով իրականանար խաչ բարձրացուելով մեռնէր` որպէսզի անով իրականանար 
Մովսէսին միջոցաւ Մովսէսին միջոցաւ Մովսէսին միջոցաւ Մովսէսին միջոցաւ նախապատկերացունախապատկերացունախապատկերացունախապատկերացուածըածըածըածը::::    

եեեե) ) ) ) Աստուած Մովսէսին կԱստուած Մովսէսին կԱստուած Մովսէսին կԱստուած Մովսէսին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ մարդ մը մահու արԵրբ մարդ մը մահու արԵրբ մարդ մը մահու արԵրբ մարդ մը մահու ար----
ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը 
կախէ...կախէ...կախէ...կախէ...»»»» ( ( ( (Բ.Օրինաց 21.22): Համաձայն Աստուծոյ այս խօսքին, Բ.Օրինաց 21.22): Համաձայն Աստուծոյ այս խօսքին, Բ.Օրինաց 21.22): Համաձայն Աստուծոյ այս խօսքին, Բ.Օրինաց 21.22): Համաձայն Աստուծոյ այս խօսքին, 
մահացու մեղք գործող անձը պէտք էր ծառէ մը կախուէր ու մահացու մեղք գործող անձը պէտք էր ծառէ մը կախուէր ու մահացու մեղք գործող անձը պէտք էր ծառէ մը կախուէր ու մահացու մեղք գործող անձը պէտք էր ծառէ մը կախուէր ու 
մեռնէր: Մարդիկ անհամար թիւով մահացու մեղքեմեռնէր: Մարդիկ անհամար թիւով մահացու մեղքեմեռնէր: Մարդիկ անհամար թիւով մահացու մեղքեմեռնէր: Մարդիկ անհամար թիւով մահացու մեղքեր գործած ր գործած ր գործած ր գործած 
էին. Յիսուս զանոնք ազատագրելու համար` անհրաժեշտ էր որ էին. Յիսուս զանոնք ազատագրելու համար` անհրաժեշտ էր որ էին. Յիսուս զանոնք ազատագրելու համար` անհրաժեշտ էր որ էին. Յիսուս զանոնք ազատագրելու համար` անհրաժեշտ էր որ 
փայտէ կախուելով մեռնէր:փայտէ կախուելով մեռնէր:փայտէ կախուելով մեռնէր:փայտէ կախուելով մեռնէր:    

զ) Շարականագիր հայրապետները կ'ըսեն, թէ այն ծառը զ) Շարականագիր հայրապետները կ'ըսեն, թէ այն ծառը զ) Շարականագիր հայրապետները կ'ըսեն, թէ այն ծառը զ) Շարականագիր հայրապետները կ'ըսեն, թէ այն ծառը 
որմէ Ադամ ու Եւա կերան` մահաբեր պտուղ հասունցուցած էր, որմէ Ադամ ու Եւա կերան` մահաբեր պտուղ հասունցուցած էր, որմէ Ադամ ու Եւա կերան` մահաբեր պտուղ հասունցուցած էր, որմէ Ադամ ու Եւա կերան` մահաբեր պտուղ հասունցուցած էր, 
ուստի անհրաժեշտ էուստի անհրաժեշտ էուստի անհրաժեշտ էուստի անհրաժեշտ էրրրր    որ խաչածառին կամ խաչափայտին վրայ որ խաչածառին կամ խաչափայտին վրայ որ խաչածառին կամ խաչափայտին վրայ որ խաչածառին կամ խաչափայտին վրայ 
Յիսուս կենսաբեՅիսուս կենսաբեՅիսուս կենսաբեՅիսուս կենսաբեր պտուղի վերածուէր, որպէսզի կեանք ր պտուղի վերածուէր, որպէսզի կեանք ր պտուղի վերածուէր, որպէսզի կեանք ր պտուղի վերածուէր, որպէսզի կեանք 
պարգեւէր` կեանքի կարօտ մարդկութեան:պարգեւէր` կեանքի կարօտ մարդկութեան:պարգեւէր` կեանքի կարօտ մարդկութեան:պարգեւէր` կեանքի կարօտ մարդկութեան:    

է) 22է) 22է) 22է) 22----րդ Սաղմոսը Մեսիական Սաղմոս մըն է: Անոր 16րդ Սաղմոսը Մեսիական Սաղմոս մըն է: Անոր 16րդ Սաղմոսը Մեսիական Սաղմոս մըն է: Անոր 16րդ Սաղմոսը Մեսիական Սաղմոս մըն է: Անոր 16----րդ րդ րդ րդ 
համար կ'ըսէ. համար կ'ըսէ. համար կ'ըսէ. համար կ'ըսէ. ««««Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցինՁեռքերս ու ոտքերս ծակեցին»:»:»:»:    Մահուան Մահուան Մահուան Մահուան 
դատապարտուած անձերուն մէջէն` միայն խաչափայտին վրայ դատապարտուած անձերուն մէջէն` միայն խաչափայտին վրայ դատապարտուած անձերուն մէջէն` միայն խաչափայտին վրայ դատապարտուած անձերուն մէջէն` միայն խաչափայտին վրայ 
գամուող անձին ձեռքերն ու ոտքերը կըգամուող անձին ձեռքերն ու ոտքերը կըգամուող անձին ձեռքերն ու ոտքերը կըգամուող անձին ձեռքերն ու ոտքերը կը    ծակէին: Մահուան այլ ծակէին: Մահուան այլ ծակէին: Մահուան այլ ծակէին: Մահուան այլ 
կերպերու պարագային` մահապարտին ձեռքերն ու ոտքերը կերպերու պարագային` մահապարտին ձեռքերն ու ոտքերը կերպերու պարագային` մահապարտին ձեռքերն ու ոտքերը կերպերու պարագային` մահապարտին ձեռքերն ու ոտքերը 
ծակելու սովորութիւն չկար: Յիսուս անհրաժեշտաբար խաչէն ծակելու սովորութիւն չկար: Յիսուս անհրաժեշտաբար խաչէն ծակելու սովորութիւն չկար: Յիսուս անհրաժեշտաբար խաչէն ծակելու սովորութիւն չկար: Յիսուս անհրաժեշտաբար խաչէն 
կախուելով պէտք էր մեռնէր` որպէսզի իրականանար իրեն կախուելով պէտք էր մեռնէր` որպէսզի իրականանար իրեն կախուելով պէտք էր մեռնէր` որպէսզի իրականանար իրեն կախուելով պէտք էր մեռնէր` որպէսզի իրականանար իրեն 
կապակցաբար ըսուած յիշեալ Սաղմոսը:կապակցաբար ըսուած յիշեալ Սաղմոսը:կապակցաբար ըսուած յիշեալ Սաղմոսը:կապակցաբար ըսուած յիշեալ Սաղմոսը:    
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ըըըը) ) ) ) Յակոբ երազին մէջ կը տեսնէ Յակոբ երազին մէջ կը տեսնէ Յակոբ երազին մէջ կը տեսնէ Յակոբ երազին մէջ կը տեսնէ ««««սանդուխ մը երկրի վրսանդուխ մը երկրի վրսանդուխ մը երկրի վրսանդուխ մը երկրի վրայ այ այ այ 
դրուած էր, որուն գլուխը երկինք կը հասնէր...դրուած էր, որուն գլուխը երկինք կը հասնէր...դրուած էր, որուն գլուխը երկինք կը հասնէր...դրուած էր, որուն գլուխը երկինք կը հասնէր...»»»» ( ( ( (Ծննդոց 28.12): Ծննդոց 28.12): Ծննդոց 28.12): Ծննդոց 28.12): 
Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ յիշեալ սանդուխը կը Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ յիշեալ սանդուխը կը Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ յիշեալ սանդուխը կը Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ յիշեալ սանդուխը կը 
նախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչը: Յստակ է որ սանդուխը նախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչը: Յստակ է որ սանդուխը նախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչը: Յստակ է որ սանդուխը նախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչը: Յստակ է որ սանդուխը 
ուղղահայեաց էր: Իսկ սանդուխին ուղղահայեաց երեւիլը` ուղղահայեաց էր: Իսկ սանդուխին ուղղահայեաց երեւիլը` ուղղահայեաց էր: Իսկ սանդուխին ուղղահայեաց երեւիլը` ուղղահայեաց էր: Իսկ սանդուխին ուղղահայեաց երեւիլը` 
Քրիստոսի ուղղահայեաց խաչուիլը կը նախապատՔրիստոսի ուղղահայեաց խաչուիլը կը նախապատՔրիստոսի ուղղահայեաց խաչուիլը կը նախապատՔրիստոսի ուղղահայեաց խաչուիլը կը նախապատկերացնէ: 13կերացնէ: 13կերացնէ: 13կերացնէ: 13----
րդ համարին մէջ կը կարդանք, թէ րդ համարին մէջ կը կարդանք, թէ րդ համարին մէջ կը կարդանք, թէ րդ համարին մէջ կը կարդանք, թէ ««««Տէրը կայնեցաւ անոր վրայՏէրը կայնեցաւ անոր վրայՏէրը կայնեցաւ անոր վրայՏէրը կայնեցաւ անոր վրայ»:»:»:»:    
Տիրոջ կայնիլը սանդուխին վրայ` Քրիստոսի կայնիլն է, այլ Տիրոջ կայնիլը սանդուխին վրայ` Քրիստոսի կայնիլն է, այլ Տիրոջ կայնիլը սանդուխին վրայ` Քրիստոսի կայնիլն է, այլ Տիրոջ կայնիլը սանդուխին վրայ` Քրիստոսի կայնիլն է, այլ 
խօսքով` խաչուիլն է խաչին վրայ: Որպէսզի Յակոբ նահախօսքով` խաչուիլն է խաչին վրայ: Որպէսզի Յակոբ նահախօսքով` խաչուիլն է խաչին վրայ: Որպէսզի Յակոբ նահախօսքով` խաչուիլն է խաչին վրայ: Որպէսզի Յակոբ նահա----
պետին այս տեսիլքը իր լրումը գտնէր` բնականօրէն Յիսուս պետին այս տեսիլքը իր լրումը գտնէր` բնականօրէն Յիսուս պետին այս տեսիլքը իր լրումը գտնէր` բնականօրէն Յիսուս պետին այս տեսիլքը իր լրումը գտնէր` բնականօրէն Յիսուս 
խաչէն կախուելով պէտք էր մեռնէրխաչէն կախուելով պէտք էր մեռնէրխաչէն կախուելով պէտք էր մեռնէրխաչէն կախուելով պէտք էր մեռնէր::::    

թ) թ) թ) թ) ««««Ձեզ երկնցած բազուկովՁեզ երկնցած բազուկովՁեզ երկնցած բազուկովՁեզ երկնցած բազուկով    պիտի փրկեմպիտի փրկեմպիտի փրկեմպիտի փրկեմ»»»» ( ( ( (Ելից 6.6): ՄեկԵլից 6.6): ՄեկԵլից 6.6): ՄեկԵլից 6.6): Մեկ----
նիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ նիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ նիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ նիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ ««««երկնցած բազուկերկնցած բազուկերկնցած բազուկերկնցած բազուկ» » » » բառերով` բառերով` բառերով` բառերով` 
խաչին վրայ Քրիստոսի երկնցած բազուկներուն կ'ակնարկուի: խաչին վրայ Քրիստոսի երկնցած բազուկներուն կ'ակնարկուի: խաչին վրայ Քրիստոսի երկնցած բազուկներուն կ'ակնարկուի: խաչին վրայ Քրիստոսի երկնցած բազուկներուն կ'ակնարկուի: 
Անոնք կ'ըսեն. Անոնք կ'ըսեն. Անոնք կ'ըսեն. Անոնք կ'ըսեն. ««««Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ իր բազուկները խաչին նքն էր որ իր բազուկները խաչին նքն էր որ իր բազուկները խաչին նքն էր որ իր բազուկները խաչին 
վրայ երկնցնելով ու տարածելով մարդիկը վրայ երկնցնելով ու տարածելով մարդիկը վրայ երկնցնելով ու տարածելով մարդիկը վրայ երկնցնելով ու տարածելով մարդիկը պիտի ազատագրէր պիտի ազատագրէր պիտի ազատագրէր պիտի ազատագրէր 
իսկական Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէնիսկական Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէնիսկական Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէնիսկական Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէն»:»:»:»:    

ժ) Դարձեալ, մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ Մովսէսի ժ) Դարձեալ, մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ Մովսէսի ժ) Դարձեալ, մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ Մովսէսի ժ) Դարձեալ, մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ Մովսէսի 
այն գաւազանը որուն դիմաց կուլ տրուեցան կախարդներուն այն գաւազանը որուն դիմաց կուլ տրուեցան կախարդներուն այն գաւազանը որուն դիմաց կուլ տրուեցան կախարդներուն այն գաւազանը որուն դիմաց կուլ տրուեցան կախարդներուն 
օձադարձ գաւազանները, որով Մովսէս Կարմիր ծովը ճեղքեց եւ օձադարձ գաւազանները, որով Մովսէս Կարմիր ծովը ճեղքեց եւ օձադարձ գաւազանները, որով Մովսէս Կարմիր ծովը ճեղքեց եւ օձադարձ գաւազանները, որով Մովսէս Կարմիր ծովը ճեղքեց եւ 
որով ապառաժներէն ջուր բղխեցուց` կըորով ապառաժներէն ջուր բղխեցուց` կըորով ապառաժներէն ջուր բղխեցուց` կըորով ապառաժներէն ջուր բղխեցուց` կը    նախապատկերացնէր նախապատկերացնէր նախապատկերացնէր նախապատկերացնէր 
Քրիստոսի խաչը: Արդ, եթէ Մովսէսի գաւազանը կը նախաՔրիստոսի խաչը: Արդ, եթէ Մովսէսի գաւազանը կը նախաՔրիստոսի խաչը: Արդ, եթէ Մովսէսի գաւազանը կը նախաՔրիստոսի խաչը: Արդ, եթէ Մովսէսի գաւազանը կը նախա----
պատկերացնէր Քրիստոսի խաչը` ուրեմն, Քրիստոս պէտք էր պատկերացնէր Քրիստոսի խաչը` ուրեմն, Քրիստոս պէտք էր պատկերացնէր Քրիստոսի խաչը` ուրեմն, Քրիստոս պէտք էր պատկերացնէր Քրիստոսի խաչը` ուրեմն, Քրիստոս պէտք էր 
որ խաչին վրայ մեռնէր: Արդարեւ, Քրիստոսի խաչին զօրութեան որ խաչին վրայ մեռնէր: Արդարեւ, Քրիստոսի խաչին զօրութեան որ խաչին վրայ մեռնէր: Արդարեւ, Քրիստոսի խաչին զօրութեան որ խաչին վրայ մեռնէր: Արդարեւ, Քրիստոսի խաչին զօրութեան 
դիմաց էր որ դիւական ամէն զօրութիւն պարտութիւն պիտի դիմաց էր որ դիւական ամէն զօրութիւն պարտութիւն պիտի դիմաց էր որ դիւական ամէն զօրութիւն պարտութիւն պիտի դիմաց էր որ դիւական ամէն զօրութիւն պարտութիւն պիտի 
կրէր, եւ մեղքի ծովը պիտի ճեղքուէկրէր, եւ մեղքի ծովը պիտի ճեղքուէկրէր, եւ մեղքի ծովը պիտի ճեղքուէկրէր, եւ մեղքի ծովը պիտի ճեղքուէր. եւ խաչէն էր որ կենսար. եւ խաչէն էր որ կենսար. եւ խաչէն էր որ կենսար. եւ խաչէն էր որ կենսա----
պարգեւ ջուր պիտի ցայտէր` նորոգելու մեղքով հնամաշ պարգեւ ջուր պիտի ցայտէր` նորոգելու մեղքով հնամաշ պարգեւ ջուր պիտի ցայտէր` նորոգելու մեղքով հնամաշ պարգեւ ջուր պիտի ցայտէր` նորոգելու մեղքով հնամաշ 
դարձած մարդոց կեանքը:դարձած մարդոց կեանքը:դարձած մարդոց կեանքը:դարձած մարդոց կեանքը:    

ժա) Խաչին վրայ մեռնողը` ոտքի ժա) Խաչին վրայ մեռնողը` ոտքի ժա) Խաչին վրայ մեռնողը` ոտքի ժա) Խաչին վրայ մեռնողը` ոտքի ««««կանգնածկանգնածկանգնածկանգնած» » » » կը մեռնէր: կը մեռնէր: կը մեռնէր: կը մեռնէր: 
Քրիստոս պէտք էր խաչին միջոցաւ մեռնէր` որպէսզի ցոյց տար Քրիստոս պէտք էր խաչին միջոցաւ մեռնէր` որպէսզի ցոյց տար Քրիստոս պէտք էր խաչին միջոցաւ մեռնէր` որպէսզի ցոյց տար Քրիստոս պէտք էր խաչին միջոցաւ մեռնէր` որպէսզի ցոյց տար 
մեզի թէ ինք մեռած պահուն իսկ յաւերժապէս կանգուն ու կենմեզի թէ ինք մեռած պահուն իսկ յաւերժապէս կանգուն ու կենմեզի թէ ինք մեռած պահուն իսկ յաւերժապէս կանգուն ու կենմեզի թէ ինք մեռած պահուն իսկ յաւերժապէս կանգուն ու կեն----
դդդդանի եղող Աստուածն է:անի եղող Աստուածն է:անի եղող Աստուածն է:անի եղող Աստուածն է:    
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ժբ) Քրիստոս պէտք էր կանգուն մեռնէր` որպէսզի իր ժբ) Քրիստոս պէտք էր կանգուն մեռնէր` որպէսզի իր ժբ) Քրիստոս պէտք էր կանգուն մեռնէր` որպէսզի իր ժբ) Քրիստոս պէտք էր կանգուն մեռնէր` որպէսզի իր 
ոտքերուն տակ ճզմէր Սատանան եւ անոր չար ոգիները, իսկ ոտքերուն տակ ճզմէր Սատանան եւ անոր չար ոգիները, իսկ ոտքերուն տակ ճզմէր Սատանան եւ անոր չար ոգիները, իսկ ոտքերուն տակ ճզմէր Սատանան եւ անոր չար ոգիները, իսկ 
կանգուն մեռնելու համար` պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր:կանգուն մեռնելու համար` պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր:կանգուն մեռնելու համար` պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր:կանգուն մեռնելու համար` պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր:    

ժգ) Քրիստոս պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր, որպէսզի իր ժգ) Քրիստոս պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր, որպէսզի իր ժգ) Քրիստոս պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր, որպէսզի իր ժգ) Քրիստոս պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր, որպէսզի իր 
մահուան պահուն իսկ կանգուն մնար, եւմահուան պահուն իսկ կանգուն մնար, եւմահուան պահուն իսկ կանգուն մնար, եւմահուան պահուն իսկ կանգուն մնար, եւ    որպէսզի ցոյց տար թէ որպէսզի ցոյց տար թէ որպէսզի ցոյց տար թէ որպէսզի ցոյց տար թէ 
մահը չէր կրնար զինք տապալել կամ զգետնել:մահը չէր կրնար զինք տապալել կամ զգետնել:մահը չէր կրնար զինք տապալել կամ զգետնել:մահը չէր կրնար զինք տապալել կամ զգետնել:    

    
8) 8) 8) 8) Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն 

խաչին չորս թեւերը:խաչին չորս թեւերը:խաչին չորս թեւերը:խաչին չորս թեւերը:    
    
Գրիգոր Տաթեւացին բազմաթիւ նշանակութիւններ կը տեսԳրիգոր Տաթեւացին բազմաթիւ նշանակութիւններ կը տեսԳրիգոր Տաթեւացին բազմաթիւ նշանակութիւններ կը տեսԳրիգոր Տաթեւացին բազմաթիւ նշանակութիւններ կը տես----

նէ խաչին չորս թեւերուն մէջ: Յիշեմ անոնցմէ ոմանք.նէ խաչին չորս թեւերուն մէջ: Յիշեմ անոնցմէ ոմանք.նէ խաչին չորս թեւերուն մէջ: Յիշեմ անոնցմէ ոմանք.նէ խաչին չորս թեւերուն մէջ: Յիշեմ անոնցմէ ոմանք.----    
ա) Խաչին չորս թեւերը կըա) Խաչին չորս թեւերը կըա) Խաչին չորս թեւերը կըա) Խաչին չորս թեւերը կը    ներկայացնեն Քրիստոսի չորս ներկայացնեն Քրիստոսի չորս ներկայացնեն Քրիստոսի չորս ներկայացնեն Քրիստոսի չորս 

բարերարութիւնները.բարերարութիւնները.բարերարութիւնները.բարերարութիւնները.----    
Վերի մասը կը ցուցնէ երկինքի արքայութեան բացումը:Վերի մասը կը ցուցնէ երկինքի արքայութեան բացումը:Վերի մասը կը ցուցնէ երկինքի արքայութեան բացումը:Վերի մասը կը ցուցնէ երկինքի արքայութեան բացումը:    
Ներքին մասը կը ցուցնէ դժոխքին աւերումը:Ներքին մասը կը ցուցնէ դժոխքին աւերումը:Ներքին մասը կը ցուցնէ դժոխքին աւերումը:Ներքին մասը կը ցուցնէ դժոխքին աւերումը:    
Աջ մասը կը ցուցնէ շնորհքներուն բաշխումը:Աջ մասը կը ցուցնէ շնորհքներուն բաշխումը:Աջ մասը կը ցուցնէ շնորհքներուն բաշխումը:Աջ մասը կը ցուցնէ շնորհքներուն բաշխումը:    
Իսկ ձախ մասը` մեղքերու թողութիւնը:Իսկ ձախ մասը` մեղքերու թողութիւնը:Իսկ ձախ մասը` մեղքերու թողութիւնը:Իսկ ձախ մասը` մեղքերու թողութիւնը:    
բ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն չորս առաքինբ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն չորս առաքինբ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն չորս առաքինբ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն չորս առաքինուուուու----

թիւնները.թիւնները.թիւնները.թիւնները.----        
Վերի մասը կը նշանակէ սէրը. ներքին մասը` խոնարհուՎերի մասը կը նշանակէ սէրը. ներքին մասը` խոնարհուՎերի մասը կը նշանակէ սէրը. ներքին մասը` խոնարհուՎերի մասը կը նշանակէ սէրը. ներքին մասը` խոնարհու----

թիւնը. աջ մասը` հնազանդութիւնը. իսկ ձախ մասը` համբերութիւնը. աջ մասը` հնազանդութիւնը. իսկ ձախ մասը` համբերութիւնը. աջ մասը` հնազանդութիւնը. իսկ ձախ մասը` համբերութիւնը. աջ մասը` հնազանդութիւնը. իսկ ձախ մասը` համբերու----
թիւնը:թիւնը:թիւնը:թիւնը:    

գգգգ))))    Խաչափայտին գլուխի մասը կը նշանակէ Քրիստոսի Խաչափայտին գլուխի մասը կը նշանակէ Քրիստոսի Խաչափայտին գլուխի մասը կը նշանակէ Քրիստոսի Խաչափայտին գլուխի մասը կը նշանակէ Քրիստոսի 
աստուածային բնութիւնը, իսկ պատուանդանը` անոր աստուածային բնութիւնը, իսկ պատուանդանը` անոր աստուածային բնութիւնը, իսկ պատուանդանը` անոր աստուածային բնութիւնը, իսկ պատուանդանը` անոր 
մարդկային բնութիւնը: Գլուխին եւ պատուանմարդկային բնութիւնը: Գլուխին եւ պատուանմարդկային բնութիւնը: Գլուխին եւ պատուանմարդկային բնութիւնը: Գլուխին եւ պատուանդանին միակտուր դանին միակտուր դանին միակտուր դանին միակտուր 
ըլլալը կը ներկայացնէ Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային ու ըլլալը կը ներկայացնէ Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային ու ըլլալը կը ներկայացնէ Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային ու ըլլալը կը ներկայացնէ Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային ու 
մարդկային բնութեանց միաւորումը, եւ անբաժանելիութիւնը մարդկային բնութեանց միաւորումը, եւ անբաժանելիութիւնը մարդկային բնութեանց միաւորումը, եւ անբաժանելիութիւնը մարդկային բնութեանց միաւորումը, եւ անբաժանելիութիւնը 
խաչելութեան պահուն: Խաչին աջ մասը կը ներկայացնէ խաչելութեան պահուն: Խաչին աջ մասը կը ներկայացնէ խաչելութեան պահուն: Խաչին աջ մասը կը ներկայացնէ խաչելութեան պահուն: Խաչին աջ մասը կը ներկայացնէ 
արդարներուն շնորհքները, իսկ ձախ մասը` մեղաւորներուն արդարներուն շնորհքները, իսկ ձախ մասը` մեղաւորներուն արդարներուն շնորհքները, իսկ ձախ մասը` մեղաւորներուն արդարներուն շնորհքները, իսկ ձախ մասը` մեղաւորներուն 
պատուհասը: Դարձեալ, աջ մասը կը նեպատուհասը: Դարձեալ, աջ մասը կը նեպատուհասը: Դարձեալ, աջ մասը կը նեպատուհասը: Դարձեալ, աջ մասը կը ներկայացնէ` մարդոց րկայացնէ` մարդոց րկայացնէ` մարդոց րկայացնէ` մարդոց 
փրկութիւնը, իսկ ձախ մասը` դեւերուն սաստուիլը:փրկութիւնը, իսկ ձախ մասը` դեւերուն սաստուիլը:փրկութիւնը, իսկ ձախ մասը` դեւերուն սաստուիլը:փրկութիւնը, իսկ ձախ մասը` դեւերուն սաստուիլը:    
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դ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` խաչին միջոցաւ դ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` խաչին միջոցաւ դ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` խաչին միջոցաւ դ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` խաչին միջոցաւ 
փրկուած չորս իրականութիւնները, այսինքն` երկնաւորները, փրկուած չորս իրականութիւնները, այսինքն` երկնաւորները, փրկուած չորս իրականութիւնները, այսինքն` երկնաւորները, փրկուած չորս իրականութիւնները, այսինքն` երկնաւորները, 
երկրաւորները, ողջերն ու մեռելները: երկրաւորները, ողջերն ու մեռելները: երկրաւորները, ողջերն ու մեռելները: երկրաւորները, ողջերն ու մեռելները: ««««ԵրկնաւորներըԵրկնաւորներըԵրկնաւորներըԵրկնաւորները» » » » բառով բառով բառով բառով 
հրեշտակներուն չ'ակնարկեր Տաթեւացինհրեշտակներուն չ'ակնարկեր Տաթեւացինհրեշտակներուն չ'ակնարկեր Տաթեւացինհրեշտակներուն չ'ակնարկեր Տաթեւացին: «: «: «: «Երկնաւորները եւ Երկնաւորները եւ Երկնաւորները եւ Երկնաւորները եւ 
երկրաւորներըերկրաւորներըերկրաւորներըերկրաւորները» » » » բառերով ան կ'ակնարկէ տիեզերքին եւ բառերով ան կ'ակնարկէ տիեզերքին եւ բառերով ան կ'ակնարկէ տիեզերքին եւ բառերով ան կ'ակնարկէ տիեզերքին եւ 
աշխարհին, այլ խօսքով համայն ստեղծագործութեան աշխարհին, այլ խօսքով համայն ստեղծագործութեան աշխարհին, այլ խօսքով համայն ստեղծագործութեան աշխարհին, այլ խօսքով համայն ստեղծագործութեան 
նորոգութեան ու փրկութեան, որուն մասին կը խօսի Պօղոս նորոգութեան ու փրկութեան, որուն մասին կը խօսի Պօղոս նորոգութեան ու փրկութեան, որուն մասին կը խօսի Պօղոս նորոգութեան ու փրկութեան, որուն մասին կը խօսի Պօղոս 
առաքեալ (Հռոմայեցիս 8.19առաքեալ (Հռոմայեցիս 8.19առաքեալ (Հռոմայեցիս 8.19առաքեալ (Հռոմայեցիս 8.19----22):22):22):22):    

ե) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս խորե) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս խորե) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս խորե) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս խոր----
հուրդները.հուրդները.հուրդները.հուրդները.----    ՎերՎերՎերՎերի մասը` միշտ վերինը խորհիլ ուր կը նստի ի մասը` միշտ վերինը խորհիլ ուր կը նստի ի մասը` միշտ վերինը խորհիլ ուր կը նստի ի մասը` միշտ վերինը խորհիլ ուր կը նստի 
Քրիստոս. ներքին մասը` մեր ելքը այս աշխարհէն. աջ ու ձախ Քրիստոս. ներքին մասը` մեր ելքը այս աշխարհէն. աջ ու ձախ Քրիստոս. ներքին մասը` մեր ելքը այս աշխարհէն. աջ ու ձախ Քրիստոս. ներքին մասը` մեր ելքը այս աշխարհէն. աջ ու ձախ 
մասերը` դատաստանի ընտրութիւնը. փառք աջակողմեանմասերը` դատաստանի ընտրութիւնը. փառք աջակողմեանմասերը` դատաստանի ընտրութիւնը. փառք աջակողմեանմասերը` դատաստանի ընտրութիւնը. փառք աջակողմեան----
ներուն համար, եւ պատիժ` ձախակողմեաններուն համար:ներուն համար, եւ պատիժ` ձախակողմեաններուն համար:ներուն համար, եւ պատիժ` ձախակողմեաններուն համար:ներուն համար, եւ պատիժ` ձախակողմեաններուն համար:    

զ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս առաքինուզ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս առաքինուզ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս առաքինուզ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս առաքինու----
թիւնները.թիւնները.թիւնները.թիւնները.----    ՎերՎերՎերՎերի թեւը կը ներկայացնէ խոհեմութիւնը. ներքին ի թեւը կը ներկայացնէ խոհեմութիւնը. ներքին ի թեւը կը ներկայացնէ խոհեմութիւնը. ներքին ի թեւը կը ներկայացնէ խոհեմութիւնը. ներքին 
թեւը` մաքուր վարքը եւ համբերութիւնը, որոնցմով ձեռք կը թեւը` մաքուր վարքը եւ համբերութիւնը, որոնցմով ձեռք կը թեւը` մաքուր վարքը եւ համբերութիւնը, որոնցմով ձեռք կը թեւը` մաքուր վարքը եւ համբերութիւնը, որոնցմով ձեռք կը 
ձգենք մեր հոգիներու փրկութիւնը. աջ թեւը` արդարութիւնը, ձգենք մեր հոգիներու փրկութիւնը. աջ թեւը` արդարութիւնը, ձգենք մեր հոգիներու փրկութիւնը. աջ թեւը` արդարութիւնը, ձգենք մեր հոգիներու փրկութիւնը. աջ թեւը` արդարութիւնը, 
զորս պէտք է ցուցաբերել ամէն անձի հանդէպ եւ Աստուծոյ զորս պէտք է ցուցաբերել ամէն անձի հանդէպ եւ Աստուծոյ զորս պէտք է ցուցաբերել ամէն անձի հանդէպ եւ Աստուծոյ զորս պէտք է ցուցաբերել ամէն անձի հանդէպ եւ Աստուծոյ 
օրէնքին հանդէպ. ձախ թեւը` ողջախոհ եւ սուրբ կեանք օրէնքին հանդէպ. ձախ թեւը` ողջախոհ եւ սուրբ կեանք օրէնքին հանդէպ. ձախ թեւը` ողջախոհ եւ սուրբ կեանք օրէնքին հանդէպ. ձախ թեւը` ողջախոհ եւ սուրբ կեանք 
ապրիապրիապրիապրիլը:լը:լը:լը:    

է) Խաչին չորս թեւերը կը ներկայացնեն տիեզերքին չորս է) Խաչին չորս թեւերը կը ներկայացնեն տիեզերքին չորս է) Խաչին չորս թեւերը կը ներկայացնեն տիեզերքին չորս է) Խաչին չորս թեւերը կը ներկայացնեն տիեզերքին չորս 
ծագերը ցրուած եւ փրկութեան արժանացած հաւատացեալծագերը ցրուած եւ փրկութեան արժանացած հաւատացեալծագերը ցրուած եւ փրկութեան արժանացած հաւատացեալծագերը ցրուած եւ փրկութեան արժանացած հաւատացեալ----
ները:ները:ները:ները:    

Տակաւին, Գրիգոր Տաթեւացին Քառաթեւ խաչին նախաՏակաւին, Գրիգոր Տաթեւացին Քառաթեւ խաչին նախաՏակաւին, Գրիգոր Տաթեւացին Քառաթեւ խաչին նախաՏակաւին, Գրիգոր Տաթեւացին Քառաթեւ խաչին նախա----
պատկեպատկեպատկեպատկերացում կը նկատէ.րացում կը նկատէ.րացում կը նկատէ.րացում կը նկատէ.----    

Եզեկիէլ մարգարէին տեսած քառադէմ կառքը, որուն վրայ Եզեկիէլ մարգարէին տեսած քառադէմ կառքը, որուն վրայ Եզեկիէլ մարգարէին տեսած քառադէմ կառքը, որուն վրայ Եզեկիէլ մարգարէին տեսած քառադէմ կառքը, որուն վրայ 
Տէրը բազմած էր:Տէրը բազմած էր:Տէրը բազմած էր:Տէրը բազմած էր:    

Յակոբ նահապեՅակոբ նահապեՅակոբ նահապեՅակոբ նահապետին տեսած սանդուխը, որուն գլուխը Տէրը տին տեսած սանդուխը, որուն գլուխը Տէրը տին տեսած սանդուխը, որուն գլուխը Տէրը տին տեսած սանդուխը, որուն գլուխը Տէրը 
կանգնած էր:կանգնած էր:կանգնած էր:կանգնած էր:    

Տիրոջ ոտքերուն տակ երեւցող շափիւղայ աղիւսաձեւ ակը:Տիրոջ ոտքերուն տակ երեւցող շափիւղայ աղիւսաձեւ ակը:Տիրոջ ոտքերուն տակ երեւցող շափիւղայ աղիւսաձեւ ակը:Տիրոջ ոտքերուն տակ երեւցող շափիւղայ աղիւսաձեւ ակը:    
Մովսէսի ձեռքերուն տարածումը ընդդէմ ԱմաղէկացիՄովսէսի ձեռքերուն տարածումը ընդդէմ ԱմաղէկացիՄովսէսի ձեռքերուն տարածումը ընդդէմ ԱմաղէկացիՄովսէսի ձեռքերուն տարածումը ընդդէմ Ամաղէկացի----

ներուն:ներուն:ներուն:ներուն:    
Նոյի տապանը, որ փրկարար դեր ունեցաւ:Նոյի տապանը, որ փրկարար դեր ունեցաւ:Նոյի տապանը, որ փրկարար դեր ունեցաւ:Նոյի տապանը, որ փրկարար դեր ունեցաւ:    
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Մովսէսի տապանակը, որուն վրայ քաւութիւնը կը Մովսէսի տապանակը, որուն վրայ քաւութիւնը կը Մովսէսի տապանակը, որուն վրայ քաւութիւնը կը Մովսէսի տապանակը, որուն վրայ քաւութիւնը կը 
գտնուէր:գտնուէր:գտնուէր:գտնուէր:    

ՈղջակէզներունՈղջակէզներունՈղջակէզներունՈղջակէզներուն    սեղանը, սրբութեանց սեղանները, խունսեղանը, սրբութեանց սեղանները, խունսեղանը, սրբութեանց սեղանները, խունսեղանը, սրբութեանց սեղանները, խուն----
կերուն սեղանը, եւ բոլոր քառակուսի բաները` որոնք Տիրոջ կերուն սեղանը, եւ բոլոր քառակուսի բաները` որոնք Տիրոջ կերուն սեղանը, եւ բոլոր քառակուսի բաները` որոնք Տիրոջ կերուն սեղանը, եւ բոլոր քառակուսի բաները` որոնք Տիրոջ 
քառաթեւ խաչին նախապատկերացում ու նշանակ էին:քառաթեւ խաչին նախապատկերացում ու նշանակ էին:քառաթեւ խաչին նախապատկերացում ու նշանակ էին:քառաթեւ խաչին նախապատկերացում ու նշանակ էին:    

Դրախտին մէջ գտնուող կենաց ծառը:Դրախտին մէջ գտնուող կենաց ծառը:Դրախտին մէջ գտնուող կենաց ծառը:Դրախտին մէջ գտնուող կենաց ծառը:    
Իսահակի իշուն վրայ դրուած փայտերը:Իսահակի իշուն վրայ դրուած փայտերը:Իսահակի իշուն վրայ դրուած փայտերը:Իսահակի իշուն վրայ դրուած փայտերը:    
Սաբեկայի ծառը, ուր խոյը կախուեցաւ:Սաբեկայի ծառը, ուր խոյը կախուեցաւ:Սաբեկայի ծառը, ուր խոյը կախուեցաւ:Սաբեկայի ծառը, ուր խոյը կախուեցաւ:    
Յակոբի ցուպը, որով Յակոբի ցուպը, որով Յակոբի ցուպը, որով Յակոբի ցուպը, որով անցաւ Յորդանանէն:անցաւ Յորդանանէն:անցաւ Յորդանանէն:անցաւ Յորդանանէն:    
Աւազանին մէջ դրուած Աւազանին մէջ դրուած Աւազանին մէջ դրուած Աւազանին մէջ դրուած խայտախարիւ խայտախարիւ խայտախարիւ խայտախարիւ փայտը:փայտը:փայտը:փայտը:    
Թամարին մօտ իբրեւ գրաւ դրուած Յուդային գաւազանը:Թամարին մօտ իբրեւ գրաւ դրուած Յուդային գաւազանը:Թամարին մօտ իբրեւ գրաւ դրուած Յուդային գաւազանը:Թամարին մօտ իբրեւ գրաւ դրուած Յուդային գաւազանը:    
Մովսէսի ձեռքին հրաշագործ գաւազանը:Մովսէսի ձեռքին հրաշագործ գաւազանը:Մովսէսի ձեռքին հրաշագործ գաւազանը:Մովսէսի ձեռքին հրաշագործ գաւազանը:    
Մեռայի մէջ դառն ջուրը քաղցրացնող փայտը:Մեռայի մէջ դառն ջուրը քաղցրացնող փայտը:Մեռայի մէջ դառն ջուրը քաղցրացնող փայտը:Մեռայի մէջ դառն ջուրը քաղցրացնող փայտը:    
Ժայռէն ջուր բղխեցնող փայտը:Ժայռէն ջուր բղխեցնող փայտը:Ժայռէն ջուր բղխեցնող փայտը:Ժայռէն ջուր բղխեցնող փայտը:    
Ահարոնի գաւազանը, որ ծաղկեցաւ:Ահարոնի գաւազանը, որ ծաղկեցաւ:Ահարոնի գաւազանը, որ ծաղկեցաւ:Ահարոնի գաւազանը, որ ծաղկեցաւ:    
Ձողը, որուն վրայ Ձողը, որուն վրայ Ձողը, որուն վրայ Ձողը, որուն վրայ պղինձէ օձը բարձրացաւ:պղինձէ օձը բարձրացաւ:պղինձէ օձը բարձրացաւ:պղինձէ օձը բարձրացաւ:    
Լծակը, որով ողկոյզը բերուեցաւ:Լծակը, որով ողկոյզը բերուեցաւ:Լծակը, որով ողկոյզը բերուեցաւ:Լծակը, որով ողկոյզը բերուեցաւ:    
Ցիցը, որ Սիսարայի ծամելիքին մէջ մխուեցաւ:Ցիցը, որ Սիսարայի ծամելիքին մէջ մխուեցաւ:Ցիցը, որ Սիսարայի ծամելիքին մէջ մխուեցաւ:Ցիցը, որ Սիսարայի ծամելիքին մէջ մխուեցաւ:    
Հրեշտակին ձեռքի գաւազանը, որով ընդունեց Գեդէօնի Հրեշտակին ձեռքի գաւազանը, որով ընդունեց Գեդէօնի Հրեշտակին ձեռքի գաւազանը, որով ընդունեց Գեդէօնի Հրեշտակին ձեռքի գաւազանը, որով ընդունեց Գեդէօնի 

մատուցած զոհերը:մատուցած զոհերը:մատուցած զոհերը:մատուցած զոհերը:    
Դաւիթի հովուական ցուպը, որով յաղթեց Գողիաթին:Դաւիթի հովուական ցուպը, որով յաղթեց Գողիաթին:Դաւիթի հովուական ցուպը, որով յաղթեց Գողիաթին:Դաւիթի հովուական ցուպը, որով յաղթեց Գողիաթին:    
Եղիսէի ցուպը:Եղիսէի ցուպը:Եղիսէի ցուպը:Եղիսէի ցուպը:    
Այն փայտը որով երկաթը ջուրիԱյն փայտը որով երկաթը ջուրիԱյն փայտը որով երկաթը ջուրիԱյն փայտը որով երկաթը ջուրինննն    երեսը բերեսը բերեսը բերեսը բարձրացաւ:արձրացաւ:արձրացաւ:արձրացաւ:    
Տաթեւացին խաչի նախապատկերացում կը նկատէ Տաթեւացին խաչի նախապատկերացում կը նկատէ Տաթեւացին խաչի նախապատկերացում կը նկատէ Տաթեւացին խաչի նախապատկերացում կը նկատէ 

Աստուածաշունչին մէջ յիշուած այլ շատ մը փայտեր, որոնք Աստուածաշունչին մէջ յիշուած այլ շատ մը փայտեր, որոնք Աստուածաշունչին մէջ յիշուած այլ շատ մը փայտեր, որոնք Աստուածաշունչին մէջ յիշուած այլ շատ մը փայտեր, որոնք 
յիշելը անհրաժեշտ չեմ նկատեր:յիշելը անհրաժեշտ չեմ նկատեր:յիշելը անհրաժեշտ չեմ նկատեր:յիշելը անհրաժեշտ չեմ նկատեր:    

Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ, թէ Յիսուս մեր փրկութիւնը Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ, թէ Յիսուս մեր փրկութիւնը Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ, թէ Յիսուս մեր փրկութիւնը Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ, թէ Յիսուս մեր փրկութիւնը 
պէտք էր իրագործէր փայտի վրայ եւ փայտի միջոցաւ, պէտք էր իրագործէր փայտի վրայ եւ փայտի միջոցաւ, պէտք էր իրագործէր փայտի վրայ եւ փայտի միջոցաւ, պէտք էր իրագործէր փայտի վրայ եւ փայտի միջոցաւ, 
որովհետեւ խաչին փայտը կը ներորովհետեւ խաչին փայտը կը ներորովհետեւ խաչին փայտը կը ներորովհետեւ խաչին փայտը կը ներկայացնէ կենաց ծառի փայտը կայացնէ կենաց ծառի փայտը կայացնէ կենաց ծառի փայտը կայացնէ կենաց ծառի փայտը 
զոր կը գտնուէր դրախտին մէջ, եւ որ Քրիստոս ինքն էր:զոր կը գտնուէր դրախտին մէջ, եւ որ Քրիստոս ինքն էր:զոր կը գտնուէր դրախտին մէջ, եւ որ Քրիստոս ինքն էր:զոր կը գտնուէր դրախտին մէջ, եւ որ Քրիստոս ինքն էր:    

    
Յաւելեալ երկու բացատրութիւններ.Յաւելեալ երկու բացատրութիւններ.Յաւելեալ երկու բացատրութիւններ.Յաւելեալ երկու բացատրութիւններ.----    
ա) Այլ հեղինակներ կ'ըսեն, թէ խաչիա) Այլ հեղինակներ կ'ըսեն, թէ խաչիա) Այլ հեղինակներ կ'ըսեն, թէ խաչիա) Այլ հեղինակներ կ'ըսեն, թէ խաչինննն    վերի մասվերի մասվերի մասվերի մասըըըը    կը կը կը կը 

ներկայացնէ երկնային իրականութիւնները. վարի մասը` ներկայացնէ երկնային իրականութիւնները. վարի մասը` ներկայացնէ երկնային իրականութիւնները. վարի մասը` ներկայացնէ երկնային իրականութիւնները. վարի մասը` 
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մեռելներուն աշխարհը. իսկ աջ ու ձախ մասերը` աշխարհմեռելներուն աշխարհը. իսկ աջ ու ձախ մասերը` աշխարհմեռելներուն աշխարհը. իսկ աջ ու ձախ մասերը` աշխարհմեռելներուն աշխարհը. իսկ աջ ու ձախ մասերը` աշխարհի մէկ ի մէկ ի մէկ ի մէկ 
ծայրէն միւս ծայրը ապրող մարդկութիւնը: Այլ բացատրութեամբ ծայրէն միւս ծայրը ապրող մարդկութիւնը: Այլ բացատրութեամբ ծայրէն միւս ծայրը ապրող մարդկութիւնը: Այլ բացատրութեամբ ծայրէն միւս ծայրը ապրող մարդկութիւնը: Այլ բացատրութեամբ 
մը, Յիսուս իր խաչիմը, Յիսուս իր խաչիմը, Յիսուս իր խաչիմը, Յիսուս իր խաչինննն    վերի մասով փրկեց երկինքը, վարի վերի մասով փրկեց երկինքը, վարի վերի մասով փրկեց երկինքը, վարի վերի մասով փրկեց երկինքը, վարի 
մասով` մեռելոց աշխարհը, իսկ աջ ու ձախ մասերով` մասով` մեռելոց աշխարհը, իսկ աջ ու ձախ մասերով` մասով` մեռելոց աշխարհը, իսկ աջ ու ձախ մասերով` մասով` մեռելոց աշխարհը, իսկ աջ ու ձախ մասերով` 
արեւելքէն արեւմուտք տարածուած համայն մարդկութիւնը:արեւելքէն արեւմուտք տարածուած համայն մարդկութիւնը:արեւելքէն արեւմուտք տարածուած համայն մարդկութիւնը:արեւելքէն արեւմուտք տարածուած համայն մարդկութիւնը:    

բ) Ուրիշ հեղինակ մը կը բացատրէ, թէ խաչիբ) Ուրիշ հեղինակ մը կը բացատրէ, թէ խաչիբ) Ուրիշ հեղինակ մը կը բացատրէ, թէ խաչիբ) Ուրիշ հեղինակ մը կը բացատրէ, թէ խաչինննն    վերիվերիվերիվերի    թեւը կը թեւը կը թեւը կը թեւը կը 
ներկայացնէ երկինքը ուրկէ իջաւ Յիսուս, վարի թեւը կը ներկայացնէ երկինքը ուրկէ իջաւ Յիսուս, վարի թեւը կը ներկայացնէ երկինքը ուրկէ իջաւ Յիսուս, վարի թեւը կը ներկայացնէ երկինքը ուրկէ իջաւ Յիսուս, վարի թեւը կը 
ներկայացնէ երկիրը ուր իջաւ Յիսուս, աջ թեւը կը ներկայացնէ ներկայացնէ երկիրը ուր իջաւ Յիսուս, աջ թեւը կը ներկայացնէ ներկայացնէ երկիրը ուր իջաւ Յիսուս, աջ թեւը կը ներկայացնէ ներկայացնէ երկիրը ուր իջաւ Յիսուս, աջ թեւը կը ներկայացնէ 
բարեգործ մարդիկը որոնք կարիքը ունէին փրկութեան, իսկ բարեգործ մարդիկը որոնք կարիքը ունէին փրկութեան, իսկ բարեգործ մարդիկը որոնք կարիքը ունէին փրկութեան, իսկ բարեգործ մարդիկը որոնք կարիքը ունէին փրկութեան, իսկ 
ձախ թեւը կը ներկայացնէ չարագործ մարդիկը որոնք դարձեալ ձախ թեւը կը ներկայացնէ չարագործ մարդիկը որոնք դարձեալ ձախ թեւը կը ներկայացնէ չարագործ մարդիկը որոնք դարձեալ ձախ թեւը կը ներկայացնէ չարագործ մարդիկը որոնք դարձեալ 
կարիքը ունէին փրկութեան: Այս իմասկարիքը ունէին փրկութեան: Այս իմասկարիքը ունէին փրկութեան: Այս իմասկարիքը ունէին փրկութեան: Այս իմաստով, Յիսուս վերի թեւէն տով, Յիսուս վերի թեւէն տով, Յիսուս վերի թեւէն տով, Յիսուս վերի թեւէն 
վարի թեւը իջաւ, այսինքն` երկինքէն երկիր, եւ իր թեւերը վարի թեւը իջաւ, այսինքն` երկինքէն երկիր, եւ իր թեւերը վարի թեւը իջաւ, այսինքն` երկինքէն երկիր, եւ իր թեւերը վարի թեւը իջաւ, այսինքն` երկինքէն երկիր, եւ իր թեւերը 
տարածելով խաչին վրայ աջ ու ձախ` փրկեց թէտարածելով խաչին վրայ աջ ու ձախ` փրկեց թէտարածելով խաչին վրայ աջ ու ձախ` փրկեց թէտարածելով խաչին վրայ աջ ու ձախ` փրկեց թէ´ ´ ´ ´ բարեգործ բարեգործ բարեգործ բարեգործ 
մարդիկը եւ թէմարդիկը եւ թէմարդիկը եւ թէմարդիկը եւ թէ´ ´ ´ ´ չարագործները:չարագործները:չարագործները:չարագործները:    

    
9) 9) 9) 9) Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:    
    
Խաչակնքելը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով.Խաչակնքելը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով.Խաչակնքելը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով.Խաչակնքելը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով.----    
Աջ ձեռքի երեք մատները (բթամաԱջ ձեռքի երեք մատները (բթամաԱջ ձեռքի երեք մատները (բթամաԱջ ձեռքի երեք մատները (բթամատը, ցուցամատը եւ տը, ցուցամատը եւ տը, ցուցամատը եւ տը, ցուցամատը եւ 

միջնամատը) կը միացուին, իսկ միւս երկու մատները կը միջնամատը) կը միացուին, իսկ միւս երկու մատները կը միջնամատը) կը միացուին, իսկ միւս երկու մատները կը միջնամատը) կը միացուին, իսկ միւս երկու մատները կը 
ծալծալծալծալլլլլուին ափի մէջ: Երեք մուին ափի մէջ: Երեք մուին ափի մէջ: Երեք մուին ափի մէջ: Երեք մատները միացած` մեր ձեռքը կը ատները միացած` մեր ձեռքը կը ատները միացած` մեր ձեռքը կը ատները միացած` մեր ձեռքը կը 
տանիտանիտանիտանինք դէպի ճակատ (ըսելով` նք դէպի ճակատ (ըսելով` նք դէպի ճակատ (ըսելով` նք դէպի ճակատ (ըսելով` ««««Յանուն ՀօրՅանուն ՀօրՅանուն ՀօրՅանուն Հօր»), »), »), »), յետոյ յետոյ յետոյ յետոյ 
կ'իջեցնենք ներքեւ (ըսելով` կ'իջեցնենք ներքեւ (ըսելով` կ'իջեցնենք ներքեւ (ըսելով` կ'իջեցնենք ներքեւ (ըսելով` ««««եւ Որդւոյեւ Որդւոյեւ Որդւոյեւ Որդւոյ»), »), »), »), ապա ձախ կը տանինք ապա ձախ կը տանինք ապա ձախ կը տանինք ապա ձախ կը տանինք 
((((ըսելով` ըսելով` ըսելով` ըսելով` ««««եեեեւ Հոգւոյնւ Հոգւոյնւ Հոգւոյնւ Հոգւոյն»), »), »), »), եւ յետեւ յետեւ յետեւ յետոյ աջ կը տանինք (ըսելով` ոյ աջ կը տանինք (ըսելով` ոյ աջ կը տանինք (ըսելով` ոյ աջ կը տանինք (ըսելով` 
««««ՍրբոյՍրբոյՍրբոյՍրբոյ»): »): »): »): Խաչի նշանը պատկերելէ ետք մեր վրայ, կը բանանք Խաչի նշանը պատկերելէ ետք մեր վրայ, կը բանանք Խաչի նշանը պատկերելէ ետք մեր վրայ, կը բանանք Խաչի նշանը պատկերելէ ետք մեր վրայ, կը բանանք 
մեր մատները եւ մեր ափը բանալով կը դնենք մեր կուրծքին մեր մատները եւ մեր ափը բանալով կը դնենք մեր կուրծքին մեր մատները եւ մեր ափը բանալով կը դնենք մեր կուրծքին մեր մատները եւ մեր ափը բանալով կը դնենք մեր կուրծքին 
վրայ եւ կ'ըսենք` վրայ եւ կ'ըսենք` վրայ եւ կ'ըսենք` վրայ եւ կ'ըսենք` ««««ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն», », », », որ եբրայերէն է եւ կը նշանակէ` որ եբրայերէն է եւ կը նշանակէ` որ եբրայերէն է եւ կը նշանակէ` որ եբրայերէն է եւ կը նշանակէ` ««««թող թող թող թող 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ», », », », կրնայ նաեւ թարգմանուիլ` կրնայ նաեւ թարգմանուիլ` կրնայ նաեւ թարգմանուիլ` կրնայ նաեւ թարգմանուիլ` ««««Ճշմարտապէս, Ճշմարտապէս, Ճշմարտապէս, Ճշմարտապէս, 
ստուգապէսստուգապէսստուգապէսստուգապէս»:»:»:»:    

Երկու Երկու Երկու Երկու նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    
ա) Երեք մատներուն միացումը կը խորհրդանշէ անբաա) Երեք մատներուն միացումը կը խորհրդանշէ անբաա) Երեք մատներուն միացումը կը խորհրդանշէ անբաա) Երեք մատներուն միացումը կը խորհրդանշէ անբաժան, ժան, ժան, ժան, 

անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութիւնը:անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութիւնը:անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութիւնը:անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութիւնը:    
բ) Ափի մէջ ծալբ) Ափի մէջ ծալբ) Ափի մէջ ծալբ) Ափի մէջ ծալլլլլուող երկու մատները կը խորհրդանշեն ուող երկու մատները կը խորհրդանշեն ուող երկու մատները կը խորհրդանշեն ուող երկու մատները կը խորհրդանշեն 

Քրիստոսի կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ ըլլալու Քրիստոսի կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ ըլլալու Քրիստոսի կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ ըլլալու Քրիստոսի կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ ըլլալու 
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իրողութիւնը, եւ անոր անձին մէջ աստուածային եւ մարիրողութիւնը, եւ անոր անձին մէջ աստուածային եւ մարիրողութիւնը, եւ անոր անձին մէջ աստուածային եւ մարիրողութիւնը, եւ անոր անձին մէջ աստուածային եւ մարդկադկադկադկային յին յին յին 
բնութեանց միութիւնն ու անբաժանելիութիւնը:բնութեանց միութիւնն ու անբաժանելիութիւնը:բնութեանց միութիւնն ու անբաժանելիութիւնը:բնութեանց միութիւնն ու անբաժանելիութիւնը:    

    
10) 10) 10) 10) Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր, բայց Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր, բայց Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր, բայց Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր, բայց 

սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը 
խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ 
կը պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:կը պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:կը պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:կը պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:    

    
Կրնայ որԿրնայ որԿրնայ որԿրնայ որոշ չափով մը օգնել, բայց սա չի նշանակեր թէ ոշ չափով մը օգնել, բայց սա չի նշանակեր թէ ոշ չափով մը օգնել, բայց սա չի նշանակեր թէ ոշ չափով մը օգնել, բայց սա չի նշանակեր թէ 

ենթական երկինք պիտի մտնէ: Աստուած, ինչպէս իր արեւը կը ենթական երկինք պիտի մտնէ: Աստուած, ինչպէս իր արեւը կը ենթական երկինք պիտի մտնէ: Աստուած, ինչպէս իր արեւը կը ենթական երկինք պիտի մտնէ: Աստուած, ինչպէս իր արեւը կը 
ծագեցնէ բարիներուն վրայ` նոյնպէս ալ կը ծագեցնէ չարերուն ծագեցնէ բարիներուն վրայ` նոյնպէս ալ կը ծագեցնէ չարերուն ծագեցնէ բարիներուն վրայ` նոյնպէս ալ կը ծագեցնէ չարերուն ծագեցնէ բարիներուն վրայ` նոյնպէս ալ կը ծագեցնէ չարերուն 
վրայ, եւ ինչպէս անձրեւ կը տեղացնէ արդարներուն վրայ` վրայ, եւ ինչպէս անձրեւ կը տեղացնէ արդարներուն վրայ` վրայ, եւ ինչպէս անձրեւ կը տեղացնէ արդարներուն վրայ` վրայ, եւ ինչպէս անձրեւ կը տեղացնէ արդարներուն վրայ` 
նոյնպէս ալ անձրեւ կը տեղացնէ մեղաւորներուն վրայ (Մատնոյնպէս ալ անձրեւ կը տեղացնէ մեղաւորներուն վրայ (Մատնոյնպէս ալ անձրեւ կը տեղացնէ մեղաւորներուն վրայ (Մատնոյնպէս ալ անձրեւ կը տեղացնէ մեղաւորներուն վրայ (Մատ----
թէոս 5.45): Արդ, ինչպէս չար ու մեղաւոր մարդիկ Աստուծոյ թէոս 5.45): Արդ, ինչպէս չար ու մեղաւոր մարդիկ Աստուծոյ թէոս 5.45): Արդ, ինչպէս չար ու մեղաւոր մարդիկ Աստուծոյ թէոս 5.45): Արդ, ինչպէս չար ու մեղաւոր մարդիկ Աստուծոյ 
արեւն ու անձրեւը կը վայելեն, բայց չեն կրնար փրկուիլ եթէ արեւն ու անձրեւը կը վայելեն, բայց չեն կրնար փրկուիլ եթէ արեւն ու անձրեւը կը վայելեն, բայց չեն կրնար փրկուիլ եթէ արեւն ու անձրեւը կը վայելեն, բայց չեն կրնար փրկուիլ եթէ 
երբեք չապաշխարեն, նոյնպէս ալ, խաչակնքող մարդը կրնայ երբեք չապաշխարեն, նոյնպէս ալ, խաչակնքող մարդը կրնայ երբեք չապաշխարեն, նոյնպէս ալ, խաչակնքող մարդը կրնայ երբեք չապաշխարեն, նոյնպէս ալ, խաչակնքող մարդը կրնայ 
մասնակի կերպով վայելել Աստուծոյ պահպանութիւնը, բայց չի մասնակի կերպով վայելել Աստուծոյ պահպանութիւնը, բայց չի մասնակի կերպով վայելել Աստուծոյ պահպանութիւնը, բայց չի մասնակի կերպով վայելել Աստուծոյ պահպանութիւնը, բայց չի 
կրնար փրկուիլ եւ Աստուծոյ թագաւորութիկրնար փրկուիլ եւ Աստուծոյ թագաւորութիկրնար փրկուիլ եւ Աստուծոյ թագաւորութիկրնար փրկուիլ եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ժառանգել` եթէ ւնը ժառանգել` եթէ ւնը ժառանգել` եթէ ւնը ժառանգել` եթէ 
երբեք չապաշխարէ:երբեք չապաշխարէ:երբեք չապաշխարէ:երբեք չապաշխարէ:    

Բոլոր մարդիկը կը վայելեն Աստուծոյ բարիքները` անոնք Բոլոր մարդիկը կը վայելեն Աստուծոյ բարիքները` անոնք Բոլոր մարդիկը կը վայելեն Աստուծոյ բարիքները` անոնք Բոլոր մարդիկը կը վայելեն Աստուծոյ բարիքները` անոնք 
ըլլան խաչակնքող հաւատացեալներ թէ խաչակնքող անհաըլլան խաչակնքող հաւատացեալներ թէ խաչակնքող անհաըլլան խաչակնքող հաւատացեալներ թէ խաչակնքող անհաըլլան խաչակնքող հաւատացեալներ թէ խաչակնքող անհա----
ւատներ, խաչակնքող բարեպաշտներ թէ խաչակնքող ամբաւատներ, խաչակնքող բարեպաշտներ թէ խաչակնքող ամբաւատներ, խաչակնքող բարեպաշտներ թէ խաչակնքող ամբաւատներ, խաչակնքող բարեպաշտներ թէ խաչակնքող ամբա----
րիշտներ, խաչակնքող ապաշխարած անձեր թէ խաչակնքող րիշտներ, խաչակնքող ապաշխարած անձեր թէ խաչակնքող րիշտներ, խաչակնքող ապաշխարած անձեր թէ խաչակնքող րիշտներ, խաչակնքող ապաշխարած անձեր թէ խաչակնքող 
չապաշխարած անձեր. եւ սակայչապաշխարած անձեր. եւ սակայչապաշխարած անձեր. եւ սակայչապաշխարած անձեր. եւ սակայն, Աստուծոյ գործած բարիքն, Աստուծոյ գործած բարիքն, Աստուծոյ գործած բարիքն, Աստուծոյ գործած բարիք----
ները եւ ցուցաբերած ողորմութիւնը հաւատացեալին հանդէպ` ները եւ ցուցաբերած ողորմութիւնը հաւատացեալին հանդէպ` ները եւ ցուցաբերած ողորմութիւնը հաւատացեալին հանդէպ` ները եւ ցուցաբերած ողորմութիւնը հաւատացեալին հանդէպ` 
սիրոյ արտայայտութիւն են, մինչդեռ անհաւատին հանդէպ` սիրոյ արտայայտութիւն են, մինչդեռ անհաւատին հանդէպ` սիրոյ արտայայտութիւն են, մինչդեռ անհաւատին հանդէպ` սիրոյ արտայայտութիւն են, մինչդեռ անհաւատին հանդէպ` 
համբերութեան արտայայտութիւն: Այլ խօսքով, Աստուած համբերութեան արտայայտութիւն: Այլ խօսքով, Աստուած համբերութեան արտայայտութիւն: Այլ խօսքով, Աստուած համբերութեան արտայայտութիւն: Այլ խօսքով, Աստուած 
կ'օգնէ խաչակնքող բարեպաշտին` գնահատած ըլլալու համար կ'օգնէ խաչակնքող բարեպաշտին` գնահատած ըլլալու համար կ'օգնէ խաչակնքող բարեպաշտին` գնահատած ըլլալու համար կ'օգնէ խաչակնքող բարեպաշտին` գնահատած ըլլալու համար 
անոր հաւատքը, եւ կ'օգնէ նաանոր հաւատքը, եւ կ'օգնէ նաանոր հաւատքը, եւ կ'օգնէ նաանոր հաւատքը, եւ կ'օգնէ նաեւ խաչակնքող ամբարիշտին` եւ խաչակնքող ամբարիշտին` եւ խաչակնքող ամբարիշտին` եւ խաչակնքող ամբարիշտին` 
որպէսզի ատիկա հաւատքի գալու առիթ մը ըլլայ անոր համար: որպէսզի ատիկա հաւատքի գալու առիթ մը ըլլայ անոր համար: որպէսզի ատիկա հաւատքի գալու առիթ մը ըլլայ անոր համար: որպէսզի ատիկա հաւատքի գալու առիթ մը ըլլայ անոր համար: 
Կ'օգնէ խաչակնքող հաւատացեալին` որովհետեւ ան ապաւիԿ'օգնէ խաչակնքող հաւատացեալին` որովհետեւ ան ապաւիԿ'օգնէ խաչակնքող հաւատացեալին` որովհետեւ ան ապաւիԿ'օգնէ խաչակնքող հաւատացեալին` որովհետեւ ան ապաւի----
նած է խաչին ու Խաչեալին, եւ կ'օգնէ խաչակնքող բայց Քրիսնած է խաչին ու Խաչեալին, եւ կ'օգնէ խաչակնքող բայց Քրիսնած է խաչին ու Խաչեալին, եւ կ'օգնէ խաչակնքող բայց Քրիսնած է խաչին ու Խաչեալին, եւ կ'օգնէ խաչակնքող բայց Քրիս----
տոսի հաւատքը իր սրտին մէջ չընդունած մարդուն` որպէսզի տոսի հաւատքը իր սրտին մէջ չընդունած մարդուն` որպէսզի տոսի հաւատքը իր սրտին մէջ չընդունած մարդուն` որպէսզի տոսի հաւատքը իր սրտին մէջ չընդունած մարդուն` որպէսզի 
քաջալերէ զինք յանձնքաջալերէ զինք յանձնքաջալերէ զինք յանձնքաջալերէ զինք յանձնուելու Քրիստոսի:ուելու Քրիստոսի:ուելու Քրիստոսի:ուելու Քրիստոսի:    
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Երբ կը խաչակնքենք բայց չունինք Խաչեալը մեր սրտին Երբ կը խաչակնքենք բայց չունինք Խաչեալը մեր սրտին Երբ կը խաչակնքենք բայց չունինք Խաչեալը մեր սրտին Երբ կը խաչակնքենք բայց չունինք Խաչեալը մեր սրտին 
մէջ, կրնանք ժամանակաւորապէս վայելել Աստուծոյ օգնումէջ, կրնանք ժամանակաւորապէս վայելել Աստուծոյ օգնումէջ, կրնանք ժամանակաւորապէս վայելել Աստուծոյ օգնումէջ, կրնանք ժամանակաւորապէս վայելել Աստուծոյ օգնու----
թիւնը, բայց վստահաբար կը կորսնցնենք անոր յաւիտենական թիւնը, բայց վստահաբար կը կորսնցնենք անոր յաւիտենական թիւնը, բայց վստահաբար կը կորսնցնենք անոր յաւիտենական թիւնը, բայց վստահաբար կը կորսնցնենք անոր յաւիտենական 
օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը:օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը:օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը:օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը:    

    
11) 11) 11) 11) Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    խաչիխաչիխաչիխաչի    նշանիննշանիննշանիննշանին    դերըդերըդերըդերը    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    

երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    գագագագալստեանլստեանլստեանլստեան    ժամանակժամանակժամանակժամանակ::::    
    
Քրիստոս կը հաստատէ թէ ժամանակներու աւարտին եւ իր Քրիստոս կը հաստատէ թէ ժամանակներու աւարտին եւ իր Քրիստոս կը հաստատէ թէ ժամանակներու աւարտին եւ իր Քրիստոս կը հաստատէ թէ ժամանակներու աւարտին եւ իր 

գալուստէն անմիջապէս առաջ` իր խաչի նշանը պիտի երեւի գալուստէն անմիջապէս առաջ` իր խաչի նշանը պիտի երեւի գալուստէն անմիջապէս առաջ` իր խաչի նշանը պիտի երեւի գալուստէն անմիջապէս առաջ` իր խաչի նշանը պիտի երեւի 
երկնակամարին վրայ (Մատթէոս 24.30): Ինչո՞ւ համար.երկնակամարին վրայ (Մատթէոս 24.30): Ինչո՞ւ համար.երկնակամարին վրայ (Մատթէոս 24.30): Ինչո՞ւ համար.երկնակամարին վրայ (Մատթէոս 24.30): Ինչո՞ւ համար.----    

ա) Որպէսզի ուրախանան խաչի երկրպագուները, եւ ա) Որպէսզի ուրախանան խաչի երկրպագուները, եւ ա) Որպէսզի ուրախանան խաչի երկրպագուները, եւ ա) Որպէսզի ուրախանան խաչի երկրպագուները, եւ 
տրտմին ու սգան` խաչը ուրացողները (Գրիգոր Տաթետրտմին ու սգան` խաչը ուրացողները (Գրիգոր Տաթետրտմին ու սգան` խաչը ուրացողները (Գրիգոր Տաթետրտմին ու սգան` խաչը ուրացողները (Գրիգոր Տաթեւացի):ւացի):ւացի):ւացի):    

բ) Որպէսզի բացայայտէ ամբողջ աշխարհին թէ իբ) Որպէսզի բացայայտէ ամբողջ աշխարհին թէ իբ) Որպէսզի բացայայտէ ամբողջ աշխարհին թէ իբ) Որպէսզի բացայայտէ ամբողջ աշխարհին թէ ի´́́́նքն է մէկ նքն է մէկ նքն է մէկ նքն է մէկ 
ու միակ Փրկիչը մարդկութեան:ու միակ Փրկիչը մարդկութեան:ու միակ Փրկիչը մարդկութեան:ու միակ Փրկիչը մարդկութեան:    

գ) Որպէսզի տարբերգ) Որպէսզի տարբերգ) Որպէսզի տարբերգ) Որպէսզի տարբեր----տարբեր կրօններու հետեւող ազգերը տարբեր կրօններու հետեւող ազգերը տարբեր կրօններու հետեւող ազգերը տարբեր կրօններու հետեւող ազգերը 
գիտնան թէ իգիտնան թէ իգիտնան թէ իգիտնան թէ ի´́́́նքն է գահակալ Աստուածը երկինքին ու երկրին:նքն է գահակալ Աստուածը երկինքին ու երկրին:նքն է գահակալ Աստուածը երկինքին ու երկրին:նքն է գահակալ Աստուածը երկինքին ու երկրին:    

դ) Որպէսզի վերջին պահուն մարդոց մէջ հաւատք արթնցնէ դ) Որպէսզի վերջին պահուն մարդոց մէջ հաւատք արթնցնէ դ) Որպէսզի վերջին պահուն մարդոց մէջ հաւատք արթնցնէ դ) Որպէսզի վերջին պահուն մարդոց մէջ հաւատք արթնցնէ 
իր անձին հանդիր անձին հանդիր անձին հանդիր անձին հանդէպ եւ անոնք իր անունը կանչեն ու իր էպ եւ անոնք իր անունը կանչեն ու իր էպ եւ անոնք իր անունը կանչեն ու իր էպ եւ անոնք իր անունը կանչեն ու իր 
ողորմութիւնը հայցեն:ողորմութիւնը հայցեն:ողորմութիւնը հայցեն:ողորմութիւնը հայցեն:    

ե) Որպէսզի հաւատացեալները պարծենան, իսկ անհաե) Որպէսզի հաւատացեալները պարծենան, իսկ անհաե) Որպէսզի հաւատացեալները պարծենան, իսկ անհաե) Որպէսզի հաւատացեալները պարծենան, իսկ անհա----
ւատները ամօթի մէջ մնան:ւատները ամօթի մէջ մնան:ւատները ամօթի մէջ մնան:ւատները ամօթի մէջ մնան:    

զ) Որպէսզի բոլոր մարդիկը` հաւատացեալ թէ անհաւատ, զ) Որպէսզի բոլոր մարդիկը` հաւատացեալ թէ անհաւատ, զ) Որպէսզի բոլոր մարդիկը` հաւատացեալ թէ անհաւատ, զ) Որպէսզի բոլոր մարդիկը` հաւատացեալ թէ անհաւատ, 
գիտնան թէ Քրիստոս իրենց սիրոյն ու փրկութեան համար գիտնան թէ Քրիստոս իրենց սիրոյն ու փրկութեան համար գիտնան թէ Քրիստոս իրենց սիրոյն ու փրկութեան համար գիտնան թէ Քրիստոս իրենց սիրոյն ու փրկութեան համար 
չարչարուեցաւ:չարչարուեցաւ:չարչարուեցաւ:չարչարուեցաւ:    

Գրիգոր Տաթեւացին կԳրիգոր Տաթեւացին կԳրիգոր Տաթեւացին կԳրիգոր Տաթեւացին կը խօսի Տիրոջ գալստեան ժամանակ ը խօսի Տիրոջ գալստեան ժամանակ ը խօսի Տիրոջ գալստեան ժամանակ ը խօսի Տիրոջ գալստեան ժամանակ 
երեւելիք խաչին արտաքին ձեւին ու կերպարանքին մասին, երեւելիք խաչին արտաքին ձեւին ու կերպարանքին մասին, երեւելիք խաչին արտաքին ձեւին ու կերպարանքին մասին, երեւելիք խաչին արտաքին ձեւին ու կերպարանքին մասին, 
հարց տալով թէ արդեօք նո՞յն խաչափայտն է որ պիտի երեւի, եւ հարց տալով թէ արդեօք նո՞յն խաչափայտն է որ պիտի երեւի, եւ հարց տալով թէ արդեօք նո՞յն խաչափայտն է որ պիտի երեւի, եւ հարց տալով թէ արդեօք նո՞յն խաչափայտն է որ պիտի երեւի, եւ 
իր բացատրութեանց մէջ խրթին մանրամասնութիւններու մէջ իր բացատրութեանց մէջ խրթին մանրամասնութիւններու մէջ իր բացատրութեանց մէջ խրթին մանրամասնութիւններու մէջ իր բացատրութեանց մէջ խրթին մանրամասնութիւններու մէջ 
կը մտնէ, զորս յիշելը ընթերցողին համար կրնայ տաղտկակը մտնէ, զորս յիշելը ընթերցողին համար կրնայ տաղտկակը մտնէ, զորս յիշելը ընթերցողին համար կրնայ տաղտկակը մտնէ, զորս յիշելը ընթերցողին համար կրնայ տաղտկա----
ցուցիչ ըլլալ:ցուցիչ ըլլալ:ցուցիչ ըլլալ:ցուցիչ ըլլալ:    

ԿԿԿԿը բաւարարուինք յիշելով, թէ համաձայն Տաթեւացիին, ը բաւարարուինք յիշելով, թէ համաձայն Տաթեւացիին, ը բաւարարուինք յիշելով, թէ համաձայն Տաթեւացիին, ը բաւարարուինք յիշելով, թէ համաձայն Տաթեւացիին, 
խաչի նշանը կրնայ երեւիլ Ուրբաթ օր` որ Յիսուսի խաչելուխաչի նշանը կրնայ երեւիլ Ուրբաթ օր` որ Յիսուսի խաչելուխաչի նշանը կրնայ երեւիլ Ուրբաթ օր` որ Յիսուսի խաչելուխաչի նշանը կրնայ երեւիլ Ուրբաթ օր` որ Յիսուսի խաչելու----
թեան օրն է, եւ կամ Կիրակի օր` որ Յիսուսի յարութեան օրն է:թեան օրն է, եւ կամ Կիրակի օր` որ Յիսուսի յարութեան օրն է:թեան օրն է, եւ կամ Կիրակի օր` որ Յիսուսի յարութեան օրն է:թեան օրն է, եւ կամ Կիրակի օր` որ Յիսուսի յարութեան օրն է:    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    Յարութեան մասինՅարութեան մասինՅարութեան մասինՅարութեան մասին    

    
1) 1) 1) 1) Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան 

մասին:մասին:մասին:մասին:    
    
Բազմաթիւ եԲազմաթիւ եԲազմաթիւ եԲազմաթիւ են Սուրբ Գրային այն վկայութիւնները, որոնք ն Սուրբ Գրային այն վկայութիւնները, որոնք ն Սուրբ Գրային այն վկայութիւնները, որոնք ն Սուրբ Գրային այն վկայութիւնները, որոնք 

ցոյց կու տան, թէ յարութիւնը մարմնաւոր կերպով տեղի պիտի ցոյց կու տան, թէ յարութիւնը մարմնաւոր կերպով տեղի պիտի ցոյց կու տան, թէ յարութիւնը մարմնաւոր կերպով տեղի պիտի ցոյց կու տան, թէ յարութիւնը մարմնաւոր կերպով տեղի պիտի 
ունենայ: Յիշեմ կարեւորագոյն տասը հատը.ունենայ: Յիշեմ կարեւորագոյն տասը հատը.ունենայ: Յիշեմ կարեւորագոյն տասը հատը.ունենայ: Յիշեմ կարեւորագոյն տասը հատը.----    

ա)ա)ա)ա)    ՅոբՅոբՅոբՅոբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԳիտեմԳիտեմԳիտեմԳիտեմ    թէթէթէթէ    իմիմիմիմ    ՓրկիչսՓրկիչսՓրկիչսՓրկիչս    ողջողջողջողջ    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    իիիի    վերջոյվերջոյվերջոյվերջոյ    
պիտիպիտիպիտիպիտի    յայտնուիյայտնուիյայտնուիյայտնուի    երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ. . . . եւեւեւեւ    թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    ասկէասկէասկէասկէ    ետքետքետքետք    մորթսմորթսմորթսմորթս    ալալալալ    
փտիփտիփտիփտի, , , , բայցբայցբայցբայց    դարձդարձդարձդարձեալեալեալեալ    այսայսայսայս    ՄԱՐՄԻՆՈՎՍՄԱՐՄԻՆՈՎՍՄԱՐՄԻՆՈՎՍՄԱՐՄԻՆՈՎՍ    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    
տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ: : : : ԵսԵսԵսԵս    ինքսինքսինքսինքս    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ    զայնզայնզայնզայն, , , , իմիմիմիմ    սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովսաչքերովսաչքերովսաչքերովս    
եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով»»»» ( ( ( (ՅոբՅոբՅոբՅոբ 19.25 19.25 19.25 19.25----27):27):27):27):    

բբբբ) ) ) ) Եսայի մարգարէն կԵսայի մարգարէն կԵսայի մարգարէն կԵսայի մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քու մեռելներդ պիտի ողջննան: Քու մեռելներդ պիտի ողջննան: Քու մեռելներդ պիտի ողջննան: Քու մեռելներդ պիտի ողջննան: 
Մեռելներուդ Մեռելներուդ Մեռելներուդ Մեռելներուդ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ    յարութիւն պիտի առնեն: յարութիւն պիտի առնեն: յարութիւն պիտի առնեն: յարութիւն պիտի առնեն: 
ԱրթնցէԱրթնցէԱրթնցէԱրթնցէ´́́́ք ու ցնծութեամբ երգեցէք ու ցնծութեամբ երգեցէք ու ցնծութեամբ երգեցէք ու ցնծութեամբ երգեցէ´́́́ք, ոք, ոք, ոք, ո´́́́վ հողի մէջ բնակողներ. վ հողի մէջ բնակողներ. վ հողի մէջ բնակողներ. վ հողի մէջ բնակողներ. 
քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս 
պիտի նետէպիտի նետէպիտի նետէպիտի նետէ»»»» ( ( ( (Եսայի 26.19):Եսայի 26.19):Եսայի 26.19):Եսայի 26.19):    

գ) Եզեկիէլ մարգարէն Տիրոջ պատուէրով խօսքը կ'ուղղէ գ) Եզեկիէլ մարգարէն Տիրոջ պատուէրով խօսքը կ'ուղղէ գ) Եզեկիէլ մարգարէն Տիրոջ պատուէրով խօսքը կ'ուղղէ գ) Եզեկիէլ մարգարէն Տիրոջ պատուէրով խօսքը կ'ուղղէ 
մարդոց ոսկորներուն եւ կ'ըսէ մարդոց ոսկորներուն եւ կ'ըսէ մարդոց ոսկորներուն եւ կ'ըսէ մարդոց ոսկորներուն եւ կ'ըսէ ««««Այսպէս կ'ըսէ Տէր Եհովան այս Այսպէս կ'ըսէ Տէր Եհովան այս Այսպէս կ'ըսէ Տէր Եհովան այս Այսպէս կ'ըսէ Տէր Եհովան այս 
ոսկորներուն.ոսկորներուն.ոսկորներուն.ոսկորներուն.----    Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի դնեմ ու պիտի դնեմ ու պիտի դնեմ ու պիտի դնեմ ու պիտի 
կենդանանաք եւ ձեր վրայ ՋԻՂԵՐ պիտի դնեմ ու ձեզ ՄԻՍՈՎ կենդանանաք եւ ձեր վրայ ՋԻՂԵՐ պիտի դնեմ ու ձեզ ՄԻՍՈՎ կենդանանաք եւ ձեր վրայ ՋԻՂԵՐ պիտի դնեմ ու ձեզ ՄԻՍՈՎ կենդանանաք եւ ձեր վրայ ՋԻՂԵՐ պիտի դնեմ ու ձեզ ՄԻՍՈՎ 
պիտի պատեմ ու ձեզ ՄՈՐԹՈՎ պիտի ծածկեմ եւ ձեր մէջ շունչ պիտի պատեմ ու ձեզ ՄՈՐԹՈՎ պիտի ծածկեմ եւ ձեր մէջ շունչ պիտի պատեմ ու ձեզ ՄՈՐԹՈՎ պիտի ծածկեմ եւ ձեր մէջ շունչ պիտի պատեմ ու ձեզ ՄՈՐԹՈՎ պիտի ծածկեմ եւ ձեր մէջ շունչ 
պիտի դնեմ ու պիտի կենդանանաք եւ պիտի գիտնաք թէ ես եմ պիտի դնեմ ու պիտի կենդանանաք եւ պիտի գիտնաք թէ ես եմ պիտի դնեմ ու պիտի կենդանանաք եւ պիտի գիտնաք թէ ես եմ պիտի դնեմ ու պիտի կենդանանաք եւ պիտի գիտնաք թէ ես եմ 
ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը»»»» ( ( ( (Եզեկիէլ 37.5Եզեկիէլ 37.5Եզեկիէլ 37.5Եզեկիէլ 37.5----6):6):6):6):    

դ) Դանիէլ մարգարէն կդ) Դանիէլ մարգարէն կդ) Դանիէլ մարգարէն կդ) Դանիէլ մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երկրի հողին մէջ քնացողները Երկրի հողին մէջ քնացողները Երկրի հողին մէջ քնացողները Երկրի հողին մէջ քնացողները 
պիտի ապիտի ապիտի ապիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք րթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք րթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք րթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք 
ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համարալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համարալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համարալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համար»»»»    
((((Դանիէլ 12.2):Դանիէլ 12.2):Դանիէլ 12.2):Դանիէլ 12.2):    

ե) Քրիստոս կ'ըսէ. ե) Քրիստոս կ'ըսէ. ե) Քրիստոս կ'ըսէ. ե) Քրիստոս կ'ըսէ. ««««Ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր Ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր Ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր Ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր 
անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ 
դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարոդուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարոդուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարոդուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի ւթիւն պիտի ւթիւն պիտի ւթիւն պիտի 
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առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն 
պիտի առնեն եւ դատապարտուինպիտի առնեն եւ դատապարտուինպիտի առնեն եւ դատապարտուինպիտի առնեն եւ դատապարտուին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28----29): 29): 29): 29): Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու մասին, եւ սա կը պարզէ կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու մասին, եւ սա կը պարզէ կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու մասին, եւ սա կը պարզէ կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու մասին, եւ սա կը պարզէ 
թէ յարութիւնը` մարմնաւորապէս տեղի պիտի ունենայ:թէ յարութիւնը` մարմնաւորապէս տեղի պիտի ունենայ:թէ յարութիւնը` մարմնաւորապէս տեղի պիտի ունենայ:թէ յարութիւնը` մարմնաւորապէս տեղի պիտի ունենայ:    

զզզզ) ) ) ) ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    խօսելովխօսելովխօսելովխօսելով    ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրոջջջջ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    գալուստինգալուստինգալուստինգալուստին    
մասինմասինմասինմասին, , , , կըկըկըկը    հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ, , , , թէթէթէթէ    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    պիտիպիտիպիտիպիտի    գայգայգայգայ    եւեւեւեւ    ««««մերմերմերմեր    մահկամահկամահկամահկա----
նացունացունացունացու    ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ    պիտիպիտիպիտիպիտի    կերպարանափոխէկերպարանափոխէկերպարանափոխէկերպարանափոխէ    եւեւեւեւ    իրիրիրիր    
մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    պէսպէսպէսպէս    փառաւորփառաւորփառաւորփառաւոր    դարձնէդարձնէդարձնէդարձնէ    իրիրիրիր    զօրութեամբըզօրութեամբըզօրութեամբըզօրութեամբը, , , , որովորովորովորով    կրնայկրնայկրնայկրնայ    
ամէնամէնամէնամէն    ինչինչինչինչ    իրիրիրիր    իշխանութեանիշխանութեանիշխանութեանիշխանութեան    ենթարկելենթարկելենթարկելենթարկել»»»» ( ( ( (ՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիս 3.20 3.20 3.20 3.20----21):21):21):21):    

է) Պօղոս առաքեալ խօսելով մեր սէ) Պօղոս առաքեալ խօսելով մեր սէ) Պօղոս առաքեալ խօսելով մեր սէ) Պօղոս առաքեալ խօսելով մեր ստանալիք հատուցումին տանալիք հատուցումին տանալիք հատուցումին տանալիք հատուցումին 
մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. ««««Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի 
կանգնինք, որպէսզի իւրաքանչիւրը իր ՄԱՐՄԻՆՈՎ ընդունի կանգնինք, որպէսզի իւրաքանչիւրը իր ՄԱՐՄԻՆՈՎ ընդունի կանգնինք, որպէսզի իւրաքանչիւրը իր ՄԱՐՄԻՆՈՎ ընդունի կանգնինք, որպէսզի իւրաքանչիւրը իր ՄԱՐՄԻՆՈՎ ընդունի 
հատուցումը երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար հատուցումը երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար հատուցումը երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար հատուցումը երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար 
գործերունգործերունգործերունգործերուն»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 5.10): Առաքեալը մարմինով հատուԲ.Կորնթացիս 5.10): Առաքեալը մարմինով հատուԲ.Կորնթացիս 5.10): Առաքեալը մարմինով հատուԲ.Կորնթացիս 5.10): Առաքեալը մարմինով հատու----
ցում ստանալու մասին կը խօսի. վկցում ստանալու մասին կը խօսի. վկցում ստանալու մասին կը խօսի. վկցում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն մը՝ որ մարմնաւոր այութիւն մը՝ որ մարմնաւոր այութիւն մը՝ որ մարմնաւոր այութիւն մը՝ որ մարմնաւոր 
յարութեան կապակցաբար կասկածի տեղ չի ձգեր:յարութեան կապակցաբար կասկածի տեղ չի ձգեր:յարութեան կապակցաբար կասկածի տեղ չի ձգեր:յարութեան կապակցաբար կասկածի տեղ չի ձգեր:    

ը) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ը) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ը) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ը) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ 
սպասելով որդեգրութեան, այսինքն մեր սպասելով որդեգրութեան, այսինքն մեր սպասելով որդեգրութեան, այսինքն մեր սպասելով որդեգրութեան, այսինքն մեր ՄԱՐՄԻՆԻՆՄԱՐՄԻՆԻՆՄԱՐՄԻՆԻՆՄԱՐՄԻՆԻՆ    
փրկութեանփրկութեանփրկութեանփրկութեան»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.23): Առաքեալը Հռոմայեցիս 8.23): Առաքեալը Հռոմայեցիս 8.23): Առաքեալը Հռոմայեցիս 8.23): Առաքեալը ««««որդեգրութիւնորդեգրութիւնորդեգրութիւնորդեգրութիւն» » » » 
ըսելով` կը հասկնայ մարմիններու փրկութըսելով` կը հասկնայ մարմիններու փրկութըսելով` կը հասկնայ մարմիններու փրկութըսելով` կը հասկնայ մարմիններու փրկութիւնը:իւնը:իւնը:իւնը:    

թ) Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Հռոմի եկեղեցիին` թ) Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Հռոմի եկեղեցիին` թ) Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Հռոմի եկեղեցիին` թ) Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Հռոմի եկեղեցիին` 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ 
Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ 
որ ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկաոր ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկաոր ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկաոր ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկա----
նացու ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸնացու ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸնացու ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸնացու ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.11)Հռոմայեցիս 8.11)Հռոմայեցիս 8.11)Հռոմայեցիս 8.11): : : : Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ 
կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին: Եթէ Աստուած կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին: Եթէ Աստուած կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին: Եթէ Աստուած կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին: Եթէ Աստուած 
Քրիստոսը յարուցանեց մարմնաւորապէս` մեՔրիստոսը յարուցանեց մարմնաւորապէս` մեՔրիստոսը յարուցանեց մարմնաւորապէս` մեՔրիստոսը յարուցանեց մարմնաւորապէս` մե´́́́զ ալ պիտի զ ալ պիտի զ ալ պիտի զ ալ պիտի 
յարուցանէ մարմնաւորապէս:յարուցանէ մարմնաւորապէս:յարուցանէ մարմնաւորապէս:յարուցանէ մարմնաւորապէս:    

ժ) Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք քայքայուելու ատակ մեր ժ) Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք քայքայուելու ատակ մեր ժ) Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք քայքայուելու ատակ մեր ժ) Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք քայքայուելու ատակ մեր 
այս մարմիններուն մասին` կ'ըսէ. այս մարմիններուն մասին` կ'ըսէ. այս մարմիններուն մասին` կ'ըսէ. այս մարմիններուն մասին` կ'ըսէ. ««««Բայց երկինքի մէջ ունինք Բայց երկինքի մէջ ունինք Բայց երկինքի մէջ ունինք Բայց երկինքի մէջ ունինք 
ԱստուծԱստուծԱստուծԱստուծոյ կողմէ պատրաստուած անձեռագործ եւ յաւիտենաոյ կողմէ պատրաստուած անձեռագործ եւ յաւիտենաոյ կողմէ պատրաստուած անձեռագործ եւ յաւիտենաոյ կողմէ պատրաստուած անձեռագործ եւ յաւիտենա----
կան ՄԱՐՄԻՆ մը` իբրեւ տուն: Որքան ատեն որ հողեղէն այս կան ՄԱՐՄԻՆ մը` իբրեւ տուն: Որքան ատեն որ հողեղէն այս կան ՄԱՐՄԻՆ մը` իբրեւ տուն: Որքան ատեն որ հողեղէն այս կան ՄԱՐՄԻՆ մը` իբրեւ տուն: Որքան ատեն որ հողեղէն այս 
մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ 
հագնելու փափաքով: Միայն թէ չըլլայ որ երբ այս մարմինէն հագնելու փափաքով: Միայն թէ չըլլայ որ երբ այս մարմինէն հագնելու փափաքով: Միայն թէ չըլլայ որ երբ այս մարմինէն հագնելու փափաքով: Միայն թէ չըլլայ որ երբ այս մարմինէն 
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մերկանանք` առանց ՄԱՐՄԻՆԻ մնանք: Այոմերկանանք` առանց ՄԱՐՄԻՆԻ մնանք: Այոմերկանանք` առանց ՄԱՐՄԻՆԻ մնանք: Այոմերկանանք` առանց ՄԱՐՄԻՆԻ մնանք: Այո´, ´, ´, ´, որքան ատեն որ որքան ատեն որ որքան ատեն որ որքան ատեն որ 
հողեհողեհողեհողեղէն այս մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, կարծես բեռան ղէն այս մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, կարծես բեռան ղէն այս մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, կարծես բեռան ղէն այս մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, կարծես բեռան 
մը տակ ճնշուած. ոմը տակ ճնշուած. ոմը տակ ճնշուած. ոմը տակ ճնշուած. ո´́́́չ թէ որովհետեւ կ'ուզենք այս մարմինը մեր չ թէ որովհետեւ կ'ուզենք այս մարմինը մեր չ թէ որովհետեւ կ'ուզենք այս մարմինը մեր չ թէ որովհետեւ կ'ուզենք այս մարմինը մեր 
վրայէն հանել, այլ կ'ուզենք երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ ասոր վրայ վրայէն հանել, այլ կ'ուզենք երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ ասոր վրայ վրայէն հանել, այլ կ'ուզենք երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ ասոր վրայ վրայէն հանել, այլ կ'ուզենք երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ ասոր վրայ 
հագնիլ: Որպէսզի այս մահկանացու մարմինը սուզուի կեանքին հագնիլ: Որպէսզի այս մահկանացու մարմինը սուզուի կեանքին հագնիլ: Որպէսզի այս մահկանացու մարմինը սուզուի կեանքին հագնիլ: Որպէսզի այս մահկանացու մարմինը սուզուի կեանքին 
մէջմէջմէջմէջ»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 5.1Բ.Կորնթացիս 5.1Բ.Կորնթացիս 5.1Բ.Կորնթացիս 5.1----4): 4): 4): 4): Համաձայն աՀամաձայն աՀամաձայն աՀամաձայն առաքեալին խօսքին, մեր ռաքեալին խօսքին, մեր ռաքեալին խօսքին, մեր ռաքեալին խօսքին, մեր 
հոգիները իրենց տուները պիտի ունենան, եւ այդ տուները մեր հոգիները իրենց տուները պիտի ունենան, եւ այդ տուները մեր հոգիները իրենց տուները պիտի ունենան, եւ այդ տուները մեր հոգիները իրենց տուները պիտի ունենան, եւ այդ տուները մեր 
յարուցեալ մարմինները իրենք պիտի ըլլան:յարուցեալ մարմինները իրենք պիտի ըլլան:յարուցեալ մարմինները իրենք պիտի ըլլան:յարուցեալ մարմինները իրենք պիտի ըլլան:    

Ամփոփ հինգ նշումներ.Ամփոփ հինգ նշումներ.Ամփոփ հինգ նշումներ.Ամփոփ հինգ նշումներ.----    
Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    Յիսուս կը հաստատէ որ դժոխքի մէջ նետուողՅիսուս կը հաստատէ որ դժոխքի մէջ նետուողՅիսուս կը հաստատէ որ դժոխքի մէջ նետուողՅիսուս կը հաստատէ որ դժոխքի մէջ նետուող----

ները` մարմինով պիտի նետուին (Մատթէոս 5.29, 10.28): Արդ, ները` մարմինով պիտի նետուին (Մատթէոս 5.29, 10.28): Արդ, ները` մարմինով պիտի նետուին (Մատթէոս 5.29, 10.28): Արդ, ները` մարմինով պիտի նետուին (Մատթէոս 5.29, 10.28): Արդ, 
ինչպէս դժոխք ինչպէս դժոխք ինչպէս դժոխք ինչպէս դժոխք նետուողները մարմինով պիտի նետուին, նոյննետուողները մարմինով պիտի նետուին, նոյննետուողները մարմինով պիտի նետուին, նոյննետուողները մարմինով պիտի նետուին, նոյն----
պէս ալ, արքայութիւն մտնողները` մարմինով պիտի մտնեն:պէս ալ, արքայութիւն մտնողները` մարմինով պիտի մտնեն:պէս ալ, արքայութիւն մտնողները` մարմինով պիտի մտնեն:պէս ալ, արքայութիւն մտնողները` մարմինով պիտի մտնեն:    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ երբ Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ երբ Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ երբ Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ երբ 
Յիսուս խաչին վրայ հոգին աւանդեց` Յիսուս խաչին վրայ հոգին աւանդեց` Յիսուս խաչին վրայ հոգին աւանդեց` Յիսուս խաչին վրայ հոգին աւանդեց` ««««գերեզմանները գերեզմանները գերեզմանները գերեզմանները 
բացուեցան եւ շատ մը սուրբ ննջեցեալներու մարմինները բացուեցան եւ շատ մը սուրբ ննջեցեալներու մարմինները բացուեցան եւ շատ մը սուրբ ննջեցեալներու մարմինները բացուեցան եւ շատ մը սուրբ ննջեցեալներու մարմինները 
յարութիւն առինյարութիւն առինյարութիւն առինյարութիւն առին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 27.52): Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ` Մատթէոս 27.52): Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ` Մատթէոս 27.52): Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ` Մատթէոս 27.52): Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ` 
ոոոո´́́́չ միայն մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ նաեւ մեր չ միայն մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ նաեւ մեր չ միայն մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ նաեւ մեր չ միայն մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ նաեւ մեր 
մարմիններու փրկութեան համար: Այս սուրբ ննջեցեալներուն մարմիններու փրկութեան համար: Այս սուրբ ննջեցեալներուն մարմիններու փրկութեան համար: Այս սուրբ ննջեցեալներուն մարմիններու փրկութեան համար: Այս սուրբ ննջեցեալներուն 
մարմինները որոնք յարութիւն առին Յիսուսի հոգին աւանդած մարմինները որոնք յարութիւն առին Յիսուսի հոգին աւանդած մարմինները որոնք յարութիւն առին Յիսուսի հոգին աւանդած մարմինները որոնք յարութիւն առին Յիսուսի հոգին աւանդած 
պահուն, նախ` մարմնաւորապէս փրկուածներուն առաջին պահուն, նախ` մարմնաւորապէս փրկուածներուն առաջին պահուն, նախ` մարմնաւորապէս փրկուածներուն առաջին պահուն, նախ` մարմնաւորապէս փրկուածներուն առաջին 
պտուղպտուղպտուղպտուղները կը կազմեն, իսկ երկրորդ` նախապատկերացումն ները կը կազմեն, իսկ երկրորդ` նախապատկերացումն ները կը կազմեն, իսկ երկրորդ` նախապատկերացումն ները կը կազմեն, իսկ երկրորդ` նախապատկերացումն 
են Տիրոջ երկրորդ գալստեան ժամանակ տեղի ունենալիք են Տիրոջ երկրորդ գալստեան ժամանակ տեղի ունենալիք են Տիրոջ երկրորդ գալստեան ժամանակ տեղի ունենալիք են Տիրոջ երկրորդ գալստեան ժամանակ տեղի ունենալիք 
մեռելներու մարմնաւոր յարութեան: Ինչպէս Աստուածաշունչը մեռելներու մարմնաւոր յարութեան: Ինչպէս Աստուածաշունչը մեռելներու մարմնաւոր յարութեան: Ինչպէս Աստուածաշունչը մեռելներու մարմնաւոր յարութեան: Ինչպէս Աստուածաշունչը 
կը խօսի հոգիներու փրկութեան մասին (Եբրայեցիս 10.39: կը խօսի հոգիներու փրկութեան մասին (Եբրայեցիս 10.39: կը խօսի հոգիներու փրկութեան մասին (Եբրայեցիս 10.39: կը խօսի հոգիներու փրկութեան մասին (Եբրայեցիս 10.39: 
Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու յարութեանԱ.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու յարութեանԱ.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու յարութեանԱ.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու յարութեան, , , , 
որդեգրութեան եւ փրկութեան մասին: Եթէ կ'ընդունինք որդեգրութեան եւ փրկութեան մասին: Եթէ կ'ընդունինք որդեգրութեան եւ փրկութեան մասին: Եթէ կ'ընդունինք որդեգրութեան եւ փրկութեան մասին: Եթէ կ'ընդունինք 
հոգիներու փրկութիւնը` պէտք է ընդունինք նաեւ մարմիններու հոգիներու փրկութիւնը` պէտք է ընդունինք նաեւ մարմիններու հոգիներու փրկութիւնը` պէտք է ընդունինք նաեւ մարմիններու հոգիներու փրկութիւնը` պէտք է ընդունինք նաեւ մարմիններու 
փրկութիւնը, այլապէս պէտք է ուրանանք թէփրկութիւնը, այլապէս պէտք է ուրանանք թէփրկութիւնը, այլապէս պէտք է ուրանանք թէփրկութիւնը, այլապէս պէտք է ուրանանք թէ´ ´ ´ ´ հոգիներու եւ թէհոգիներու եւ թէհոգիներու եւ թէհոգիներու եւ թէ´ ´ ´ ´ 
մարմիններու փրկութիւնը:մարմիններու փրկութիւնը:մարմիններու փրկութիւնը:մարմիններու փրկութիւնը:    

Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.----    Եթէ ուրանանք մարմիններու յարութիւնը, ՔրիսԵթէ ուրանանք մարմիններու յարութիւնը, ՔրիսԵթէ ուրանանք մարմիններու յարութիւնը, ՔրիսԵթէ ուրանանք մարմիններու յարութիւնը, Քրիս----
տոսիտոսիտոսիտոսի´ ´ ´ ´ ալ մարմնաւոալ մարմնաւոալ մարմնաւոալ մարմնաւոր յարութիւնը ուրացած կ'ըլլանք: Այս ր յարութիւնը ուրացած կ'ըլլանք: Այս ր յարութիւնը ուրացած կ'ըլլանք: Այս ր յարութիւնը ուրացած կ'ըլլանք: Այս 
մասին Պօղոս առաքեալ ընդարձակօրէն կը գրէ. մասին Պօղոս առաքեալ ընդարձակօրէն կը գրէ. մասին Պօղոս առաքեալ ընդարձակօրէն կը գրէ. մասին Պօղոս առաքեալ ընդարձակօրէն կը գրէ. ««««ԱրդԱրդԱրդԱրդ, , , , քանիքանիքանիքանի    
մենքմենքմենքմենք    կըկըկըկը    քարոզենքքարոզենքքարոզենքքարոզենք    թէթէթէթէ    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    մեռելներէնմեռելներէնմեռելներէնմեռելներէն    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առածառածառածառած    էէէէ, , , , 
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ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    ձերձերձերձեր    մէջէնմէջէնմէջէնմէջէն    ոմանքոմանքոմանքոմանք    կկկկ’’’’ելլենելլենելլենելլեն    ըսելուըսելուըսելուըսելու` ` ` ` թէթէթէթէ « « « «ՄեռելներուՄեռելներուՄեռելներուՄեռելներու    
յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    չկայչկայչկայչկայ»: »: »: »: ԵթէԵթէԵթէԵթէ    մեռելներումեռելներումեռելներումեռելներու    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    չկայչկայչկայչկայ, , , , ուրեմնուրեմնուրեմնուրեմն    
ՔրՔրՔրՔրիստոսիստոսիստոսիստոս    ալալալալ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    չէչէչէչէ    առածառածառածառած. . . . եւեւեւեւ    եթէեթէեթէեթէ    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    
առածառածառածառած    չէչէչէչէ` ` ` ` զուրզուրզուրզուր    էէէէ    մերմերմերմեր    քարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնը, , , , զուրզուրզուրզուր    էէէէ    նաեւնաեւնաեւնաեւ    ձերձերձերձեր    հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը: : : : 
ԱյդԱյդԱյդԱյդ    պարագայինպարագայինպարագայինպարագային    մենքմենքմենքմենք    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    համարհամարհամարհամար    սուտսուտսուտսուտ    վկայածվկայածվկայածվկայած    կկկկ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք, , , , 
քանիքանիքանիքանի    վկայեցինքվկայեցինքվկայեցինքվկայեցինք` ` ` ` թէթէթէթէ    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    յարուցանեցյարուցանեցյարուցանեցյարուցանեց. . . . 
մինչդեռմինչդեռմինչդեռմինչդեռ    եթէեթէեթէեթէ    ընդունինքընդունինքընդունինքընդունինք    որորորոր    մեռելներըմեռելներըմեռելներըմեռելները    յարույարույարույարութիւնթիւնթիւնթիւն    չենչենչենչեն    առներառներառներառներ, , , , 
ըսածըսածըսածըսած    կկկկ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք    նաեւնաեւնաեւնաեւ` ` ` ` թէթէթէթէ    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    չյարուցանեցչյարուցանեցչյարուցանեցչյարուցանեց: : : : 
ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    երբերբերբերբ    կկկկ’’’’ըսենքըսենքըսենքըսենք` «` «` «` «ՄեռելներըՄեռելներըՄեռելներըՄեռելները    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    չենչենչենչեն    առներառներառներառներ», », », », 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    յարութիւննյարութիւննյարութիւննյարութիւնն    ալալալալ    մերժածմերժածմերժածմերժած    կկկկ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք: : : : ԻսկԻսկԻսկԻսկ    եթէեթէեթէեթէ    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    
յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առածառածառածառած    չէչէչէչէ, , , , ինքնախաբէութիւնինքնախաբէութիւնինքնախաբէութիւնինքնախաբէութիւն    էէէէ    ձերձերձերձեր    հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը. . . . ինչինչինչինչ    որորորոր    
կըկըկըկը    նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ` ` ` ` թէթէթէթէ    տակտակտակտակաւինաւինաւինաւին    ձերձերձերձեր    մեղքերունմեղքերունմեղքերունմեղքերուն    մէջմէջմէջմէջ    էքէքէքէք: : : : ՈւրեմնՈւրեմնՈւրեմնՈւրեմն    ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչ. . . . 
անոնքանոնքանոնքանոնք    որոնքորոնքորոնքորոնք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հաւատացինհաւատացինհաւատացինհաւատացին    եւեւեւեւ    մեռանմեռանմեռանմեռան` ` ` ` կորսուա՞ծկորսուա՞ծկորսուա՞ծկորսուա՞ծ    ենենենեն    
ընդմիշտընդմիշտընդմիշտընդմիշտ: : : : ԵթէԵթէԵթէԵթէ    այդպէսայդպէսայդպէսայդպէս    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    միայնմիայնմիայնմիայն    այսայսայսայս    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    համարհամարհամարհամար    յոյսյոյսյոյսյոյս    
դրածդրածդրածդրած    ենքենքենքենք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    վրայվրայվրայվրայ, , , , մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    մէջմէջմէջմէջ    ամենէնամենէնամենէնամենէն    խղճալիներնխղճալիներնխղճալիներնխղճալիներն    
ենքենքենքենք: : : : ԲայցԲայցԲայցԲայց    ոոոո´́́́չչչչ, , , , ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    արդարեւարդարեւարդարեւարդարեւ    մեռելներէնմեռելներէնմեռելներէնմեռելներէն    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առառառառածածածած    
էէէէ, , , , որպէսորպէսորպէսորպէս    առաջինառաջինառաջինառաջին    օրինակօրինակօրինակօրինակ    մեռելներումեռելներումեռելներումեռելներու    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան: : : : ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    
մարդովմարդովմարդովմարդով    մըմըմըմը    սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ    առաւառաւառաւառաւ    մահըմահըմահըմահը, , , , նոյնպէսնոյնպէսնոյնպէսնոյնպէս    մարդովմարդովմարդովմարդով    մըմըմըմը    սկիզբսկիզբսկիզբսկիզբ    
կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ    մեռելներումեռելներումեռելներումեռելներու    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը: : : : ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    ԱդամէԱդամէԱդամէԱդամէ    ծնածներըծնածներըծնածներըծնածները    
բոլորնբոլորնբոլորնբոլորն    ալալալալ    կըկըկըկը    մեռնինմեռնինմեռնինմեռնին, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    ալալալալ    ՔրիստոսէՔրիստոսէՔրիստոսէՔրիստոսէ    ծնածներըծնածներըծնածներըծնածները    բոլորնբոլորնբոլորնբոլորն    
ալալալալ    պիտիպիտիպիտիպիտի    կենդանանանկենդանանանկենդանանանկենդանանան»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 15.12 15.12 15.12 15.12----22)22)22)22)::::    ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    մարմինովմարմինովմարմինովմարմինով    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առաւառաւառաւառաւ, , , , նոյնպէսնոյնպէսնոյնպէսնոյնպէս    ալալալալ    մենքմենքմենքմենք, , , , 
մարմիններովմարմիններովմարմիններովմարմիններով    էէէէ    որորորոր    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    պիտիպիտիպիտիպիտի    առնենքառնենքառնենքառնենք: : : : ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    իրիրիրիր    
յարութենէնյարութենէնյարութենէնյարութենէն    ետքետքետքետք, , , , ինքնինքնինքնինքն    իսկիսկիսկիսկ    կըկըկըկը    հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    միսմիսմիսմիս    ուուուու    ոսկորոսկորոսկորոսկոր    
ունիունիունիունի: : : : ԱնԱնԱնԱն    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէՇօշափեցէ´́́́քքքք    զիսզիսզիսզիս    եւեւեւեւ    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէքտեսնէքտեսնէքտեսնէք    որորորոր    միսմիսմիսմիս    ուուուու    
ոսկորոսկորոսկորոսկոր    ունիմունիմունիմունիմ, , , , բանբանբանբան    մըմըմըմը` ` ` ` որորորոր    ոգինոգինոգինոգին    չչչչ’’’’ուուուունենարնենարնենարնենար»»»» ( ( ( (ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 24.39): 24.39): 24.39): 24.39):    

ՉորրորդՉորրորդՉորրորդՉորրորդ....----    ԵթէԵթէԵթէԵթէ    չենքչենքչենքչենք    ընդունիրընդունիրընդունիրընդունիր    մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը, , , , այդայդայդայդ    
պարագայինպարագայինպարագայինպարագային    ամբողջամբողջամբողջամբողջ    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    գաղափարըգաղափարըգաղափարըգաղափարը    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    մերժենքմերժենքմերժենքմերժենք, , , , 
եւեւեւեւ    նոյնիսկնոյնիսկնոյնիսկնոյնիսկ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    բառըբառըբառըբառը    պէտքպէտքպէտքպէտք    չէչէչէչէ    գործածենքգործածենքգործածենքգործածենք, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    երբերբերբերբ    
յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’ըսենքըսենքըսենքըսենք` ` ` ` մարմիններումարմիններումարմիններումարմիններու    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը    կըկըկըկը    հասկնանքհասկնանքհասկնանքհասկնանք    եւեւեւեւ    
ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    հոգիհոգիհոգիհոգիներուներուներուներու    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը: : : : ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    չիչիչիչի    մեռնիրմեռնիրմեռնիրմեռնիր    որորորոր    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    
առնէառնէառնէառնէ: : : : ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    երբերբերբերբ    բաժնուիբաժնուիբաժնուիբաժնուի    իրիրիրիր    մարմինէնմարմինէնմարմինէնմարմինէն` ` ` ` կըկըկըկը    շարունակէշարունակէշարունակէշարունակէ    ապրիլապրիլապրիլապրիլ: : : : 
ԱյսԱյսԱյսԱյս    մասինմասինմասինմասին    ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    գնացգնացգնացգնաց    եւեւեւեւ    
ԱւետարանըԱւետարանըԱւետարանըԱւետարանը    մեռելներունմեռելներունմեռելներունմեռելներուն    ալալալալ    քարոզեցքարոզեցքարոզեցքարոզեց, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    անոնքանոնքանոնքանոնք    բոլորբոլորբոլորբոլոր    
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մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    պէսպէսպէսպէս    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    մարմինմարմինմարմինմարմին    մահուանմահուանմահուանմահուան    դատապարտուելովդատապարտուելովդատապարտուելովդատապարտուելով    
հահահահանդերձնդերձնդերձնդերձ` ` ` ` ԻԲՐԵՒԻԲՐԵՒԻԲՐԵՒԻԲՐԵՒ    ՀՈԳԻՀՈԳԻՀՈԳԻՀՈԳԻ    ԱՊՐԻՆԱՊՐԻՆԱՊՐԻՆԱՊՐԻՆ, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    կկկկ’’’’ապրիապրիապրիապրի»»»»    
((((ԱԱԱԱ....ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս 4.6): 4.6): 4.6): 4.6):    

ՀինգերորդՀինգերորդՀինգերորդՀինգերորդ....----    ՎերջապէսՎերջապէսՎերջապէսՎերջապէս, , , , կարեւորկարեւորկարեւորկարեւոր    էէէէ    գիտնալգիտնալգիտնալգիտնալ, , , , որորորոր    եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    
այսօրայսօրայսօրայսօր    կանկանկանկան    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    որոնքորոնքորոնքորոնք    կըկըկըկը    մերժենմերժենմերժենմերժեն    մեռելներումեռելներումեռելներումեռելներու    մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    իրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնը, , , , ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , 
մեռելներումեռելներումեռելներումեռելներու    մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը    բոլորբոլորբոլորբոլոր    հրեաներունհրեաներունհրեաներունհրեաներուն    մօտմօտմօտմօտ, , , , 
ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    նաեւնաեւնաեւնաեւ    հեթանոսներունհեթանոսներունհեթանոսներունհեթանոսներուն    մօտմօտմօտմօտ` ` ` ` տարածուածտարածուածտարածուածտարածուած    հաւատքհաւատքհաւատքհաւատք    մընմընմընմըն    
էրէրէրէր: : : : ԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէս, , , , օրինակօրինակօրինակօրինակ, , , , ՄարթաՄարթաՄարթաՄարթա    խօսելովխօսելովխօսելովխօսելով    իրիրիրիր    մեռածմեռածմեռածմեռած    եղբօրեղբօրեղբօրեղբօր` ` ` ` 
ՂազարոսինՂազարոսինՂազարոսինՂազարոսին    մասինմասինմասինմասին` ` ` ` կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԳիտեմԳիտեմԳիտեմԳիտեմ    որորորոր    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    պիտիպիտիպիտիպիտի    առնէառնէառնէառնէ    
վերջինվերջինվերջինվերջին    օրըօրըօրըօրը, , , , յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    ատենատենատենատեն»»»» ( ( ( (ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 11.24):  11.24):  11.24):  11.24): ԵրբԵրբԵրբԵրբ    
ՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէս    չորրորդապետչորրորդապետչորրորդապետչորրորդապետ    լսեցլսեցլսեցլսեց    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսիիիի    կատարածկատարածկատարածկատարած    գործերունգործերունգործերունգործերուն    
մասինմասինմասինմասին` ` ` ` ըսաւըսաւըսաւըսաւ. . . . ««««ԱնիկաԱնիկաԱնիկաԱնիկա    ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս    ՄկրտիչնՄկրտիչնՄկրտիչնՄկրտիչն    էէէէ. . . . աաաա´́́́նննն    էէէէ    որորորոր    
մեռելներէնմեռելներէնմեռելներէնմեռելներէն    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առածառածառածառած    էէէէ...»...»...»...» ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 14.2:  14.2:  14.2:  14.2: ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 9.8):  9.8):  9.8):  9.8): 
ԱղքատԱղքատԱղքատԱղքատ    ՂազարոսինՂազարոսինՂազարոսինՂազարոսին    առակինառակինառակինառակին    մէջմէջմէջմէջ, , , , կըկըկըկը    տեսնենքտեսնենքտեսնենքտեսնենք    թէթէթէթէ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    
դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք    նետուածնետուածնետուածնետուած    մեծահարուստըմեծահարուստըմեծահարուստըմեծահարուստը    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    ուղղելովուղղելովուղղելովուղղելով    ԱբրահամինԱբրահամինԱբրահամինԱբրահամին` ` ` ` 
կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԵթէԵթէԵթէԵթէ    մեռելներէնմեռելներէնմեռելներէնմեռելներէն    մմմմէկըէկըէկըէկը    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առնէառնէառնէառնէ    եւեւեւեւ    երթայերթայերթայերթայ    իրենցիրենցիրենցիրենց` ` ` ` 
պիտիպիտիպիտիպիտի    ապաշխարենապաշխարենապաշխարենապաշխարեն»»»» ( ( ( (ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 16.30):  16.30):  16.30):  16.30): ԱյսԱյսԱյսԱյս    եւեւեւեւ    նմաննմաննմաննման    վկայուվկայուվկայուվկայութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներներներներ, , , , ամենայնամենայնամենայնամենայն    յստակութեամբյստակութեամբյստակութեամբյստակութեամբ    կըկըկըկը    պարզենպարզենպարզենպարզեն, , , , թէթէթէթէ    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    ժաժաժաժամամամամա----
նակնակնակնակ    մեռելներումեռելներումեռելներումեռելներու    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը    անհերքելիանհերքելիանհերքելիանհերքելի    իրականուիրականուիրականուիրականու----
թիւնթիւնթիւնթիւն    մընմընմընմըն    էրէրէրէր::::    

Յարութեան ակնարկող այլ համարներ են. (Մատթէոս Յարութեան ակնարկող այլ համարներ են. (Մատթէոս Յարութեան ակնարկող այլ համարներ են. (Մատթէոս Յարութեան ակնարկող այլ համարներ են. (Մատթէոս 
22.28, 30: 22.28, 30: 22.28, 30: 22.28, 30: Մարկոս 12.23, 25Մարկոս 12.23, 25Մարկոս 12.23, 25Մարկոս 12.23, 25----26: 26: 26: 26: Ղուկաս 20.33, 35Ղուկաս 20.33, 35Ղուկաս 20.33, 35Ղուկաս 20.33, 35----37: 37: 37: 37: Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
6.396.396.396.39----40: 40: 40: 40: Գործք 23.6, 24.15, 26.8: Հռոմայեցիս 11.15: Ա.Կորնթացիս Գործք 23.6, 24.15, 26.8: Հռոմայեցիս 11.15: Ա.Կորնթացիս Գործք 23.6, 24.15, 26.8: Հռոմայեցիս 11.15: Ա.Կորնթացիս Գործք 23.6, 24.15, 26.8: Հռոմայեցիս 11.15: Ա.Կորնթացիս 
6.14, 15.356.14, 15.356.14, 15.356.14, 15.35----38, 4238, 4238, 4238, 42----44, 4844, 4844, 4844, 48----49, 5249, 5249, 5249, 52----55: 55: 55: 55: Բ.Կորնթացիս 4.14: Բ.Կորնթացիս 4.14: Բ.Կորնթացիս 4.14: Բ.Կորնթացիս 4.14: 
Փիլիպպեցիս 3.11: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 4.14Փիլիպպեցիս 3.11: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 4.14Փիլիպպեցիս 3.11: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 4.14Փիլիպպեցիս 3.11: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 4.14----16: 16: 16: 16: Եբրայեցիս 6.2, Եբրայեցիս 6.2, Եբրայեցիս 6.2, Եբրայեցիս 6.2, 
11.19: 11.19: 11.19: 11.19: ՅայտնութիւՅայտնութիւՅայտնութիւՅայտնութիւն 20.12ն 20.12ն 20.12ն 20.12----13, 13, 13, 13, եւլն):եւլն):եւլն):եւլն):    

    
2) 2) 2) 2) Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան վերաԻ՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան վերաԻ՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան վերաԻ՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան վերա----

բերեալ: բերեալ: բերեալ: բերեալ:     
    
Այս ուղղութեամբ բազմահարիւր վկայակոչութիւններ կաԱյս ուղղութեամբ բազմահարիւր վկայակոչութիւններ կաԱյս ուղղութեամբ բազմահարիւր վկայակոչութիւններ կաԱյս ուղղութեամբ բազմահարիւր վկայակոչութիւններ կա----

րելի է կատարել եկեղեցւոյ հայրերէն: Յիշեմ որոշները միայն.րելի է կատարել եկեղեցւոյ հայրերէն: Յիշեմ որոշները միայն.րելի է կատարել եկեղեցւոյ հայրերէն: Յիշեմ որոշները միայն.րելի է կատարել եկեղեցւոյ հայրերէն: Յիշեմ որոշները միայն.----    
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ա) ա) ա) ա) ««««Նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ եւ պիտի Նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ եւ պիտի Նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ եւ պիտի Նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ եւ պիտի 
չըլլայ տկար մչըլլայ տկար մչըլլայ տկար մչըլլայ տկար մեր ներկայ մարմիններուն պէս: Յարուցեալ մարեր ներկայ մարմիններուն պէս: Յարուցեալ մարեր ներկայ մարմիններուն պէս: Յարուցեալ մարեր ներկայ մարմիններուն պէս: Յարուցեալ մար----
մինը պիտի փոխուի իր վրայ առնելով անեղծ բնութիւն մը: մինը պիտի փոխուի իր վրայ առնելով անեղծ բնութիւն մը: մինը պիտի փոխուի իր վրայ առնելով անեղծ բնութիւն մը: մինը պիտի փոխուի իր վրայ առնելով անեղծ բնութիւն մը: 
Ինչպէս կրակին մէջ դրուող երկաթը կրակի նման կ'ըլլայ, նոյնԻնչպէս կրակին մէջ դրուող երկաթը կրակի նման կ'ըլլայ, նոյնԻնչպէս կրակին մէջ դրուող երկաթը կրակի նման կ'ըլլայ, նոյնԻնչպէս կրակին մէջ դրուող երկաթը կրակի նման կ'ըլլայ, նոյն----
պէս ալ յարուցեալ մարմինը պիտի հանդիպի Տիրոջ կրակին ու պէս ալ յարուցեալ մարմինը պիտի հանդիպի Տիրոջ կրակին ու պէս ալ յարուցեալ մարմինը պիտի հանդիպի Տիրոջ կրակին ու պէս ալ յարուցեալ մարմինը պիտի հանդիպի Տիրոջ կրակին ու 
Տիրոջ մարմինին պէս մարմին մը պիտի ըլլայ: Եւ հետեւաբՏիրոջ մարմինին պէս մարմին մը պիտի ըլլայ: Եւ հետեւաբՏիրոջ մարմինին պէս մարմին մը պիտի ըլլայ: Եւ հետեւաբՏիրոջ մարմինին պէս մարմին մը պիտի ըլլայ: Եւ հետեւաբար, ար, ար, ար, 
նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ, բայց մեր այս նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ, բայց մեր այս նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ, բայց մեր այս նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ, բայց մեր այս 
մարմինին հետ նոյնը պիտի չըլլայ, այլ պիտի ըլլայ յաւիտեմարմինին հետ նոյնը պիտի չըլլայ, այլ պիտի ըլլայ յաւիտեմարմինին հետ նոյնը պիտի չըլլայ, այլ պիտի ըլլայ յաւիտեմարմինին հետ նոյնը պիտի չըլլայ, այլ պիտի ըլլայ յաւիտե----
նական մարմին, եւ նիւթական կերակուրի կարիքը պիտի նական մարմին, եւ նիւթական կերակուրի կարիքը պիտի նական մարմին, եւ նիւթական կերակուրի կարիքը պիտի նական մարմին, եւ նիւթական կերակուրի կարիքը պիտի 
չզգայ` ինչպէս մեր ներկայ մարմինները կը զգան, որովհետեւ չզգայ` ինչպէս մեր ներկայ մարմինները կը զգան, որովհետեւ չզգայ` ինչպէս մեր ներկայ մարմինները կը զգան, որովհետեւ չզգայ` ինչպէս մեր ներկայ մարմինները կը զգան, որովհետեւ 
անիկա հոգեւոր մարմին պիտի ըլլայ, սքանչելանիկա հոգեւոր մարմին պիտի ըլլայ, սքանչելանիկա հոգեւոր մարմին պիտի ըլլայ, սքանչելանիկա հոգեւոր մարմին պիտի ըլլայ, սքանչելի մարմին մը ի մարմին մը ի մարմին մը ի մարմին մը 
պիտի ըլլայ. այնպիսի մարմին մը` որ ոչ ոք կրնայ նկարագրելպիտի ըլլայ. այնպիսի մարմին մը` որ ոչ ոք կրնայ նկարագրելպիտի ըլլայ. այնպիսի մարմին մը` որ ոչ ոք կրնայ նկարագրելպիտի ըլլայ. այնպիսի մարմին մը` որ ոչ ոք կրնայ նկարագրել»»»»    
((((Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

բ) բ) բ) բ) ««««Կը հաւատանք... մեղքերու քաւութեան եւ մարմիններու Կը հաւատանք... մեղքերու քաւութեան եւ մարմիններու Կը հաւատանք... մեղքերու քաւութեան եւ մարմիններու Կը հաւատանք... մեղքերու քաւութեան եւ մարմիններու 
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան»»»» ( ( ( (Առաքելական Կանոն, 125 թ.):Առաքելական Կանոն, 125 թ.):Առաքելական Կանոն, 125 թ.):Առաքելական Կանոն, 125 թ.):    

գ) գ) գ) գ) ««««Ով որ անձնական շահէ մեկնած կ'այլափոխէ Տիրոջ Ով որ անձնական շահէ մեկնած կ'այլափոխէ Տիրոջ Ով որ անձնական շահէ մեկնած կ'այլափոխէ Տիրոջ Ով որ անձնական շահէ մեկնած կ'այլափոխէ Տիրոջ 
խօսքը ու կ'ըսէխօսքը ու կ'ըսէխօսքը ու կ'ըսէխօսքը ու կ'ըսէ    թէ չկայ յարութիւն ու չկայ դատաստան` թէ չկայ յարութիւն ու չկայ դատաստան` թէ չկայ յարութիւն ու չկայ դատաստան` թէ չկայ յարութիւն ու չկայ դատաստան` 
այսպիսին Սատանային անդրանիկ որդին էայսպիսին Սատանային անդրանիկ որդին էայսպիսին Սատանային անդրանիկ որդին էայսպիսին Սատանային անդրանիկ որդին է»»»» ( ( ( (Պօղիկարպոս Պօղիկարպոս Պօղիկարպոս Պօղիկարպոս 
Զմիռնացի, 2Զմիռնացի, 2Զմիռնացի, 2Զմիռնացի, 2----րդ դարրդ դարրդ դարրդ դար):):):):    

դ) դ) դ) դ) ««««Ճշմարիտ քրիստոնեաները իրենց սրտին մէջ գրուած Ճշմարիտ քրիստոնեաները իրենց սրտին մէջ գրուած Ճշմարիտ քրիստոնեաները իրենց սրտին մէջ գրուած Ճշմարիտ քրիստոնեաները իրենց սրտին մէջ գրուած 
ունին Տիրոջ պատուիրանները` որոնց կը հնազանդին, եւ ունին Տիրոջ պատուիրանները` որոնց կը հնազանդին, եւ ունին Տիրոջ պատուիրանները` որոնց կը հնազանդին, եւ ունին Տիրոջ պատուիրանները` որոնց կը հնազանդին, եւ 
անոնք կը սպասեն մեռելներու յարութեան, եւ գալիք աշխանոնք կը սպասեն մեռելներու յարութեան, եւ գալիք աշխանոնք կը սպասեն մեռելներու յարութեան, եւ գալիք աշխանոնք կը սպասեն մեռելներու յարութեան, եւ գալիք աշխարհի արհի արհի արհի 
կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին»»»» ( ( ( (Արիսդիտես, 2Արիսդիտես, 2Արիսդիտես, 2Արիսդիտես, 2----րդ դարրդ դարրդ դարրդ դար):):):):    

ե) ե) ե) ե) ««««Կը հաւատանք որ մեռելները մարմիններով յարութիւն Կը հաւատանք որ մեռելները մարմիններով յարութիւն Կը հաւատանք որ մեռելները մարմիններով յարութիւն Կը հաւատանք որ մեռելները մարմիններով յարութիւն 
պիտի առնենպիտի առնենպիտի առնենպիտի առնեն»»»» ( ( ( (Տատիան Ասորի, 2Տատիան Ասորի, 2Տատիան Ասորի, 2Տատիան Ասորի, 2----րդ դարրդ դարրդ դարրդ դար):):):):    

զ) զ) զ) զ) ««««Յարութեան ժամանակ Աստուած անմահ մարմին պիՅարութեան ժամանակ Աստուած անմահ մարմին պիՅարութեան ժամանակ Աստուած անմահ մարմին պիՅարութեան ժամանակ Աստուած անմահ մարմին պի----
տի տայ քեզի, եւ երբ անմահ դառնաս` Անմահը պիտի տեսնես, տի տայ քեզի, եւ երբ անմահ դառնաս` Անմահը պիտի տեսնես, տի տայ քեզի, եւ երբ անմահ դառնաս` Անմահը պիտի տեսնես, տի տայ քեզի, եւ երբ անմահ դառնաս` Անմահը պիտի տեսնես, 
եթէ ներկայիս կը հաւատաս անոր..եթէ ներկայիս կը հաւատաս անոր..եթէ ներկայիս կը հաւատաս անոր..եթէ ներկայիս կը հաւատաս անոր...».».».» ( ( ( (Թէոփիլոս Անտիոքացի, Թէոփիլոս Անտիոքացի, Թէոփիլոս Անտիոքացի, Թէոփիլոս Անտիոքացի, 
2222----րդ դարրդ դարրդ դարրդ դար):):):):    

է) է) է) է) ««««Աստուած մնայուն կերպով ցոյց կու տայ մեզի յաԱստուած մնայուն կերպով ցոյց կու տայ մեզի յաԱստուած մնայուն կերպով ցոյց կու տայ մեզի յաԱստուած մնայուն կերպով ցոյց կու տայ մեզի յա----
րութեան իրականութիւնը, ինք` որ նախ յարուցանեց Քրիստոսը րութեան իրականութիւնը, ինք` որ նախ յարուցանեց Քրիստոսը րութեան իրականութիւնը, ինք` որ նախ յարուցանեց Քրիստոսը րութեան իրականութիւնը, ինք` որ նախ յարուցանեց Քրիստոսը 
մեռելներէն: Եկէք դիտենք այն յարութիւնը որ բնութեան մէջ մեռելներէն: Եկէք դիտենք այն յարութիւնը որ բնութեան մէջ մեռելներէն: Եկէք դիտենք այն յարութիւնը որ բնութեան մէջ մեռելներէն: Եկէք դիտենք այն յարութիւնը որ բնութեան մէջ 
տեղի կ'ունենայ ժամանակ առ ժամանակ: Ցերեկն ու գիշերը տեղի կ'ունենայ ժամանակ առ ժամանակ: Ցերեկն ու գիշերը տեղի կ'ունենայ ժամանակ առ ժամանակ: Ցերեկն ու գիշերը տեղի կ'ունենայ ժամանակ առ ժամանակ: Ցերեկն ու գիշերը 
յարութիւնը յարութիւնը յարութիւնը յարութիւնը կը պատկերացնեն: Ինչպէս գիշերը կը քնանայ եւ կը պատկերացնեն: Ինչպէս գիշերը կը քնանայ եւ կը պատկերացնեն: Ինչպէս գիշերը կը քնանայ եւ կը պատկերացնեն: Ինչպէս գիշերը կը քնանայ եւ 
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յետոյ ցերեկը կ'արթննայ, նոյնպէս ալ մենք մահուամբ կը քնայետոյ ցերեկը կ'արթննայ, նոյնպէս ալ մենք մահուամբ կը քնայետոյ ցերեկը կ'արթննայ, նոյնպէս ալ մենք մահուամբ կը քնայետոյ ցերեկը կ'արթննայ, նոյնպէս ալ մենք մահուամբ կը քնա----
նանք, բայց առաւօտեան Աստղին երեւումով` պիտի արթննանք նանք, բայց առաւօտեան Աստղին երեւումով` պիտի արթննանք նանք, բայց առաւօտեան Աստղին երեւումով` պիտի արթննանք նանք, բայց առաւօտեան Աստղին երեւումով` պիտի արթննանք 
ու գերեզմաններէն դուրս գանք: Նայեցէք բոյսերուն որոնք կը ու գերեզմաններէն դուրս գանք: Նայեցէք բոյսերուն որոնք կը ու գերեզմաններէն դուրս գանք: Նայեցէք բոյսերուն որոնք կը ու գերեզմաններէն դուրս գանք: Նայեցէք բոյսերուն որոնք կը 
մեծնան: Սերմնացանը սերմնահատիկները հողին մէջ կը մեծնան: Սերմնացանը սերմնահատիկները հողին մէջ կը մեծնան: Սերմնացանը սերմնահատիկները հողին մէջ կը մեծնան: Սերմնացանը սերմնահատիկները հողին մէջ կը նետէ, նետէ, նետէ, նետէ, 
ուր կը մեռնին. իրենց մեռնելէն ետք` Աստուած զանոնք կը ուր կը մեռնին. իրենց մեռնելէն ետք` Աստուած զանոնք կը ուր կը մեռնին. իրենց մեռնելէն ետք` Աստուած զանոնք կը ուր կը մեռնին. իրենց մեռնելէն ետք` Աստուած զանոնք կը 
կենդանացնէ եւ անոնք շուտով կը ծլին ու կեանքի կը վերածկենդանացնէ եւ անոնք շուտով կը ծլին ու կեանքի կը վերածկենդանացնէ եւ անոնք շուտով կը ծլին ու կեանքի կը վերածկենդանացնէ եւ անոնք շուտով կը ծլին ու կեանքի կը վերած----
ուին. ահա նոյնը պիտի ընէ Տէրը մեզմէ իւրաքանչիւրինուին. ահա նոյնը պիտի ընէ Տէրը մեզմէ իւրաքանչիւրինուին. ահա նոյնը պիտի ընէ Տէրը մեզմէ իւրաքանչիւրինուին. ահա նոյնը պիտի ընէ Տէրը մեզմէ իւրաքանչիւրին»»»»    
((((Կղեմէս Ա. Պապ, 80 թ.):Կղեմէս Ա. Պապ, 80 թ.):Կղեմէս Ա. Պապ, 80 թ.):Կղեմէս Ա. Պապ, 80 թ.):    

ը) ը) ը) ը) ««««Ներկայ ժամանակի աւարտին, Տէրը պիտի դատէ Ներկայ ժամանակի աւարտին, Տէրը պիտի դատէ Ներկայ ժամանակի աւարտին, Տէրը պիտի դատէ Ներկայ ժամանակի աւարտին, Տէրը պիտի դատէ 
մարդիկը: Բոլոր անոնք որոմարդիկը: Բոլոր անոնք որոմարդիկը: Բոլոր անոնք որոմարդիկը: Բոլոր անոնք որոնք մեռան` Ադամէն սկսեալ, նք մեռան` Ադամէն սկսեալ, նք մեռան` Ադամէն սկսեալ, նք մեռան` Ադամէն սկսեալ, 
յարութիւն պիտի առնեն եւ իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ մարմին յարութիւն պիտի առնեն եւ իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ մարմին յարութիւն պիտի առնեն եւ իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ մարմին յարութիւն պիտի առնեն եւ իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ մարմին 
պիտի ունենայպիտի ունենայպիտի ունենայպիտի ունենայ»»»» ( ( ( (Տերտուղիանոս, 2Տերտուղիանոս, 2Տերտուղիանոս, 2Տերտուղիանոս, 2----րդ դարրդ դարրդ դարրդ դար):):):):    

թ) թ) թ) թ) ««««Թէպէտ Քրիստոսի Եկեղեցին տարածուած է ամբողջ Թէպէտ Քրիստոսի Եկեղեցին տարածուած է ամբողջ Թէպէտ Քրիստոսի Եկեղեցին տարածուած է ամբողջ Թէպէտ Քրիստոսի Եկեղեցին տարածուած է ամբողջ 
աշխարհին մէջ, մինչեւ երկրին չորս անկիւնները, եւ սակայն, աշխարհին մէջ, մինչեւ երկրին չորս անկիւնները, եւ սակայն, աշխարհին մէջ, մինչեւ երկրին չորս անկիւնները, եւ սակայն, աշխարհին մէջ, մինչեւ երկրին չորս անկիւնները, եւ սակայն, 
ան առաքեալներէն ու անոնց աշակերտան առաքեալներէն ու անոնց աշակերտան առաքեալներէն ու անոնց աշակերտան առաքեալներէն ու անոնց աշակերտներէն ստացաւ այն ներէն ստացաւ այն ներէն ստացաւ այն ներէն ստացաւ այն 
հաւատքը... թէ` համայն մարդկութեան մարմինները միաժահաւատքը... թէ` համայն մարդկութեան մարմինները միաժահաւատքը... թէ` համայն մարդկութեան մարմինները միաժահաւատքը... թէ` համայն մարդկութեան մարմինները միաժա----
մանակ յարութիւն պիտի առնեն, որպէսզի ծնրադրեն մեր Տիրոջ, մանակ յարութիւն պիտի առնեն, որպէսզի ծնրադրեն մեր Տիրոջ, մանակ յարութիւն պիտի առնեն, որպէսզի ծնրադրեն մեր Տիրոջ, մանակ յարութիւն պիտի առնեն, որպէսզի ծնրադրեն մեր Տիրոջ, 
Աստուծոյն, Փրկիչին եւ Թագաւորին` Յիսուս Քրիստոսի առջեւ, Աստուծոյն, Փրկիչին եւ Թագաւորին` Յիսուս Քրիստոսի առջեւ, Աստուծոյն, Փրկիչին եւ Թագաւորին` Յիսուս Քրիստոսի առջեւ, Աստուծոյն, Փրկիչին եւ Թագաւորին` Յիսուս Քրիստոսի առջեւ, 
մեր անտեսանելի Հօրը հաւանութեամբ...մեր անտեսանելի Հօրը հաւանութեամբ...մեր անտեսանելի Հօրը հաւանութեամբ...մեր անտեսանելի Հօրը հաւանութեամբ...»»»» ( ( ( (Երանոս, 2Երանոս, 2Երանոս, 2Երանոս, 2----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

ժ) ժ) ժ) ժ) ««««Յիսուս Քրիստոս Յիսուս Քրիստոս Յիսուս Քրիստոս Յիսուս Քրիստոս կը նստի ամենակարող Հայր Աստուկը նստի ամենակարող Հայր Աստուկը նստի ամենակարող Հայր Աստուկը նստի ամենակարող Հայր Աստու----
ծոյ աջ կողմը: Հոնկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեծոյ աջ կողմը: Հոնկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեծոյ աջ կողմը: Հոնկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեծոյ աջ կողմը: Հոնկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները: ռելները: ռելները: ռելները: 
Իր գալստեան ժամանակ, բոլոր մարդիկը իրենց մարմիններով Իր գալստեան ժամանակ, բոլոր մարդիկը իրենց մարմիններով Իր գալստեան ժամանակ, բոլոր մարդիկը իրենց մարմիններով Իր գալստեան ժամանակ, բոլոր մարդիկը իրենց մարմիններով 
յարութիւն պիտի առնեն եւ հաշիւ պիտի տան իրենց կատարած յարութիւն պիտի առնեն եւ հաշիւ պիտի տան իրենց կատարած յարութիւն պիտի առնեն եւ հաշիւ պիտի տան իրենց կատարած յարութիւն պիտի առնեն եւ հաշիւ պիտի տան իրենց կատարած 
գործերուն համար: Անոնք որոնք բարիք գործած են` յաւիտեգործերուն համար: Անոնք որոնք բարիք գործած են` յաւիտեգործերուն համար: Անոնք որոնք բարիք գործած են` յաւիտեգործերուն համար: Անոնք որոնք բարիք գործած են` յաւիտենանանանա----
կան կկան կկան կկան կեանքը պիտի ժառանգեն, իսկ անոնք որոնք չարիք գորեանքը պիտի ժառանգեն, իսկ անոնք որոնք չարիք գորեանքը պիտի ժառանգեն, իսկ անոնք որոնք չարիք գորեանքը պիտի ժառանգեն, իսկ անոնք որոնք չարիք գոր----
ծած են` յաւիտենական կրակի մէջ պիտի նետուին (Հռոմայեցիս ծած են` յաւիտենական կրակի մէջ պիտի նետուին (Հռոմայեցիս ծած են` յաւիտենական կրակի մէջ պիտի նետուին (Հռոմայեցիս ծած են` յաւիտենական կրակի մէջ պիտի նետուին (Հռոմայեցիս 
2.62.62.62.6----11): 11): 11): 11): Ասիկա ընդհանրական հաւատքն է: Ով որ չի հաւատար Ասիկա ընդհանրական հաւատքն է: Ով որ չի հաւատար Ասիկա ընդհանրական հաւատքն է: Ով որ չի հաւատար Ասիկա ընդհանրական հաւատքն է: Ով որ չի հաւատար 
ասոր հաւատարմօրէն եւ հաստատօրէն, չի կրնար փրկուիլասոր հաւատարմօրէն եւ հաստատօրէն, չի կրնար փրկուիլասոր հաւատարմօրէն եւ հաստատօրէն, չի կրնար փրկուիլասոր հաւատարմօրէն եւ հաստատօրէն, չի կրնար փրկուիլ»»»»    
((((Աթանասեան Հանգանակ, 400 թ.):Աթանասեան Հանգանակ, 400 թ.):Աթանասեան Հանգանակ, 400 թ.):Աթանասեան Հանգանակ, 400 թ.):    

ժա) ժա) ժա) ժա) ««««Կը հաւատանք..Կը հաւատանք..Կը հաւատանք..Կը հաւատանք... . . . մեռելներու յարութեան, հոգիներու մեռելներու յարութեան, հոգիներու մեռելներու յարութեան, հոգիներու մեռելներու յարութեան, հոգիներու 
եւ մարմիններու յաւիտենական դատաստանին, երկինքի եւ մարմիններու յաւիտենական դատաստանին, երկինքի եւ մարմիններու յաւիտենական դատաստանին, երկինքի եւ մարմիններու յաւիտենական դատաստանին, երկինքի 
արքայութեան հաստատումին եւ յաւիտենական կեանքինարքայութեան հաստատումին եւ յաւիտենական կեանքինարքայութեան հաստատումին եւ յաւիտենական կեանքինարքայութեան հաստատումին եւ յաւիտենական կեանքին»»»»    
((((ՆիկիՆիկիՆիկիՆիկիաաաականկանկանկան    Հանգանակ, 325 թ.):Հանգանակ, 325 թ.):Հանգանակ, 325 թ.):Հանգանակ, 325 թ.):    
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ժբ) ժբ) ժբ) ժբ) ««««Մարգարէները խօսեցան Քրիստոսի երկու գալուստՄարգարէները խօսեցան Քրիստոսի երկու գալուստՄարգարէները խօսեցան Քրիստոսի երկու գալուստՄարգարէները խօսեցան Քրիստոսի երկու գալուստ----
ներուն մասին: Առաջինը արդէն տեղի ունեցաւ...: Իսկ եներուն մասին: Առաջինը արդէն տեղի ունեցաւ...: Իսկ եներուն մասին: Առաջինը արդէն տեղի ունեցաւ...: Իսկ եներուն մասին: Առաջինը արդէն տեղի ունեցաւ...: Իսկ երկրորդ րկրորդ րկրորդ րկրորդ 
գալուստը, ըստ մարգարէութեան տեղի պիտի ունենայ ժամագալուստը, ըստ մարգարէութեան տեղի պիտի ունենայ ժամագալուստը, ըստ մարգարէութեան տեղի պիտի ունենայ ժամագալուստը, ըստ մարգարէութեան տեղի պիտի ունենայ ժամա----
նակներու աւարտին, երբ պիտի գայ երկինքէն` փառքով եւ իր նակներու աւարտին, երբ պիտի գայ երկինքէն` փառքով եւ իր նակներու աւարտին, երբ պիտի գայ երկինքէն` փառքով եւ իր նակներու աւարտին, երբ պիտի գայ երկինքէն` փառքով եւ իր 
հրեշտակներու բանակներով: Եւ պիտի յարուցանէ բոլոր մարհրեշտակներու բանակներով: Եւ պիտի յարուցանէ բոլոր մարհրեշտակներու բանակներով: Եւ պիտի յարուցանէ բոլոր մարհրեշտակներու բանակներով: Եւ պիտի յարուցանէ բոլոր մար----
դոց մարմինները, որոնք աշխարհի սկիզբէն ապրեցան ու մեդոց մարմինները, որոնք աշխարհի սկիզբէն ապրեցան ու մեդոց մարմինները, որոնք աշխարհի սկիզբէն ապրեցան ու մեդոց մարմինները, որոնք աշխարհի սկիզբէն ապրեցան ու մե----
ռան: Արժանաւորներուն անմահութիւն պիտի հռան: Արժանաւորներուն անմահութիւն պիտի հռան: Արժանաւորներուն անմահութիւն պիտի հռան: Արժանաւորներուն անմահութիւն պիտի հագցնէ, իսկ ագցնէ, իսկ ագցնէ, իսկ ագցնէ, իսկ 
չարերուն` զգացումներու եւ գիտակցութեան տանջանք, եւ չարերուն` զգացումներու եւ գիտակցութեան տանջանք, եւ չարերուն` զգացումներու եւ գիտակցութեան տանջանք, եւ չարերուն` զգացումներու եւ գիտակցութեան տանջանք, եւ 
զանոնք չար ոգիներուն հետ միասին պիտի նետէ յաւիտեզանոնք չար ոգիներուն հետ միասին պիտի նետէ յաւիտեզանոնք չար ոգիներուն հետ միասին պիտի նետէ յաւիտեզանոնք չար ոգիներուն հետ միասին պիտի նետէ յաւիտե----
նական կրակին մէջնական կրակին մէջնական կրակին մէջնական կրակին մէջ»»»» ( ( ( (Յուստինոս Վկայ, 2Յուստինոս Վկայ, 2Յուստինոս Վկայ, 2Յուստինոս Վկայ, 2----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

ժգ) ժգ) ժգ) ժգ) ««««Աստուած պիտի յարուցանէ մարդոց մարմինները եւ Աստուած պիտի յարուցանէ մարդոց մարմինները եւ Աստուած պիտի յարուցանէ մարդոց մարմինները եւ Աստուած պիտի յարուցանէ մարդոց մարմինները եւ 
յաւիտենական կեանք պիտի տայ անոնց: Երբ Աստուած կը յաւիտենական կեանք պիտի տայ անոնց: Երբ Աստուած կը յաւիտենական կեանք պիտի տայ անոնց: Երբ Աստուած կը յաւիտենական կեանք պիտի տայ անոնց: Երբ Աստուած կը 
խխխխոստանայ փրկել մարդը` անոր խոստումը կը վերաբերի ոստանայ փրկել մարդը` անոր խոստումը կը վերաբերի ոստանայ փրկել մարդը` անոր խոստումը կը վերաբերի ոստանայ փրկել մարդը` անոր խոստումը կը վերաբերի 
մարդուն մարմինին: Ի՞նչ է մարդը եթէ ոչ բանաւոր ապրող էակ մարդուն մարմինին: Ի՞նչ է մարդը եթէ ոչ բանաւոր ապրող էակ մարդուն մարմինին: Ի՞նչ է մարդը եթէ ոչ բանաւոր ապրող էակ մարդուն մարմինին: Ի՞նչ է մարդը եթէ ոչ բանաւոր ապրող էակ 
մը որ կազմուած է հոգիէ եւ մարմինէ: Հոգին ինք առանձին մը որ կազմուած է հոգիէ եւ մարմինէ: Հոգին ինք առանձին մը որ կազմուած է հոգիէ եւ մարմինէ: Հոգին ինք առանձին մը որ կազմուած է հոգիէ եւ մարմինէ: Հոգին ինք առանձին 
կրնա՞յ մարդ կոչուիլ. ոկրնա՞յ մարդ կոչուիլ. ոկրնա՞յ մարդ կոչուիլ. ոկրնա՞յ մարդ կոչուիլ. ո´́́́չ, հոգին` մարդուն հոգին է եւ ոչ, հոգին` մարդուն հոգին է եւ ոչ, հոգին` մարդուն հոգին է եւ ոչ, հոգին` մարդուն հոգին է եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մարդը: Մարմինը ինք առանձին կրնա՞յ մարդ կոմարդը: Մարմինը ինք առանձին կրնա՞յ մարդ կոմարդը: Մարմինը ինք առանձին կրնա՞յ մարդ կոմարդը: Մարմինը ինք առանձին կրնա՞յ մարդ կոչուիլ. ոչուիլ. ոչուիլ. ոչուիլ. ո´́́́չ, չ, չ, չ, 
մարմինը` մարդուն մարմինն է եւ ոմարմինը` մարդուն մարմինն է եւ ոմարմինը` մարդուն մարմինն է եւ ոմարմինը` մարդուն մարմինն է եւ ո´́́́չ թէ մարդը: Հոգին չ թէ մարդը: Հոգին չ թէ մարդը: Հոգին չ թէ մարդը: Հոգին 
առանձին չի կրնար մարդ կոչուիլ, եւ ոառանձին չի կրնար մարդ կոչուիլ, եւ ոառանձին չի կրնար մարդ կոչուիլ, եւ ոառանձին չի կրնար մարդ կոչուիլ, եւ ո´́́́չ ալ մարմինը առանձին չ ալ մարմինը առանձին չ ալ մարմինը առանձին չ ալ մարմինը առանձին 
կրնայ մարդ կոչուիլ. երկուքը` հոգին եւ մարմինը միասին` կը կրնայ մարդ կոչուիլ. երկուքը` հոգին եւ մարմինը միասին` կը կրնայ մարդ կոչուիլ. երկուքը` հոգին եւ մարմինը միասին` կը կրնայ մարդ կոչուիլ. երկուքը` հոգին եւ մարմինը միասին` կը 
կոչուին մարդ: Հետեւաբար, եթէ Աստուած կը խոստանայ կոչուին մարդ: Հետեւաբար, եթէ Աստուած կը խոստանայ կոչուին մարդ: Հետեւաբար, եթէ Աստուած կը խոստանայ կոչուին մարդ: Հետեւաբար, եթէ Աստուած կը խոստանայ 
յարութիւն տալ մարդոց` իր խոստույարութիւն տալ մարդոց` իր խոստույարութիւն տալ մարդոց` իր խոստույարութիւն տալ մարդոց` իր խոստումը կը վերաբերի մարդուն մը կը վերաբերի մարդուն մը կը վերաբերի մարդուն մը կը վերաբերի մարդուն 
մարմինին, որ յարութիւն առնելով պիտի միանայ իր հոգիին, եւ մարմինին, որ յարութիւն առնելով պիտի միանայ իր հոգիին, եւ մարմինին, որ յարութիւն առնելով պիտի միանայ իր հոգիին, եւ մարմինին, որ յարութիւն առնելով պիտի միանայ իր հոգիին, եւ 
անոր հետ միասին պիտի կազմեն յաւիտենական մարդըանոր հետ միասին պիտի կազմեն յաւիտենական մարդըանոր հետ միասին պիտի կազմեն յաւիտենական մարդըանոր հետ միասին պիտի կազմեն յաւիտենական մարդը»»»»    
((((Յուստինոս Վկայ, 2Յուստինոս Վկայ, 2Յուստինոս Վկայ, 2Յուստինոս Վկայ, 2----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

ժդ) ժդ) ժդ) ժդ) ««««Եթէ արմատէն կտրուած ծառը, դարձեալ կրնայ աճիլ Եթէ արմատէն կտրուած ծառը, դարձեալ կրնայ աճիլ Եթէ արմատէն կտրուած ծառը, դարձեալ կրնայ աճիլ Եթէ արմատէն կտրուած ծառը, դարձեալ կրնայ աճիլ 
ու ծաղկիլ` մի՞թէ մարդը երկրորդ անգամ յարութեամբ պիտու ծաղկիլ` մի՞թէ մարդը երկրորդ անգամ յարութեամբ պիտու ծաղկիլ` մի՞թէ մարդը երկրորդ անգամ յարութեամբ պիտու ծաղկիլ` մի՞թէ մարդը երկրորդ անգամ յարութեամբ պիտի ի ի ի 
չծաղկի: Եթէ սերմանուած սերմերը երկրորդ անգամ աճելով ու չծաղկի: Եթէ սերմանուած սերմերը երկրորդ անգամ աճելով ու չծաղկի: Եթէ սերմանուած սերմերը երկրորդ անգամ աճելով ու չծաղկի: Եթէ սերմանուած սերմերը երկրորդ անգամ աճելով ու 
հնձուելով կը պատրաստուին կալի, արդեօք մարդը ժամահնձուելով կը պատրաստուին կալի, արդեօք մարդը ժամահնձուելով կը պատրաստուին կալի, արդեօք մարդը ժամահնձուելով կը պատրաստուին կալի, արդեօք մարդը ժամանակնակնակնակ----
ներու աւարտին պիտի չպատրաստուի՞ կալի: Եթէ այգիներէն եւ ներու աւարտին պիտի չպատրաստուի՞ կալի: Եթէ այգիներէն եւ ներու աւարտին պիտի չպատրաստուի՞ կալի: Եթէ այգիներէն եւ ներու աւարտին պիտի չպատրաստուի՞ կալի: Եթէ այգիներէն եւ 
այլ ծառերէն քաղուած կամ կտրուած ոստերը ուրիշ տեղ այլ ծառերէն քաղուած կամ կտրուած ոստերը ուրիշ տեղ այլ ծառերէն քաղուած կամ կտրուած ոստերը ուրիշ տեղ այլ ծառերէն քաղուած կամ կտրուած ոստերը ուրիշ տեղ 
տնկուելով` դարձեալ կրնան աճիլ, մարդը դարձետնկուելով` դարձեալ կրնան աճիլ, մարդը դարձետնկուելով` դարձեալ կրնան աճիլ, մարդը դարձետնկուելով` դարձեալ կրնան աճիլ, մարդը դարձեալ պիտի ալ պիտի ալ պիտի ալ պիտի 
չկենդանանա՞յ հողին մէջ դրուելէ ետք: Դուն ինքդ դատէ ու տես չկենդանանա՞յ հողին մէջ դրուելէ ետք: Դուն ինքդ դատէ ու տես չկենդանանա՞յ հողին մէջ դրուելէ ետք: Դուն ինքդ դատէ ու տես չկենդանանա՞յ հողին մէջ դրուելէ ետք: Դուն ինքդ դատէ ու տես 
թէ ի՞նչ բանը աւելի մեծ է. նոր ստեղծել բոլորովին թէ ի՞նչ բանը աւելի մեծ է. նոր ստեղծել բոլորովին թէ ի՞նչ բանը աւելի մեծ է. նոր ստեղծել բոլորովին թէ ի՞նչ բանը աւելի մեծ է. նոր ստեղծել բոլորովին 
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չստեղծուածի՞ն, թէ` ինկածին ու կործանուածին վերստին չստեղծուածի՞ն, թէ` ինկածին ու կործանուածին վերստին չստեղծուածի՞ն, թէ` ինկածին ու կործանուածին վերստին չստեղծուածի՞ն, թէ` ինկածին ու կործանուածին վերստին 
ձուլել եւ Նոր պատկեր ստեղծել: Արդ, եթէ Աստուած իր շունչով ձուլել եւ Նոր պատկեր ստեղծել: Արդ, եթէ Աստուած իր շունչով ձուլել եւ Նոր պատկեր ստեղծել: Արդ, եթէ Աստուած իր շունչով ձուլել եւ Նոր պատկեր ստեղծել: Արդ, եթէ Աստուած իր շունչով 
մեզ ստեղծեց` մի՞թէ չի կրնար ստեղծմեզ ստեղծեց` մի՞թէ չի կրնար ստեղծմեզ ստեղծեց` մի՞թէ չի կրնար ստեղծմեզ ստեղծեց` մի՞թէ չի կրնար ստեղծուածին եւ ինկածին ուածին եւ ինկածին ուածին եւ ինկածին ուածին եւ ինկածին 
վերստին յարութիւն պարգեւել: Քանի Աստուած գիտէր քու վերստին յարութիւն պարգեւել: Քանի Աստուած գիտէր քու վերստին յարութիւն պարգեւել: Քանի Աստուած գիտէր քու վերստին յարութիւն պարգեւել: Քանի Աստուած գիտէր քու 
թերահաւատութիւնդ, այնպէս կարգադրեց որ ամէն տարի թերահաւատութիւնդ, այնպէս կարգադրեց որ ամէն տարի թերահաւատութիւնդ, այնպէս կարգադրեց որ ամէն տարի թերահաւատութիւնդ, այնպէս կարգադրեց որ ամէն տարի 
բնութիւնը վերստին յարութիւն առնէ, որպէսզի դուն տեսնելով բնութիւնը վերստին յարութիւն առնէ, որպէսզի դուն տեսնելով բնութիւնը վերստին յարութիւն առնէ, որպէսզի դուն տեսնելով բնութիւնը վերստին յարութիւն առնէ, որպէսզի դուն տեսնելով 
այս անշունչ եւ անմռունչ բաներու վերյառնումը` հաւատաս այս անշունչ եւ անմռունչ բաներու վերյառնումը` հաւատաս այս անշունչ եւ անմռունչ բաներու վերյառնումը` հաւատաս այս անշունչ եւ անմռունչ բաներու վերյառնումը` հաւատաս 
շնչաւոր եւ բանական էակներու յաշնչաւոր եւ բանական էակներու յաշնչաւոր եւ բանական էակներու յաշնչաւոր եւ բանական էակներու յարութեան: Ջուրը ինկած եւ րութեան: Ջուրը ինկած եւ րութեան: Ջուրը ինկած եւ րութեան: Ջուրը ինկած եւ 
խեղդուած ճանճը կամ մեղուն, քիչ ժամանակ ետք ոգի խեղդուած ճանճը կամ մեղուն, քիչ ժամանակ ետք ոգի խեղդուած ճանճը կամ մեղուն, քիչ ժամանակ ետք ոգի խեղդուած ճանճը կամ մեղուն, քիչ ժամանակ ետք ոգի 
ստանալով կը կենդանանան. նաեւ, տեսակստանալով կը կենդանանան. նաեւ, տեսակստանալով կը կենդանանան. նաեւ, տեսակստանալով կը կենդանանան. նաեւ, տեսակ----տեսակ առնէտները տեսակ առնէտները տեսակ առնէտները տեսակ առնէտները 
որոնք ձմեռը անշարժ են` գարնան կ'արթննան. այս չքոտիորոնք ձմեռը անշարժ են` գարնան կ'արթննան. այս չքոտիորոնք ձմեռը անշարժ են` գարնան կ'արթննան. այս չքոտիորոնք ձմեռը անշարժ են` գարնան կ'արթննան. այս չքոտի----
ներով ձեզի առակաւոր օրինակ կը մատուցեմ: Եթէ Աստուած ներով ձեզի առակաւոր օրինակ կը մատուցեմ: Եթէ Աստուած ներով ձեզի առակաւոր օրինակ կը մատուցեմ: Եթէ Աստուած ներով ձեզի առակաւոր օրինակ կը մատուցեմ: Եթէ Աստուած 
անմռունչ անասուններուն եւ անարանմռունչ անասուններուն եւ անարանմռունչ անասուններուն եւ անարանմռունչ անասուններուն եւ անարգ չքոտիներուն (ոչնչուգ չքոտիներուն (ոչնչուգ չքոտիներուն (ոչնչուգ չքոտիներուն (ոչնչու----
թիւններուն) կենդանութիւն կը պարգեւէ, մի՞թէ մեզ` որոնց հաթիւններուն) կենդանութիւն կը պարգեւէ, մի՞թէ մեզ` որոնց հաթիւններուն) կենդանութիւն կը պարգեւէ, մի՞թէ մեզ` որոնց հաթիւններուն) կենդանութիւն կը պարգեւէ, մի՞թէ մեզ` որոնց հա----
մար ստեղծուած են բոլոր կենդանիները, առաւելագոյն չափով մար ստեղծուած են բոլոր կենդանիները, առաւելագոյն չափով մար ստեղծուած են բոլոր կենդանիները, առաւելագոյն չափով մար ստեղծուած են բոլոր կենդանիները, առաւելագոյն չափով 
պիտի չկենդանացնէպիտի չկենդանացնէպիտի չկենդանացնէպիտի չկենդանացնէ»»»» ( ( ( (Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 4----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

ժե) ժե) ժե) ժե) ««««Ով որ կրնայ մէկ մեռելի յարութիւն տալ, կրնայ նաեւ` Ով որ կրնայ մէկ մեռելի յարութիւն տալ, կրնայ նաեւ` Ով որ կրնայ մէկ մեռելի յարութիւն տալ, կրնայ նաեւ` Ով որ կրնայ մէկ մեռելի յարութիւն տալ, կրնայ նաեւ` 
բոլոր ննջեցեալներբոլոր ննջեցեալներբոլոր ննջեցեալներբոլոր ննջեցեալներուն յարութիւն տալ, եւ եթէ Տէրը ուրիշներու ուն յարութիւն տալ, եւ եթէ Տէրը ուրիշներու ուն յարութիւն տալ, եւ եթէ Տէրը ուրիշներու ուն յարութիւն տալ, եւ եթէ Տէրը ուրիշներու 
մահը հալածեց` առաւել եւս ձեր մահը պիտի հալածէմահը հալածեց` առաւել եւս ձեր մահը պիտի հալածէմահը հալածեց` առաւել եւս ձեր մահը պիտի հալածէմահը հալածեց` առաւել եւս ձեր մահը պիտի հալածէ»»»» ( ( ( (Մամբրէ Մամբրէ Մամբրէ Մամբրէ 
Վերծանող, 5Վերծանող, 5Վերծանող, 5Վերծանող, 5----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

ժզ)ժզ)ժզ)ժզ)    ««««Քրիստոս իր անձի յարութիւնը` մեր ճշմարիտ յարուՔրիստոս իր անձի յարութիւնը` մեր ճշմարիտ յարուՔրիստոս իր անձի յարութիւնը` մեր ճշմարիտ յարուՔրիստոս իր անձի յարութիւնը` մեր ճշմարիտ յարու----
թեան օրինակը դարձուցթեան օրինակը դարձուցթեան օրինակը դարձուցթեան օրինակը դարձուց...: ...: ...: ...: Եթէ բանի մը էութիւնը մերժենք` Եթէ բանի մը էութիւնը մերժենք` Եթէ բանի մը էութիւնը մերժենք` Եթէ բանի մը էութիւնը մերժենք` 
ուրացած կ'ըլլանք անոր գոյութիւնըուրացած կ'ըլլանք անոր գոյութիւնըուրացած կ'ըլլանք անոր գոյութիւնըուրացած կ'ըլլանք անոր գոյութիւնը: : : : Մեռելներու յարութիւնը կը Մեռելներու յարութիւնը կը Մեռելներու յարութիւնը կը Մեռելներու յարութիւնը կը 
կազմէ կրօնքի եւ հաւատքի էութիւնը. եւ ուստի, յարութիւնը կազմէ կրօնքի եւ հաւատքի էութիւնը. եւ ուստի, յարութիւնը կազմէ կրօնքի եւ հաւատքի էութիւնը. եւ ուստի, յարութիւնը կազմէ կրօնքի եւ հաւատքի էութիւնը. եւ ուստի, յարութիւնը 
մերժողը` կրօնքն ու հաւատքն է որ մերժած կ'ըլլայմերժողը` կրօնքն ու հաւատքն է որ մերժած կ'ըլլայմերժողը` կրօնքն ու հաւատքն է որ մերժած կ'ըլլայմերժողը` կրօնքն ու հաւատքն է որ մերժած կ'ըլլայ»»»» ( ( ( (Եզնիկ Եզնիկ Եզնիկ Եզնիկ 
Կողբացի, 4Կողբացի, 4Կողբացի, 4Կողբացի, 4----5555րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

ժէ) ժէ) ժէ) ժէ) ««««Ան որ գաւազանը օձի վերածեց, չի՞ կրնար իր աստԱն որ գաւազանը օձի վերածեց, չի՞ կրնար իր աստԱն որ գաւազանը օձի վերածեց, չի՞ կրնար իր աստԱն որ գաւազանը օձի վերածեց, չի՞ կրնար իր աստ----
ուածային կամքով վերակենդանացնել ոսկորները եւ կեաուածային կամքով վերակենդանացնել ոսկորները եւ կեաուածային կամքով վերակենդանացնել ոսկորները եւ կեաուածային կամքով վերակենդանացնել ոսկորները եւ կեանքը նքը նքը նքը 
մեռելներուն դարձնելմեռելներուն դարձնելմեռելներուն դարձնելմեռելներուն դարձնել»»»» ( ( ( (Ամբրոսիոս, 4Ամբրոսիոս, 4Ամբրոսիոս, 4Ամբրոսիոս, 4----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

    
3) 3) 3) 3) Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է 

անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան 
գաղափարը:գաղափարը:գաղափարը:գաղափարը:    
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Եկեղեցին մերժած ու աղանդաւորներու շարքին դասած է Եկեղեցին մերժած ու աղանդաւորներու շարքին դասած է Եկեղեցին մերժած ու աղանդաւորներու շարքին դասած է Եկեղեցին մերժած ու աղանդաւորներու շարքին դասած է 
այն մարդիկը, որոնք չեն ընդունած թէ մեռելները իրայն մարդիկը, որոնք չեն ընդունած թէ մեռելները իրայն մարդիկը, որոնք չեն ընդունած թէ մեռելները իրայն մարդիկը, որոնք չեն ընդունած թէ մեռելները իրենց մարենց մարենց մարենց մար----
միններով յարութիւն պիտի առնեն:միններով յարութիւն պիտի առնեն:միններով յարութիւն պիտի առնեն:միններով յարութիւն պիտի առնեն:    

ԹէԹէԹէԹէ´ ´ ´ ´ հրէական եկեղեցին եւ թէհրէական եկեղեցին եւ թէհրէական եկեղեցին եւ թէհրէական եկեղեցին եւ թէ´ ´ ´ ´ քրիստոնէական եկեղեցին, քրիստոնէական եկեղեցին, քրիստոնէական եկեղեցին, քրիստոնէական եկեղեցին, 
Սադուկեցիները դասած են աղանդաւորներու շարքին, որովհեՍադուկեցիները դասած են աղանդաւորներու շարքին, որովհեՍադուկեցիները դասած են աղանդաւորներու շարքին, որովհեՍադուկեցիները դասած են աղանդաւորներու շարքին, որովհե----
տեւ Սադուկեցիները կը մերժէին մարմնաւոր յարուտեւ Սադուկեցիները կը մերժէին մարմնաւոր յարուտեւ Սադուկեցիները կը մերժէին մարմնաւոր յարուտեւ Սադուկեցիները կը մերժէին մարմնաւոր յարութեան գաթեան գաթեան գաթեան գա----
ղափարը (Մատթէոս 22.23):ղափարը (Մատթէոս 22.23):ղափարը (Մատթէոս 22.23):ղափարը (Մատթէոս 22.23):    

2222----րդրդրդրդ    դարունդարունդարունդարուն    ապրած՝ապրած՝ապրած՝ապրած՝    ՄարկիոնՄարկիոնՄարկիոնՄարկիոն    անունովանունովանունովանունով    աաաանձնձնձնձ    մըմըմըմը    սկսաւսկսաւսկսաւսկսաւ    
ուսուցանելուսուցանելուսուցանելուսուցանել    թէթէթէթէ    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    չարչարչարչար    ենենենեն, , , , եւեւեւեւ    ուստիուստիուստիուստի` ` ` ` անոնքանոնքանոնքանոնք    չենչենչենչեն    
կրնարկրնարկրնարկրնար    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առնելառնելառնելառնել: : : : ԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցին    անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս    զինքզինքզինքզինք    աղանաղանաղանաղան----
դաւորդաւորդաւորդաւոր    յայտարարեցյայտարարեցյայտարարեցյայտարարեց::::    

3333----րդրդրդրդ    դարունդարունդարունդարուն    ապրածապրածապրածապրած` ` ` ` ՄանիՄանիՄանիՄանի    անունովանունովանունովանունով    անձանձանձանձ    մըմըմըմը, , , , որունորունորունորուն    հետեհետեհետեհետե----
ւորդներըւորդներըւորդներըւորդները    կըկըկըկը    կոչուէին՝կոչուէին՝կոչուէին՝կոչուէին՝    ՄանիքէականներՄանիքէականներՄանիքէականներՄանիքէականներ, , , , հետեւելովհետեւելովհետեւելովհետեւելով    ՄարկիոՄարկիոՄարկիոՄարկիո----
նիննիննիննին, , , , ինքնինքնինքնինքն    ալալալալ    սկսսկսսկսսկսաւաւաւաւ    նոյննոյննոյննոյն    բանըբանըբանըբանը    ուսուցանելուսուցանելուսուցանելուսուցանել: : : : ԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցին    զինքզինքզինքզինք    եւսեւսեւսեւս    
անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս    աղանդաւորաղանդաւորաղանդաւորաղանդաւոր    հռչակեցհռչակեցհռչակեցհռչակեց, , , , եւեւեւեւ    անորանորանորանոր    հետեւորդներըհետեւորդներըհետեւորդներըհետեւորդները    
կոչեցկոչեցկոչեցկոչեց` «` «` «` «ՄանիքէականՄանիքէականՄանիքէականՄանիքէական    աղանդաւորներաղանդաւորներաղանդաւորներաղանդաւորներ»:»:»:»:    

ԿոստանդնուպոլսոյԿոստանդնուպոլսոյԿոստանդնուպոլսոյԿոստանդնուպոլսոյ    ԵւտիքոսԵւտիքոսԵւտիքոսԵւտիքոս    ՊատրիարքըՊատրիարքըՊատրիարքըՊատրիարքը    յայտարարեցյայտարարեցյայտարարեցյայտարարեց, , , , 
թէթէթէթէ    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    ատենատենատենատեն    մերմերմերմեր    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    օդիօդիօդիօդի    եւեւեւեւ    հողիհողիհողիհողի    նմաննմաննմաննման    պիտիպիտիպիտիպիտի    
ըլլանըլլանըլլանըլլան: : : : ԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցինԵկեղեցին    մերժեցմերժեցմերժեցմերժեց    զայնզայնզայնզայն    եւեւեւեւ    հերքեցհերքեցհերքեցհերքեց    անորանորանորանոր    ուսուցումըուսուցումըուսուցումըուսուցումը::::    

ՄարմնաւորՄարմնաւորՄարմնաւորՄարմնաւոր    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը    ուրացողներուրացողներուրացողներուրացողներ    էինէինէինէին    նաեւնաեւնաեւնաեւ` ` ` ` 
ՎաղետիանոսՎաղետիանոսՎաղետիանոսՎաղետիանոս, , , , ՀիմենէոսՀիմենէոսՀիմենէոսՀիմենէոս, , , , ՖիլետոսՖիլետոսՖիլետոսՖիլետոս, , , , ԵւտիքոսԵւտիքոսԵւտիքոսԵւտիքոս, , , , եւեւեւեւ    ԿերինդոսԿերինդոսԿերինդոսԿերինդոս: : : : 
ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՅովհանՅովհանՅովհանՅովհան    ՈրոտնեցինՈրոտնեցինՈրոտնեցինՈրոտնեցին    ասոնցասոնցասոնցասոնց    մասինմասինմասինմասին    խօսելովխօսելովխօսելովխօսելով` ` ` ` կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . 
««««ԱռաջինԱռաջինԱռաջինԱռաջին    մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝    ՎաղետիանոսիննՎաղետիանոսիննՎաղետիանոսիննՎաղետիանոսինն    էէէէ, , , , որորորոր    իրիրիրիր    մէջմէջմէջմէջ    
ՍադուկեցիներունՍադուկեցիներունՍադուկեցիներունՍադուկեցիներուն    սերմըսերմըսերմըսերմը    ունէրունէրունէրունէր    եւեւեւեւ    ամամամամբողջութեամբբողջութեամբբողջութեամբբողջութեամբ    ուրացաւուրացաւուրացաւուրացաւ    
մարմիններումարմիններումարմիններումարմիններու    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը: : : : ԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդ    մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝    ՀիմենէոՀիմենէոՀիմենէոՀիմենէո----
սինըսինըսինըսինը    եւեւեւեւ    ՖիլետոսիննՖիլետոսիննՖիլետոսիննՖիլետոսինն    էէէէ, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    ճշմարտութենէնճշմարտութենէնճշմարտութենէնճշմարտութենէն    մոլորեցանմոլորեցանմոլորեցանմոլորեցան    
յայտարարելովյայտարարելովյայտարարելովյայտարարելով    թէթէթէթէ    յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը    արդէնարդէնարդէնարդէն    իսկիսկիսկիսկ    եղածեղածեղածեղած    էէէէ, , , , կամկամկամկամ    
չհաւատացինչհաւատացինչհաւատացինչհաւատացին    մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան, , , , այլայլայլայլ    միայնմիայնմիայնմիայն    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան. . . . կամ՝կամ՝կամ՝կամ՝    չէինչէինչէինչէին    ընդուներընդուներընդուներընդուներ    թթթթէէէէ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մէկըմէկըմէկըմէկը    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առաւառաւառաւառաւ, , , , 
բացիբացիբացիբացի    անոնցմէ՝անոնցմէ՝անոնցմէ՝անոնցմէ՝    որոնքորոնքորոնքորոնք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հետհետհետհետ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առինառինառինառին: : : : ԵրրորդԵրրորդԵրրորդԵրրորդ    
մոլորութիւնըմոլորութիւնըմոլորութիւնըմոլորութիւնը    անոնցանոնցանոնցանոնց    է՝է՝է՝է՝    որոնքորոնքորոնքորոնք    կկկկ’’’’ընդունինընդունինընդունինընդունին    թէթէթէթէ    ապագայինապագայինապագայինապագային    
յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ, , , , բայցբայցբայցբայց    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    նոյննոյննոյննոյն    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    
պիտիպիտիպիտիպիտի    առնենառնենառնենառնեն, , , , այլայլայլայլ    հոգիներըհոգիներըհոգիներըհոգիները    երկնայիներկնայիներկնայիներկնային    մարմինմարմինմարմինմարմին    պիտիպիտիպիտիպիտի    առնենառնենառնենառնեն: : : : 
ՉորրորդՉորրորդՉորրորդՉորրորդ    մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝    ԿոստանդնուպոլիսիԿոստանդնուպոլիսիԿոստանդնուպոլիսիԿոստանդնուպոլիսի    ԵւտիքոսԵւտիքոսԵւտիքոսԵւտիքոս    
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ՊատրիարքիննՊատրիարքիննՊատրիարքիննՊատրիարքինն    էէէէ, , , , որորորոր    ըսաւըսաւըսաւըսաւ, , , , թէ՝թէ՝թէ՝թէ՝    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    ատենատենատենատեն    մերմերմերմեր    մարմինմարմինմարմինմարմին----
ներըներըներըները    օդիօդիօդիօդի    եւեւեւեւ    հողիհողիհողիհողի    նմաննմաննմաննման    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան: : : : ՀինգերորդՀինգերորդՀինգերորդՀինգերորդ    մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝մոլորութիւնը՝    
ԿերինդոսիննԿերինդոսիննԿերինդոսիննԿերինդոսինն    էէէէ, , , , որորորոր    առասպելառասպելառասպելառասպել    կըկըկըկը    պատմէպատմէպատմէպատմէ, , , , ըսելովըսելովըսելովըսելով, , , , թէ՝թէ՝թէ՝թէ՝    յարույարույարույարութեթեթեթե----
նէննէննէննէն    ետքետքետքետք    երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ    հազարհազարհազարհազար    տարիտարիտարիտարի    արքայութիւնարքայութիւնարքայութիւնարքայութիւն    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ»:»:»:»:    

4444----րդրդրդրդ    դարուդարուդարուդարու    հայրերէնհայրերէնհայրերէնհայրերէն` ` ` ` ԵպիփանԵպիփանԵպիփանԵպիփան    ԿիպրացինԿիպրացինԿիպրացինԿիպրացին    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԿըԿըԿըԿը    
նզովենքնզովենքնզովենքնզովենք    այնայնայնայն    բոլորըբոլորըբոլորըբոլորը    որոնքորոնքորոնքորոնք    չենչենչենչեն    խոստովանիրխոստովանիրխոստովանիրխոստովանիր    մարմինիմարմինիմարմինիմարմինի    յարույարույարույարու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»:»:»:»:    

4444----րդրդրդրդ    դարուդարուդարուդարու    հայրերէնհայրերէնհայրերէնհայրերէն` ` ` ` ՅովհանՅովհանՅովհանՅովհան    ՈսկեբերանՈսկեբերանՈսկեբերանՈսկեբերան    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    
որոնքորոնքորոնքորոնք    չենչենչենչեն    հաւատարհաւատարհաւատարհաւատար    մարմիններումարմիններումարմիններումարմիններու    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան` ` ` ` անմարմինանմարմինանմարմինանմարմին    չարչարչարչար    
ոգիներուոգիներուոգիներուոգիներու    շարքինշարքինշարքինշարքին    պիտիպիտիպիտիպիտի    դասուինդասուինդասուինդասուին»:»:»:»:    

    
4) 4) 4) 4) Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` 

Աստուած բոլորովին նոԱստուած բոլորովին նոԱստուած բոլորովին նոԱստուած բոլորովին նո´́́́ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:    
    
ԱնգամԱնգամԱնգամԱնգամ    մըմըմըմը    եւսեւսեւսեւս    կարդանքկարդանքկարդանքկարդանք    ՅոբինՅոբինՅոբինՅոբին    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը. . . . ««««ԳիտեմԳիտեմԳիտեմԳիտեմ    թէթէթէթէ    իմիմիմիմ    

ՓրկիչսՓրկիչսՓրկիչսՓրկիչս    ողջողջողջողջ    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    իիիի    վերջոյվերջոյվերջոյվերջոյ    պիտիպիտիպիտիպիտի    յայտնուիյայտնուիյայտնուիյայտնուի    երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ. . . . եւեւեւեւ    թէթէթէթէ----
պէտպէտպէտպէտ    ասկէասկէասկէասկէ    ետքետքետքետք    մորթսմորթսմորթսմորթս    ալալալալ    փտիփտիփտիփտի, , , , բայցբայցբայցբայց    դարձեալդարձեալդարձեալդարձեալ    այսայսայսայս    մարմմարմմարմմարմինովսինովսինովսինովս    
զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ: : : : ԵսԵսԵսԵս    ինքսինքսինքսինքս    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ    զայնզայնզայնզայն, , , , իմիմիմիմ    
սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովսաչքերովսաչքերովսաչքերովս    եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով»»»» ( ( ( (ՅոբՅոբՅոբՅոբ 19.25 19.25 19.25 19.25----27):27):27):27):    

ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ԳրայինԳրայինԳրայինԳրային    այսայսայսայս    վկայութեանվկայութեանվկայութեանվկայութեան    մէջմէջմէջմէջ    ունինքունինքունինքունինք    երեքերեքերեքերեք    նշումներնշումներնշումներնշումներ, , , , 
որոնքորոնքորոնքորոնք    անառարկելիանառարկելիանառարկելիանառարկելի    ուուուու    անհերքելիանհերքելիանհերքելիանհերքելի    կերպովկերպովկերպովկերպով    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տանտանտանտան, , , , թէթէթէթէ    
նոյննոյննոյննոյն    մերմերմերմեր    մարմիններովմարմիններովմարմիններովմարմիններով    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    պպպպիտիիտիիտիիտի    առնենքառնենքառնենքառնենք....----    

աաաա) ) ) ) ««««ԱյսԱյսԱյսԱյս    մարմինովսմարմինովսմարմինովսմարմինովս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ»:»:»:»:    ՅոբՅոբՅոբՅոբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ, , , , 
թէթէթէթէ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    որովորովորովորով    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ` ` ` ` ատիկաատիկաատիկաատիկա    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    
մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    պիտիպիտիպիտիպիտի    չըլլայչըլլայչըլլայչըլլայ, , , , այլայլայլայլ` ` ` ` իրիրիրիր    սեփականսեփականսեփականսեփական    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը: : : : ԱյստեղԱյստեղԱյստեղԱյստեղ    
բացայայտուածբացայայտուածբացայայտուածբացայայտուած    ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը    այնայնայնայն    էէէէ, , , , որորորոր    իւրաքանչիւրիւրաքանչիւրիւրաքանչիւրիւրաքանչիւր    
հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ունենայունենայունենայունենայ    իրիրիրիր    սեփականսեփականսեփականսեփական    մարմարմարմարմինըմինըմինըմինը` ` ` ` որորորոր    երկրիերկրիերկրիերկրի    
վրայվրայվրայվրայ    իրիրիրիր    ունեցածունեցածունեցածունեցած    մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    փառաւորուածփառաւորուածփառաւորուածփառաւորուած    ձեւըձեւըձեւըձեւը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

բբբբ) ) ) ) ««««ԵսԵսԵսԵս    ինքսինքսինքսինքս    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ    զայնզայնզայնզայն»:»:»:»:    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    ՅոբՅոբՅոբՅոբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ « « « «եսեսեսես    ինքսինքսինքսինքս», », », », 
ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ    թէթէթէթէ    իիիի´́́́նքնքնքնք    անձնապէսանձնապէսանձնապէսանձնապէս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    
թէթէթէթէ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մըմըմըմը    զայնզայնզայնզայն    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ    իրիրիրիր    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ` ` ` ` իրիրիրիր    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն: : : : 
ՅարութեանՅարութեանՅարութեանՅարութեան    ժամանակժամանակժամանակժամանակ, , , , իւրիւրիւրիւրաքանչիւրաքանչիւրաքանչիւրաքանչիւր    անձանձանձանձ    ինքինքինքինք    անձնապէսանձնապէսանձնապէսանձնապէս    
ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    դիմացդիմացդիմացդիմաց    պիտիպիտիպիտիպիտի    կանգնիկանգնիկանգնիկանգնի, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մըմըմըմը    իրիրիրիր    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն::::    
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գգգգ) ) ) ) ««««ԻմԻմԻմԻմ    սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովսաչքերովսաչքերովսաչքերովս    եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով»:»:»:»:    ՅոբՅոբՅոբՅոբ    
իրիրիրիր    սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով, , , , այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` ինքինքինքինք    անձնապէսանձնապէսանձնապէսանձնապէս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    
պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ, , , , ««««եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով», », », », այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    իրիրիրիր    
մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն` ` ` ` ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    պիտիպիտիպիտիպիտի    տրուիտրուիտրուիտրուի    իրենիրենիրենիրեն    եւեւեւեւ    
ինքինքինքինք    իրենիրենիրենիրեն    տրուածտրուածտրուածտրուած    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    մարմինովմարմինովմարմինովմարմինով    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած: : : : 
ՅոբՅոբՅոբՅոբ    կըկըկըկը    բացայայտէբացայայտէբացայայտէբացայայտէ, , , , որորորոր    եթէեթէեթէեթէ    անձիանձիանձիանձի    մըմըմըմը    մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն` ` ` ` 
ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    առնէառնէառնէառնէ    ուուուու    տրուիտրուիտրուիտրուի    այդայդայդայդ    անձինանձինանձինանձին` ` ` ` անիկաանիկաանիկաանիկա    
ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    տեսածտեսածտեսածտեսած    կըկըկըկը    նկատուինկատուինկատուինկատուի, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    իրիրիրիր    
սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով::::    

ԱռաջինԱռաջինԱռաջինԱռաջին    ԿորնթացիներունԿորնթացիներունԿորնթացիներունԿորնթացիներուն 15 15 15 15----րդրդրդրդ    գլուխըգլուխըգլուխըգլուխը    ամբողջութեամբամբողջութեամբամբողջութեամբամբողջութեամբ    
կըկըկըկը    խօսիխօսիխօսիխօսի    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    մասինմասինմասինմասին` ` ` ` ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    մասինմասինմասինմասին, , , , մերմերմերմեր    
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    մասինմասինմասինմասին, , , , եւեւեւեւ    յարուցեալյարուցեալյարուցեալյարուցեալ    մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    մասինմասինմասինմասին: : : : ՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալ    
մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    մասինմասինմասինմասին    խօսելովխօսելովխօսելովխօսելով` ` ` ` առաքեալըառաքեալըառաքեալըառաքեալը    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԲայցԲայցԲայցԲայց    մէկըմէկըմէկըմէկը    կրնայկրնայկրնայկրնայ    
հարցնելհարցնելհարցնելհարցնել. . . . ““““Ի՞նչպէԻ՞նչպէԻ՞նչպէԻ՞նչպէսսսս    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առնենառնենառնենառնեն    մեռելներըմեռելներըմեռելներըմեռելները. . . . կամկամկամկամ    ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչպիպիպիպի----
սիսիսիսի    մարմինովմարմինովմարմինովմարմինով    պիտիպիտիպիտիպիտի    գանգանգանգան””””: : : : ԼսէԼսէԼսէԼսէ´, ´, ´, ´, անմիանմիանմիանմի´́́́տտտտ: : : : ՆախՆախՆախՆախ    երբերբերբերբ    սերմնասերմնասերմնասերմնա----
հատիկհատիկհատիկհատիկ    մըմըմըմը    ցանեսցանեսցանեսցանես` ` ` ` հատիկըհատիկըհատիկըհատիկը    չիչիչիչի    բուսնիրբուսնիրբուսնիրբուսնիր    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    չմեռնիչմեռնիչմեռնիչմեռնի: : : : ԵւԵւԵւԵւ    յետոյյետոյյետոյյետոյ, , , , 
սերմանածդսերմանածդսերմանածդսերմանածդ    պարզպարզպարզպարզ    հատիկհատիկհատիկհատիկ    մընմընմընմըն    էէէէ, , , , ցորենիցորենիցորենիցորենի    կամկամկամկամ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    սերմերուսերմերուսերմերուսերմերու, , , , 
եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    այնայնայնայն    հասկըհասկըհասկըհասկը    որորորոր    պիտիպիտիպիտիպիտի    ծլիծլիծլիծլի: : : : ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    այդայդայդայդ    հահահահատիկինտիկինտիկինտիկին    
մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    որորորոր    ինքինքինքինք    կըկըկըկը    կամենայկամենայկամենայկամենայ. . . . բայցբայցբայցբայց    սերմերէնսերմերէնսերմերէնսերմերէն    
իւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրին` ` ` ` իրենիրենիրենիրեն    յատուկյատուկյատուկյատուկ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    կուկուկուկու    տայտայտայտայ»»»»    ((((ԱԱԱԱ....ԿորնթաԿորնթաԿորնթաԿորնթա----
ցիսցիսցիսցիս 15.36 15.36 15.36 15.36----38):38):38):38):    

ԶարեհԶարեհԶարեհԶարեհ    ԱրքԱրքԱրքԱրք. . . . ԱզնաւորեանԱզնաւորեանԱզնաւորեանԱզնաւորեան    խօսելովխօսելովխօսելովխօսելով    տուեալտուեալտուեալտուեալ    հատուածինհատուածինհատուածինհատուածին    
մասինմասինմասինմասին` ` ` ` կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ԱռաքեալըԱռաքեալըԱռաքեալըԱռաքեալը    մերմերմերմեր    մեռածմեռածմեռածմեռած    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    կըկըկըկը    նմանցնէնմանցնէնմանցնէնմանցնէ    
սերմնահատիկինսերմնահատիկինսերմնահատիկինսերմնահատիկին: : : : ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    ցորենիցորենիցորենիցորենի    հատիկըհատիկըհատիկըհատիկը    հողինհողինհողինհողին    մէջմէջմէջմէջ    կըկըկըկը    
նետենքնետենքնետենքնետենք, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    ալալալալ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    մահուընէնմահուընէնմահուընէնմահուընէն    ետքետքետքետք    հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի: : : : ԵւԵւԵւԵւ    
ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    որորորոր    երբերբերբերբ    ժամանակըժամանակըժամանակըժամանակը    գայգայգայգայ, , , , ցորենահատիկըցորենահատիկըցորենահատիկըցորենահատիկը    կըկըկըկը    ծլիծլիծլիծլի, , , , եեեեււււ    յետոյյետոյյետոյյետոյ    
հասկհասկհասկհասկ    կըկըկըկը    կազմէկազմէկազմէկազմէ, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    ալալալալ, , , , երբերբերբերբ    որորորոր    ժամանակըժամանակըժամանակըժամանակը    գայգայգայգայ, , , , մերմերմերմեր    
մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    հողէնհողէնհողէնհողէն    դուրսդուրսդուրսդուրս    պիտիպիտիպիտիպիտի    գայգայգայգայ, , , , նորնորնորնոր    ծիլիծիլիծիլիծիլի    մըմըմըմը    պէսպէսպէսպէս: : : : ԵւԵւԵւԵւ    դարձեալդարձեալդարձեալդարձեալ, , , , 
ինչպինչպինչպինչպէսէսէսէս    որորորոր    սերմանուածսերմանուածսերմանուածսերմանուած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    եւեւեւեւ    նորնորնորնոր    հասկինհասկինհասկինհասկին    մէջմէջմէջմէջ    
կազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    տարբերտարբերտարբերտարբեր    մարմիններմարմիններմարմիններմարմիններ    չենչենչենչեն, , , , այլայլայլայլ    նոյննոյննոյննոյն    
մարմիննմարմիննմարմիննմարմինն    ենենենեն, , , , թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    անոնքանոնքանոնքանոնք    միեւնոյնմիեւնոյնմիեւնոյնմիեւնոյն    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    չենչենչենչեն, , , , այլայլայլայլ    
նորերընորերընորերընորերը    հինինհինինհինինհինին    փոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուած    ձեւնձեւնձեւնձեւն    ենենենեն, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    ալալալալ    մերմերմերմեր    
յարուցեալյարուցեալյարուցեալյարուցեալ    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    ներկայներկայներկայներկայ    մարմինէնմարմինէնմարմինէնմարմինէն    տարբերտարբերտարբերտարբեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    
չըլլանչըլլանչըլլանչըլլան,,,,    այլայլայլայլ    նոյննոյննոյննոյն    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , անորանորանորանոր    շարունակութիւնըշարունակութիւնըշարունակութիւնըշարունակութիւնը    
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ձեւովձեւովձեւովձեւով    մըմըմըմը, , , , բայցբայցբայցբայց    միաժամանակմիաժամանակմիաժամանակմիաժամանակ    տարբերտարբերտարբերտարբեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , նորոգուածնորոգուածնորոգուածնորոգուած, , , , 
փոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուած, , , , նոնոնոնո´́́́րրրր    կեանքկեանքկեանքկեանք    եւեւեւեւ    նոնոնոնո´́́́րրրր    գեղեցկութիւնգեղեցկութիւնգեղեցկութիւնգեղեցկութիւն    ստացածստացածստացածստացած, , , , 
նոնոնոնո´́́́րրրր    փառքփառքփառքփառք    եւեւեւեւ    նոնոնոնո´́́́րրրր    զօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնզօրութիւն    զգեցածզգեցածզգեցածզգեցած, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    առաքեալըառաքեալըառաքեալըառաքեալը    կըկըկըկը    
հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ, , , , թէթէթէթէ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    եղծանելեղծանելեղծանելեղծանելիիիի, , , , անարգանարգանարգանարգ, , , , տկարտկարտկարտկար    
եւեւեւեւ    շնչաւորշնչաւորշնչաւորշնչաւոր    մարմինմարմինմարմինմարմին    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ, , , , եւեւեւեւ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ    անեղծանեղծանեղծանեղծ, , , , փառափառափառափառա----
ւորւորւորւոր, , , , զօրաւորզօրաւորզօրաւորզօրաւոր    եւեւեւեւ    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    մարմինմարմինմարմինմարմին    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 15.42 15.42 15.42 15.42----
44):44):44):44):    

ԱռաքեալինԱռաքեալինԱռաքեալինԱռաքեալին    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    եւեւեւեւ    առաքեալինառաքեալինառաքեալինառաքեալին    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    վերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալվերաբերեալ    
ՍրբազանՍրբազանՍրբազանՍրբազան    ՀօրՀօրՀօրՀօր    տուածտուածտուածտուած    բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը    ճիշդճիշդճիշդճիշդ    ուուուու    կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ    
ձեւովձեւովձեւովձեւով    հասհասհասհասկցածկցածկցածկցած    ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու    համահամահամահամարրրր    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    մերմերմերմեր    մմմմտքինտքինտքինտքին    մէջմէջմէջմէջ    յստակյստակյստակյստակ    
ըլլայըլլայըլլայըլլայ    հետեւեալըհետեւեալըհետեւեալըհետեւեալը....----    

ՍերմանուածՍերմանուածՍերմանուածՍերմանուած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    եւեւեւեւ    նորնորնորնոր    հասկինհասկինհասկինհասկին    մէջմէջմէջմէջ    կազմաւորկազմաւորկազմաւորկազմաւոր----
ուածուածուածուած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    նոյննոյննոյննոյն    մարմիննմարմիննմարմիննմարմինն    ենենենեն, , , , թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    նոյննոյննոյննոյն    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    
չենչենչենչեն. . . . ճիշդճիշդճիշդճիշդ    նոյննոյննոյննոյն    ձեւովձեւովձեւովձեւով    ալալալալ, , , , թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ հողինհողինհողինհողին    մէջմէջմէջմէջ    դրուածդրուածդրուածդրուած    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    
մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    եւեւեւեւ    թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ հողէնհողէնհողէնհողէն    դուրսդուրսդուրսդուրս    գալիքգալիքգալիքգալիք    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները, , , , 
նոյննոյննոյննոյն    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    փոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուած    ձեւովձեւովձեւովձեւով::::    

ԲանալիԲանալիԲանալիԲանալի    բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը    հետեւեալնհետեւեալնհետեւեալնհետեւեալն    էէէէ....----    ՀողինՀողինՀողինՀողին    մէջմէջմէջմէջ    
սերմանուածսերմանուածսերմանուածսերմանուած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    եւեւեւեւ    հողէնհողէնհողէնհողէն    դուրսդուրսդուրսդուրս    եկածեկածեկածեկած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները, , , , 
իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    մարմինմարմինմարմինմարմին` ` ` ` անոնքանոնքանոնքանոնք    նոյնննոյնննոյնննոյնն    ենենենեն, , , , բայցբայցբայցբայց    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    հատիկհատիկհատիկհատիկ` ` ` ` անոնքանոնքանոնքանոնք    
տարբերտարբերտարբերտարբեր    ենենենեն    իրարմէիրարմէիրարմէիրարմէ, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    հասկինհասկինհասկինհասկին    մէջմէջմէջմէջ    կազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուած    
հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները, , , , այնայնայնայն    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    չենչենչենչեն    որորորոր    հողինհողինհողինհողին    մէջմէջմէջմէջ    սերմանուեցանսերմանուեցանսերմանուեցանսերմանուեցան, , , , 
թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    անոնցանոնցանոնցանոնց    շարունակութիւննշարունակութիւննշարունակութիւննշարունակութիւնն    ենենենեն, , , , անոնցանոնցանոնցանոնց    պտուղնպտուղնպտուղնպտուղն    ենենենեն, , , , անոնցանոնցանոնցանոնց    
արդիւնքնարդիւնքնարդիւնքնարդիւնքն    ենենենեն: : : : ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյն    ձեւովձեւովձեւովձեւով    ալալալալ, , , , յարուցեալյարուցեալյարուցեալյարուցեալ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    նոյննոյննոյննոյն    այնայնայնայն    խեղճխեղճխեղճխեղճ    
ուուուու    տկարտկարտկարտկար    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    պիտիպիտիպիտիպիտի    չըլլայչըլլայչըլլայչըլլայ    որորորոր    հողինհողինհողինհողին    մէջմէջմէջմէջ    դրուեցաւդրուեցաւդրուեցաւդրուեցաւ, , , , բայցբայցբայցբայց    
պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    նոյննոյննոյննոյն    մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    հզօհզօհզօհզօրրրր    ուուուու    անեղծանեղծանեղծանեղծ    ձեւըձեւըձեւըձեւը::::    

ԱյլԱյլԱյլԱյլ    խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով, , , , յարուցեալյարուցեալյարուցեալյարուցեալ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    նոյննոյննոյննոյն    մարմիմարմիմարմիմարմի----
նէննէննէննէն    բայցբայցբայցբայց    ոչոչոչոչ    նոյննոյննոյննոյն    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը, , , , ճիշդճիշդճիշդճիշդ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    հողինհողինհողինհողին    մէջմէջմէջմէջ    սերմանուածսերմանուածսերմանուածսերմանուած    
հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    նոյննոյննոյննոյն    հատիկներուհատիկներուհատիկներուհատիկներու    ընտանիքինընտանիքինընտանիքինընտանիքին    կըկըկըկը    պատկանինպատկանինպատկանինպատկանին, , , , 
բայցբայցբայցբայց    հասկինհասկինհասկինհասկին    մէջմէջմէջմէջ    կազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուած    հատիկներունհատիկներունհատիկներունհատիկներուն    հետհետհետհետ    նոյնընոյնընոյնընոյնը    չենչենչենչեն::::    

ԶարեհԶարեհԶարեհԶարեհ    ԱրքԱրքԱրքԱրք. . . . ԱզնաւորեանԱզնաւորեանԱզնաւորեանԱզնաւորեան    խխխխօսքըօսքըօսքըօսքը    շարունակելովշարունակելովշարունակելովշարունակելով    յարույարույարույարու----
թեանթեանթեանթեան    մասինմասինմասինմասին` ` ` ` կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՅարութեանՅարութեանՅարութեանՅարութեան    օրըօրըօրըօրը    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    պիտիպիտիպիտիպիտի    ներներներներ----
կայանանկայանանկայանանկայանան    որակականորակականորակականորակական    եւեւեւեւ    քանակականքանակականքանակականքանակական    որոշակիորոշակիորոշակիորոշակի    փոփոխուփոփոխուփոփոխուփոփոխու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ    մըմըմըմը, , , , այլայլայլայլ    խօսքով՝խօսքով՝խօսքով՝խօսքով՝    որոշակիորոշակիորոշակիորոշակի    կատարելութեամբկատարելութեամբկատարելութեամբկատարելութեամբ: : : : ՆերկայիսՆերկայիսՆերկայիսՆերկայիս    
մերմերմերմեր    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    կրնանկրնանկրնանկրնան    մաշածմաշածմաշածմաշած    կամկամկամկամ    վնասուածվնասուածվնասուածվնասուած    ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    
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հիւանդկախհիւանդկախհիւանդկախհիւանդկախ    կամկամկամկամ    խեղանդամխեղանդամխեղանդամխեղանդամ    ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    տարիքովտարիքովտարիքովտարիքով    փոքրփոքրփոքրփոքր    
կամկամկամկամ    մեծմեծմեծմեծ    ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    դէմքովդէմքովդէմքովդէմքով    գեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկ    կամկամկամկամ    նուազնուազնուազնուազ    գեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկ    
ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    միտքովմիտքովմիտքովմիտքով    տկարտկարտկարտկար    կամկամկամկամ    փայլունփայլունփայլունփայլուն    ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    
շնորհքներովշնորհքներովշնորհքներովշնորհքներով    եւեւեւեւ    կարողութիւններովկարողութիւններովկարողութիւններովկարողութիւններով    օժտուածօժտուածօժտուածօժտուած    կամկամկամկամ    անոնցմէանոնցմէանոնցմէանոնցմէ    
զրկուածզրկուածզրկուածզրկուած    ըլլալըլլալըլլալըլլալ: : : : ՅարութեանՅարութեանՅարութեանՅարութեան    օրըօրըօրըօրը    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , բոլորսբոլորսբոլորսբոլորս    ալալալալ    պիտիպիտիպիտիպիտի    
փոխակերպուինքփոխակերպուինքփոխակերպուինքփոխակերպուինք    եւեւեւեւ    մմմմերերերեր    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    պիտիպիտիպիտիպիտի    վերագտնենվերագտնենվերագտնենվերագտնեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    
սկզբնականսկզբնականսկզբնականսկզբնական    կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ, , , , փառաւորփառաւորփառաւորփառաւոր    ուուուու    գեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկ    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը, , , , երբերբերբերբ    
տակաւինտակաւինտակաւինտակաւին    մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը    չէրչէրչէրչէր    տիրածտիրածտիրածտիրած    մարդունմարդունմարդունմարդուն: : : : ԲոլորԲոլորԲոլորԲոլոր    մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը    պիտիպիտիպիտիպիտի    
յայտնուինյայտնուինյայտնուինյայտնուին    առաջինառաջինառաջինառաջին    մարդուն՝մարդուն՝մարդուն՝մարդուն՝    ԱդամինԱդամինԱդամինԱդամին    վիճակովվիճակովվիճակովվիճակով    եւեւեւեւ    տարիքովտարիքովտարիքովտարիքով, , , , 
երեսուներեսուներեսուներեսուն    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    բոլորբոլորբոլորբոլոր    եկեղեցիներունեկեղեցիներունեկեղեցիներունեկեղեցիներուն    աստուածաաստուածաաստուածաաստուածա----
բանութիւնըբանութիւնըբանութիւնըբանութիւնը    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ: : : : ՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալ    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան    
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    նմաննմաննմաննման    թափանցիկթափանցիկթափանցիկթափանցիկ, , , , այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան    
այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի    մարմիններմարմիններմարմիններմարմիններ, , , , որորորոր    կրնանկրնանկրնանկրնան    ոեւէոեւէոեւէոեւէ    տեղէտեղէտեղէտեղէ    թափանցելթափանցելթափանցելթափանցել, , , , անցնիլանցնիլանցնիլանցնիլ, , , , 
իրիրիրիր    թանձրութիւնըթանձրութիւնըթանձրութիւնըթանձրութիւնը    թօթափածթօթափածթօթափածթօթափած    նուրբնուրբնուրբնուրբ    եւեւեւեւ    թեթեւթեթեւթեթեւթեթեւ, , , , լուսափայլլուսափայլլուսափայլլուսափայլ, , , , 
արեգակիարեգակիարեգակիարեգակի´ ´ ´ ´ պէսպէսպէսպէս    պայծառպայծառպայծառպայծառ, , , , փայլակիփայլակիփայլակիփայլակի´ ´ ´ ´ պէսպէսպէսպէս    արագաշարժարագաշարժարագաշարժարագաշարժ: : : : ՀարկաւՀարկաւՀարկաւՀարկաւ    
ասիկաասիկաասիկաասիկա    կըկըկըկը    վերաբերիվերաբերիվերաբերիվերաբերի    արդարարդարարդարարդար    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    միայնմիայնմիայնմիայն: : : : ԻսկԻսկԻսկԻսկ    կորուստիկորուստիկորուստիկորուստի    
դատապարտուածներըդատապարտուածներըդատապարտուածներըդատապարտուածները, , , , թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    իրեիրեիրեիրե´́́́նքնքնքնք    եւսեւսեւսեւս    նոյննոյննոյննոյն    տարիքինտարիքինտարիքինտարիքին    եւեւեւեւ    
մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    կատարելութեանկատարելութեանկատարելութեանկատարելութեան    մէջմէջմէջմէջ    պիտիպիտիպիտիպիտի    գտնուինգտնուինգտնուինգտնուին, , , , իրենցիրենցիրենցիրենց    
ամբողջամբողջամբողջամբողջ    գիտակցութեամբգիտակցութեամբգիտակցութեամբգիտակցութեամբ    եւեւեւեւ    զօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , բայցբայցբայցբայց    
անոնքանոնքանոնքանոնք    պիտիպիտիպիտիպիտի    չունենանչունենանչունենանչունենան    արդարներունարդարներունարդարներունարդարներուն    մարմիններունմարմիններունմարմիններունմարմիններուն    գեղեցկուգեղեցկուգեղեցկուգեղեցկու----
թիւննթիւննթիւննթիւնն    ուուուու    թափանցիկութիւնըթափանցիկութիւնըթափանցիկութիւնըթափանցիկութիւնը, , , , նրբութիւնննրբութիւնննրբութիւնննրբութիւնն    ուուուու    թեթեւութիւնըթեթեւութիւնըթեթեւութիւնըթեթեւութիւնը, , , , 
թեթեւընթացթեթեւընթացթեթեւընթացթեթեւընթաց    շարժումնշարժումնշարժումնշարժումն    ուուուու    պայծառութիւնըպայծառութիւնըպայծառութիւնըպայծառութիւնը, , , , այլայլայլայլ    պիտիպիտիպիտիպիտի    մնանմնանմնանմնան    
թանձրթանձրթանձրթանձր    ուուուու    ծանրծանրծանրծանր    իրենցիրենցիրենցիրենց    մեղքերունմեղքերունմեղքերունմեղքերուն    պէսպէսպէսպէս, , , , եւեւեւեւ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան    տգեղտգեղտգեղտգեղ    ուուուու    
խաւարինխաւարինխաւարինխաւարին    իրենցիրենցիրենցիրենց    հոգեկանհոգեկանհոգեկանհոգեկան    աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    մէջմէջմէջմէջ»:»:»:»:    

    
5) 5) 5) 5) Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:    
    
ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    խօսխօսխօսխօսելովելովելովելով    յարուցեալ մարմինինյարուցեալ մարմինինյարուցեալ մարմինինյարուցեալ մարմինին    մասինմասինմասինմասին` ` ` ` 

կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՄարմինըՄարմինըՄարմինըՄարմինը    հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    եղծանելիեղծանելիեղծանելիեղծանելի    վիճակովվիճակովվիճակովվիճակով, , , , եւեւեւեւ    յարույարույարույարու----
թիւնթիւնթիւնթիւն    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ` ` ` ` անեղծանեղծանեղծանեղծ. . . . հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    անարգանարգանարգանարգ, , , , եւեւեւեւ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առառառառ----
նէնէնէնէ` ` ` ` փառաւորփառաւորփառաւորփառաւոր. . . . հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    տկարտկարտկարտկար, , , , եւեւեւեւ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ    զօրազօրազօրազօրա----
ւորւորւորւոր. . . . հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    շնչաւորշնչաւորշնչաւորշնչաւոր    մարմինմարմինմարմինմարմին, , , , եւեւեւեւ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ    
իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    մարմինմարմինմարմինմարմին»»»»    ((((Ա.Կորնթացիս 15.42Ա.Կորնթացիս 15.42Ա.Կորնթացիս 15.42Ա.Կորնթացիս 15.42----44): 44): 44): 44):     
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Առաքեալին խօսքին համաձայն, յարուցեալ մարմինը պիԱռաքեալին խօսքին համաձայն, յարուցեալ մարմինը պիԱռաքեալին խօսքին համաձայն, յարուցեալ մարմինը պիԱռաքեալին խօսքին համաձայն, յարուցեալ մարմինը պի----
տի ըլլայ անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր: Առանձնատի ըլլայ անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր: Առանձնատի ըլլայ անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր: Առանձնատի ըլլայ անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր: Առանձնաբար բար բար բար 
խօսինք իւրաքանչիւրին մասին.խօսինք իւրաքանչիւրին մասին.խօսինք իւրաքանչիւրին մասին.խօսինք իւրաքանչիւրին մասին.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ԱնեղծԱնեղծԱնեղծԱնեղծ»: »: »: »: Եղծանելի բառը կը գործածենք բանի մը Եղծանելի բառը կը գործածենք բանի մը Եղծանելի բառը կը գործածենք բանի մը Եղծանելի բառը կը գործածենք բանի մը 
համար որ կը փտի, կը փճհամար որ կը փտի, կը փճհամար որ կը փտի, կը փճհամար որ կը փտի, կը փճանայ, կը նեխի, կ'ապականի, կը անայ, կը նեխի, կ'ապականի, կը անայ, կը նեխի, կ'ապականի, կը անայ, կը նեխի, կ'ապականի, կը 
քայքայուի, կը մեռնի: Ներկայ մեր մարմինները ենթակայ են այս քայքայուի, կը մեռնի: Ներկայ մեր մարմինները ենթակայ են այս քայքայուի, կը մեռնի: Ներկայ մեր մարմինները ենթակայ են այս քայքայուի, կը մեռնի: Ներկայ մեր մարմինները ենթակայ են այս 
բոլորին: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ անեղծ, բոլորին: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ անեղծ, բոլորին: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ անեղծ, բոլորին: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ անեղծ, 
այսինքն` պիտի ըլլայ այնպիսի մարմին մը, որ փտութիւն, այսինքն` պիտի ըլլայ այնպիսի մարմին մը, որ փտութիւն, այսինքն` պիտի ըլլայ այնպիսի մարմին մը, որ փտութիւն, այսինքն` պիտի ըլլայ այնպիսի մարմին մը, որ փտութիւն, 
փճացում, նեխածութիւն, ապականութիւն, քայքայում ու մահ փճացում, նեխածութիւն, ապականութիւն, քայքայում ու մահ փճացում, նեխածութիւն, ապականութիւն, քայքայում ու մահ փճացում, նեխածութիւն, ապականութիւն, քայքայում ու մահ 
պիտի չճանչնպիտի չճանչնպիտի չճանչնպիտի չճանչնայ, այլ խօսքով` պիտի ըլլայ անմահ, յաւիտեայ, այլ խօսքով` պիտի ըլլայ անմահ, յաւիտեայ, այլ խօսքով` պիտի ըլլայ անմահ, յաւիտեայ, այլ խօսքով` պիտի ըլլայ անմահ, յաւիտե----
նական: Ուստի երբ առաքեալը կ'ըսէ. նական: Ուստի երբ առաքեալը կ'ըսէ. նական: Ուստի երբ առաքեալը կ'ըսէ. նական: Ուստի երբ առաքեալը կ'ըսէ. ««««ՄարմինըՄարմինըՄարմինըՄարմինը    հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    
եղծանելիեղծանելիեղծանելիեղծանելի    վիճակովվիճակովվիճակովվիճակով, , , , եւեւեւեւ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ` ` ` ` անեղծանեղծանեղծանեղծ»,»,»,»,    ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ` ` ` ` 
հողհողհողհող    կըկըկըկը    դրուիդրուիդրուիդրուի    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    մահկանացումահկանացումահկանացումահկանացու    մարմինմարմինմարմինմարմին, , , , եւեւեւեւ    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ    
իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    անմահանմահանմահանմահ    մարմինմարմինմարմինմարմին: : : : ԱյսԱյսԱյսԱյս    մասինմասինմասինմասին    առաքեալըառաքեալըառաքեալըառաքեալը    կկկկ’’’’ըըըըսէսէսէսէ. . . . ««««ՄերՄերՄերՄեր    այսայսայսայս    
եղծանելիեղծանելիեղծանելիեղծանելի    բնութիւնըբնութիւնըբնութիւնըբնութիւնը    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    անեղծանեղծանեղծանեղծ    բնութեանբնութեանբնութեանբնութեան    փոխուիփոխուիփոխուիփոխուի, , , , այսայսայսայս    
մահկանացումահկանացումահկանացումահկանացու    բնութիւնըբնութիւնըբնութիւնըբնութիւնը    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    անմահանմահանմահանմահ    բնութեանբնութեանբնութեանբնութեան    
փոխակերպուիփոխակերպուիփոխակերպուիփոխակերպուի»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 15.53): 15.53): 15.53): 15.53):    

բ) բ) բ) բ) ««««ՓառաւորՓառաւորՓառաւորՓառաւոր»: »: »: »: Ներկայ մեր մարմինները փառաւոր մարՆերկայ մեր մարմինները փառաւոր մարՆերկայ մեր մարմինները փառաւոր մարՆերկայ մեր մարմինները փառաւոր մար----
միններ չեն, որովհետեւ անոնք մեղքով կորսնցուցած են իրենց միններ չեն, որովհետեւ անոնք մեղքով կորսնցուցած են իրենց միններ չեն, որովհետեւ անոնք մեղքով կորսնցուցած են իրենց միններ չեն, որովհետեւ անոնք մեղքով կորսնցուցած են իրենց 
փառքը, իրփառքը, իրփառքը, իրփառքը, իրենց գեղեցկութիւնը, իրենց անարատութիւնն ու ենց գեղեցկութիւնը, իրենց անարատութիւնն ու ենց գեղեցկութիւնը, իրենց անարատութիւնն ու ենց գեղեցկութիւնը, իրենց անարատութիւնն ու 
անբծութիւնը: Մեղքը անարգանք մըն է մեր մարմիններուն անբծութիւնը: Մեղքը անարգանք մըն է մեր մարմիններուն անբծութիւնը: Մեղքը անարգանք մըն է մեր մարմիններուն անբծութիւնը: Մեղքը անարգանք մըն է մեր մարմիններուն 
համար: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ փառաւոր համար: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ փառաւոր համար: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ փառաւոր համար: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ փառաւոր 
մարմին, որովհետեւ ամբողջութեամբ զերծ պիտի ըլլայ մեղքի մարմին, որովհետեւ ամբողջութեամբ զերծ պիտի ըլլայ մեղքի մարմին, որովհետեւ ամբողջութեամբ զերծ պիտի ըլլայ մեղքի մարմին, որովհետեւ ամբողջութեամբ զերծ պիտի ըլլայ մեղքի 
ազդեցութենէն: Հոն ուր մեղք կայ` հոն ոչինչ կայ փառաւոր ու ազդեցութենէն: Հոն ուր մեղք կայ` հոն ոչինչ կայ փառաւոր ու ազդեցութենէն: Հոն ուր մեղք կայ` հոն ոչինչ կայ փառաւոր ու ազդեցութենէն: Հոն ուր մեղք կայ` հոն ոչինչ կայ փառաւոր ու 
գեղեցիկ. մինչդեռ հոն ուր մեղք չկայ` հոն ամէն ինչ փառաւոր ու գեղեցիկ. մինչդեռ հոն ուր մեղք չկայ` հոն ամէն ինչ փառաւոր ու գեղեցիկ. մինչդեռ հոն ուր մեղք չկայ` հոն ամէն ինչ փառաւոր ու գեղեցիկ. մինչդեռ հոն ուր մեղք չկայ` հոն ամէն ինչ փառաւոր ու 
գեղեցիկ է:գեղեցիկ է:գեղեցիկ է:գեղեցիկ է:    

Յարուցեալ մարմինները փառաւոր կը կոչուին նաեւ անոր Յարուցեալ մարմինները փառաւոր կը կոչուին նաեւ անոր Յարուցեալ մարմինները փառաւոր կը կոչուին նաեւ անոր Յարուցեալ մարմինները փառաւոր կը կոչուին նաեւ անոր 
համար, որ անոնք Քրիստոսի մարմինին նման փառահեղ ու համար, որ անոնք Քրիստոսի մարմինին նման փառահեղ ու համար, որ անոնք Քրիստոսի մարմինին նման փառահեղ ու համար, որ անոնք Քրիստոսի մարմինին նման փառահեղ ու 
լուսաճաճանչ պիտի ըլլան: Պօղոս առաքեալը կը հաստատէ, թէ լուսաճաճանչ պիտի ըլլան: Պօղոս առաքեալը կը հաստատէ, թէ լուսաճաճանչ պիտի ըլլան: Պօղոս առաքեալը կը հաստատէ, թէ լուսաճաճանչ պիտի ըլլան: Պօղոս առաքեալը կը հաստատէ, թէ 
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««մեր մահկանացու մարմիննմեր մահկանացու մարմիննմեր մահկանացու մարմիննմեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանաերը պիտի կերպարանաերը պիտի կերպարանաերը պիտի կերպարանա----
փոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէփոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէփոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէփոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ»»»» ( ( ( (Փիլիպպեցիս Փիլիպպեցիս Փիլիպպեցիս Փիլիպպեցիս 
3.21): 3.21): 3.21): 3.21): Իսկ Քրիստոսի փառաւոր մարմինին նման փառաւոր Իսկ Քրիստոսի փառաւոր մարմինին նման փառաւոր Իսկ Քրիստոսի փառաւոր մարմինին նման փառաւոր Իսկ Քրիստոսի փառաւոր մարմինին նման փառաւոր 
մարմին ունենալ, կը նշանակէ ունենալ այնպիսի մարմիններ մարմին ունենալ, կը նշանակէ ունենալ այնպիսի մարմիններ մարմին ունենալ, կը նշանակէ ունենալ այնպիսի մարմիններ մարմին ունենալ, կը նշանակէ ունենալ այնպիսի մարմիններ 
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որոնք լեցուն պիտի ըլլան Քրիստոսի փառքով եւ արտացոլաորոնք լեցուն պիտի ըլլան Քրիստոսի փառքով եւ արտացոլաորոնք լեցուն պիտի ըլլան Քրիստոսի փառքով եւ արտացոլաորոնք լեցուն պիտի ըլլան Քրիստոսի փառքով եւ արտացոլա----
ցնողներն ու ճառագայթողները պիտցնողներն ու ճառագայթողները պիտցնողներն ու ճառագայթողները պիտցնողներն ու ճառագայթողները պիտի ըլլան այդ փառքին:ի ըլլան այդ փառքին:ի ըլլան այդ փառքին:ի ըլլան այդ փառքին:    

գ) գ) գ) գ) ««««ԶօրաւորԶօրաւորԶօրաւորԶօրաւոր»: »: »: »: Ներկայ մեր մարմինները զօրաւոր չեն, Ներկայ մեր մարմինները զօրաւոր չեն, Ներկայ մեր մարմինները զօրաւոր չեն, Ներկայ մեր մարմինները զօրաւոր չեն, 
տոկուն չեն, դիմացկուն չեն, մնայուն չեն, յաւիտենական չեն: տոկուն չեն, դիմացկուն չեն, մնայուն չեն, յաւիտենական չեն: տոկուն չեն, դիմացկուն չեն, մնայուն չեն, յաւիտենական չեն: տոկուն չեն, դիմացկուն չեն, մնայուն չեն, յաւիտենական չեն: 
Մինչդեռ յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան զօրաւոր, տոՄինչդեռ յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան զօրաւոր, տոՄինչդեռ յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան զօրաւոր, տոՄինչդեռ յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան զօրաւոր, տո----
կուն, դիմացկուն, մնայուն եւ յաւիտենական: Ներկայ մեր կուն, դիմացկուն, մնայուն եւ յաւիտենական: Ներկայ մեր կուն, դիմացկուն, մնայուն եւ յաւիտենական: Ներկայ մեր կուն, դիմացկուն, մնայուն եւ յաւիտենական: Ներկայ մեր 
մարմինները ժամանակի ընթացքմարմինները ժամանակի ընթացքմարմինները ժամանակի ընթացքմարմինները ժամանակի ընթացքին ու ժամանակին հետ կը ին ու ժամանակին հետ կը ին ու ժամանակին հետ կը ին ու ժամանակին հետ կը 
տկարանան, կը մեռնին ու հողին կը յանձնուին, մինչդեռ յատկարանան, կը մեռնին ու հողին կը յանձնուին, մինչդեռ յատկարանան, կը մեռնին ու հողին կը յանձնուին, մինչդեռ յատկարանան, կը մեռնին ու հողին կը յանձնուին, մինչդեռ յա----
րուցեալ մարմինները ժամանակով պիտի չսահմանափակուին, րուցեալ մարմինները ժամանակով պիտի չսահմանափակուին, րուցեալ մարմինները ժամանակով պիտի չսահմանափակուին, րուցեալ մարմինները ժամանակով պիտի չսահմանափակուին, 
որովհետեւ անոնք յաւիտենական պիտի ըլլան:որովհետեւ անոնք յաւիտենական պիտի ըլլան:որովհետեւ անոնք յաւիտենական պիտի ըլլան:որովհետեւ անոնք յաւիտենական պիտի ըլլան:    

Յարուցեալ մարմինները զօրաւոր կը կոչուին նաեւ անոր Յարուցեալ մարմինները զօրաւոր կը կոչուին նաեւ անոր Յարուցեալ մարմինները զօրաւոր կը կոչուին նաեւ անոր Յարուցեալ մարմինները զօրաւոր կը կոչուին նաեւ անոր 
համար, որ անոնք Տիրոջ կամքը անթերի կերհամար, որ անոնք Տիրոջ կամքը անթերի կերհամար, որ անոնք Տիրոջ կամքը անթերի կերհամար, որ անոնք Տիրոջ կամքը անթերի կերպով կատարելու պով կատարելու պով կատարելու պով կատարելու 
զօրութիւնը պիտի ունենան: Զօրաւոր կը կոչուին, որովհետեւ զօրութիւնը պիտի ունենան: Զօրաւոր կը կոչուին, որովհետեւ զօրութիւնը պիտի ունենան: Զօրաւոր կը կոչուին, որովհետեւ զօրութիւնը պիտի ունենան: Զօրաւոր կը կոչուին, որովհետեւ 
տկարութիւն պիտի չճանչնան, պիտի չյոգնին, հանգիստի տկարութիւն պիտի չճանչնան, պիտի չյոգնին, հանգիստի տկարութիւն պիտի չճանչնան, պիտի չյոգնին, հանգիստի տկարութիւն պիտի չճանչնան, պիտի չյոգնին, հանգիստի 
կարիքը պիտի չզգան, պիտի չհիւանդանան:կարիքը պիտի չզգան, պիտի չհիւանդանան:կարիքը պիտի չզգան, պիտի չհիւանդանան:կարիքը պիտի չզգան, պիտի չհիւանդանան:    

դ) դ) դ) դ) ««««ՀոգեւորՀոգեւորՀոգեւորՀոգեւոր»: »: »: »: Ներկայ մեր մարմինները հոգեւոր Ներկայ մեր մարմինները հոգեւոր Ներկայ մեր մարմինները հոգեւոր Ներկայ մեր մարմինները հոգեւոր 
մարմիններ չեն, այլ` շնչաւոր մարմիններ: մարմիններ չեն, այլ` շնչաւոր մարմիններ: մարմիններ չեն, այլ` շնչաւոր մարմիններ: մարմիններ չեն, այլ` շնչաւոր մարմիններ: ««««Շնչաւոր մարմինՇնչաւոր մարմինՇնչաւոր մարմինՇնչաւոր մարմին» » » » 
կկկկը նշանակէ` մարմիններ որոնք շունչով կ'ապրին: Մինչդեռ ը նշանակէ` մարմիններ որոնք շունչով կ'ապրին: Մինչդեռ ը նշանակէ` մարմիններ որոնք շունչով կ'ապրին: Մինչդեռ ը նշանակէ` մարմիններ որոնք շունչով կ'ապրին: Մինչդեռ 
յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան հոգեւոր մարմիններ, յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան հոգեւոր մարմիններ, յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան հոգեւոր մարմիններ, յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան հոգեւոր մարմիններ, 
այսինքն` հոգիով ու հոգեպէս ապրող, որ կը նշանակէ` Տիրոջ այսինքն` հոգիով ու հոգեպէս ապրող, որ կը նշանակէ` Տիրոջ այսինքն` հոգիով ու հոգեպէս ապրող, որ կը նշանակէ` Տիրոջ այսինքն` հոգիով ու հոգեպէս ապրող, որ կը նշանակէ` Տիրոջ 
Հոգիով ապրող, գործող ու առաջնորդուող մարմիններ: Յիսուս Հոգիով ապրող, գործող ու առաջնորդուող մարմիններ: Յիսուս Հոգիով ապրող, գործող ու առաջնորդուող մարմիններ: Յիսուս Հոգիով ապրող, գործող ու առաջնորդուող մարմիններ: Յիսուս 
կ'ըսէ թէ մենք հրեշտակներու նման պիտի ըլլանքկ'ըսէ թէ մենք հրեշտակներու նման պիտի ըլլանքկ'ըսէ թէ մենք հրեշտակներու նման պիտի ըլլանքկ'ըսէ թէ մենք հրեշտակներու նման պիտի ըլլանք    յարութեան յարութեան յարութեան յարութեան 
ժամանակ (Մատթէոս 22.30): Հրեշտակները շունչ չեն առներ, ժամանակ (Մատթէոս 22.30): Հրեշտակները շունչ չեն առներ, ժամանակ (Մատթէոս 22.30): Հրեշտակները շունչ չեն առներ, ժամանակ (Մատթէոս 22.30): Հրեշտակները շունչ չեն առներ, 
շունչով չեն ապրիր. անոնք չնչաւոր չեն նկատուիր: Անոնք շունչով չեն ապրիր. անոնք չնչաւոր չեն նկատուիր: Անոնք շունչով չեն ապրիր. անոնք չնչաւոր չեն նկատուիր: Անոնք շունչով չեն ապրիր. անոնք չնչաւոր չեն նկատուիր: Անոնք 
հոգեւոր մարմիններ ունին: Եթէ մենք իրենց նման պիտի հոգեւոր մարմիններ ունին: Եթէ մենք իրենց նման պիտի հոգեւոր մարմիններ ունին: Եթէ մենք իրենց նման պիտի հոգեւոր մարմիններ ունին: Եթէ մենք իրենց նման պիտի 
ըլլանք` ինչպէս Տէրը կ'ըսէ, կը նշանակէ թէ մենք եւս առանց ըլլանք` ինչպէս Տէրը կ'ըսէ, կը նշանակէ թէ մենք եւս առանց ըլլանք` ինչպէս Տէրը կ'ըսէ, կը նշանակէ թէ մենք եւս առանց ըլլանք` ինչպէս Տէրը կ'ըսէ, կը նշանակէ թէ մենք եւս առանց 
շունչի ապրող հոգեւոր մարմիններ պշունչի ապրող հոգեւոր մարմիններ պշունչի ապրող հոգեւոր մարմիններ պշունչի ապրող հոգեւոր մարմիններ պիտի ունենանք:իտի ունենանք:իտի ունենանք:իտի ունենանք:    

Շնչաւոր մարմինները, ենթակայ են նիւթական սահմանաՇնչաւոր մարմինները, ենթակայ են նիւթական սահմանաՇնչաւոր մարմինները, ենթակայ են նիւթական սահմանաՇնչաւոր մարմինները, ենթակայ են նիւթական սահմանա----
փակութեանց, մինչդեռ յարուցեալ հոգեւոր մարմինները փակութեանց, մինչդեռ յարուցեալ հոգեւոր մարմինները փակութեանց, մինչդեռ յարուցեալ հոգեւոր մարմինները փակութեանց, մինչդեռ յարուցեալ հոգեւոր մարմինները 
ենթակայ պիտի չըլլան նիւթական սահմանափակութեանց: Մեր ենթակայ պիտի չըլլան նիւթական սահմանափակութեանց: Մեր ենթակայ պիտի չըլլան նիւթական սահմանափակութեանց: Մեր ենթակայ պիտի չըլլան նիւթական սահմանափակութեանց: Մեր 
յարուցեալ մարմինները Յիսուսի յարուցեալ մարմինին պէս յարուցեալ մարմինները Յիսուսի յարուցեալ մարմինին պէս յարուցեալ մարմինները Յիսուսի յարուցեալ մարմինին պէս յարուցեալ մարմինները Յիսուսի յարուցեալ մարմինին պէս 
պիտի ըլլան (Ա.Կորնթացիս 15.49): Իսկ Յիսուպիտի ըլլան (Ա.Կորնթացիս 15.49): Իսկ Յիսուպիտի ըլլան (Ա.Կորնթացիս 15.49): Իսկ Յիսուպիտի ըլլան (Ա.Կորնթացիս 15.49): Իսկ Յիսուսի յարուցեալ սի յարուցեալ սի յարուցեալ սի յարուցեալ 
մարմինը նիւթական սահմանափակութիւն չէր ճանչնար. ան մարմինը նիւթական սահմանափակութիւն չէր ճանչնար. ան մարմինը նիւթական սահմանափակութիւն չէր ճանչնար. ան մարմինը նիւթական սահմանափակութիւն չէր ճանչնար. ան 
կարող էր դուռն ու պատուհանը գոց սենեակ մը մտնել կարող էր դուռն ու պատուհանը գոց սենեակ մը մտնել կարող էր դուռն ու պատուհանը գոց սենեակ մը մտնել կարող էր դուռն ու պատուհանը գոց սենեակ մը մտնել 
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((((Յովհաննէս 21.26): Մեր ալ յարուցեալ մարմինները այդ կաՅովհաննէս 21.26): Մեր ալ յարուցեալ մարմինները այդ կաՅովհաննէս 21.26): Մեր ալ յարուցեալ մարմինները այդ կաՅովհաննէս 21.26): Մեր ալ յարուցեալ մարմինները այդ կա----
րողութիւնը պիտի ունենան: Անոնց դիմաց նիւթը պիտի րողութիւնը պիտի ունենան: Անոնց դիմաց նիւթը պիտի րողութիւնը պիտի ունենան: Անոնց դիմաց նիւթը պիտի րողութիւնը պիտի ունենան: Անոնց դիմաց նիւթը պիտի 
կորսնցնէ իր զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը:կորսնցնէ իր զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը:կորսնցնէ իր զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը:կորսնցնէ իր զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը:    

    
6)6)6)6)    Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ 

արքայութիւնը պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:արքայութիւնը պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:արքայութիւնը պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:արքայութիւնը պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:    
    
Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ յայտնուեցան ՄովՅիսուսի այլակերպութեան ժամանակ յայտնուեցան ՄովՅիսուսի այլակերպութեան ժամանակ յայտնուեցան ՄովՅիսուսի այլակերպութեան ժամանակ յայտնուեցան Մով----

սէս ու Եղիա մարգարէները: Յիսուսի հետ եղող առաքեալները սէս ու Եղիա մարգարէները: Յիսուսի հետ եղող առաքեալները սէս ու Եղիա մարգարէները: Յիսուսի հետ եղող առաքեալները սէս ու Եղիա մարգարէները: Յիսուսի հետ եղող առաքեալները 
ճանչցան զանոնք: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. ճանչցան զանոնք: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. ճանչցան զանոնք: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. ճանչցան զանոնք: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, լաւ է տ, լաւ է տ, լաւ է տ, լաւ է 
որ հոր հոր հոր հոս մնանք. երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը ոս մնանք. երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը ոս մնանք. երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը ոս մնանք. երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը 
Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարՄովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարՄովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարՄովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.33): Սարգիս Վրդ. Ղուկաս 9.33): Սարգիս Վրդ. Ղուկաս 9.33): Սարգիս Վրդ. Ղուկաս 9.33): Սարգիս Վրդ. 
Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէներուն ճանչցուիլը ցոյց կու տայ, թէ մարգարէներուն ճանչցուիլը ցոյց կու տայ, թէ մարգարէներուն ճանչցուիլը ցոյց կու տայ, թէ մարգարէներուն ճանչցուիլը ցոյց կու տայ, թէ ««««յարութեան յարութեան յարութեան յարութեան 
ժամանակ վերջինները պիտի ճանչնան առաջիններըժամանակ վերջինները պիտի ճանչնան առաջիններըժամանակ վերջինները պիտի ճանչնան առաջիններըժամանակ վերջինները պիտի ճանչնան առաջինները»:»:»:»:    
««««ՎերջիններըՎերջիններըՎերջիններըՎերջինները» » » » ըսելով կ'ակնարկէ առաքեալներուն եւ բոլոր ըսելով կ'ակնարկէ առաքեալներուն եւ բոլոր ըսելով կ'ակնարկէ առաքեալներուն եւ բոլոր ըսելով կ'ակնարկէ առաքեալներուն եւ բոլոր 
անոնց` որոնք հետագային անոնց քարոզութեամբ դարձի պիտի անոնց` որոնք հետագային անոնց քարոզութեամբ դարձի պիտի անոնց` որոնք հետագային անոնց քարոզութեամբ դարձի պիտի անոնց` որոնք հետագային անոնց քարոզութեամբ դարձի պիտի 
գային, իսկ գային, իսկ գային, իսկ գային, իսկ ««««առաջիններըառաջիններըառաջիններըառաջինները» » » » ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի 
մարգարէներուն ու բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, մարգարէներուն ու բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, մարգարէներուն ու բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, մարգարէներուն ու բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, 
Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը աՄովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը աՄովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը աՄովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը առաքեալներուն ռաքեալներուն ռաքեալներուն ռաքեալներուն 
կողմէ ցոյց կու տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ կողմէ ցոյց կու տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ կողմէ ցոյց կու տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ կողմէ ցոյց կու տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ 
պիտի ճանչնան իրար:պիտի ճանչնան իրար:պիտի ճանչնան իրար:պիտի ճանչնան իրար:    

Անցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, Անցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, Անցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, Անցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, 
թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի չճանչնան թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի չճանչնան թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի չճանչնան թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի չճանչնան 
իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստատող ոիրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստատող ոիրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստատող ոիրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստատող ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
համար ունինք Ահամար ունինք Ահամար ունինք Ահամար ունինք Աստուածաշունչին մէջ: Ընդհակառակը, ստուածաշունչին մէջ: Ընդհակառակը, ստուածաշունչին մէջ: Ընդհակառակը, ստուածաշունչին մէջ: Ընդհակառակը, 
Աստուածաշունչը տարբերԱստուածաշունչը տարբերԱստուածաշունչը տարբերԱստուածաշունչը տարբեր----տարբեր կերպերով ցոյց կու տայ թէ տարբեր կերպերով ցոյց կու տայ թէ տարբեր կերպերով ցոյց կու տայ թէ տարբեր կերպերով ցոյց կու տայ թէ 
մարդիկ պիտի ճանչնան իրար արքայութեան մէջ, եւ ոմարդիկ պիտի ճանչնան իրար արքայութեան մէջ, եւ ոմարդիկ պիտի ճանչնան իրար արքայութեան մէջ, եւ ոմարդիկ պիտի ճանչնան իրար արքայութեան մէջ, եւ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
արքայութեան մէջ, այլեւ` գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.արքայութեան մէջ, այլեւ` գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.արքայութեան մէջ, այլեւ` գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.արքայութեան մէջ, այլեւ` գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.----    

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

Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի հաւաՊօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի հաւաՊօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի հաւաՊօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի հաւատացտացտացտաց----
եալներուն` կ'ըսէ. եալներուն` կ'ըսէ. եալներուն` կ'ըսէ. եալներուն` կ'ըսէ. ««««ՄՄՄՄեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի դատաստաեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի դատաստաեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի դատաստաեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի դատաստա----
նին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դուք՝ իմ նին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դուք՝ իմ նին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դուք՝ իմ նին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դուք՝ իմ 
պարծանքսպարծանքսպարծանքսպարծանքս»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 1.13 1.13 1.13 1.13----14): 14): 14): 14): ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալինառաքեալինառաքեալինառաքեալին    այսայսայսայս    
խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    չի՞չի՞չի՞չի՞    տարտարտարտար    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    եւեւեւեւ    ԿորնթոսԿորնթոսԿորնթոսԿորնթոսիիիի    եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին    
հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները    երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէջմէջմէջմէջ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ճանչնանճանչնանճանչնանճանչնան    իրարիրարիրարիրար: : : : ԵթէԵթէԵթէԵթէ    
անոնքանոնքանոնքանոնք    պիտիպիտիպիտիպիտի    չճանչնանչճանչնանչճանչնանչճանչնան    իրարիրարիրարիրար` ` ` ` ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    պիտիպիտիպիտիպիտի    կարենանկարենանկարենանկարենան    
դատաստանինդատաստանինդատաստանինդատաստանին    օրըօրըօրըօրը    մէկըմէկըմէկըմէկը    միւսինմիւսինմիւսինմիւսին    պարծանքըպարծանքըպարծանքըպարծանքը    դառնալդառնալդառնալդառնալ: : : : ԴարձեալԴարձեալԴարձեալԴարձեալ, , , , 
երբերբերբերբ    ԿորնթոսիԿորնթոսիԿորնթոսիԿորնթոսի    հաւատացեալներունհաւատացեալներունհաւատացեալներունհաւատացեալներուն    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ, , , , թէթէթէթէ    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    կրնայկրնայկրնայկրնայ    զինքզինքզինքզինք    
իրենցմէիրենցմէիրենցմէիրենցմէ    բաժնելբաժնելբաժնելբաժնել    ««««ոոոո´́́́չչչչ    այսայսայսայս    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    մէջմէջմէջմէջ, , , , ոոոո´́́́չչչչ    ալալալալ    մահուանմահուանմահուանմահուան    մէջմէջմէջմէջ»»»»    
((((ԲԲԲԲ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 7.3),  7.3),  7.3),  7.3), ըսելըսելըսելըսել    չչչչ’’’’ո՞ւզերո՞ւզերո՞ւզերո՞ւզեր    արդեօքարդեօքարդեօքարդեօք    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    եւեւեւեւ    ԿորնթոսիԿորնթոսիԿորնթոսիԿորնթոսի    
հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները    միասնաբարմիասնաբարմիասնաբարմիասնաբար    ուուուու    միատեղմիատեղմիատեղմիատեղ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան    
երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէջմէջմէջմէջ. . . . տրամաբանութիւնտրամաբանութիւնտրամաբանութիւնտրամաբանութիւն    ունեցողունեցողունեցողունեցող    ո՞րո՞րո՞րո՞ր    մարդըմարդըմարդըմարդը    կկկկ’’’’ընդունիընդունիընդունիընդունի, , , , 
թէթէթէթէ    անոնքանոնքանոնքանոնք    երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէջմէջմէջմէջ    միասինմիասինմիասինմիասին    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան    առանցառանցառանցառանց    սակայնսակայնսակայնսակայն    
զիրարզիրարզիրարզիրար    ճանչնալուճանչնալուճանչնալուճանչնալու: : : : ԱռաքեԱռաքեԱռաքեԱռաքեալըալըալըալը    որորորոր    անոնցանոնցանոնցանոնց    հովիւըհովիւըհովիւըհովիւը    եղածեղածեղածեղած    էէէէ    երկրիերկրիերկրիերկրի    
վրայվրայվրայվրայ` ` ` ` ի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէսի՞նչպէս    անոնցմովանոնցմովանոնցմովանոնցմով    պիտիպիտիպիտիպիտի    ուրախանայուրախանայուրախանայուրախանայ    ուուուու    պարծենայպարծենայպարծենայպարծենայ, , , , եթէեթէեթէեթէ    
երբեքերբեքերբեքերբեք    զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    պիտիպիտիպիտիպիտի    չճանչնայչճանչնայչճանչնայչճանչնայ    եւեւեւեւ    անոնքանոնքանոնքանոնք    զինքզինքզինքզինք    պիտիպիտիպիտիպիտի    չճանչնանչճանչնանչճանչնանչճանչնան::::    

Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. ««««Ես Ես Ես Ես 
անոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայանոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայանոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայանոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայ»»»»    
((((Բ.Թագաւորաց 12.Բ.Թագաւորաց 12.Բ.Թագաւորաց 12.Բ.Թագաւորաց 12.23): 23): 23): 23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր որդիին Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր որդիին Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր որդիին Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր որդիին 
քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա: Դաւիթ նման բան պիտի ըսէ՞ր քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա: Դաւիթ նման բան պիտի ըսէ՞ր քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա: Դաւիթ նման բան պիտի ըսէ՞ր քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա: Դաւիթ նման բան պիտի ըսէ՞ր 
եթէ երբեք մահէն ետք պիտի չճանչնար իեթէ երբեք մահէն ետք պիտի չճանչնար իեթէ երբեք մահէն ետք պիտի չճանչնար իեթէ երբեք մահէն ետք պիտի չճանչնար իրրրր    որդին:որդին:որդին:որդին:    

Մարթա խօսելով իր եղբօր` Ղազարոսի մասին` ըսաւ. Մարթա խօսելով իր եղբօր` Ղազարոսի մասին` ըսաւ. Մարթա խօսելով իր եղբօր` Ղազարոսի մասին` ըսաւ. Մարթա խօսելով իր եղբօր` Ղազարոսի մասին` ըսաւ. 
««««Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, յարութեան Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, յարութեան Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, յարութեան Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, յարութեան 
ատենատենատենատեն»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11Յովհաննէս 11Յովհաննէս 11Յովհաննէս 11.24): .24): .24): .24): Մարթայի այս հաստատումը ցոյց չի՞ Մարթայի այս հաստատումը ցոյց չի՞ Մարթայի այս հաստատումը ցոյց չի՞ Մարթայի այս հաստատումը ցոյց չի՞ 
տար որ յարութեան ժամանակ, եղբայրներ ու քոյրեր պիտի տար որ յարութեան ժամանակ, եղբայրներ ու քոյրեր պիտի տար որ յարութեան ժամանակ, եղբայրներ ու քոյրեր պիտի տար որ յարութեան ժամանակ, եղբայրներ ու քոյրեր պիտի 
ճանչնան իրար, եւ ուստի նաեւ` բոլոր հարազատներն ու ճանչնան իրար, եւ ուստի նաեւ` բոլոր հարազատներն ու ճանչնան իրար, եւ ուստի նաեւ` բոլոր հարազատներն ու ճանչնան իրար, եւ ուստի նաեւ` բոլոր հարազատներն ու 
ազգականները:ազգականները:ազգականները:ազգականները:    

Յովհաննէս կ'ըսէ. Յովհաննէս կ'ըսէ. Յովհաննէս կ'ըսէ. Յովհաննէս կ'ըսէ. ««««Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք ՅիսուՏեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք ՅիսուՏեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք ՅիսուՏեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք Յիսու----
սի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան համասի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան համասի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան համասի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան համար ր ր ր 
չարաչար գլխատուած էինչարաչար գլխատուած էինչարաչար գլխատուած էինչարաչար գլխատուած էին»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 20.4): Յովհաննէս Յայտնութիւն 20.4): Յովհաննէս Յայտնութիւն 20.4): Յովհաննէս Յայտնութիւն 20.4): Յովհաննէս 
առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս գիտցաւ որ տուեալ առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս գիտցաւ որ տուեալ առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս գիտցաւ որ տուեալ առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս գիտցաւ որ տուեալ 
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մարդիկը մարդիկը մարդիկը մարդիկը ««««Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայուՅիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայուՅիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայուՅիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայու----
թեան համար չարաչար գլխատուածթեան համար չարաչար գլխատուածթեան համար չարաչար գլխատուածթեան համար չարաչար գլխատուած»»»»    մարդիկ էին, եթէ երբեք մարդիկ էին, եթէ երբեք մարդիկ էին, եթէ երբեք մարդիկ էին, եթէ երբեք 
երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:    

Երբ ՍաւԵրբ ՍաւԵրբ ՍաւԵրբ Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել տուաւ ուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել տուաւ ուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել տուաւ ուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել տուաւ 
Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն պէս` Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն պէս` Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն պէս` Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն պէս` 
ճանչցաւ զայն ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):ճանչցաւ զայն ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):ճանչցաւ զայն ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):ճանչցաւ զայն ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):    

Տակաւին, կրնա՞նք ըսել թէ մարգարէներն ու առաքեալները Տակաւին, կրնա՞նք ըսել թէ մարգարէներն ու առաքեալները Տակաւին, կրնա՞նք ըսել թէ մարգարէներն ու առաքեալները Տակաւին, կրնա՞նք ըսել թէ մարգարէներն ու առաքեալները 
պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն խակ պէտք է ըլլալ պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն խակ պէտք է ըլլալ պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն խակ պէտք է ըլլալ պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն խակ պէտք է ըլլալ 
մտածեմտածեմտածեմտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս առաքեալները երկինքի լու համար որ Պետրոս ու Պօղոս առաքեալները երկինքի լու համար որ Պետրոս ու Պօղոս առաքեալները երկինքի լու համար որ Պետրոս ու Պօղոս առաքեալները երկինքի 
մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար ու հետագային ալ պիտի չճանչմէջ այսօր չեն ճանչնար իրար ու հետագային ալ պիտի չճանչմէջ այսօր չեն ճանչնար իրար ու հետագային ալ պիտի չճանչմէջ այսօր չեն ճանչնար իրար ու հետագային ալ պիտի չճանչըըըը----
նան:նան:նան:նան:    

Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք միասԴուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք միասԴուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք միասԴուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք միաս----
նաբար երեւցան` չէինաբար երեւցան` չէինաբար երեւցան` չէինաբար երեւցան` չէի՞՞՞՞ն ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր գիտեր որ ն ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր գիտեր որ ն ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր գիտեր որ ն ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր գիտեր որ 
Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ ՄովԵղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ ՄովԵղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ ՄովԵղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ Մովսէս` Մովսէսն է:սէս` Մովսէսն է:սէս` Մովսէսն է:սէս` Մովսէսն է:    

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

Մենք գիտենք որ Քրիստոսի Եկեղեցին մէՄենք գիտենք որ Քրիստոսի Եկեղեցին մէՄենք գիտենք որ Քրիստոսի Եկեղեցին մէՄենք գիտենք որ Քրիստոսի Եկեղեցին մէ´́́́կ է, բայց գիտենք կ է, բայց գիտենք կ է, բայց գիտենք կ է, բայց գիտենք 
նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` ««««Յաղթական Յաղթական Յաղթական Յաղթական 
ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի» » » » եւեւեւեւ « « « «Զինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ Եկեղեցի»: «»: «»: «»: «Յաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական Եկեղեցի» » » » 
ըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք Քրիստոըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք Քրիստոըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք Քրիստոըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք Քրիստո----
սով յաղթած են մեղքի կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են սով յաղթած են մեղքի կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են սով յաղթած են մեղքի կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են սով յաղթած են մեղքի կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են 
այս աշխարհէն եւ այժմ Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան այս աշխարհէն եւ այժմ Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան այս աշխարհէն եւ այժմ Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան այս աշխարհէն եւ այժմ Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան 
մէջ կ'ապրին. իսկ մէջ կ'ապրին. իսկ մէջ կ'ապրին. իսկ մէջ կ'ապրին. իսկ ««««Զինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ Եկեղեցի» » » » ըսելով կըըսելով կըըսելով կըըսելով կը    
հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի 
վրայ են, եւ որոնք տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են վրայ են, եւ որոնք տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են վրայ են, եւ որոնք տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են վրայ են, եւ որոնք տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են 
ու կը պայքարին մեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան ու կը պայքարին մեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան ու կը պայքարին մեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան ու կը պայքարին մեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան 
է ըսել, թէ Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի է ըսել, թէ Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի է ըսել, թէ Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի է ըսել, թէ Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի 
ճանչնար իր երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասճանչնար իր երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասճանչնար իր երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասճանչնար իր երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասը` որ երկրի ը` որ երկրի ը` որ երկրի ը` որ երկրի 
վրայ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցիվրայ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցիվրայ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցիվրայ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցինննն    է: Եւ եթէ է: Եւ եթէ է: Եւ եթէ է: Եւ եթէ 
երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկրի երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկրի երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկրի երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկրի 
վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ անոնք վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ անոնք վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ անոնք վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ անոնք 
երկինքի մէջ պիտի չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ երկինքի մէջ պիտի չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ երկինքի մէջ պիտի չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ երկինքի մէջ պիտի չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ 
որ երկինքի հաւատացեալներոր երկինքի հաւատացեալներոր երկինքի հաւատացեալներոր երկինքի հաւատացեալները ճանչնան երկրի հաւատացեալը ճանչնան երկրի հաւատացեալը ճանչնան երկրի հաւատացեալը ճանչնան երկրի հաւատացեալ----
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ները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, եւ չճանչնան ները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, եւ չճանչնան ները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, եւ չճանչնան ները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, եւ չճանչնան 
զանոնք` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երկինք մեկնող զանոնք` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երկինք մեկնող զանոնք` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երկինք մեկնող զանոնք` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երկինք մեկնող 
հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինքի հաւահաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինքի հաւահաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինքի հաւահաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինքի հաւա----
տացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի հաւատացեալները տացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի հաւատացեալները տացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի հաւատացեալները տացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի հաւատացեալները 
անճանաչելի պիտի ըլլանճանաչելի պիտի ըլլանճանաչելի պիտի ըլլանճանաչելի պիտի ըլլան երկրէն երկինք մեկնող հաւատացան երկրէն երկինք մեկնող հաւատացան երկրէն երկինք մեկնող հաւատացան երկրէն երկինք մեկնող հաւատաց----
եալներուն համար, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, եալներուն համար, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, եալներուն համար, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, եալներուն համար, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, 
մէկ ու կատարեալ միութիւն մը չէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի մէկ ու կատարեալ միութիւն մը չէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի մէկ ու կատարեալ միութիւն մը չէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի մէկ ու կատարեալ միութիւն մը չէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի 
Եկեղեցին երկինքի մէջ մէԵկեղեցին երկինքի մէջ մէԵկեղեցին երկինքի մէջ մէԵկեղեցին երկինքի մէջ մէ´́́́կ նկատուիլ, կատարեալ մէկութիւն կ նկատուիլ, կատարեալ մէկութիւն կ նկատուիլ, կատարեալ մէկութիւն կ նկատուիլ, կատարեալ մէկութիւն 
մը ու միութիւն մը նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն մը ու միութիւն մը նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն մը ու միութիւն մը նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն մը ու միութիւն մը նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն 
ճանչնաճանչնաճանչնաճանչնար կամ պիտի չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:ր կամ պիտի չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:ր կամ պիտի չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:ր կամ պիտի չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:    

Որքա՜Որքա՜Որքա՜Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանչչչչնայիք իրար նայիք իրար նայիք իրար նայիք իրար 
երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ 
չգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած են թէ ոչ: Զաւակչգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած են թէ ոչ: Զաւակչգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած են թէ ոչ: Զաւակչգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած են թէ ոչ: Զաւակ----
ներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց ծնողները ներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց ծնողները ներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց ծնողները ներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց ծնողները 
երկինքերկինքերկինքերկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր սիրելիներու փրկուի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր սիրելիներու փրկուի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր սիրելիներու փրկուի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր սիրելիներու փրկու----
թեան համար եթէ երբեք մեզի համար անյստակ պիտի ըլլայ թէ թեան համար եթէ երբեք մեզի համար անյստակ պիտի ըլլայ թէ թեան համար եթէ երբեք մեզի համար անյստակ պիտի ըլլայ թէ թեան համար եթէ երբեք մեզի համար անյստակ պիտի ըլլայ թէ 
անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր ու կին որոնք երկա՜ր անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր ու կին որոնք երկա՜ր անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր ու կին որոնք երկա՜ր անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր ու կին որոնք երկա՜ր 
տարիներ աղօթած են իրարու հետ եւ իրարու համար, դժբախտ տարիներ աղօթած են իրարու հետ եւ իրարու համար, դժբախտ տարիներ աղօթած են իրարու հետ եւ իրարու համար, դժբախտ տարիներ աղօթած են իրարու հետ եւ իրարու համար, դժբախտ 
պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք չտեսնէին ու չճանչնայպիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք չտեսնէին ու չճանչնայպիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք չտեսնէին ու չճանչնայպիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք չտեսնէին ու չճանչնային իրար ին իրար ին իրար ին իրար 
Աստուծոյ արքայութեան մէջ: Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ Աստուծոյ արքայութեան մէջ: Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ Աստուծոյ արքայութեան մէջ: Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ Աստուծոյ արքայութեան մէջ: Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ 
երկրի վրայ ապրած ու միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու երկրի վրայ ապրած ու միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու երկրի վրայ ապրած ու միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու երկրի վրայ ապրած ու միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու 
պաշտած հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու պաշտած հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու պաշտած հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու պաշտած հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու 
հոն ալ միասնաբար ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:հոն ալ միասնաբար ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:հոն ալ միասնաբար ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:հոն ալ միասնաբար ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:    

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

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

    
7) 7) 7) 7) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.----    ««««Մէկը որուն մարմինը Մէկը որուն մարմինը Մէկը որուն մարմինը Մէկը որուն մարմինը 

ծովուն մէջ ինկեր էծովուն մէջ ինկեր էծովուն մէջ ինկեր էծովուն մէջ ինկեր է    եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու 
կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան 
ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի 
տայ, կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ տայ, կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ տայ, կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ տայ, կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ 
երբեք բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէներբեք բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէներբեք բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէներբեք բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն    
տարբեր մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած տարբեր մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած տարբեր մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած տարբեր մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած 
մարմինը` իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմինը` իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմինը` իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմինը` իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ 
մարմին մըմարմին մըմարմին մըմարմին մը»:»:»:»:    

    
Չորրորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ յստաՉորրորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ յստաՉորրորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ յստաՉորրորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ յստակօկօկօկօ----

րէն ցոյց տուինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ յարութեան րէն ցոյց տուինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ յարութեան րէն ցոյց տուինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ յարութեան րէն ցոյց տուինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ յարութեան 
ժամանակ պիտի ունենայ իր սեփական մարմինըժամանակ պիտի ունենայ իր սեփական մարմինըժամանակ պիտի ունենայ իր սեփական մարմինըժամանակ պիտի ունենայ իր սեփական մարմինը, , , , որ երկրի որ երկրի որ երկրի որ երկրի 
վրայ իր ունեցած մարմինին կերպարանափոխուած ձեւը պիտի վրայ իր ունեցած մարմինին կերպարանափոխուած ձեւը պիտի վրայ իր ունեցած մարմինին կերպարանափոխուած ձեւը պիտի վրայ իր ունեցած մարմինին կերպարանափոխուած ձեւը պիտի 
ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    

Յարութեան ժամանակ, Աստուած մեր մարմինէն բոլորոՅարութեան ժամանակ, Աստուած մեր մարմինէն բոլորոՅարութեան ժամանակ, Աստուած մեր մարմինէն բոլորոՅարութեան ժամանակ, Աստուած մեր մարմինէն բոլորո----
վին տարբեր մարմին մը պիտի չտայ մեզի, եւ մենք մեր վին տարբեր մարմին մը պիտի չտայ մեզի, եւ մենք մեր վին տարբեր մարմին մը պիտի չտայ մեզի, եւ մենք մեր վին տարբեր մարմին մը պիտի չտայ մեզի, եւ մենք մեր 
մարմինը չեղող մարմինով մը երկինք պիտի չմտնենք: Կարելի մարմինը չեղող մարմինով մը երկինք պիտի չմտնենք: Կարելի մարմինը չեղող մարմինով մը երկինք պիտի չմտնենք: Կարելի մարմինը չեղող մարմինով մը երկինք պիտի չմտնենք: Կարելի 
բան չէ որ Աստուած թոյլ տայ, որ մեր աբան չէ որ Աստուած թոյլ տայ, որ մեր աբան չէ որ Աստուած թոյլ տայ, որ մեր աբան չէ որ Աստուած թոյլ տայ, որ մեր այս մարմինները չարյս մարմինները չարյս մարմինները չարյս մարմինները չար----
չարուին իրեն համար, եւ սակայն յարութեան ժամանակ` ուրիշ չարուին իրեն համար, եւ սակայն յարութեան ժամանակ` ուրիշ չարուին իրեն համար, եւ սակայն յարութեան ժամանակ` ուրիշ չարուին իրեն համար, եւ սակայն յարութեան ժամանակ` ուրիշ 
մարմիններ երկինք մտնեն մեր անունով, եւ անոմարմիններ երկինք մտնեն մեր անունով, եւ անոմարմիններ երկինք մտնեն մեր անունով, եւ անոմարմիններ երկինք մտնեն մեր անունով, եւ անո´́́́նք մխիթարնք մխիթարնք մխիթարնք մխիթար----
ուին ու վարձատրուին:ուին ու վարձատրուին:ուին ու վարձատրուին:ուին ու վարձատրուին:    

Երրորդ անգամ ըլլալով յիշենք Յոբին նշանաւոր խօսքը. Երրորդ անգամ ըլլալով յիշենք Յոբին նշանաւոր խօսքը. Երրորդ անգամ ըլլալով յիշենք Յոբին նշանաւոր խօսքը. Երրորդ անգամ ըլլալով յիշենք Յոբին նշանաւոր խօսքը. 
««««ԳիտեմԳիտեմԳիտեմԳիտեմ    թէթէթէթէ    իմիմիմիմ    ՓրկիչսՓրկիչսՓրկիչսՓրկիչս    ողջողջողջողջ    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    իիիի    վերջոյվերջոյվերջոյվերջոյ    պիտիպիտիպիտիպիտի    յայտնուիյայտնուիյայտնուիյայտնուի    երկրիերկրիերկրիերկրի    
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վրայվրայվրայվրայ. . . . եւեւեւեւ    թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    ասկէասկէասկէասկէ    ետքետքետքետք    մորթսմորթսմորթսմորթս    ալալալալ    փտիփտիփտիփտի, , , , բայցբայցբայցբայց    դարձեալդարձեալդարձեալդարձեալ    այսայսայսայս    
մարմինովսմարմինովսմարմինովսմարմինովս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ: : : : ԵսԵսԵսԵս    ինքսինքսինքսինքս    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ    
զայնզայնզայնզայն, , , , իմիմիմիմ    սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովսաչքերովսաչքերովսաչքերովս    եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով»»»» ( ( ( (ՅոբՅոբՅոբՅոբ    
19.2519.2519.2519.25----27): 27): 27): 27): ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ԳրայինԳրայինԳրայինԳրային    այսայսայսայս    վկայութեանվկայութեանվկայութեանվկայութեան    մասինմասինմասինմասին    խօսածխօսածխօսածխօսած    
ժամանակժամանակժամանակժամանակ, , , , ըսինքըսինքըսինքըսինք, , , , թէթէթէթէ    անիկաանիկաանիկաանիկա    անհերքելիանհերքելիանհերքելիանհերքելի    կերպովկերպովկերպովկերպով    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , 
թէթէթէթէ    նոյննոյննոյննոյն    մերմերմերմեր    մարմիններովմարմիններովմարմիններովմարմիններով    յարութիւնյարութիւնյարութիւնյարութիւն    պիտիպիտիպիտիպիտի    առնենքառնենքառնենքառնենք::::    

ԵրբԵրբԵրբԵրբ    ՅոբՅոբՅոբՅոբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ`̀̀̀««««այսայսայսայս    մարմինովսմարմինովսմարմինովսմարմինովս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեստեստեստես----
նեմնեմնեմնեմ»,»,»,»,    ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ, , , , թէթէթէթէ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    որովորովորովորով    ինքինքինքինք    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    
տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ` ` ` ` ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    կամկամկամկամ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    կամկամկամկամ    տարբերտարբերտարբերտարբեր    
մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    պիտիպիտիպիտիպիտի    չըլլայչըլլայչըլլայչըլլայ, , , , այլայլայլայլ` ` ` ` իրիրիրիր    սեփականսեփականսեփականսեփական    մմմմարմինըարմինըարմինըարմինը: : : :     

ԵրբԵրբԵրբԵրբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ` ` ` ` ««««եսեսեսես    ինքսինքսինքսինքս    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնեմտեսնեմտեսնեմտեսնեմ    զայնզայնզայնզայն»,»,»,»,    ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ, , , , թէթէթէթէ    
իիիի´́́́նքնքնքնք    անձնապէսանձնապէսանձնապէսանձնապէս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    կամկամկամկամ    
տարբերտարբերտարբերտարբեր    մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    զայնզայնզայնզայն    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ    իրիրիրիր    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ` ` ` ` իրիրիրիր    
փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն::::    

ԵրբԵրբԵրբԵրբ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ` ` ` ` ««««իմիմիմիմ    սեփականսեփականսեփականսեփական    աչքերովսաչքերովսաչքերովսաչքերովս    եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    
աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով»,»,»,»,    ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ, , , , թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    աաաանձնապէսնձնապէսնձնապէսնձնապէս    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած    պիտիպիտիպիտիպիտի    
տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ, , , , ««««եւեւեւեւ    ոչոչոչոչ    թէթէթէթէ    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    աչքերովաչքերովաչքերովաչքերով», », », », այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    իրիրիրիր    
մարմինինմարմինինմարմինինմարմինին    փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն` ` ` ` ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    պիտիպիտիպիտիպիտի    տրուիտրուիտրուիտրուի    իրենիրենիրենիրեն    եւեւեւեւ    
ինքինքինքինք    իրենիրենիրենիրեն    տրուածտրուածտրուածտրուած    ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին    մարմինովմարմինովմարմինովմարմինով    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ    զԱստուածզԱստուածզԱստուածզԱստուած::::    

ՄտածումներսՄտածումներսՄտածումներսՄտածումներս    ամփոփեմամփոփեմամփոփեմամփոփեմ    քանիքանիքանիքանի    մըմըմըմը    կէտերուկէտերուկէտերուկէտերու    մէջմէջմէջմէջ....----    
աաաա) ) ) ) Հաւատացեալին տրուելիք մարմինՀաւատացեալին տրուելիք մարմինՀաւատացեալին տրուելիք մարմինՀաւատացեալին տրուելիք մարմինը չի կրնար ուրիշ ը չի կրնար ուրիշ ը չի կրնար ուրիշ ը չի կրնար ուրիշ 

կամ ուրիշին մարմինը ըլլալ, որովհետեւ Աստուած ուրիշ կամ կամ ուրիշին մարմինը ըլլալ, որովհետեւ Աստուած ուրիշ կամ կամ ուրիշին մարմինը ըլլալ, որովհետեւ Աստուած ուրիշ կամ կամ ուրիշին մարմինը ըլլալ, որովհետեւ Աստուած ուրիշ կամ 
ուրիշին մարմինը առնելով անոր պիտի չտայ: Աստուած անոր ուրիշին մարմինը առնելով անոր պիտի չտայ: Աստուած անոր ուրիշին մարմինը առնելով անոր պիտի չտայ: Աստուած անոր ուրիշին մարմինը առնելով անոր պիտի չտայ: Աստուած անոր 
պիտի շնորհէ մարմին մը որ իպիտի շնորհէ մարմին մը որ իպիտի շնորհէ մարմին մը որ իպիտի շնորհէ մարմին մը որ ի´́́́նք յարմար կը տեսնէ. այսինքն` նք յարմար կը տեսնէ. այսինքն` նք յարմար կը տեսնէ. այսինքն` նք յարմար կը տեսնէ. այսինքն` 
անոր մարմինը, եւ մարմինին արտաքին կերպարանքն ու ձեւը, անոր մարմինը, եւ մարմինին արտաքին կերպարանքն ու ձեւը, անոր մարմինը, եւ մարմինին արտաքին կերպարանքն ու ձեւը, անոր մարմինը, եւ մարմինին արտաքին կերպարանքն ու ձեւը, 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք պիտի որոնք պիտի որոնք պիտի որոնք պիտի որոշէ` իր ազատ կամքով, եւ այս շէ` իր ազատ կամքով, եւ այս շէ` իր ազատ կամքով, եւ այս շէ` իր ազատ կամքով, եւ այս 
իրողութիւնը բացայայտեց Պօղոս առաքեալ ինք երբ խօսելով իրողութիւնը բացայայտեց Պօղոս առաքեալ ինք երբ խօսելով իրողութիւնը բացայայտեց Պօղոս առաքեալ ինք երբ խօսելով իրողութիւնը բացայայտեց Պօղոս առաքեալ ինք երբ խօսելով 
սերմնահատիկին մասին` ըսաւ. սերմնահատիկին մասին` ըսաւ. սերմնահատիկին մասին` ըսաւ. սերմնահատիկին մասին` ըսաւ. ««««Աստուած այդ հատիկին մարԱստուած այդ հատիկին մարԱստուած այդ հատիկին մարԱստուած այդ հատիկին մար----
մին մը կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայմին մը կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայմին մը կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայմին մը կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս 
15.38):15.38):15.38):15.38):    

բ) Եթէ մարդկային մեր սահմանափակ տրամաբանուբ) Եթէ մարդկային մեր սահմանափակ տրամաբանուբ) Եթէ մարդկային մեր սահմանափակ տրամաբանուբ) Եթէ մարդկային մեր սահմանափակ տրամաբանու----
թեամբ պիտի մտածենքթեամբ պիտի մտածենքթեամբ պիտի մտածենքթեամբ պիտի մտածենք, , , , թէ կէտձուկերուն կողմէ, կամ առաջին թէ կէտձուկերուն կողմէ, կամ առաջին թէ կէտձուկերուն կողմէ, կամ առաջին թէ կէտձուկերուն կողմէ, կամ առաջին 
դարերուն առիւծներու եւ այլ վայրի գազաններու կողմէ դարերուն առիւծներու եւ այլ վայրի գազաններու կողմէ դարերուն առիւծներու եւ այլ վայրի գազաններու կողմէ դարերուն առիւծներու եւ այլ վայրի գազաններու կողմէ 
հաւատացեալներուն կերուած ոսկորներուն փոխարէն` ուրիշ հաւատացեալներուն կերուած ոսկորներուն փոխարէն` ուրիշ հաւատացեալներուն կերուած ոսկորներուն փոխարէն` ուրիշ հաւատացեալներուն կերուած ոսկորներուն փոխարէն` ուրիշ 
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ոսկորներ պիտի տրուին անոնց, եւ հետեւաբար` անոնք իրենց ոսկորներ պիտի տրուին անոնց, եւ հետեւաբար` անոնք իրենց ոսկորներ պիտի տրուին անոնց, եւ հետեւաբար` անոնք իրենց ոսկորներ պիտի տրուին անոնց, եւ հետեւաբար` անոնք իրենց 
նոյն ոսկորները պիտի չըլլան, կամ իրենց ինքնութիւնը կրող նոյն ոսկորները պիտի չըլլան, կամ իրենց ինքնութիւնը կրող նոյն ոսկորները պիտի չըլլան, կամ իրենց ինքնութիւնը կրող նոյն ոսկորները պիտի չըլլան, կամ իրենց ինքնութիւնը կրող 
ոսկորներ ոսկորներ ոսկորներ ոսկորներ պիտի չըլլան, այդ պարագային, ինչո՞ւ նոյնը չենք պիտի չըլլան, այդ պարագային, ինչո՞ւ նոյնը չենք պիտի չըլլան, այդ պարագային, ինչո՞ւ նոյնը չենք պիտի չըլլան, այդ պարագային, ինչո՞ւ նոյնը չենք 
մտածեր մարդուն մարմինին մասին նաեւ. գերեզման դրուած մտածեր մարդուն մարմինին մասին նաեւ. գերեզման դրուած մտածեր մարդուն մարմինին մասին նաեւ. գերեզման դրուած մտածեր մարդուն մարմինին մասին նաեւ. գերեզման դրուած 
մարդուն մարմինին մսեղէն բաժինը որդերուն կողմէ չ'ո՞ւտուիր. մարդուն մարմինին մսեղէն բաժինը որդերուն կողմէ չ'ո՞ւտուիր. մարդուն մարմինին մսեղէն բաժինը որդերուն կողմէ չ'ո՞ւտուիր. մարդուն մարմինին մսեղէն բաժինը որդերուն կողմէ չ'ո՞ւտուիր. 
անոր մարմինն ալ բոլորովին չ'ը՞սպառիր: Անշոանոր մարմինն ալ բոլորովին չ'ը՞սպառիր: Անշոանոր մարմինն ալ բոլորովին չ'ը՞սպառիր: Անշոանոր մարմինն ալ բոլորովին չ'ը՞սպառիր: Անշո´́́́ւշտ կը սպառի. ւշտ կը սպառի. ւշտ կը սպառի. ւշտ կը սպառի. 
բայց կրնա՞նք ըսելբայց կրնա՞նք ըսելբայց կրնա՞նք ըսելբայց կրնա՞նք ըսել    կամ կը համարձակի՞նք ըսել,կամ կը համարձակի՞նք ըսել,կամ կը համարձակի՞նք ըսել,կամ կը համարձակի՞նք ըսել,    թէ յարուցեալ թէ յարուցեալ թէ յարուցեալ թէ յարուցեալ 
մարդուն մարմինը` իր մարմինը պիտի չըլլայ, այլ` ուրիշ կամ մարդուն մարմինը` իր մարմինը պիտի չըլլայ, այլ` ուրիշ կամ մարդուն մարմինը` իր մարմինը պիտի չըլլայ, այլ` ուրիշ կամ մարդուն մարմինը` իր մարմինը պիտի չըլլայ, այլ` ուրիշ կամ 
տարբեր մարմին մը պիտի ըլլայ:տարբեր մարմին մը պիտի ըլլայ:տարբեր մարմին մը պիտի ըլլայ:տարբեր մարմին մը պիտի ըլլայ:    

գ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած գ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած գ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած գ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած ««««սերմերէնսերմերէնսերմերէնսերմերէն    
իւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրին` ` ` ` իրենիրենիրենիրեն    յատուկյատուկյատուկյատուկ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    կուկուկուկու    տայտայտայտայ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթաԿորնթաԿորնթաԿորնթա----
ցիսցիսցիսցիս 15.38):  15.38):  15.38):  15.38): ՈւշադրութիւնՈւշադրութիւնՈւշադրութիւնՈւշադրութիւն    դարձուցէքդարձուցէքդարձուցէքդարձուցէք « « « «իրենիրենիրենիրեն    յատուկյատուկյատուկյատուկ    մարմինմարմինմարմինմարմին» » » » 
բառերունբառերունբառերունբառերուն: : : : ԱյսԱյսԱյսԱյս    բառերըբառերըբառերըբառերը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    չե՞նչե՞նչե՞նչե՞ն    տարտարտարտար    կամկամկամկամ    ըսելըսելըսելըսել    չե՞նչե՞նչե՞նչե՞ն    ուզերուզերուզերուզեր, , , , թէթէթէթէ    
իւրաքանչիւրիւրաքանչիւրիւրաքանչիւրիւրաքանչիւր    անձանձանձանձ    իրենիրենիրենիրեն    յատուկյատուկյատուկյատուկ, , , , այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` իրիրիրիր    անձինանձինանձինանձին    յատուկյատուկյատուկյատուկ, , , , իրիրիրիր    
անձինանձինանձինանձին    պատշաճպատշաճպատշաճպատշաճ, , , , իրիրիրիր    անձինանձինանձինանձին    յարմարյարմարյարմարյարմար, , , , իրիրիրիր    անձինանձինանձինանձին    վերաբերողվերաբերողվերաբերողվերաբերող, , , , եւեւեւեւ    
իրիրիրիր    անձինանձինանձինանձին    ինքնութիւննինքնութիւննինքնութիւննինքնութիւնն    ուուուու    անձնաւորութիւնըանձնաւորութիւնըանձնաւորութիւնըանձնաւորութիւնը    արտայայտողարտայայտողարտայայտողարտայայտող    
մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ունենայունենայունենայունենայ: «: «: «: «ԻրենԻրենԻրենԻրեն    յայայայատուկտուկտուկտուկ    մարմինմարմինմարմինմարմին» » » » բառերըբառերըբառերըբառերը, , , , 
նաեւնաեւնաեւնաեւ, , , , կըկըկըկը    նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ` ` ` ` երկրիերկրիերկրիերկրի    վրայվրայվրայվրայ    իրիրիրիր    ապրածապրածապրածապրած    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    արդիւնքըարդիւնքըարդիւնքըարդիւնքը    
եղողեղողեղողեղող    յատուկյատուկյատուկյատուկ    մարմինմարմինմարմինմարմին    մըմըմըմը::::    

դդդդ))))    ՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալ    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    նոյննոյննոյննոյն    մերմերմերմեր    այսայսայսայս    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    
պիտիպիտիպիտիպիտի    չըլլանչըլլանչըլլանչըլլան, , , , այլայլայլայլ` ` ` ` անոնցանոնցանոնցանոնց    շարունակութիւնըշարունակութիւնըշարունակութիւնըշարունակութիւնը, , , , անոնցանոնցանոնցանոնց    նորոգուածնորոգուածնորոգուածնորոգուած    
եւեւեւեւ    կերպարանափոխուածկերպարանափոխուածկերպարանափոխուածկերպարանափոխուած    ձեւըձեւըձեւըձեւը. . . . անոնքանոնքանոնքանոնք    նոյննոյննոյննոյն    այսայսայսայս    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    
չենչենչենչեն    կրնարկրնարկրնարկրնար    ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ....    
««««ՄարմիննՄարմիննՄարմիննՄարմինն    ուուուու    արիւնըարիւնըարիւնըարիւնը    իրենցիրենցիրենցիրենց    ներկայներկայներկայներկայ    վիճակովվիճակովվիճակովվիճակով    չեչեչեչե´́́́նննն    կրնարկրնարկրնարկրնար    ԱսԱսԱսԱս----
տուծոյտուծոյտուծոյտուծոյ    արքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնը    ժառանգելժառանգելժառանգելժառանգել. . . . եղծանելինեղծանելինեղծանելինեղծանելին    չիչիչիչի    կրնարկրնարկրնարկրնար    անեղանեղանեղանեղ----
ծութիւնըծութիւնըծութիւնըծութիւնը    ժառանգելժառանգելժառանգելժառանգել»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 15.50):  15.50):  15.50):  15.50): ՀետեւաբարՀետեւաբարՀետեւաբարՀետեւաբար, , , , պէտքպէտքպէտքպէտք    
չէչէչէչէ    մտահոգութիւնըմտահոգութիւնըմտահոգութիւնըմտահոգութիւնը    ունենանքունենանքունենանքունենանք, , , , թէթէթէթէ    մերմերմերմեր    մամամամարմիններըրմիններըրմիններըրմինները    նոյնընոյնընոյնընոյնը    պիտիպիտիպիտիպիտի    
չըլլանչըլլանչըլլանչըլլան, , , , կամկամկամկամ    թէթէթէթէ    անոնքանոնքանոնքանոնք` ` ` ` ուրիշուրիշուրիշուրիշ    կամկամկամկամ    տարբերտարբերտարբերտարբեր    մարմիններմարմիններմարմիններմարմիններ    պիտիպիտիպիտիպիտի    
ըլլանըլլանըլլանըլլան: : : : ՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալՅարուցեալ    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    նոյննոյննոյննոյն    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    պիտիպիտիպիտիպիտի    չըլլայչըլլայչըլլայչըլլայ, , , , բայցբայցբայցբայց    
նոյննոյննոյննոյն    մարմինէնմարմինէնմարմինէնմարմինէն    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ: : : : Հողին մէջ դրուած ցորենաՀողին մէջ դրուած ցորենաՀողին մէջ դրուած ցորենաՀողին մէջ դրուած ցորենահահահահատիկտիկտիկտիկ----
ները արդեօք նո՞յնն են այն ցորենահատիկներուն հետ` որոնք ները արդեօք նո՞յնն են այն ցորենահատիկներուն հետ` որոնք ները արդեօք նո՞յնն են այն ցորենահատիկներուն հետ` որոնք ները արդեօք նո՞յնն են այն ցորենահատիկներուն հետ` որոնք 
իրենց հասկերուիրենց հասկերուիրենց հասկերուիրենց հասկերուն մէջ կը կազմաւորուին: Յստակ է թէ ոչ: ն մէջ կը կազմաւորուին: Յստակ է թէ ոչ: ն մէջ կը կազմաւորուին: Յստակ է թէ ոչ: ն մէջ կը կազմաւորուին: Յստակ է թէ ոչ: 
Հասկին մէջ կազմաւորուած ցորենահատիկները` հողին մէջ Հասկին մէջ կազմաւորուած ցորենահատիկները` հողին մէջ Հասկին մէջ կազմաւորուած ցորենահատիկները` հողին մէջ Հասկին մէջ կազմաւորուած ցորենահատիկները` հողին մէջ 
սերմանուած ցորենահատիկներուն հետ նոյնը չեն. իբրեւ սերմանուած ցորենահատիկներուն հետ նոյնը չեն. իբրեւ սերմանուած ցորենահատիկներուն հետ նոյնը չեն. իբրեւ սերմանուած ցորենահատիկներուն հետ նոյնը չեն. իբրեւ 
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հատիկներ սակայն նոյնը չեն, բայց իբրեւ մարմին` նոյնն են: Այս հատիկներ սակայն նոյնը չեն, բայց իբրեւ մարմին` նոյնն են: Այս հատիկներ սակայն նոյնը չեն, բայց իբրեւ մարմին` նոյնն են: Այս հատիկներ սակայն նոյնը չեն, բայց իբրեւ մարմին` նոյնն են: Այս 
մասին Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ'ըսէ. մասին Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ'ըսէ. մասին Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ'ըսէ. մասին Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ'ըսէ. ««««ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    որորորոր    սերմանսերմանսերմանսերման----
ուաուաուաուածծծծ    հատիկըհատիկըհատիկըհատիկը    եւեւեւեւ    նորնորնորնոր    հասկինհասկինհասկինհասկին    մէջմէջմէջմէջ    կազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուածկազմաւորուած    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    
նոյննոյննոյննոյն    մարմիննմարմիննմարմիննմարմինն    ենենենեն, , , , թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    անոնքանոնքանոնքանոնք    միեւնոյնմիեւնոյնմիեւնոյնմիեւնոյն    հատիկներըհատիկներըհատիկներըհատիկները    չենչենչենչեն, , , , այլայլայլայլ    
նորերընորերընորերընորերը    հինինհինինհինինհինին    փոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուած    ձեւնձեւնձեւնձեւն    ենենենեն, , , , այնպէսայնպէսայնպէսայնպէս    ալալալալ    մերմերմերմեր    
յարուցեալյարուցեալյարուցեալյարուցեալ    մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները    ներկայներկայներկայներկայ    մարմինէնմարմինէնմարմինէնմարմինէն    տարբերտարբերտարբերտարբեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    
չըլլանչըլլանչըլլանչըլլան, , , , այլայլայլայլ    նոյննոյննոյննոյն    մարմինըմարմինըմարմինըմարմինը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , անորանորանորանոր    շարունակոշարունակոշարունակոշարունակութիւնըւթիւնըւթիւնըւթիւնը    
ձեւովձեւովձեւովձեւով    մըմըմըմը, , , , բայցբայցբայցբայց    միաժամանակմիաժամանակմիաժամանակմիաժամանակ    տարբերտարբերտարբերտարբեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , նորոգուածնորոգուածնորոգուածնորոգուած, , , , 
փոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուածփոխակերպուած, , , , նոնոնոնո´́́́րրրր    կեանքկեանքկեանքկեանք    եւեւեւեւ    նոնոնոնո´́́́րրրր    գեղեցկութիւնգեղեցկութիւնգեղեցկութիւնգեղեցկութիւն    ստացածստացածստացածստացած, , , , 
նոնոնոնո´́́́րրրր    փառքփառքփառքփառք    եւեւեւեւ    նոնոնոնո´́́́րրրր    զօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնզօրութիւն    զգեցածզգեցածզգեցածզգեցած»:»:»:»:    

ե) Կարեւոր է գիտնալ եւ միշտ յիշել, որ մարդուն ինքնուե) Կարեւոր է գիտնալ եւ միշտ յիշել, որ մարդուն ինքնուե) Կարեւոր է գիտնալ եւ միշտ յիշել, որ մարդուն ինքնուե) Կարեւոր է գիտնալ եւ միշտ յիշել, որ մարդուն ինքնու----
թիւնը կազմողը` անոր մարմինը չէ, այլ` անոր բնութիւթիւնը կազմողը` անոր մարմինը չէ, այլ` անոր բնութիւթիւնը կազմողը` անոր մարմինը չէ, այլ` անոր բնութիւթիւնը կազմողը` անոր մարմինը չէ, այլ` անոր բնութիւնն է, նն է, նն է, նն է, 
անոր անձնաւորութիւնն է, անոր էութիւնն է, անոր հոանոր անձնաւորութիւնն է, անոր էութիւնն է, անոր հոանոր անձնաւորութիւնն է, անոր էութիւնն է, անոր հոանոր անձնաւորութիւնն է, անոր էութիւնն է, անոր հոգեկան եւ գեկան եւ գեկան եւ գեկան եւ 
գիտակցական աշխարհն է, գիտակցական աշխարհն է, գիտակցական աշխարհն է, գիտակցական աշխարհն է, եեեեւ այս բոլորը, այսինքն` մարդուն ւ այս բոլորը, այսինքն` մարդուն ւ այս բոլորը, այսինքն` մարդուն ւ այս բոլորը, այսինքն` մարդուն 
ինքնութիւնը, բնութիւնը, անձնաւորութիւնը, էութիւնը, եւ ինքնութիւնը, բնութիւնը, անձնաւորութիւնը, էութիւնը, եւ ինքնութիւնը, բնութիւնը, անձնաւորութիւնը, էութիւնը, եւ ինքնութիւնը, բնութիւնը, անձնաւորութիւնը, էութիւնը, եւ 
հոգեկան ու գիտակցական աշխարհը, վերջ չեն գտներ հոգեկան ու գիտակցական աշխարհը, վերջ չեն գտներ հոգեկան ու գիտակցական աշխարհը, վերջ չեն գտներ հոգեկան ու գիտակցական աշխարհը, վերջ չեն գտներ 
մարմինին մահուամբ կամ մարմինին փճացումոմարմինին մահուամբ կամ մարմինին փճացումոմարմինին մահուամբ կամ մարմինին փճացումոմարմինին մահուամբ կամ մարմինին փճացումով: Յարութեան վ: Յարութեան վ: Յարութեան վ: Յարութեան 
ժամանակ իւրաքանչիւր անձ, թէժամանակ իւրաքանչիւր անձ, թէժամանակ իւրաքանչիւր անձ, թէժամանակ իւրաքանչիւր անձ, թէ´ ´ ´ ´ չար եւ թէչար եւ թէչար եւ թէչար եւ թէ´ ´ ´ ´ բարի, պիտի բարի, պիտի բարի, պիտի բարի, պիտի 
պահէ իր ինքնութիւնը, այլ խօսքով` յարութենէն ետք ամէն պահէ իր ինքնութիւնը, այլ խօսքով` յարութենէն ետք ամէն պահէ իր ինքնութիւնը, այլ խօսքով` յարութենէն ետք ամէն պահէ իր ինքնութիւնը, այլ խօսքով` յարութենէն ետք ամէն 
մարդ պիտի գիտնայ թէ ինք ոմարդ պիտի գիտնայ թէ ինք ոմարդ պիտի գիտնայ թէ ինք ոմարդ պիտի գիտնայ թէ ինք ո´́́́վ է եւ թէ ի՞նչպիսի կեանք մը վ է եւ թէ ի՞նչպիսի կեանք մը վ է եւ թէ ի՞նչպիսի կեանք մը վ է եւ թէ ի՞նչպիսի կեանք մը 
ապրած է երկրի վրայ եղած ժամանակ: Այս իրողութիւնը ապրած է երկրի վրայ եղած ժամանակ: Այս իրողութիւնը ապրած է երկրի վրայ եղած ժամանակ: Այս իրողութիւնը ապրած է երկրի վրայ եղած ժամանակ: Այս իրողութիւնը 
ինքնին բաւարար է համոզուելու թէ յարոինքնին բաւարար է համոզուելու թէ յարոինքնին բաւարար է համոզուելու թէ յարոինքնին բաւարար է համոզուելու թէ յարուցեալ մարդը` ուրիշին ւցեալ մարդը` ուրիշին ւցեալ մարդը` ուրիշին ւցեալ մարդը` ուրիշին 
մարմինը կամ ուրիշ մարմին մը պիտի չունենայ, այլ նոյն մարմինը կամ ուրիշ մարմին մը պիտի չունենայ, այլ նոյն մարմինը կամ ուրիշ մարմին մը պիտի չունենայ, այլ նոյն մարմինը կամ ուրիշ մարմին մը պիտի չունենայ, այլ նոյն 
մարմինը, բայց փոխակերպուած ձեւով:մարմինը, բայց փոխակերպուած ձեւով:մարմինը, բայց փոխակերպուած ձեւով:մարմինը, բայց փոխակերպուած ձեւով:    

Հետեւաբար, եթէ անձ մը կէտձուկի մը կամ առիւծի մը Հետեւաբար, եթէ անձ մը կէտձուկի մը կամ առիւծի մը Հետեւաբար, եթէ անձ մը կէտձուկի մը կամ առիւծի մը Հետեւաբար, եթէ անձ մը կէտձուկի մը կամ առիւծի մը 
կողմէ կերուած է, ճիշդ է որ իր մարմինն ու ոսկորները կը կողմէ կերուած է, ճիշդ է որ իր մարմինն ու ոսկորները կը կողմէ կերուած է, ճիշդ է որ իր մարմինն ու ոսկորները կը կողմէ կերուած է, ճիշդ է որ իր մարմինն ու ոսկորները կը 
փճանան, բայց իր ինքնութիւնը չի կորսուիր: Մենք գփճանան, բայց իր ինքնութիւնը չի կորսուիր: Մենք գփճանան, բայց իր ինքնութիւնը չի կորսուիր: Մենք գփճանան, բայց իր ինքնութիւնը չի կորսուիր: Մենք գիտենք որ իտենք որ իտենք որ իտենք որ 
Ամերիկայի մէջ, ինչպէս նաեւ Չինաստանի որոշ քաղաքներու Ամերիկայի մէջ, ինչպէս նաեւ Չինաստանի որոշ քաղաքներու Ամերիկայի մէջ, ինչպէս նաեւ Չինաստանի որոշ քաղաքներու Ամերիկայի մէջ, ինչպէս նաեւ Չինաստանի որոշ քաղաքներու 
եւ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, մարդիկ իրենց մեռելները եւ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, մարդիկ իրենց մեռելները եւ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, մարդիկ իրենց մեռելները եւ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, մարդիկ իրենց մեռելները 
այրելու եւ մոխիրի վերածելու սովորութիւնը ունին: Կրնա՞նք այրելու եւ մոխիրի վերածելու սովորութիւնը ունին: Կրնա՞նք այրելու եւ մոխիրի վերածելու սովորութիւնը ունին: Կրնա՞նք այրելու եւ մոխիրի վերածելու սովորութիւնը ունին: Կրնա՞նք 
այրած ու մոխիրի վերածուած մարդոց համար ըսել թէ անոնք այրած ու մոխիրի վերածուած մարդոց համար ըսել թէ անոնք այրած ու մոխիրի վերածուած մարդոց համար ըսել թէ անոնք այրած ու մոխիրի վերածուած մարդոց համար ըսել թէ անոնք 
ընդմիշտ կորսուեցան: Կրնա՞նք ընդմիշտ կորսուեցան: Կրնա՞նք ընդմիշտ կորսուեցան: Կրնա՞նք ընդմիշտ կորսուեցան: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց ինքնութիւնը ըսել թէ անոնց ինքնութիւնը ըսել թէ անոնց ինքնութիւնը ըսել թէ անոնց ինքնութիւնը 
բնաջնջուեցաւ: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց հոգեկան ու գիտակբնաջնջուեցաւ: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց հոգեկան ու գիտակբնաջնջուեցաւ: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց հոգեկան ու գիտակբնաջնջուեցաւ: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց հոգեկան ու գիտակցացացացա----
կան աշխարհը գոյութենէ զրկուեցան: կան աշխարհը գոյութենէ զրկուեցան: կան աշխարհը գոյութենէ զրկուեցան: կան աշխարհը գոյութենէ զրկուեցան:     
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Եթէ մէկը գործողութիւն կ'ընէ եւ իր մարմինին մէկ անդամը Եթէ մէկը գործողութիւն կ'ընէ եւ իր մարմինին մէկ անդամը Եթէ մէկը գործողութիւն կ'ընէ եւ իր մարմինին մէկ անդամը Եթէ մէկը գործողութիւն կ'ընէ եւ իր մարմինին մէկ անդամը 
կը վերցնէ, արդեօք կը կորսնցնէ՞ իր ինքնութիւնը: Կրնա՞յ մարկը վերցնէ, արդեօք կը կորսնցնէ՞ իր ինքնութիւնը: Կրնա՞յ մարկը վերցնէ, արդեօք կը կորսնցնէ՞ իր ինքնութիւնը: Կրնա՞յ մարկը վերցնէ, արդեօք կը կորսնցնէ՞ իր ինքնութիւնը: Կրնա՞յ մար----
մինի մը անդամին կորուստով` մմինի մը անդամին կորուստով` մմինի մը անդամին կորուստով` մմինի մը անդամին կորուստով` մարդուն ինքնութիւնը կորսուիլ: արդուն ինքնութիւնը կորսուիլ: արդուն ինքնութիւնը կորսուիլ: արդուն ինքնութիւնը կորսուիլ: 
Կամ եթէ մէկը իր մարմինին անդամներէն մին ուրիշին տայ, Կամ եթէ մէկը իր մարմինին անդամներէն մին ուրիշին տայ, Կամ եթէ մէկը իր մարմինին անդամներէն մին ուրիշին տայ, Կամ եթէ մէկը իր մարմինին անդամներէն մին ուրիշին տայ, 
արդեօք իր ինքնութի՞ւնն է որ անոր փոխանցած կ'ըլլայ:արդեօք իր ինքնութի՞ւնն է որ անոր փոխանցած կ'ըլլայ:արդեօք իր ինքնութի՞ւնն է որ անոր փոխանցած կ'ըլլայ:արդեօք իր ինքնութի՞ւնն է որ անոր փոխանցած կ'ըլլայ:    

Տակաւին, եթէ մէկը իր մարմինին մէկ անդամը կը վերցնէ Տակաւին, եթէ մէկը իր մարմինին մէկ անդամը կը վերցնէ Տակաւին, եթէ մէկը իր մարմինին մէկ անդամը կը վերցնէ Տակաւին, եթէ մէկը իր մարմինին մէկ անդամը կը վերցնէ 
կամ ուրիշին կամ ուրիշին կամ ուրիշին կամ ուրիշին կու կու կու կու տայ, արդեօք առանց այդ անդամի՞ն յարութիւն տայ, արդեօք առանց այդ անդամի՞ն յարութիւն տայ, արդեօք առանց այդ անդամի՞ն յարութիւն տայ, արդեօք առանց այդ անդամի՞ն յարութիւն 
պիտի առնէ. խեղապիտի առնէ. խեղապիտի առնէ. խեղապիտի առնէ. խեղանդամ կերպո՞վ երկինք պիտի մտնէ: Կամ նդամ կերպո՞վ երկինք պիտի մտնէ: Կամ նդամ կերպո՞վ երկինք պիտի մտնէ: Կամ նդամ կերպո՞վ երկինք պիտի մտնէ: Կամ 
անոնք որոնք ուրիշէն մարմինի անդամ մը կ'առնեն` կրնա՞նք անոնք որոնք ուրիշէն մարմինի անդամ մը կ'առնեն` կրնա՞նք անոնք որոնք ուրիշէն մարմինի անդամ մը կ'առնեն` կրնա՞նք անոնք որոնք ուրիշէն մարմինի անդամ մը կ'առնեն` կրնա՞նք 
ըսել թէ անոնք ուրիշի մը մարմինին մէկ անդամը պիտի ըսել թէ անոնք ուրիշի մը մարմինին մէկ անդամը պիտի ըսել թէ անոնք ուրիշի մը մարմինին մէկ անդամը պիտի ըսել թէ անոնք ուրիշի մը մարմինին մէկ անդամը պիտի 
ունենան իրենց յարուցեալ մարմիններուն մէջ:ունենան իրենց յարուցեալ մարմիններուն մէջ:ունենան իրենց յարուցեալ մարմիններուն մէջ:ունենան իրենց յարուցեալ մարմիններուն մէջ:    

Մէկ բան յստակ է, հետեւաբար, թէ մեր մարմիններն ու Մէկ բան յստակ է, հետեւաբար, թէ մեր մարմիններն ու Մէկ բան յստակ է, հետեւաբար, թէ մեր մարմիններն ու Մէկ բան յստակ է, հետեւաբար, թէ մեր մարմիններն ու 
ոսկորները, փճացած ըլլան թէ ոսկորները, փճացած ըլլան թէ ոսկորները, փճացած ըլլան թէ ոսկորները, փճացած ըլլան թէ ոչ, յարութիւն պիտի առնեն ու ոչ, յարութիւն պիտի առնեն ու ոչ, յարութիւն պիտի առնեն ու ոչ, յարութիւն պիտի առնեն ու 
պիտի պահեն իրենց ինքնութիւնը: Դժուարին գործ մը որ մարդ պիտի պահեն իրենց ինքնութիւնը: Դժուարին գործ մը որ մարդ պիտի պահեն իրենց ինքնութիւնը: Դժուարին գործ մը որ մարդ պիտի պահեն իրենց ինքնութիւնը: Դժուարին գործ մը որ մարդ 
արարածը պիտի ընէ` կրնանք ըսել եւ իրաւունք ունինք արարածը պիտի ընէ` կրնանք ըսել եւ իրաւունք ունինք արարածը պիտի ընէ` կրնանք ըսել եւ իրաւունք ունինք արարածը պիտի ընէ` կրնանք ըսել եւ իրաւունք ունինք 
հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով պիտի ընէ, պիտի հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով պիտի ընէ, պիտի հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով պիտի ընէ, պիտի հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով պիտի ընէ, պիտի 
կրնա՞յ ընել. բայց գործ մը որ ամենակարող Աստուածը ինք կրնա՞յ ընել. բայց գործ մը որ ամենակարող Աստուածը ինք կրնա՞յ ընել. բայց գործ մը որ ամենակարող Աստուածը ինք կրնա՞յ ընել. բայց գործ մը որ ամենակարող Աստուածը ինք 
պիտի ընէ` չեպիտի ընէ` չեպիտի ընէ` չեպիտի ընէ` չե´́́́նք կրնար, պէտք չէնք կրնար, պէտք չէնք կրնար, պէտք չէնք կրնար, պէտք չէ´, ´, ´, ´, եւ իրաւունք չունիեւ իրաւունք չունիեւ իրաւունք չունիեւ իրաւունք չունի´́́́նք նք նք նք 
մտածելու կամ հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով մտածելու կամ հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով մտածելու կամ հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով մտածելու կամ հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով 
պիտի ընէ, պիտի կրնա՞յ ընել: Մեռելները յարուցանելը` պիտի ընէ, պիտի կրնա՞յ ընել: Մեռելները յարուցանելը` պիտի ընէ, պիտի կրնա՞յ ընել: Մեռելները յարուցանելը` պիտի ընէ, պիտի կրնա՞յ ընել: Մեռելները յարուցանելը` 
ամենակարող Աստուծոյ գործն է: Կասկածիլ թէ ամենակարողն ամենակարող Աստուծոյ գործն է: Կասկածիլ թէ ամենակարողն ամենակարող Աստուծոյ գործն է: Կասկածիլ թէ ամենակարողն ամենակարող Աստուծոյ գործն է: Կասկածիլ թէ ամենակարողն 
Աստուած կրնայ իր գործը կատարել` մեզ անհաւատներու Աստուած կրնայ իր գործը կատարել` մեզ անհաւատներու Աստուած կրնայ իր գործը կատարել` մեզ անհաւատներու Աստուած կրնայ իր գործը կատարել` մեզ անհաւատներու 
շարքինշարքինշարքինշարքին    կը դասէ:կը դասէ:կը դասէ:կը դասէ:    

Աւարտեմ սուրբ հայրերէն չորս վկայակոչութիւններով.Աւարտեմ սուրբ հայրերէն չորս վկայակոչութիւններով.Աւարտեմ սուրբ հայրերէն չորս վկայակոչութիւններով.Աւարտեմ սուրբ հայրերէն չորս վկայակոչութիւններով.----    
ա) ա) ա) ա) ««««Իւրաքանչիւր սերմնահատիկ կը ծածկուի իր իսկ Իւրաքանչիւր սերմնահատիկ կը ծածկուի իր իսկ Իւրաքանչիւր սերմնահատիկ կը ծածկուի իր իսկ Իւրաքանչիւր սերմնահատիկ կը ծածկուի իր իսկ 

մարմինով: Եթէ ցորենահատիկ ցանես` գարի պիտի չհնձես: մարմինով: Եթէ ցորենահատիկ ցանես` գարի պիտի չհնձես: մարմինով: Եթէ ցորենահատիկ ցանես` գարի պիտի չհնձես: մարմինով: Եթէ ցորենահատիկ ցանես` գարի պիտի չհնձես: 
Եթէ այգի տնկես` թուզ պիտի չբերէ: Իւրաքանչիւրը կ'աճի իր Եթէ այգի տնկես` թուզ պիտի չբերէ: Իւրաքանչիւրը կ'աճի իր Եթէ այգի տնկես` թուզ պիտի չբերէ: Իւրաքանչիւրը կ'աճի իր Եթէ այգի տնկես` թուզ պիտի չբերէ: Իւրաքանչիւրը կ'աճի իր 
իսկ բնութեան համիսկ բնութեան համիսկ բնութեան համիսկ բնութեան համաձայն: Նոյնն է մարդուն մարմինին աձայն: Նոյնն է մարդուն մարմինին աձայն: Նոյնն է մարդուն մարմինին աձայն: Նոյնն է մարդուն մարմինին 
պարագան: Հողին մէջ դրուած մարմինն է որ հողէն դուրս պիտի պարագան: Հողին մէջ դրուած մարմինն է որ հողէն դուրս պիտի պարագան: Հողին մէջ դրուած մարմինն է որ հողէն դուրս պիտի պարագան: Հողին մէջ դրուած մարմինն է որ հողէն դուրս պիտի 
գայգայգայգայ»»»» ( ( ( (Աֆրահադ Պարսիկ, 4Աֆրահադ Պարսիկ, 4Աֆրահադ Պարսիկ, 4Աֆրահադ Պարսիկ, 4----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

բ) բ) բ) բ) ««««Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ իրենք քրիստոնեայ Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ իրենք քրիստոնեայ Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ իրենք քրիստոնեայ Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ իրենք քրիստոնեայ 
են,... եւ կ'ըսեն թէ կ'ընդունին մեռելներու մարմիններուն են,... եւ կ'ըսեն թէ կ'ընդունին մեռելներու մարմիններուն են,... եւ կ'ըսեն թէ կ'ընդունին մեռելներու մարմիններուն են,... եւ կ'ըսեն թէ կ'ընդունին մեռելներու մարմիններուն 
յարութիւնը եւ մեր Տիրոջ մարմինյարութիւնը եւ մեր Տիրոջ մարմինյարութիւնը եւ մեր Տիրոջ մարմինյարութիւնը եւ մեր Տիրոջ մարմինին յարութիւնը,... բայց ին յարութիւնը,... բայց ին յարութիւնը,... բայց ին յարութիւնը,... բայց 
միաժամանակ կ'ըսեն թէ միեւնոյն մարմինը չէ որ յարութիւն միաժամանակ կ'ըսեն թէ միեւնոյն մարմինը չէ որ յարութիւն միաժամանակ կ'ըսեն թէ միեւնոյն մարմինը չէ որ յարութիւն միաժամանակ կ'ըսեն թէ միեւնոյն մարմինը չէ որ յարութիւն 
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պիտի առնէ, այլ անոր տեղ Աստուած տարբեր մարմին պիտի պիտի առնէ, այլ անոր տեղ Աստուած տարբեր մարմին պիտի պիտի առնէ, այլ անոր տեղ Աստուած տարբեր մարմին պիտի պիտի առնէ, այլ անոր տեղ Աստուած տարբեր մարմին պիտի 
տայ իրենց, այս կարծիքը աւելի չար չէ՞ քան բոլոր միւս տայ իրենց, այս կարծիքը աւելի չար չէ՞ քան բոլոր միւս տայ իրենց, այս կարծիքը աւելի չար չէ՞ քան բոլոր միւս տայ իրենց, այս կարծիքը աւելի չար չէ՞ քան բոլոր միւս 
կարծիքներըկարծիքներըկարծիքներըկարծիքները»»»» ( ( ( (Եպիփանէս Սալամիսցի, 4Եպիփանէս Սալամիսցի, 4Եպիփանէս Սալամիսցի, 4Եպիփանէս Սալամիսցի, 4----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

գ) գ) գ) գ) ««««Աստուած` սքանչելի եւ աննկարաԱստուած` սքանչելի եւ աննկարաԱստուած` սքանչելի եւ աննկարաԱստուած` սքանչելի եւ աննկարագրելի Արհեստաւորը, գրելի Արհեստաւորը, գրելի Արհեստաւորը, գրելի Արհեստաւորը, 
սքանչելի եւ աննկարագրելի արագութեամբ պիտի վերականգնէ սքանչելի եւ աննկարագրելի արագութեամբ պիտի վերականգնէ սքանչելի եւ աննկարագրելի արագութեամբ պիտի վերականգնէ սքանչելի եւ աննկարագրելի արագութեամբ պիտի վերականգնէ 
մեր մարմինները իրենց բոլոր անդամներով, եւ իրեն համար մեր մարմինները իրենց բոլոր անդամներով, եւ իրեն համար մեր մարմինները իրենց բոլոր անդամներով, եւ իրեն համար մեր մարմինները իրենց բոլոր անդամներով, եւ իրեն համար 
տարբերութիւն չ'ըներ եթէ երբեք մեր մարմիններուն անդամտարբերութիւն չ'ըներ եթէ երբեք մեր մարմիններուն անդամտարբերութիւն չ'ըներ եթէ երբեք մեր մարմիններուն անդամտարբերութիւն չ'ըներ եթէ երբեք մեր մարմիններուն անդամ----
ները ամբողջութեամբ փոշի դարձած կամ անյայտացած ենները ամբողջութեամբ փոշի դարձած կամ անյայտացած ենները ամբողջութեամբ փոշի դարձած կամ անյայտացած ենները ամբողջութեամբ փոշի դարձած կամ անյայտացած են»»»»    
((((Օգոստինոս, 5Օգոստինոս, 5Օգոստինոս, 5Օգոստինոս, 5----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

դ) դ) դ) դ) ««««ԹԹԹԹող կործանի այն մտածումը, որուն համաձայն` ամեող կործանի այն մտածումը, որուն համաձայն` ամեող կործանի այն մտածումը, որուն համաձայն` ամեող կործանի այն մտածումը, որուն համաձայն` ամե----
նակարող Ստեղծիչը չի կրնար յարուցանել մեր մարմինները եւ նակարող Ստեղծիչը չի կրնար յարուցանել մեր մարմինները եւ նակարող Ստեղծիչը չի կրնար յարուցանել մեր մարմինները եւ նակարող Ստեղծիչը չի կրնար յարուցանել մեր մարմինները եւ 
զանոնք վերստին կեանքի բերել: Թող կործանի այն մտածումը, զանոնք վերստին կեանքի բերել: Թող կործանի այն մտածումը, զանոնք վերստին կեանքի բերել: Թող կործանի այն մտածումը, զանոնք վերստին կեանքի բերել: Թող կործանի այն մտածումը, 
որուն համաձայն` Տէրը չի կրնար քովորուն համաձայն` Տէրը չի կրնար քովորուն համաձայն` Տէրը չի կրնար քովորուն համաձայն` Տէրը չի կրնար քով----քովի բերել ու յարուցանել քովի բերել ու յարուցանել քովի բերել ու յարուցանել քովի բերել ու յարուցանել 
մարմինի այն անդամները` որոնք սպառած են վայմարմինի այն անդամները` որոնք սպառած են վայմարմինի այն անդամները` որոնք սպառած են վայմարմինի այն անդամները` որոնք սպառած են վայրի րի րի րի 
գազաններու կողմէ կամ կրակին կողմէ, կամ որոնք փոշի ու գազաններու կողմէ կամ կրակին կողմէ, կամ որոնք փոշի ու գազաններու կողմէ կամ կրակին կողմէ, կամ որոնք փոշի ու գազաններու կողմէ կամ կրակին կողմէ, կամ որոնք փոշի ու 
մոխիր դարձած են, կամ հեղուկի նման հալած կամ հալեցուած մոխիր դարձած են, կամ հեղուկի նման հալած կամ հալեցուած մոխիր դարձած են, կամ հեղուկի նման հալած կամ հալեցուած մոխիր դարձած են, կամ հեղուկի նման հալած կամ հալեցուած 
են, կամ անյայտացած ենեն, կամ անյայտացած ենեն, կամ անյայտացած ենեն, կամ անյայտացած են»»»» ( ( ( (Օգոստինոս, 5Օգոստինոս, 5Օգոստինոս, 5Օգոստինոս, 5----րդ դար):րդ դար):րդ դար):րդ դար):    

    
8) 8) 8) 8) Աստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին Աստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին Աստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին Աստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին 

կը խօսի:կը խօսի:կը խօսի:կը խօսի:    
    
Աստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարԱստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարԱստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարԱստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարութիւններու ութիւններու ութիւններու ութիւններու 

մասին.մասին.մասին.մասին.----    Առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն է, իսկ Առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն է, իսկ Առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն է, իսկ Առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն է, իսկ 
երկրորդ յարութիւնը` մարմնաւոր յարութիւնն է: Մարմնաւոր երկրորդ յարութիւնը` մարմնաւոր յարութիւնն է: Մարմնաւոր երկրորդ յարութիւնը` մարմնաւոր յարութիւնն է: Մարմնաւոր երկրորդ յարութիւնը` մարմնաւոր յարութիւնն է: Մարմնաւոր 
յարութիւնը հաստատող բազմաթիւ վկայակոչութիւններ արդէն յարութիւնը հաստատող բազմաթիւ վկայակոչութիւններ արդէն յարութիւնը հաստատող բազմաթիւ վկայակոչութիւններ արդէն յարութիւնը հաստատող բազմաթիւ վկայակոչութիւններ արդէն 
կատարեցինք, առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ: կատարեցինք, առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ: կատարեցինք, առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ: կատարեցինք, առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ: 
Հիմա գանք հոգեւոր յարութեան:Հիմա գանք հոգեւոր յարութեան:Հիմա գանք հոգեւոր յարութեան:Հիմա գանք հոգեւոր յարութեան:    

ՊարզուՊարզուՊարզուՊարզութեան համար ըսեմ, թէ հոգեւոր յարութիւնը ուրիշ թեան համար ըսեմ, թէ հոգեւոր յարութիւնը ուրիշ թեան համար ըսեմ, թէ հոգեւոր յարութիւնը ուրիշ թեան համար ըսեմ, թէ հոգեւոր յարութիւնը ուրիշ 
բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն ապաշխարութիւնը, այլ խօսքով` բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն ապաշխարութիւնը, այլ խօսքով` բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն ապաշխարութիւնը, այլ խօսքով` բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն ապաշխարութիւնը, այլ խօսքով` 
մեղքերէն հրաժարիլը ու Քրիստոսի յանձնուիլը: Անոնք որոնք մեղքերէն հրաժարիլը ու Քրիստոսի յանձնուիլը: Անոնք որոնք մեղքերէն հրաժարիլը ու Քրիստոսի յանձնուիլը: Անոնք որոնք մեղքերէն հրաժարիլը ու Քրիստոսի յանձնուիլը: Անոնք որոնք 
մեղքի մէջ կ'ապրին` հոգեւորապէս մեռած կը սեպուին, եւ մեղքի մէջ կ'ապրին` հոգեւորապէս մեռած կը սեպուին, եւ մեղքի մէջ կ'ապրին` հոգեւորապէս մեռած կը սեպուին, եւ մեղքի մէջ կ'ապրին` հոգեւորապէս մեռած կը սեպուին, եւ 
ասոնք են որ հոգեւոր յարութեան կարիքը ունին: Պօղոս ասոնք են որ հոգեւոր յարութեան կարիքը ունին: Պօղոս ասոնք են որ հոգեւոր յարութեան կարիքը ունին: Պօղոս ասոնք են որ հոգեւոր յարութեան կարիքը ունին: Պօղոս 
առաառաառաառաքեալ հոգեւորապէս մեռած կը կոչէ մեղքի կեանք ապրող քեալ հոգեւորապէս մեռած կը կոչէ մեղքի կեանք ապրող քեալ հոգեւորապէս մեռած կը կոչէ մեղքի կեանք ապրող քեալ հոգեւորապէս մեռած կը կոչէ մեղքի կեանք ապրող 
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մարդիկը.մարդիկը.մարդիկը.մարդիկը.    ««««Դուք հոգեւորապէԴուք հոգեւորապէԴուք հոգեւորապէԴուք հոգեւորապէսսսս    մեռած էիք ձեր մեղքերուն պատմեռած էիք ձեր մեղքերուն պատմեռած էիք ձեր մեղքերուն պատմեռած էիք ձեր մեղքերուն պատ----
ճառովճառովճառովճառով»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 2.13):Կողոսացիս 2.13):Կողոսացիս 2.13):Կողոսացիս 2.13):    

Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««մեռելմեռելմեռելմեռել» » » » կը կոչէ այն մարդը որ ականջ չի տար իր կը կոչէ այն մարդը որ ականջ չի տար իր կը կոչէ այն մարդը որ ականջ չի տար իր կը կոչէ այն մարդը որ ականջ չի տար իր 
ձայնին եւ չի փորձեր իր մեղքերէն հրաժարիլ. ձայնին եւ չի փորձեր իր մեղքերէն հրաժարիլ. ձայնին եւ չի փորձեր իր մեղքերէն հրաժարիլ. ձայնին եւ չի փորձեր իր մեղքերէն հրաժարիլ. ««««Ժամանակ կու Ժամանակ կու Ժամանակ կու Ժամանակ կու 
գայ եւ արդէն իսկ եկգայ եւ արդէն իսկ եկգայ եւ արդէն իսկ եկգայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին 
ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրինձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրինձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրինձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 5.25): Յովհաննէս 5.25): Յովհաննէս 5.25): Յովհաննէս 5.25): 
Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ, թէ հոս յիշուած Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ, թէ հոս յիշուած Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ, թէ հոս յիշուած Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ, թէ հոս յիշուած 
մեռելները հոգեւորապէս մեռած մարդիկն են. խօսք չկայ մեռելները հոգեւորապէս մեռած մարդիկն են. խօսք չկայ մեռելները հոգեւորապէս մեռած մարդիկն են. խօսք չկայ մեռելները հոգեւորապէս մեռած մարդիկն են. խօսք չկայ 
մարմնաւոր յարութեան մասին:մարմնաւոր յարութեան մասին:մարմնաւոր յարութեան մասին:մարմնաւոր յարութեան մասին:    

Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ ««««մեռելութիւնմեռելութիւնմեռելութիւնմեռելութիւն» » » » կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ մեղքի կեանք մեղքի կեանք մեղքի կեանք մեղքի կեանք 
ապրող մարդուն կեանքը. ապրող մարդուն կեանքը. ապրող մարդուն կեանքը. ապրող մարդուն կեանքը. ««««ԱրթնցիԱրթնցիԱրթնցիԱրթնցի´́́́ր, ո՜վ քնացած. դոր, ո՜վ քնացած. դոր, ո՜վ քնացած. դոր, ո՜վ քնացած. դո´́́́ւրս ւրս ւրս ւրս 
եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզեկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզեկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզեկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզ»»»» ( ( ( (ԵփեԵփեԵփեԵփե----
սացիս 5.14): Արթննալը եւ մեղքէն դուրս գալը` նոյնինքն հոգեսացիս 5.14): Արթննալը եւ մեղքէն դուրս գալը` նոյնինքն հոգեսացիս 5.14): Արթննալը եւ մեղքէն դուրս գալը` նոյնինքն հոգեսացիս 5.14): Արթննալը եւ մեղքէն դուրս գալը` նոյնինքն հոգե----
ւոր յարութիւնն է:ւոր յարութիւնն է:ւոր յարութիւնն է:ւոր յարութիւնն է:    

Առաքեալը կը հաստատէ թէ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Առաքեալը կը հաստատէ թէ ««««մեղքին վարձատրութիւնը մեղքին վարձատրութիւնը մեղքին վարձատրութիւնը մեղքին վարձատրութիւնը 
մահ էմահ էմահ էմահ է»»»» ( ( ( (ՀռոմայՀռոմայՀռոմայՀռոմայեցիս 6.23): Հոս եցիս 6.23): Հոս եցիս 6.23): Հոս եցիս 6.23): Հոս ««««մահմահմահմահ» » » » ըսելով առաջին հերթին ըսելով առաջին հերթին ըսելով առաջին հերթին ըսելով առաջին հերթին 
կ'ակնարկէ հոգեւոր մահուան:կ'ակնարկէ հոգեւոր մահուան:կ'ակնարկէ հոգեւոր մահուան:կ'ակնարկէ հոգեւոր մահուան:    

Յիսուս անառակ Որդիին առակին պատումին մէջ ցոյց Յիսուս անառակ Որդիին առակին պատումին մէջ ցոյց Յիսուս անառակ Որդիին առակին պատումին մէջ ցոյց Յիսուս անառակ Որդիին առակին պատումին մէջ ցոյց 
տուաւ, թէ Աստուծմէ հեռացողը` մեռած ու կորսուած կը նկատտուաւ, թէ Աստուծմէ հեռացողը` մեռած ու կորսուած կը նկատտուաւ, թէ Աստուծմէ հեռացողը` մեռած ու կորսուած կը նկատտուաւ, թէ Աստուծմէ հեռացողը` մեռած ու կորսուած կը նկատ----
ուի, եւ Աստուծոյ դառնալէ ետք միայն կրնայ կենդանանալ. ուի, եւ Աստուծոյ դառնալէ ետք միայն կրնայ կենդանանալ. ուի, եւ Աստուծոյ դառնալէ ետք միայն կրնայ կենդանանալ. ուի, եւ Աստուծոյ դառնալէ ետք միայն կրնայ կենդանանալ. ««««Իմ Իմ Իմ Իմ 
այս զաւաայս զաւաայս զաւաայս զաւակս մեռած էր` ողջնցաւկս մեռած էր` ողջնցաւկս մեռած էր` ողջնցաւկս մեռած էր` ողջնցաւ, , , , կորսուած կորսուած կորսուած կորսուած էէէէր` գտնուեցաւր` գտնուեցաւր` գտնուեցաւր` գտնուեցաւ»»»»    
((((Ղուկաս 15.24, 32):Ղուկաս 15.24, 32):Ղուկաս 15.24, 32):Ղուկաս 15.24, 32):    

Աստուած Ադամին ըսաւ որ եթէ բարիի ու չարի գիտուԱստուած Ադամին ըսաւ որ եթէ բարիի ու չարի գիտուԱստուած Ադամին ըսաւ որ եթէ բարիի ու չարի գիտուԱստուած Ադամին ըսաւ որ եթէ բարիի ու չարի գիտու----
թեան ծառէն ուտէ` պիտի մեռնի (Ծննդոց 2.17): Ադամ ու Եւա թեան ծառէն ուտէ` պիտի մեռնի (Ծննդոց 2.17): Ադամ ու Եւա թեան ծառէն ուտէ` պիտի մեռնի (Ծննդոց 2.17): Ադամ ու Եւա թեան ծառէն ուտէ` պիտի մեռնի (Ծննդոց 2.17): Ադամ ու Եւա 
կերան բայց չմեռան: Յստակ էկերան բայց չմեռան: Յստակ էկերան բայց չմեռան: Յստակ էկերան բայց չմեռան: Յստակ է,,,,    հետեւաբար, որ հետեւաբար, որ հետեւաբար, որ հետեւաբար, որ խօսքը հոգեւոր խօսքը հոգեւոր խօսքը հոգեւոր խօսքը հոգեւոր 
մահմահմահմահուան մասին էր: Երբ կերան ծառէն`ուան մասին էր: Երբ կերան ծառէն`ուան մասին էր: Երբ կերան ծառէն`ուան մասին էր: Երբ կերան ծառէն`    հհհհոգեւորապէս մեռաոգեւորապէս մեռաոգեւորապէս մեռաոգեւորապէս մեռանննն::::    

Գանք հոգեւոր յարութեան: Հոգեւոր յարութիւնը հաստաԳանք հոգեւոր յարութեան: Հոգեւոր յարութիւնը հաստաԳանք հոգեւոր յարութեան: Հոգեւոր յարութիւնը հաստաԳանք հոգեւոր յարութեան: Հոգեւոր յարութիւնը հաստա----
տող համարները շատ են: Այսպէս, օրինակ.տող համարները շատ են: Այսպէս, օրինակ.տող համարները շատ են: Այսպէս, օրինակ.տող համարները շատ են: Այսպէս, օրինակ.----    

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Քանի որ յարութիւն առիք ՔրիսՔանի որ յարութիւն առիք ՔրիսՔանի որ յարութիւն առիք ՔրիսՔանի որ յարութիւն առիք Քրիս----
տոսի հետ, այսուտոսի հետ, այսուտոսի հետ, այսուտոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք դարձուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք դարձուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք դարձուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք դարձու----
ցէք...ցէք...ցէք...ցէք...»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 3.1): Այստեղ Քրիստոսի հետ յարութիւն Կողոսացիս 3.1): Այստեղ Քրիստոսի հետ յարութիւն Կողոսացիս 3.1): Այստեղ Քրիստոսի հետ յարութիւն Կողոսացիս 3.1): Այստեղ Քրիստոսի հետ յարութիւն 
առնողնառնողնառնողնառնողները` իրենց մեղքերէն ու նախկին աշխարհիկ կենցաերը` իրենց մեղքերէն ու նախկին աշխարհիկ կենցաերը` իրենց մեղքերէն ու նախկին աշխարհիկ կենցաերը` իրենց մեղքերէն ու նախկին աշխարհիկ կենցա----
ղակերպէն հրաժարած մարդիկն են:ղակերպէն հրաժարած մարդիկն են:ղակերպէն հրաժարած մարդիկն են:ղակերպէն հրաժարած մարդիկն են:    
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Եփեսացիներու նամակին մէջ, առաքեալը հաւատացԵփեսացիներու նամակին մէջ, առաքեալը հաւատացԵփեսացիներու նամակին մէջ, առաքեալը հաւատացԵփեսացիներու նամակին մէջ, առաքեալը հաւատացեալեալեալեալ----
ներուն մասին խօսելով, քայլ մը առջեւ կ'երթայ, հաստատելով ներուն մասին խօսելով, քայլ մը առջեւ կ'երթայ, հաստատելով ներուն մասին խօսելով, քայլ մը առջեւ կ'երթայ, հաստատելով ներուն մասին խօսելով, քայլ մը առջեւ կ'երթայ, հաստատելով 
թէ Աստուած զանոնք թէ Աստուած զանոնք թէ Աստուած զանոնք թէ Աստուած զանոնք ««««Քրիստոսի հետ յարուցանեց եւ անոր հետ Քրիստոսի հետ յարուցանեց եւ անոր հետ Քրիստոսի հետ յարուցանեց եւ անոր հետ Քրիստոսի հետ յարուցանեց եւ անոր հետ 
միասին ալ երկինք նստեցոմիասին ալ երկինք նստեցոմիասին ալ երկինք նստեցոմիասին ալ երկինք նստեցուցւցւցւց»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 2.6): Այս համարին Եփեսացիս 2.6): Այս համարին Եփեսացիս 2.6): Այս համարին Եփեսացիս 2.6): Այս համարին 
համաձայն, դէպի Քրիստոս դարձած մարդը` ոհամաձայն, դէպի Քրիստոս դարձած մարդը` ոհամաձայն, դէպի Քրիստոս դարձած մարդը` ոհամաձայն, դէպի Քրիստոս դարձած մարդը` ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Քրիստոսի հետ յարութիւն առած կը սեպուի, այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն առած կը սեպուի, այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն առած կը սեպուի, այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն առած կը սեպուի, այլեւ` ««««անոր հետ անոր հետ անոր հետ անոր հետ 
միասին ալ երկինք նստածմիասին ալ երկինք նստածմիասին ալ երկինք նստածմիասին ալ երկինք նստած»»»»    կը համարուի: Երկինքի մէջ նստած կը համարուի: Երկինքի մէջ նստած կը համարուի: Երկինքի մէջ նստած կը համարուի: Երկինքի մէջ նստած 
կը համարուին բոլոր անոնք` որոնք թէպէտ երկրի վրայ կը համարուին բոլոր անոնք` որոնք թէպէտ երկրի վրայ կը համարուին բոլոր անոնք` որոնք թէպէտ երկրի վրայ կը համարուին բոլոր անոնք` որոնք թէպէտ երկրի վրայ 
կ'ապրին ու կը գորկ'ապրին ու կը գորկ'ապրին ու կը գորկ'ապրին ու կը գործեն, եւ սակայն, երկինքի համար է որ ծեն, եւ սակայն, երկինքի համար է որ ծեն, եւ սակայն, երկինքի համար է որ ծեն, եւ սակայն, երկինքի համար է որ 
կ'ապրին ու կը գործեն:կ'ապրին ու կը գործեն:կ'ապրին ու կը գործեն:կ'ապրին ու կը գործեն:    

Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««Քրիստոսի հետ յարութիւն առնելՔրիստոսի հետ յարութիւն առնելՔրիստոսի հետ յարութիւն առնելՔրիստոսի հետ յարութիւն առնել» » » » 
բացատրութեամբ, կամ ի՞նչպէս կրնանք յարութիւն առնել բացատրութեամբ, կամ ի՞նչպէս կրնանք յարութիւն առնել բացատրութեամբ, կամ ի՞նչպէս կրնանք յարութիւն առնել բացատրութեամբ, կամ ի՞նչպէս կրնանք յարութիւն առնել 
Քրիստոսի հետ: Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք` երբ Քրիստոսի հետ: Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք` երբ Քրիստոսի հետ: Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք` երբ Քրիստոսի հետ: Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք` երբ 
հաղորդակից դառնանք անոր մահուան: Իսկ Քրիստոսի հաղորդակից դառնանք անոր մահուան: Իսկ Քրիստոսի հաղորդակից դառնանք անոր մահուան: Իսկ Քրիստոսի հաղորդակից դառնանք անոր մահուան: Իսկ Քրիստոսի 
մմմմահուան հաղորդակից կը դառնանք` երբ Քրիստոսի միանալով ահուան հաղորդակից կը դառնանք` երբ Քրիստոսի միանալով ահուան հաղորդակից կը դառնանք` երբ Քրիստոսի միանալով ահուան հաղորդակից կը դառնանք` երբ Քրիստոսի միանալով 
մկրտուինք: Այս մասին Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. մկրտուինք: Այս մասին Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. մկրտուինք: Այս մասին Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. մկրտուինք: Այս մասին Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. ««««Չէ՞ք գիտեր, Չէ՞ք գիտեր, Չէ՞ք գիտեր, Չէ՞ք գիտեր, 
թէ մենք` որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` թէ մենք` որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` թէ մենք` որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` թէ մենք` որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` 
մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: 
Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ 
մամամամահուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը հուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը հուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը հուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը 
փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք 
նորոգուած կեանքով ապրինք: Եթէ Քրիստոսի կցորդ եղանք` նորոգուած կեանքով ապրինք: Եթէ Քրիստոսի կցորդ եղանք` նորոգուած կեանքով ապրինք: Եթէ Քրիստոսի կցորդ եղանք` նորոգուած կեանքով ապրինք: Եթէ Քրիստոսի կցորդ եղանք` 
իրեն պէս մեռնելով, նոյնպէս ալ իրեն կցորդ պիտի ըլլանք` իրեն պէս մեռնելով, նոյնպէս ալ իրեն կցորդ պիտի ըլլանք` իրեն պէս մեռնելով, նոյնպէս ալ իրեն կցորդ պիտի ըլլանք` իրեն պէս մեռնելով, նոյնպէս ալ իրեն կցորդ պիտի ըլլանք` 
իրեն հետ յարութիւն առնելով: Գիտենք թէ մեր մէջ եղող հիրեն հետ յարութիւն առնելով: Գիտենք թէ մեր մէջ եղող հիրեն հետ յարութիւն առնելով: Գիտենք թէ մեր մէջ եղող հիրեն հետ յարութիւն առնելով: Գիտենք թէ մեր մէջ եղող հին ին ին ին 
մարդը անոր խաչակից եղաւ` որպէսզի մեղանչական մարդը մարդը անոր խաչակից եղաւ` որպէսզի մեղանչական մարդը մարդը անոր խաչակից եղաւ` որպէսզի մեղանչական մարդը մարդը անոր խաչակից եղաւ` որպէսզի մեղանչական մարդը 
մեռնի, որպէսզի այլեւս մեղքին չծառայենք: Որովհետեւ երբ մեռնի, որպէսզի այլեւս մեղքին չծառայենք: Որովհետեւ երբ մեռնի, որպէսզի այլեւս մեղքին չծառայենք: Որովհետեւ երբ մեռնի, որպէսզի այլեւս մեղքին չծառայենք: Որովհետեւ երբ 
մէկը կը մեռնի` ամէկը կը մեռնի` ամէկը կը մեռնի` ամէկը կը մեռնի` ա´́́́լ ազատած է մեղքէն: Քանի մենք մեռանք լ ազատած է մեղքէն: Քանի մենք մեռանք լ ազատած է մեղքէն: Քանի մենք մեռանք լ ազատած է մեղքէն: Քանի մենք մեռանք 
Քրիստոսի հետ, կը հաւատանք թէ նաեւ անոր հետ պիտի Քրիստոսի հետ, կը հաւատանք թէ նաեւ անոր հետ պիտի Քրիստոսի հետ, կը հաւատանք թէ նաեւ անոր հետ պիտի Քրիստոսի հետ, կը հաւատանք թէ նաեւ անոր հետ պիտի 
ապրինք: Գիտենք թէ Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն աապրինք: Գիտենք թէ Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն աապրինք: Գիտենք թէ Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն աապրինք: Գիտենք թէ Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն առաւ եւ ռաւ եւ ռաւ եւ ռաւ եւ 
այսուհետեւ չի մեռնիր, այլեւս մահը չի կրնար անոր տիրել: Երբ այսուհետեւ չի մեռնիր, այլեւս մահը չի կրնար անոր տիրել: Երբ այսուհետեւ չի մեռնիր, այլեւս մահը չի կրնար անոր տիրել: Երբ այսուհետեւ չի մեռնիր, այլեւս մահը չի կրնար անոր տիրել: Երբ 
մեռաւ` մեղքին համար մեռաւ, միակ անգամուան մը համար, եւ մեռաւ` մեղքին համար մեռաւ, միակ անգամուան մը համար, եւ մեռաւ` մեղքին համար մեռաւ, միակ անգամուան մը համար, եւ մեռաւ` մեղքին համար մեռաւ, միակ անգամուան մը համար, եւ 
հիմա որ կենդանի է` Աստուծոյ համար կենդանի է: Նոյնպէս ալ հիմա որ կենդանի է` Աստուծոյ համար կենդանի է: Նոյնպէս ալ հիմա որ կենդանի է` Աստուծոյ համար կենդանի է: Նոյնպէս ալ հիմա որ կենդանի է` Աստուծոյ համար կենդանի է: Նոյնպէս ալ 
դուք, դուք ձեզ մեռած համարեցէք մեղքին համար եւ կենդանի` դուք, դուք ձեզ մեռած համարեցէք մեղքին համար եւ կենդանի` դուք, դուք ձեզ մեռած համարեցէք մեղքին համար եւ կենդանի` դուք, դուք ձեզ մեռած համարեցէք մեղքին համար եւ կենդանի` 
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Աստուծոյ համար, մեր ՏիրԱստուծոյ համար, մեր ՏիրԱստուծոյ համար, մեր ՏիրԱստուծոյ համար, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ»»»»    
((((Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3----11):11):11):11):    

Այլուր կը կարդանք. Այլուր կը կարդանք. Այլուր կը կարդանք. Այլուր կը կարդանք. ««««Մկրտուելով՝ անոր հետ թաղուեցաք, Մկրտուելով՝ անոր հետ թաղուեցաք, Մկրտուելով՝ անոր հետ թաղուեցաք, Մկրտուելով՝ անոր հետ թաղուեցաք, 
եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք: Քրիստոսի հետ Աստուած եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք: Քրիստոսի հետ Աստուած եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք: Քրիստոսի հետ Աստուած եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք: Քրիստոսի հետ Աստուած 
ձեձեձեձե´́́́զ ալ կենդանացուց, քանի դուք հոգեւորապէզ ալ կենդանացուց, քանի դուք հոգեւորապէզ ալ կենդանացուց, քանի դուք հոգեւորապէզ ալ կենդանացուց, քանի դուք հոգեւորապէսսսս    մեռած էիք ձեր մեռած էիք ձեր մեռած էիք ձեր մեռած էիք ձեր 
մեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառով»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 2.12Կողոսացիս 2.12Կողոսացիս 2.12Կողոսացիս 2.12----13): 13): 13): 13): ԱռաքեԱռաքեԱռաքեԱռաքեալը ալը ալը ալը 
այստեղ կը խօսի` մեղքի պատճառով մեռած բայց Քրիստոսով այստեղ կը խօսի` մեղքի պատճառով մեռած բայց Քրիստոսով այստեղ կը խօսի` մեղքի պատճառով մեռած բայց Քրիստոսով այստեղ կը խօսի` մեղքի պատճառով մեռած բայց Քրիստոսով 
կենդանացած մարդոց մասին, եւ ասիկա հոգեւոր յարութիւնն է: կենդանացած մարդոց մասին, եւ ասիկա հոգեւոր յարութիւնն է: կենդանացած մարդոց մասին, եւ ասիկա հոգեւոր յարութիւնն է: կենդանացած մարդոց մասին, եւ ասիկա հոգեւոր յարութիւնն է: 
Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ ու դարձեալ կենդանաՔրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ ու դարձեալ կենդանաՔրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ ու դարձեալ կենդանաՔրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ ու դարձեալ կենդանա----
ցաւ` որպէսզի մեղքի մէջ մեռած մարդիկը իր կենդանացումով` ցաւ` որպէսզի մեղքի մէջ մեռած մարդիկը իր կենդանացումով` ցաւ` որպէսզի մեղքի մէջ մեռած մարդիկը իր կենդանացումով` ցաւ` որպէսզի մեղքի մէջ մեռած մարդիկը իր կենդանացումով` 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք ալ կենդանանան:նք ալ կենդանանան:նք ալ կենդանանան:նք ալ կենդանանան:    

Առաքեալը խօսելԱռաքեալը խօսելԱռաքեալը խօսելԱռաքեալը խօսելով հաւատքով կենդանացողներու մաով հաւատքով կենդանացողներու մաով հաւատքով կենդանացողներու մաով հաւատքով կենդանացողներու մա----
սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. ««««Քրիստոս բոլորին համար մեռաւ, որպէսզի հաւատՔրիստոս բոլորին համար մեռաւ, որպէսզի հաւատՔրիստոս բոլորին համար մեռաւ, որպէսզի հաւատՔրիստոս բոլորին համար մեռաւ, որպէսզի հաւատ----
քով կենդանացողները այլեւս չապրիքով կենդանացողները այլեւս չապրիքով կենդանացողները այլեւս չապրիքով կենդանացողները այլեւս չապրի´́́́ն իրենք իրենց համար, այլ ն իրենք իրենց համար, այլ ն իրենք իրենց համար, այլ ն իրենք իրենց համար, այլ 
անոր համար՝ որ իրենց փոխարէն մեռաւ եւ յարութիւն առաւանոր համար՝ որ իրենց փոխարէն մեռաւ եւ յարութիւն առաւանոր համար՝ որ իրենց փոխարէն մեռաւ եւ յարութիւն առաւանոր համար՝ որ իրենց փոխարէն մեռաւ եւ յարութիւն առաւ»»»»    
((((Բ.Կորնթացիս 5.15): Հաւատքով կենդանանալը, այլ խօսքով՝ Բ.Կորնթացիս 5.15): Հաւատքով կենդանանալը, այլ խօսքով՝ Բ.Կորնթացիս 5.15): Հաւատքով կենդանանալը, այլ խօսքով՝ Բ.Կորնթացիս 5.15): Հաւատքով կենդանանալը, այլ խօսքով՝ 
կենդկենդկենդկենդանի հաւատք ունենալը՝ առաջին յարութիւնն է, եւ ատիկա անի հաւատք ունենալը՝ առաջին յարութիւնն է, եւ ատիկա անի հաւատք ունենալը՝ առաջին յարութիւնն է, եւ ատիկա անի հաւատք ունենալը՝ առաջին յարութիւնն է, եւ ատիկա 
հոգեւոր յարութիւնն է:հոգեւոր յարութիւնն է:հոգեւոր յարութիւնն է:հոգեւոր յարութիւնն է:    

Ըսինք, թէ Ըսինք, թէ Ըսինք, թէ Ըսինք, թէ Աստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարուԱստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարուԱստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարուԱստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարու----
թիւններու մասին, որ են` հոգեւոր յարութիւնը, եւ մարմնաւոր թիւններու մասին, որ են` հոգեւոր յարութիւնը, եւ մարմնաւոր թիւններու մասին, որ են` հոգեւոր յարութիւնը, եւ մարմնաւոր թիւններու մասին, որ են` հոգեւոր յարութիւնը, եւ մարմնաւոր 
յարութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ բազմաթիւ համարներ յարութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ բազմաթիւ համարներ յարութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ բազմաթիւ համարներ յարութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ բազմաթիւ համարներ 
յիշեցինք:յիշեցինք:յիշեցինք:յիշեցինք:    Այս մասին խօսքս Այս մասին խօսքս Այս մասին խօսքս Այս մասին խօսքս կ'ուզեմ աւարտել, վկայակոչութիւն կ'ուզեմ աւարտել, վկայակոչութիւն կ'ուզեմ աւարտել, վկայակոչութիւն կ'ուզեմ աւարտել, վկայակոչութիւն 
մը կատարելով Քրիստոսի խօսքերէն, ուր միաժամանակ ու մը կատարելով Քրիստոսի խօսքերէն, ուր միաժամանակ ու մը կատարելով Քրիստոսի խօսքերէն, ուր միաժամանակ ու մը կատարելով Քրիստոսի խօսքերէն, ուր միաժամանակ ու 
միատեղ կը խօսի հոգեւոր ու մարմնաւոր յարութեան մասին:միատեղ կը խօսի հոգեւոր ու մարմնաւոր յարութեան մասին:միատեղ կը խօսի հոգեւոր ու մարմնաւոր յարութեան մասին:միատեղ կը խօսի հոգեւոր ու մարմնաւոր յարութեան մասին:    

Յովհաննէս 5.25Յովհաննէս 5.25Յովհաննէս 5.25Յովհաննէս 5.25----ին մէջ կ'ըսէ.ին մէջ կ'ըսէ.ին մէջ կ'ըսէ.ին մէջ կ'ըսէ.----    ««««ՀաստաՀաստաՀաստաՀաստա´́́́տ գիտցէք, ժամատ գիտցէք, ժամատ գիտցէք, ժամատ գիտցէք, ժամա----
նակ կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ նակ կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ նակ կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ նակ կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ 
Որդիին ձայնը Որդիին ձայնը Որդիին ձայնը Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրինպիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրինպիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրինպիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին»:»:»:»:    

Իսկ երկու համար անդին` կ'ըսէ. Իսկ երկու համար անդին` կ'ըսէ. Իսկ երկու համար անդին` կ'ըսէ. Իսկ երկու համար անդին` կ'ըսէ. ««««Ուրեմն, միՈւրեմն, միՈւրեմն, միՈւրեմն, մի´ ´ ´ ´ զարմանաք զարմանաք զարմանաք զարմանաք 
որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք 
գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. 
անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, 
իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ 
դատապարտուինդատապարտուինդատապարտուինդատապարտուին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28----29):29):29):29):    
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Առաջին եւ հպանցիկ ընթերցում մը յիշեալ համարներուն, Առաջին եւ հպանցիկ ընթերցում մը յիշեալ համարներուն, Առաջին եւ հպանցիկ ընթերցում մը յիշեալ համարներուն, Առաջին եւ հպանցիկ ընթերցում մը յիշեալ համարներուն, 
կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ Յիսուս նոյն խօսքն է կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ Յիսուս նոյն խօսքն է կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ Յիսուս նոյն խօսքն է կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ Յիսուս նոյն խօսքն է 
որ կը կրկնէ: Բայց խորքին մէջ, առաջինին մէջ Յիսուս հոգեւոր որ կը կրկնէ: Բայց խորքին մէջ, առաջինին մէջ Յիսուս հոգեւոր որ կը կրկնէ: Բայց խորքին մէջ, առաջինին մէջ Յիսուս հոգեւոր որ կը կրկնէ: Բայց խորքին մէջ, առաջինին մէջ Յիսուս հոգեւոր 
յյյյարութեան մասին է որ կը խօսի, իսկ երկրորդին մէջ` մարմնաարութեան մասին է որ կը խօսի, իսկ երկրորդին մէջ` մարմնաարութեան մասին է որ կը խօսի, իսկ երկրորդին մէջ` մարմնաարութեան մասին է որ կը խօսի, իսկ երկրորդին մէջ` մարմնա----
ւոր յարութեան մասին, ինչպէս կ'ըսէ Յովհան Ոսկեբերան ւոր յարութեան մասին, ինչպէս կ'ըսէ Յովհան Ոսկեբերան ւոր յարութեան մասին, ինչպէս կ'ըսէ Յովհան Ոսկեբերան ւոր յարութեան մասին, ինչպէս կ'ըսէ Յովհան Ոսկեբերան 
Հայրապետը:Հայրապետը:Հայրապետը:Հայրապետը:    

Առաջինին մէջ, այսինքն` Յովհաննէս 5.25Առաջինին մէջ, այսինքն` Յովհաննէս 5.25Առաջինին մէջ, այսինքն` Յովհաննէս 5.25Առաջինին մէջ, այսինքն` Յովհաննէս 5.25----ին մէջ, Յիսուս ին մէջ, Յիսուս ին մէջ, Յիսուս ին մէջ, Յիսուս 
չի խօսիր գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ գործերու համաձայն չի խօսիր գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ գործերու համաձայն չի խօսիր գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ գործերու համաձայն չի խօսիր գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ գործերու համաձայն 
դատաստան ընելու մասին. մինչդեդատաստան ընելու մասին. մինչդեդատաստան ընելու մասին. մինչդեդատաստան ընելու մասին. մինչդեռ Յովհաննէս 5.28ռ Յովհաննէս 5.28ռ Յովհաննէս 5.28ռ Յովհաննէս 5.28----29 29 29 29 
համարներուն մէջ, կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ համարներուն մէջ, կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ համարներուն մէջ, կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ համարներուն մէջ, կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ 
գործերու համաձայն դատաստան ընելու մասին:գործերու համաձայն դատաստան ընելու մասին:գործերու համաձայն դատաստան ընելու մասին:գործերու համաձայն դատաստան ընելու մասին:    

Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսելու Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսելու Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսելու Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսելու 
եւ եւ եւ եւ ««««ապրելուապրելուապրելուապրելու», », », », այսինքն` հոգեւորապէս կենդանանալու մասին. այսինքն` հոգեւորապէս կենդանանալու մասին. այսինքն` հոգեւորապէս կենդանանալու մասին. այսինքն` հոգեւորապէս կենդանանալու մասին. 
մարմնաւորապէս յարութիւն առնելու մմարմնաւորապէս յարութիւն առնելու մմարմնաւորապէս յարութիւն առնելու մմարմնաւորապէս յարութիւն առնելու մասին խօսք չկայ. ասին խօսք չկայ. ասին խօսք չկայ. ասին խօսք չկայ. 
մինչդեռ երկրորդին մէջ` կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը մինչդեռ երկրորդին մէջ` կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը մինչդեռ երկրորդին մէջ` կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը մինչդեռ երկրորդին մէջ` կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը 
լսելու եւ յարութիւն առնելու մասին:լսելու եւ յարութիւն առնելու մասին:լսելու եւ յարութիւն առնելու մասին:լսելու եւ յարութիւն առնելու մասին:    

Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսողնեԱռաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսողնեԱռաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսողնեԱռաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսողնե----
րու ու ապրողներու մասին միայն. մինչդեռ երկրորդին մէջ` թէրու ու ապրողներու մասին միայն. մինչդեռ երկրորդին մէջ` թէրու ու ապրողներու մասին միայն. մինչդեռ երկրորդին մէջ` թէրու ու ապրողներու մասին միայն. մինչդեռ երկրորդին մէջ` թէ´ ´ ´ ´ 
ապրողներու եւ թէապրողներու եւ թէապրողներու եւ թէապրողներու եւ թէ´ ´ ´ ´ դատապարտուողներու մասիդատապարտուողներու մասիդատապարտուողներու մասիդատապարտուողներու մասին կը խօսուի:ն կը խօսուի:ն կը խօսուի:ն կը խօսուի:    

Առաջինին մէջ կ'ըսուի թէ ժամանակը Առաջինին մէջ կ'ըսուի թէ ժամանակը Առաջինին մէջ կ'ըսուի թէ ժամանակը Առաջինին մէջ կ'ըսուի թէ ժամանակը ««««արդէն իսկ եկած էարդէն իսկ եկած էարդէն իսկ եկած էարդէն իսկ եկած է», », », », 
((((եկած է` լսելու Յիսուսի ձայնը եւ ապաշխարութեան գալու), եկած է` լսելու Յիսուսի ձայնը եւ ապաշխարութեան գալու), եկած է` լսելու Յիսուսի ձայնը եւ ապաշխարութեան գալու), եկած է` լսելու Յիսուսի ձայնը եւ ապաշխարութեան գալու), 
իսկ երկրորդին մէջ կ'ըսուի` ժամանակը իսկ երկրորդին մէջ կ'ըսուի` ժամանակը իսկ երկրորդին մէջ կ'ըսուի` ժամանակը իսկ երկրորդին մէջ կ'ըսուի` ժամանակը ««««կու գայկու գայկու գայկու գայ», », », », որ որ որ որ ««««պիտի պիտի պիտի պիտի 
գայգայգայգայ» » » » իմաստով պէտք է հասկնալ, եւ ակնարկութիւնը երկրորդ իմաստով պէտք է հասկնալ, եւ ակնարկութիւնը երկրորդ իմաստով պէտք է հասկնալ, եւ ակնարկութիւնը երկրորդ իմաստով պէտք է հասկնալ, եւ ակնարկութիւնը երկրորդ 
գալուստին է, երբ տեղի պիտգալուստին է, երբ տեղի պիտգալուստին է, երբ տեղի պիտգալուստին է, երբ տեղի պիտի ունենայ երկրորդ յարութիւնը` ի ունենայ երկրորդ յարութիւնը` ի ունենայ երկրորդ յարութիւնը` ի ունենայ երկրորդ յարութիւնը` 
մարմնաւոր յարութիւնը:մարմնաւոր յարութիւնը:մարմնաւոր յարութիւնը:մարմնաւոր յարութիւնը:    

Պարզութեան համար ըսեմ, թէ իր առաջին խօսքով Յիսուս Պարզութեան համար ըսեմ, թէ իր առաջին խօսքով Յիսուս Պարզութեան համար ըսեմ, թէ իր առաջին խօսքով Յիսուս Պարզութեան համար ըսեմ, թէ իր առաջին խօսքով Յիսուս 
ըսել կ'ուզէր, թէ անոնք որոնք ականջ տան զիրենք ապաշըսել կ'ուզէր, թէ անոնք որոնք ականջ տան զիրենք ապաշըսել կ'ուզէր, թէ անոնք որոնք ականջ տան զիրենք ապաշըսել կ'ուզէր, թէ անոնք որոնք ականջ տան զիրենք ապաշխախախախա----
րութեան կանչող իր ձայնին` րութեան կանչող իր ձայնին` րութեան կանչող իր ձայնին` րութեան կանչող իր ձայնին` ««««պիտի ապրինպիտի ապրինպիտի ապրինպիտի ապրին», », », », այսինքն` հոգեայսինքն` հոգեայսինքն` հոգեայսինքն` հոգե----
ւորապէս պիտի կենդանանան: Իսկ իր երկրորդ խօսքովւորապէս պիտի կենդանանան: Իսկ իր երկրորդ խօսքովւորապէս պիտի կենդանանան: Իսկ իր երկրորդ խօսքովւորապէս պիտի կենդանանան: Իսկ իր երկրորդ խօսքով    ըսել ըսել ըսել ըսել 
կ'ուզէր, թէ ժամանակներու աւարտին բոլոր մեռելները իր կ'ուզէր, թէ ժամանակներու աւարտին բոլոր մեռելները իր կ'ուզէր, թէ ժամանակներու աւարտին բոլոր մեռելները իր կ'ուզէր, թէ ժամանակներու աւարտին բոլոր մեռելները իր 
ձայնը պիտի լսեն եւ գերեզմաններէն դուրս պիտի գան. ձայնը պիտի լսեն եւ գերեզմաններէն դուրս պիտի գան. ձայնը պիտի լսեն եւ գերեզմաններէն դուրս պիտի գան. ձայնը պիտի լսեն եւ գերեզմաններէն դուրս պիտի գան. ««««անոնք անոնք անոնք անոնք 
որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ 
անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ 
դատապարտուինդատապարտուինդատապարտուինդատապարտուին»:»:»:»:    
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9) 9) 9) 9) Քանի՞ հանգրուաններոՔանի՞ հանգրուաններոՔանի՞ հանգրուաններոՔանի՞ հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի վ մեռելներու յարութիւնը տեղի վ մեռելներու յարութիւնը տեղի վ մեռելներու յարութիւնը տեղի 
պիտի ունենայ:պիտի ունենայ:պիտի ունենայ:պիտի ունենայ:    

    
Աստուածաշունչը կը խօսի մէԱստուածաշունչը կը խօսի մէԱստուածաշունչը կը խօսի մէԱստուածաշունչը կը խօսի մէ´́́́կ ու միակ ու միակ ու միակ ու միա´́́́կ յարութեան մը կ յարութեան մը կ յարութեան մը կ յարութեան մը 

մասին:մասին:մասին:մասին:    
Եւ սակայն, դժբախտաբար, Հոգեգալստական որոշ հոԵւ սակայն, դժբախտաբար, Հոգեգալստական որոշ հոԵւ սակայն, դժբախտաբար, Հոգեգալստական որոշ հոԵւ սակայն, դժբախտաբար, Հոգեգալստական որոշ հո----

սանքներ հիմնուելով Յայտնութեան գիրքին 20սանքներ հիմնուելով Յայտնութեան գիրքին 20սանքներ հիմնուելով Յայտնութեան գիրքին 20սանքներ հիմնուելով Յայտնութեան գիրքին 20----րդ գլուխին 4րդ գլուխին 4րդ գլուխին 4րդ գլուխին 4----5 5 5 5 
համարներուն վրայ, կ'ուսուցանեն թէ մեռելներու յարութիւնհամարներուն վրայ, կ'ուսուցանեն թէ մեռելներու յարութիւնհամարներուն վրայ, կ'ուսուցանեն թէ մեռելներու յարութիւնհամարներուն վրայ, կ'ուսուցանեն թէ մեռելներու յարութիւնը ը ը ը 
երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ: 4երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ: 4երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ: 4երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ: 4----րդ համարին րդ համարին րդ համարին րդ համարին 
մէջ, Յովհաննէս առաքեալ կը խօսի մէջ, Յովհաննէս առաքեալ կը խօսի մէջ, Յովհաննէս առաքեալ կը խօսի մէջ, Յովհաննէս առաքեալ կը խօսի ««««Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
խօսքին իրենց տուած վկայութեան համար չարաչար գլխատխօսքին իրենց տուած վկայութեան համար չարաչար գլխատխօսքին իրենց տուած վկայութեան համար չարաչար գլխատխօսքին իրենց տուած վկայութեան համար չարաչար գլխատ----
ուածուածուածուած»»»»    մարդոց մասին, եւ կը հաստատէ թէ մարդոց մասին, եւ կը հաստատէ թէ մարդոց մասին, եւ կը հաստատէ թէ մարդոց մասին, եւ կը հաստատէ թէ ««««անոնք վերակենանոնք վերակենանոնք վերակենանոնք վերակեն----
դանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցինդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցինդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցինդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցին»»»»....    իսկ իսկ իսկ իսկ 
5555----րդ համարին մէջ,րդ համարին մէջ,րդ համարին մէջ,րդ համարին մէջ,    առաքեալը հաստատելէ ետք թէ առաքեալը հաստատելէ ետք թէ առաքեալը հաստատելէ ետք թէ առաքեալը հաստատելէ ետք թէ ««««մնացեալ մնացեալ մնացեալ մնացեալ 
մեռելներէն ոմեռելներէն ոմեռելներէն ոմեռելներէն ո´́́́չ ոք կենդանացաւ, մինչեւ լրացաւ հազար չ ոք կենդանացաւ, մինչեւ լրացաւ հազար չ ոք կենդանացաւ, մինչեւ լրացաւ հազար չ ոք կենդանացաւ, մինչեւ լրացաւ հազար 
տարինտարինտարինտարին»,»,»,»,    կ'աւելցնէ ըսելով. կ'աւելցնէ ըսելով. կ'աւելցնէ ըսելով. կ'աւելցնէ ըսելով. ««««Ասիկա մեռելներու առաջին Ասիկա մեռելներու առաջին Ասիկա մեռելներու առաջին Ասիկա մեռելներու առաջին 
յարութիւնն էյարութիւնն էյարութիւնն էյարութիւնն է»:»:»:»:    

««««Մեռելներու առաջին յարութիւնՄեռելներու առաջին յարութիւնՄեռելներու առաջին յարութիւնՄեռելներու առաջին յարութիւն»»»»    բառերը բառերը բառերը բառերը ՀոգեգալստաՀոգեգալստաՀոգեգալստաՀոգեգալստա----
կան որոշ հոսանքներու համար կան որոշ հոսանքներու համար կան որոշ հոսանքներու համար կան որոշ հոսանքներու համար գայթակգայթակգայթակգայթակղութեան ու գլորման ղութեան ու գլորման ղութեան ու գլորման ղութեան ու գլորման 
առիթ դարձած է: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով. առիթ դարձած է: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով. առիթ դարձած է: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով. առիթ դարձած է: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուածաշունչը կը խօսի մեռելներու առաջին յարութեան Աստուածաշունչը կը խօսի մեռելներու առաջին յարութեան Աստուածաշունչը կը խօսի մեռելներու առաջին յարութեան Աստուածաշունչը կը խօսի մեռելներու առաջին յարութեան 
մասին, ուրեմն, երկրորդ յարութիւն ալ կայմասին, ուրեմն, երկրորդ յարութիւն ալ կայմասին, ուրեմն, երկրորդ յարութիւն ալ կայմասին, ուրեմն, երկրորդ յարութիւն ալ կայ»:»:»:»:    Անոնք դժբախԱնոնք դժբախԱնոնք դժբախԱնոնք դժբախ----
տաբար չեն անդրադառնար, որ հոս յիշուած մեռելներու տաբար չեն անդրադառնար, որ հոս յիշուած մեռելներու տաբար չեն անդրադառնար, որ հոս յիշուած մեռելներու տաբար չեն անդրադառնար, որ հոս յիշուած մեռելներու 
առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւառաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւառաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւառաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն է, այլ խօսքով` նն է, այլ խօսքով` նն է, այլ խօսքով` նն է, այլ խօսքով` 
ապաշխարութիւնն է, հոգիին իր մեղքերէն սրբուիլն ու ձերապաշխարութիւնն է, հոգիին իր մեղքերէն սրբուիլն ու ձերապաշխարութիւնն է, հոգիին իր մեղքերէն սրբուիլն ու ձերապաշխարութիւնն է, հոգիին իր մեղքերէն սրբուիլն ու ձեր----
բազատուիլն է, հոգեւոր ծնունդն է, հոգիին կենդանացումն է:բազատուիլն է, հոգեւոր ծնունդն է, հոգիին կենդանացումն է:բազատուիլն է, հոգեւոր ծնունդն է, հոգիին կենդանացումն է:բազատուիլն է, հոգեւոր ծնունդն է, հոգիին կենդանացումն է:    

Առաջին յարութիւնը, այլ խօսքով` հոգեւոր յարութիւնը Առաջին յարութիւնը, այլ խօսքով` հոգեւոր յարութիւնը Առաջին յարութիւնը, այլ խօսքով` հոգեւոր յարութիւնը Առաջին յարութիւնը, այլ խօսքով` հոգեւոր յարութիւնը 
հաստատող բազմաթիւ համարներ յիշեցի նախորդ հարցուհաստատող բազմաթիւ համարներ յիշեցի նախորդ հարցուհաստատող բազմաթիւ համարներ յիշեցի նախորդ հարցուհաստատող բազմաթիւ համարներ յիշեցի նախորդ հարցումին մին մին մին 
պատասխանած ժամանակ, ուստի կպատասխանած ժամանակ, ուստի կպատասխանած ժամանակ, ուստի կպատասխանած ժամանակ, ուստի կրկնութիւնրկնութիւնրկնութիւնրկնութիւններէ խուսափեներէ խուսափեներէ խուսափեներէ խուսափե----
լու համար, զանց կ'ընեմ զանոնք վերստին յիշելը:լու համար, զանց կ'ընեմ զանոնք վերստին յիշելը:լու համար, զանց կ'ընեմ զանոնք վերստին յիշելը:լու համար, զանց կ'ընեմ զանոնք վերստին յիշելը:    

Գանք բուն կէտին: Ճշգրիտ հասկնալու համար Գանք բուն կէտին: Ճշգրիտ հասկնալու համար Գանք բուն կէտին: Ճշգրիտ հասկնալու համար Գանք բուն կէտին: Ճշգրիտ հասկնալու համար ««««ասիկա ասիկա ասիկա ասիկա 
մեռելներու առաջին յարութիւնն էմեռելներու առաջին յարութիւնն էմեռելներու առաջին յարութիւնն էմեռելներու առաջին յարութիւնն է»»»»    հաստատումը, պէտք է հաստատումը, պէտք է հաստատումը, պէտք է հաստատումը, պէտք է 
փորձենք ճիշդ հասկնալ ու ճիշդ բացատրել փորձենք ճիշդ հասկնալ ու ճիշդ բացատրել փորձենք ճիշդ հասկնալ ու ճիշդ բացատրել փորձենք ճիշդ հասկնալ ու ճիշդ բացատրել ««««անոնք վերաանոնք վերաանոնք վերաանոնք վերա----
կենդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թկենդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թկենդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թկենդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեագաւորեագաւորեագաւորեցինցինցինցին» » » » 
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հաստատումը: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ հաստատումը: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ հաստատումը: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ հաստատումը: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««վերակենդանավերակենդանավերակենդանավերակենդանացանցանցանցան3333» » » » 
ըսելով: Մարմինո՞վ վերակենդանացան: Բնագիրը մարմնաւոր ըսելով: Մարմինո՞վ վերակենդանացան: Բնագիրը մարմնաւոր ըսելով: Մարմինո՞վ վերակենդանացան: Բնագիրը մարմնաւոր ըսելով: Մարմինո՞վ վերակենդանացան: Բնագիրը մարմնաւոր 
յարութեան մասին չի խօսիր: Բնագիրին մէջ յարութեան մասին չի խօսիր: Բնագիրին մէջ յարութեան մասին չի խօսիր: Բնագիրին մէջ յարութեան մասին չի խօսիր: Բնագիրին մէջ ««««վերակենվերակենվերակենվերակենդանադանադանադանա----
ցանցանցանցան» » » » բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` ««««ԷզիսանԷզիսանԷզիսանԷզիսան» » » » 
բառն է, որ կը նշանակէ` բառն է, որ կը նշանակէ` բառն է, որ կը նշանակէ` բառն է, որ կը նշանակէ` ««««ապրեցանապրեցանապրեցանապրեցան», », », », եեեեւ բնաւ բնաւ բնաւ բնա´́́́ւ մարմնաւոր ւ մարմնաւոր ւ մարմնաւոր ւ մարմնաւոր 
յարութեան համար չի գործածուիր: Յունարէնը կ'ըսէ. յարութեան համար չի գործածուիր: Յունարէնը կ'ըսէ. յարութեան համար չի գործածուիր: Յունարէնը կ'ըսէ. յարութեան համար չի գործածուիր: Յունարէնը կ'ըսէ. ««««Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցինապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցինապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցինապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցին»:»:»:»:    
Գրաբարն ալ նոյնը կ'ըսէ` Գրաբարն ալ նոյնը կ'ըսէ` Գրաբարն ալ նոյնը կ'ըսէ` Գրաբարն ալ նոյնը կ'ըսէ` ««««կացինկացինկացինկացին», », », », այսինքն` ապրեցան. այսինքն` ապրեցան. այսինքն` ապրեցան. այսինքն` ապրեցան. ««««Եւ Եւ Եւ Եւ 
կացին եւ թագաւորեցին ընդ Քրիստոսի հազար ամկացին եւ թագաւորեցին ընդ Քրիստոսի հազար ամկացին եւ թագաւորեցին ընդ Քրիստոսի հազար ամկացին եւ թագաւորեցին ընդ Քրիստոսի հազար ամ»:»:»:»:    Հայերէն Հայերէն Հայերէն Հայերէն 
լեզուով կատարուած բոլոր հիլեզուով կատարուած բոլոր հիլեզուով կատարուած բոլոր հիլեզուով կատարուած բոլոր հին թարգմանութիւնները, ինչպէս ն թարգմանութիւնները, ինչպէս ն թարգմանութիւնները, ինչպէս ն թարգմանութիւնները, ինչպէս 
նաեւ Անգլերէն լեզուով կատարուած թարգմանութիւնները նաեւ Անգլերէն լեզուով կատարուած թարգմանութիւնները նաեւ Անգլերէն լեզուով կատարուած թարգմանութիւնները նաեւ Անգլերէն լեզուով կատարուած թարգմանութիւնները 
««««ապրեցանապրեցանապրեցանապրեցան» » » » բառն է որ ունին:բառն է որ ունին:բառն է որ ունին:բառն է որ ունին:    

Յունարէն նոյն Յունարէն նոյն Յունարէն նոյն Յունարէն նոյն ««««ԷզիսանԷզիսանԷզիսանԷզիսան» » » » բառին կը հանդիպինք Յովհանբառին կը հանդիպինք Յովհանբառին կը հանդիպինք Յովհանբառին կը հանդիպինք Յովհան----
նէս 11.25նէս 11.25նէս 11.25նէս 11.25----ին մէջ, որ կ'ըսէ. ին մէջ, որ կ'ըսէ. ին մէջ, որ կ'ըսէ. ին մէջ, որ կ'ըսէ. ««««Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ 
մեռնի` պիտի ապրիմեռնի` պիտի ապրիմեռնի` պիտի ապրիմեռնի` պիտի ապրի»:»:»:»:    Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ ««««ապրիապրիապրիապրի» » » » ըսելով, մըսելով, մըսելով, մըսելով, մարմինով արմինով արմինով արմինով 
յարութիւն առնելու եւ ապրելո՞ւ մասին է որ կը խօսի: Կրնա՞նք յարութիւն առնելու եւ ապրելո՞ւ մասին է որ կը խօսի: Կրնա՞նք յարութիւն առնելու եւ ապրելո՞ւ մասին է որ կը խօսի: Կրնա՞նք յարութիւն առնելու եւ ապրելո՞ւ մասին է որ կը խօսի: Կրնա՞նք 
««««ապրիապրիապրիապրի» » » » բառը` մարմինով կենդանանալու ու ապրելու բառը` մարմինով կենդանանալու ու ապրելու բառը` մարմինով կենդանանալու ու ապրելու բառը` մարմինով կենդանանալու ու ապրելու 
իմաստով առնել, երբ համարը ինք մարմինով մեռնելու մասին է իմաստով առնել, երբ համարը ինք մարմինով մեռնելու մասին է իմաստով առնել, երբ համարը ինք մարմինով մեռնելու մասին է իմաստով առնել, երբ համարը ինք մարմինով մեռնելու մասին է 
որ կը խօսի, ինչ որ որ կը խօսի, ինչ որ որ կը խօսի, ինչ որ որ կը խօսի, ինչ որ ««««թէպէտեւ մեռնիթէպէտեւ մեռնիթէպէտեւ մեռնիթէպէտեւ մեռնի» » » » բառերը ցոյց կու տան:բառերը ցոյց կու տան:բառերը ցոյց կու տան:բառերը ցոյց կու տան:    

Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք ««««Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Աստուծոյ խԱստուծոյ խԱստուծոյ խԱստուծոյ խօսքին իրենց տուած օսքին իրենց տուած օսքին իրենց տուած օսքին իրենց տուած 
վկայութեան համար չարաչար գլխատուածվկայութեան համար չարաչար գլխատուածվկայութեան համար չարաչար գլխատուածվկայութեան համար չարաչար գլխատուած»»»»    մարդոց համար մարդոց համար մարդոց համար մարդոց համար 
կ'ըսուի` կ'ըսուի` կ'ըսուի` կ'ըսուի` ««««անոնք ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի անոնք ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի անոնք ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի անոնք ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի 
թագաւորեցինթագաւորեցինթագաւորեցինթագաւորեցին»,»,»,»,    եւ եթէ երբեք եւ եթէ երբեք եւ եթէ երբեք եւ եթէ երբեք ««««ապրեցանապրեցանապրեցանապրեցան» » » » ըսելով մարմնաւոր ըսելով մարմնաւոր ըսելով մարմնաւոր ըսելով մարմնաւոր 
յարութեան չ'ակնարկուիր, յստակ կը դառնայ հետեւաբար, որ յարութեան չ'ակնարկուիր, յստակ կը դառնայ հետեւաբար, որ յարութեան չ'ակնարկուիր, յստակ կը դառնայ հետեւաբար, որ յարութեան չ'ակնարկուիր, յստակ կը դառնայ հետեւաբար, որ 
««««մեռելներու առաջին յարութիւնմեռելներու առաջին յարութիւնմեռելներու առաջին յարութիւնմեռելներու առաջին յարութիւն»»»»ըըըը    հաստատումը չ'ակնարկեր հաստատումը չ'ակնարկեր հաստատումը չ'ակնարկեր հաստատումը չ'ակնարկեր 
մարմնաւոր յարութեան:մարմնաւոր յարութեան:մարմնաւոր յարութեան:մարմնաւոր յարութեան:    

Ուրեմն ի՞նչ բանի կ'ակնարկէ Ուրեմն ի՞նչ բանի կ'ակնարկէ Ուրեմն ի՞նչ բանի կ'ակնարկէ Ուրեմն ի՞նչ բանի կ'ակնարկէ ««««ապրեցանապրեցանապրեցանապրեցան» » » » բառը: բառը: բառը: բառը: ««««ԱպրեԱպրեԱպրեԱպրե----
ցանցանցանցան» » » » ըսելով, կը հասկնանք որ անոնք իրենց նահատակութենէն ըսելով, կը հասկնանք որ անոնք իրենց նահատակութենէն ըսելով, կը հասկնանք որ անոնք իրենց նահատակութենէն ըսելով, կը հասկնանք որ անոնք իրենց նահատակութենէն 

                                                 
3
 Մեր Նոր Աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ տեղ գտած «վերակենդա-

նացան» բառը սխալ չէ, որովհետեւ ատիկա իմաստային թարգմանութիւն է, 
որուն նպատակն է օգնել ընթերցողին բնագիրը աւելի ճիշդ հասկնալու հա-
մար: 
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ետք գացին եւ շարունակեցին ապրիլ երկինքի մէջ, եւ հոն ետք գացին եւ շարունակեցին ապրիլ երկինքի մէջ, եւ հոն ետք գացին եւ շարունակեցին ապրիլ երկինքի մէջ, եւ հոն ետք գացին եւ շարունակեցին ապրիլ երկինքի մէջ, եւ հոն 
թագաւորել Քրիստոսի հետ:թագաւորել Քրիստոսի հետ:թագաւորել Քրիստոսի հետ:թագաւորել Քրիստոսի հետ:    

Նկատի ունՆկատի ունՆկատի ունՆկատի ունենալով որ ենալով որ ենալով որ ենալով որ հազարամեայի մհազարամեայի մհազարամեայի մհազարամեայի մասին ասին ասին ասին առանձին առանձին առանձին առանձին 
գլուխով մը խօսած եմ, այստեղգլուխով մը խօսած եմ, այստեղգլուխով մը խօսած եմ, այստեղգլուխով մը խօսած եմ, այստեղ    չեմ ուզեր այս մասին խօսիլ, չեմ ուզեր այս մասին խօսիլ, չեմ ուզեր այս մասին խօսիլ, չեմ ուզեր այս մասին խօսիլ, 
բայց կ'ուզեմ ըսել, թէ անոնք որոնք հազարամեան տառացիօրէն բայց կ'ուզեմ ըսել, թէ անոնք որոնք հազարամեան տառացիօրէն բայց կ'ուզեմ ըսել, թէ անոնք որոնք հազարամեան տառացիօրէն բայց կ'ուզեմ ըսել, թէ անոնք որոնք հազարամեան տառացիօրէն 
կը հասկնան` անոկը հասկնան` անոկը հասկնան` անոկը հասկնան` անո´́́́նք են որ նք են որ նք են որ նք են որ ««««ապրեցանապրեցանապրեցանապրեցան» » » » եւ եւ եւ եւ ««««մեռելներու մեռելներու մեռելներու մեռելներու 
առաջին յարութիւնառաջին յարութիւնառաջին յարութիւնառաջին յարութիւն» » » » բառերը կը հասկնան` մեռելբառերը կը հասկնան` մեռելբառերը կը հասկնան` մեռելբառերը կը հասկնան` մեռելներու ներու ներու ներու 
մարմնաւոր յարութեան ակնարկութիւն մարմնաւոր յարութեան ակնարկութիւն մարմնաւոր յարութեան ակնարկութիւն մարմնաւոր յարութեան ակնարկութիւն իբրեւ: Համաձայն իրենց իբրեւ: Համաձայն իրենց իբրեւ: Համաձայն իրենց իբրեւ: Համաձայն իրենց 
հակասուրբգրային ուսուցման` Քրիստոսի երկրորդ գալուստը հակասուրբգրային ուսուցման` Քրիստոսի երկրորդ գալուստը հակասուրբգրային ուսուցման` Քրիստոսի երկրորդ գալուստը հակասուրբգրային ուսուցման` Քրիստոսի երկրորդ գալուստը 
երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ. անոնք կ'ըսեն. երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ. անոնք կ'ըսեն. երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ. անոնք կ'ըսեն. երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ. անոնք կ'ըսեն. 
««««Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու հանգրուաններով տեղի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու հանգրուաններով տեղի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու հանգրուաններով տեղի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու հանգրուաններով տեղի 
պիտի ունենայ: Իր երկրորդ գալստեան առաջին հանգրուանին` պիտի ունենայ: Իր երկրորդ գալստեան առաջին հանգրուանին` պիտի ունենայ: Իր երկրորդ գալստեան առաջին հանգրուանին` պիտի ունենայ: Իր երկրորդ գալստեան առաջին հանգրուանին` 
իրեն համար նահատակուիրեն համար նահատակուիրեն համար նահատակուիրեն համար նահատակուած բոլոր հաւատացած բոլոր հաւատացած բոլոր հաւատացած բոլոր հաւատացեալները եալները եալները եալները 
յարութիւն պիտի առնեն եւ իրեն հետ միասին հազար տարի յարութիւն պիտի առնեն եւ իրեն հետ միասին հազար տարի յարութիւն պիտի առնեն եւ իրեն հետ միասին հազար տարի յարութիւն պիտի առնեն եւ իրեն հետ միասին հազար տարի 
պիտի թագաւորեն Երուսաղէմի մէջ, իսկ իր երկրորդ գալստեան պիտի թագաւորեն Երուսաղէմի մէջ, իսկ իր երկրորդ գալստեան պիտի թագաւորեն Երուսաղէմի մէջ, իսկ իր երկրորդ գալստեան պիտի թագաւորեն Երուսաղէմի մէջ, իսկ իր երկրորդ գալստեան 
երկրորդ հանգրուանին` որ հազար տարիներու աւարտին տեղի երկրորդ հանգրուանին` որ հազար տարիներու աւարտին տեղի երկրորդ հանգրուանին` որ հազար տարիներու աւարտին տեղի երկրորդ հանգրուանին` որ հազար տարիներու աւարտին տեղի 
պիտի ունենայ` բոլոր մեռելները յարութիւն պիտի առնենպիտի ունենայ` բոլոր մեռելները յարութիւն պիտի առնենպիտի ունենայ` բոլոր մեռելները յարութիւն պիտի առնենպիտի ունենայ` բոլոր մեռելները յարութիւն պիտի առնեն»:»:»:»:    

Մեր եւ բոլոր ուղղափՄեր եւ բոլոր ուղղափՄեր եւ բոլոր ուղղափՄեր եւ բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները հազարամեան առ եկեղեցիները հազարամեան առ եկեղեցիները հազարամեան առ եկեղեցիները հազարամեան 
տառացիօրէն չեն հասկնար: Առաքելական բոլոր հայրերը եւ տառացիօրէն չեն հասկնար: Առաքելական բոլոր հայրերը եւ տառացիօրէն չեն հասկնար: Առաքելական բոլոր հայրերը եւ տառացիօրէն չեն հասկնար: Առաքելական բոլոր հայրերը եւ 
բոլոր եկեղեցիները կ'ուսուցանեն, թէ Քրիստոսի հազարամեայ բոլոր եկեղեցիները կ'ուսուցանեն, թէ Քրիստոսի հազարամեայ բոլոր եկեղեցիները կ'ուսուցանեն, թէ Քրիստոսի հազարամեայ բոլոր եկեղեցիները կ'ուսուցանեն, թէ Քրիստոսի հազարամեայ 
թագաւորութիւնը սկսաւ Քրիստոսի առաջին գալուստով եւ թագաւորութիւնը սկսաւ Քրիստոսի առաջին գալուստով եւ թագաւորութիւնը սկսաւ Քրիստոսի առաջին գալուստով եւ թագաւորութիւնը սկսաւ Քրիստոսի առաջին գալուստով եւ 
կ'երկարի մինչեւ իր երկրորդ գալուստը, եւ ուստի` մենք արդէն կ'երկարի մինչեւ իր երկրորդ գալուստը, եւ ուստի` մենք արդէն կ'երկարի մինչեւ իր երկրորդ գալուստը, եւ ուստի` մենք արդէն կ'երկարի մինչեւ իր երկրորդ գալուստը, եւ ուստի` մենք արդէն 
իսկ կը գտնուինքիսկ կը գտնուինքիսկ կը գտնուինքիսկ կը գտնուինք    հազարամեայ թագաւորութեան մէջ: Այս հազարամեայ թագաւորութեան մէջ: Այս հազարամեայ թագաւորութեան մէջ: Այս հազարամեայ թագաւորութեան մէջ: Այս 
իմաստով, հազարամեայ թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրորդ իմաստով, հազարամեայ թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրորդ իմաստով, հազարամեայ թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրորդ իմաստով, հազարամեայ թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստով գալիք ու հաստատուելիք իրականութիւն մը չէ, այլ` գալուստով գալիք ու հաստատուելիք իրականութիւն մը չէ, այլ` գալուստով գալիք ու հաստատուելիք իրականութիւն մը չէ, այլ` գալուստով գալիք ու հաստատուելիք իրականութիւն մը չէ, այլ` 
իր առաջին գալուստով սկսած ու հաստատուած եւ մինչեւ իր իր առաջին գալուստով սկսած ու հաստատուած եւ մինչեւ իր իր առաջին գալուստով սկսած ու հաստատուած եւ մինչեւ իր իր առաջին գալուստով սկսած ու հաստատուած եւ մինչեւ իր 
երկրորդ գալուստը երկարող իրականութիւն մըն է:երկրորդ գալուստը երկարող իրականութիւն մըն է:երկրորդ գալուստը երկարող իրականութիւն մըն է:երկրորդ գալուստը երկարող իրականութիւն մըն է:    

Եթէ հազարամեայԵթէ հազարամեայԵթէ հազարամեայԵթէ հազարամեայ    թագաւորութիւնը տառացի կամ նիւթաթագաւորութիւնը տառացի կամ նիւթաթագաւորութիւնը տառացի կամ նիւթաթագաւորութիւնը տառացի կամ նիւթա----
կան հասկացողութիւն չունի, բնականաբար, մեռելներու կան հասկացողութիւն չունի, բնականաբար, մեռելներու կան հասկացողութիւն չունի, բնականաբար, մեռելներու կան հասկացողութիւն չունի, բնականաբար, մեռելներու 
առաջին յարութիւնն ալ տառացի կամ նիւթական հասկացոառաջին յարութիւնն ալ տառացի կամ նիւթական հասկացոառաջին յարութիւնն ալ տառացի կամ նիւթական հասկացոառաջին յարութիւնն ալ տառացի կամ նիւթական հասկացողուղուղուղու----
թիւն չի կրնար ունենալ:թիւն չի կրնար ունենալ:թիւն չի կրնար ունենալ:թիւն չի կրնար ունենալ:    

Ամենէն պարզ բառերով փորձենք հետեւեալը ըսել.Ամենէն պարզ բառերով փորձենք հետեւեալը ըսել.Ամենէն պարզ բառերով փորձենք հետեւեալը ըսել.Ամենէն պարզ բառերով փորձենք հետեւեալը ըսել.----    ԱռաԱռաԱռաԱռա----
ջին յարութիւնը հոգեւոր յարութիւնն է: Անոնք որոնք ջին յարութիւնը հոգեւոր յարութիւնն է: Անոնք որոնք ջին յարութիւնը հոգեւոր յարութիւնն է: Անոնք որոնք ջին յարութիւնը հոգեւոր յարութիւնն է: Անոնք որոնք Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
կը դառնան ու հոգեւորապէս կը կենդանանան` ապրած կ'ըլլան կը դառնան ու հոգեւորապէս կը կենդանանան` ապրած կ'ըլլան կը դառնան ու հոգեւորապէս կը կենդանանան` ապրած կ'ըլլան կը դառնան ու հոգեւորապէս կը կենդանանան` ապրած կ'ըլլան 
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իրենց առաջին յարութիւնը. եւ երբ կը մեռնին կամ կը մեռցուին, իրենց առաջին յարութիւնը. եւ երբ կը մեռնին կամ կը մեռցուին, իրենց առաջին յարութիւնը. եւ երբ կը մեռնին կամ կը մեռցուին, իրենց առաջին յարութիւնը. եւ երբ կը մեռնին կամ կը մեռցուին, 
կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու երկինքի մէջ կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու երկինքի մէջ կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու երկինքի մէջ կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու երկինքի մէջ 
մինչեւ հազար տարի, այսինքն` մինչեւ ժամանակներու աւարմինչեւ հազար տարի, այսինքն` մինչեւ ժամանակներու աւարմինչեւ հազար տարի, այսինքն` մինչեւ ժամանակներու աւարմինչեւ հազար տարի, այսինքն` մինչեւ ժամանակներու աւար----
տը, կատարածը, երբ տեղի պիտը, կատարածը, երբ տեղի պիտը, կատարածը, երբ տեղի պիտը, կատարածը, երբ տեղի պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ տի ունենայ Տիրոջ երկրորդ տի ունենայ Տիրոջ երկրորդ տի ունենայ Տիրոջ երկրորդ 
գալուստը:գալուստը:գալուստը:գալուստը:    

Քրիստոսի եկեղեցին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հաւատացՔրիստոսի եկեղեցին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հաւատացՔրիստոսի եկեղեցին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հաւատացՔրիստոսի եկեղեցին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հաւատաց----
եալները, աեալները, աեալները, աեալները, անոնք ըլլան երկինքի մէջ թէ երկրինոնք ըլլան երկինքի մէջ թէ երկրինոնք ըլլան երկինքի մէջ թէ երկրինոնք ըլլան երկինքի մէջ թէ երկրի, , , , արդէն կը արդէն կը արդէն կը արդէն կը 
գտնուին Քրիստոսի հազարամեայ թագաւորութեան մէջ:գտնուին Քրիստոսի հազարամեայ թագաւորութեան մէջ:գտնուին Քրիստոսի հազարամեայ թագաւորութեան մէջ:գտնուին Քրիստոսի հազարամեայ թագաւորութեան մէջ:    

Յայտնութեան գիրքին 20Յայտնութեան գիրքին 20Յայտնութեան գիրքին 20Յայտնութեան գիրքին 20----րդ գլուխին 4րդ գլուխին 4րդ գլուխին 4րդ գլուխին 4----5 5 5 5 համարները կը համարները կը համարները կը համարները կը 
խօսին մեզի, իրենց առաջինխօսին մեզի, իրենց առաջինխօսին մեզի, իրենց առաջինխօսին մեզի, իրենց առաջին    յարութիւնը, այսինքն` հոգեւոր յարութիւնը, այսինքն` հոգեւոր յարութիւնը, այսինքն` հոգեւոր յարութիւնը, այսինքն` հոգեւոր 
յարութիւնը առած մարդոց մասին, որոնք կը նահատակուին ու յարութիւնը առած մարդոց մասին, որոնք կը նահատակուին ու յարութիւնը առած մարդոց մասին, որոնք կը նահատակուին ու յարութիւնը առած մարդոց մասին, որոնք կը նահատակուին ու 
կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու: Այոկ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու: Այոկ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու: Այոկ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու: Այո´, ´, ´, ´, ամէն ամէն ամէն ամէն 
հաւատացեալ որ մարմինով կը մեռնի` կ'երթայ Քրիստոսի հետ հաւատացեալ որ մարմինով կը մեռնի` կ'երթայ Քրիստոսի հետ հաւատացեալ որ մարմինով կը մեռնի` կ'երթայ Քրիստոսի հետ հաւատացեալ որ մարմինով կը մեռնի` կ'երթայ Քրիստոսի հետ 
ապրելու. ապրելու. ապրելու. ապրելու. ««««Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի (մարմիԱն որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի (մարմիԱն որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի (մարմիԱն որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի (մարմի----
նով) ` պնով) ` պնով) ` պնով) ` պիտի ապրիիտի ապրիիտի ապրիիտի ապրի» » » » ((((Յովհաննէս 11.25):Յովհաննէս 11.25):Յովհաննէս 11.25):Յովհաննէս 11.25):    

Աստուածաշունչը, սիրելիներ, կը խօսի մէԱստուածաշունչը, սիրելիներ, կը խօսի մէԱստուածաշունչը, սիրելիներ, կը խօսի մէԱստուածաշունչը, սիրելիներ, կը խօսի մէ´́́́կ ու միակ ու միակ ու միակ ու միա´́́́կ կ կ կ 
հանգրուանով մը տեղի ունենալիք յարութեան մը մասին: Այս հանգրուանով մը տեղի ունենալիք յարութեան մը մասին: Այս հանգրուանով մը տեղի ունենալիք յարութեան մը մասին: Այս հանգրուանով մը տեղի ունենալիք յարութեան մը մասին: Այս 
իրողութիւնը Յիսուս յստակ դարձուց երբ ըսաւ. իրողութիւնը Յիսուս յստակ դարձուց երբ ըսաւ. իրողութիւնը Յիսուս յստակ դարձուց երբ ըսաւ. իրողութիւնը Յիսուս յստակ դարձուց երբ ըսաւ. ««««Ահա կու գայ Ահա կու գայ Ահա կու գայ Ահա կու գայ 
ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ 
պիտի լսեն անորպիտի լսեն անորպիտի լսեն անորպիտի լսեն անոր    ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած 
են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք 
գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուինգործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուինգործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուինգործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուին»»»»    
((((Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28----29):29):29):29):    

Եթէ յարութիւնը քանի մը հանգրուաններով տեղի պիտի Եթէ յարութիւնը քանի մը հանգրուաններով տեղի պիտի Եթէ յարութիւնը քանի մը հանգրուաններով տեղի պիտի Եթէ յարութիւնը քանի մը հանգրուաններով տեղի պիտի 
ունենայ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ դատաստաննունենայ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ դատաստաննունենայ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ դատաստաննունենայ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ դատաստանն    ալ քանի մը ալ քանի մը ալ քանի մը ալ քանի մը 
հանգրուաններով պիտի կատարուի, եւ սակայն, Աստուածահանգրուաններով պիտի կատարուի, եւ սակայն, Աստուածահանգրուաններով պիտի կատարուի, եւ սակայն, Աստուածահանգրուաններով պիտի կատարուի, եւ սակայն, Աստուածա----
շունչը կը խօսի մէշունչը կը խօսի մէշունչը կը խօսի մէշունչը կը խօսի մէ´́́́կ անգամ տեղի ունենալիք դատաստանի մը կ անգամ տեղի ունենալիք դատաստանի մը կ անգամ տեղի ունենալիք դատաստանի մը կ անգամ տեղի ունենալիք դատաստանի մը 
մասին: Յիշենք թէ Յիսուս խօսելով վերջին դատաստանին մասին: Յիշենք թէ Յիսուս խօսելով վերջին դատաստանին մասին: Յիշենք թէ Յիսուս խօսելով վերջին դատաստանին մասին: Յիշենք թէ Յիսուս խօսելով վերջին դատաստանին 
մասին, ըսաւ, թէ պիտի գայ իր հրեշտակներուն հետ միասին, եւ մասին, ըսաւ, թէ պիտի գայ իր հրեշտակներուն հետ միասին, եւ մասին, ըսաւ, թէ պիտի գայ իր հրեշտակներուն հետ միասին, եւ մասին, ըսաւ, թէ պիտի գայ իր հրեշտակներուն հետ միասին, եւ 
««««պիտի նստի իր թագաւորական գահին վպիտի նստի իր թագաւորական գահին վպիտի նստի իր թագաւորական գահին վպիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայ: Բոլոր ազգերը րայ: Բոլոր ազգերը րայ: Բոլոր ազգերը րայ: Բոլոր ազգերը 
պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի 
զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ: զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ: զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ: զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ: 
Ոչխարները պիտի կանգնեցնէ իր աջ կողմը, իսկ այծերը` ձախ Ոչխարները պիտի կանգնեցնէ իր աջ կողմը, իսկ այծերը` ձախ Ոչխարները պիտի կանգնեցնէ իր աջ կողմը, իսկ այծերը` ձախ Ոչխարները պիտի կանգնեցնէ իր աջ կողմը, իսկ այծերը` ձախ 
կողմըկողմըկողմըկողմը»:»:»:»:    Յետոյ կը կարդանք թէ իՅետոյ կը կարդանք թէ իՅետոյ կը կարդանք թէ իՅետոյ կը կարդանք թէ ի´́́́նչպէս եւ ինչոնչպէս եւ ինչոնչպէս եւ ինչոնչպէս եւ ինչո´́́́ւ ոչխարները ւ ոչխարները ւ ոչխարները ւ ոչխարները 
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կը ժառանգեն արքայութիւնը, իկը ժառանգեն արքայութիւնը, իկը ժառանգեն արքայութիւնը, իկը ժառանգեն արքայութիւնը, իսկ այծերը` յաւիտենական սկ այծերը` յաւիտենական սկ այծերը` յաւիտենական սկ այծերը` յաւիտենական 
կրակին մէջ կը նետուին (Մատթէոս 25.31կրակին մէջ կը նետուին (Մատթէոս 25.31կրակին մէջ կը նետուին (Մատթէոս 25.31կրակին մէջ կը նետուին (Մատթէոս 25.31----46): 46): 46): 46): Աւետարանական Աւետարանական Աւետարանական Աւետարանական 
այս հատուածէն շատ յստակ կ'երեւի, թէ հաւատացեալներուն այս հատուածէն շատ յստակ կ'երեւի, թէ հաւատացեալներուն այս հատուածէն շատ յստակ կ'երեւի, թէ հաւատացեալներուն այս հատուածէն շատ յստակ կ'երեւի, թէ հաւատացեալներուն 
ու անհաւատներուն դատաստանը միաժամանակ ու միատեղ ու անհաւատներուն դատաստանը միաժամանակ ու միատեղ ու անհաւատներուն դատաստանը միաժամանակ ու միատեղ ու անհաւատներուն դատաստանը միաժամանակ ու միատեղ 
տեղի պիտի ունենայ: Յայտնութեան գիրքին 20տեղի պիտի ունենայ: Յայտնութեան գիրքին 20տեղի պիտի ունենայ: Յայտնութեան գիրքին 20տեղի պիտի ունենայ: Յայտնութեան գիրքին 20----րդ գլխուն րդ գլխուն րդ գլխուն րդ գլխուն 
աւարտին` 11աւարտին` 11աւարտին` 11աւարտին` 11----15 15 15 15 համարներունհամարներունհամարներունհամարներուն    մէջ նաեւ, երբ կը կարդանք վերմէջ նաեւ, երբ կը կարդանք վերմէջ նաեւ, երբ կը կարդանք վերմէջ նաեւ, երբ կը կարդանք վեր----
ջին դատաստանին մասին, յստակ պատկերացում կ'ունենանք, ջին դատաստանին մասին, յստակ պատկերացում կ'ունենանք, ջին դատաստանին մասին, յստակ պատկերացում կ'ունենանք, ջին դատաստանին մասին, յստակ պատկերացում կ'ունենանք, 
թէ համայն մարդկութեան դատաստանը նոյն ատեն է որ տեղի թէ համայն մարդկութեան դատաստանը նոյն ատեն է որ տեղի թէ համայն մարդկութեան դատաստանը նոյն ատեն է որ տեղի թէ համայն մարդկութեան դատաստանը նոյն ատեն է որ տեղի 
պիտի ունենայ: Հատուածը կը խօսի մեծ ու փոքր, եւ ծովուն, պիտի ունենայ: Հատուածը կը խօսի մեծ ու փոքր, եւ ծովուն, պիտի ունենայ: Հատուածը կը խօսի մեծ ու փոքր, եւ ծովուն, պիտի ունենայ: Հատուածը կը խօսի մեծ ու փոքր, եւ ծովուն, 
մահուան ու դժոխքին կողմէ յանձնուած մեռելներու դատասմահուան ու դժոխքին կողմէ յանձնուած մեռելներու դատասմահուան ու դժոխքին կողմէ յանձնուած մեռելներու դատասմահուան ու դժոխքին կողմէ յանձնուած մեռելներու դատաս----
տանին մասին, մէտանին մասին, մէտանին մասին, մէտանին մասին, մէկ խօսքով` բոլոր դասակարգերու մարդոց կ խօսքով` բոլոր դասակարգերու մարդոց կ խօսքով` բոլոր դասակարգերու մարդոց կ խօսքով` բոլոր դասակարգերու մարդոց 
դատաստանին մասին:դատաստանին մասին:դատաստանին մասին:դատաստանին մասին:    



 200 

ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    
Սուրբ Հաղորդութեան մասինՍուրբ Հաղորդութեան մասինՍուրբ Հաղորդութեան մասինՍուրբ Հաղորդութեան մասին    

    
1) Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:    
    
Որոշ հոսանքներ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը կը Որոշ հոսանքներ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը կը Որոշ հոսանքներ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը կը Որոշ հոսանքներ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը կը 

նկատեն՝ խորհրդանիշ նկատեն՝ խորհրդանիշ նկատեն՝ խորհրդանիշ նկատեն՝ խորհրդանիշ (Symbol) (Symbol) (Symbol) (Symbol) եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ խորհուրդ չ թէ խորհուրդ չ թէ խորհուրդ չ թէ խորհուրդ (Sacrament): (Sacrament): (Sacrament): (Sacrament): 
Ո՞ր Ո՞ր Ո՞ր Ո՞ր համարին վրայ հիմնուելով, անոնք կը հաստատեն թէ համարին վրայ հիմնուելով, անոնք կը հաստատեն թէ համարին վրայ հիմնուելով, անոնք կը հաստատեն թէ համարին վրայ հիմնուելով, անոնք կը հաստատեն թէ 
Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը խորհրդանիշ է եւ ոՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը խորհրդանիշ է եւ ոՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը խորհրդանիշ է եւ ոՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը խորհրդանիշ է եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
խորհուրդ:խորհուրդ:խորհուրդ:խորհուրդ:    

Տիրոջ հետեւեալ խօսքին վրայ. Տիրոջ հետեւեալ խօսքին վրայ. Տիրոջ հետեւեալ խօսքին վրայ. Տիրոջ հետեւեալ խօսքին վրայ. ««««Ասիկա կատարեցէք իմ Ասիկա կատարեցէք իմ Ասիկա կատարեցէք իմ Ասիկա կատարեցէք իմ 
յիշատակիս համարյիշատակիս համարյիշատակիս համարյիշատակիս համար» » » » ((((Ղուկաս 22.19): Պօղոս առաքեալ ինք եւս Ղուկաս 22.19): Պօղոս առաքեալ ինք եւս Ղուկաս 22.19): Պօղոս առաքեալ ինք եւս Ղուկաս 22.19): Պօղոս առաքեալ ինք եւս 
կը յիշէ որ Յիսուս հացն ու գինին օրհնելէ ետք տկը յիշէ որ Յիսուս հացն ու գինին օրհնելէ ետք տկը յիշէ որ Յիսուս հացն ու գինին օրհնելէ ետք տկը յիշէ որ Յիսուս հացն ու գինին օրհնելէ ետք տուաւ իր ուաւ իր ուաւ իր ուաւ իր 
աշակերտներուն եւ պատուիրեց, որ երբ հացէն ուտեն` զիաշակերտներուն եւ պատուիրեց, որ երբ հացէն ուտեն` զիաշակերտներուն եւ պատուիրեց, որ երբ հացէն ուտեն` զիաշակերտներուն եւ պատուիրեց, որ երբ հացէն ուտեն` զի´́́́նք նք նք նք 
յիշեն, եւ ամէն անգամ որ գինիէն խմեն` դարձեալ, զինք յիշեն յիշեն, եւ ամէն անգամ որ գինիէն խմեն` դարձեալ, զինք յիշեն յիշեն, եւ ամէն անգամ որ գինիէն խմեն` դարձեալ, զինք յիշեն յիշեն, եւ ամէն անգամ որ գինիէն խմեն` դարձեալ, զինք յիշեն 
((((Ա.Կորնթացիս 11.23Ա.Կորնթացիս 11.23Ա.Կորնթացիս 11.23Ա.Կորնթացիս 11.23----25):25):25):25):    

Անոնք որոնք կը մերժեն Անոնք որոնք կը մերժեն Անոնք որոնք կը մերժեն Անոնք որոնք կը մերժեն Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ 
ըլլալու իրողութիւնը` կանգ կ'առնեն ըլլալու իրողութիւնը` կանգ կ'առնեն ըլլալու իրողութիւնը` կանգ կ'առնեն ըլլալու իրողութիւնը` կանգ կ'առնեն ««««յիշատակիս համարյիշատակիս համարյիշատակիս համարյիշատակիս համար», », », », 
««««զիս յիշելզիս յիշելզիս յիշելզիս յիշելու համարու համարու համարու համար», », », », եւ եւ եւ եւ ««««զիս յիշեցէքզիս յիշեցէքզիս յիշեցէքզիս յիշեցէք» » » » բառերուն վրայ: Հարց կու բառերուն վրայ: Հարց կու բառերուն վրայ: Հարց կու բառերուն վրայ: Հարց կու 
տամ սակայն, տամ սակայն, տամ սակայն, տամ սակայն, ««««յիշատակյիշատակյիշատակյիշատակ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««յիշելյիշելյիշելյիշել» » » » բառերը ի՞նչ կապ կամ բառերը ի՞նչ կապ կամ բառերը ի՞նչ կապ կամ բառերը ի՞նչ կապ կամ 
ի՞նչ կապակցութիւն ունին ի՞նչ կապակցութիւն ունին ի՞նչ կապակցութիւն ունին ի՞նչ կապակցութիւն ունին ««««խորհրդանիշխորհրդանիշխորհրդանիշխորհրդանիշ» » » » բառին հետ: Ոբառին հետ: Ոբառին հետ: Ոբառին հետ: Ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
առնչութիւն կայ անոնց միջեւ:առնչութիւն կայ անոնց միջեւ:առնչութիւն կայ անոնց միջեւ:առնչութիւն կայ անոնց միջեւ:    

Ենթադրենք որ մայր մը իր վախճանումէն առաջ, իր Ենթադրենք որ մայր մը իր վախճանումէն առաջ, իր Ենթադրենք որ մայր մը իր վախճանումէն առաջ, իր Ենթադրենք որ մայր մը իր վախճանումէն առաջ, իր 
Աստուածաշունչը տուաւ Աստուածաշունչը տուաւ Աստուածաշունչը տուաւ Աստուածաշունչը տուաւ իր որդիին եւ ըսաւ. իր որդիին եւ ըսաւ. իր որդիին եւ ըսաւ. իր որդիին եւ ըսաւ. ««««Զաւակս, միշտ Զաւակս, միշտ Զաւակս, միշտ Զաւակս, միշտ 
Աստուածաշունչ կարդայ իմ յիշատակիս համարԱստուածաշունչ կարդայ իմ յիշատակիս համարԱստուածաշունչ կարդայ իմ յիշատակիս համարԱստուածաշունչ կարդայ իմ յիշատակիս համար»: »: »: »: Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս 
պէտք է հասկնալ այս խօսքը: Որդիին քով եղած Աստուածապէտք է հասկնալ այս խօսքը: Որդիին քով եղած Աստուածապէտք է հասկնալ այս խօսքը: Որդիին քով եղած Աստուածապէտք է հասկնալ այս խօսքը: Որդիին քով եղած Աստուածա----
շունչը` մօրը Աստուածաշո՞ւնչն է, թէ` պարզապէս կը խորհշունչը` մօրը Աստուածաշո՞ւնչն է, թէ` պարզապէս կը խորհշունչը` մօրը Աստուածաշո՞ւնչն է, թէ` պարզապէս կը խորհշունչը` մօրը Աստուածաշո՞ւնչն է, թէ` պարզապէս կը խորհըըըըրրրր----
դանշէ մօրը Աստուածաշունչը: Ճիշդ նոյնպէս ալ, Քրիստոսի դանշէ մօրը Աստուածաշունչը: Ճիշդ նոյնպէս ալ, Քրիստոսի դանշէ մօրը Աստուածաշունչը: Ճիշդ նոյնպէս ալ, Քրիստոսի դանշէ մօրը Աստուածաշունչը: Ճիշդ նոյնպէս ալ, Քրիստոսի 
օրհնած ու աշակօրհնած ու աշակօրհնած ու աշակօրհնած ու աշակերտներուն տուած Հացն ու Գինին` Քրիստոսի երտներուն տուած Հացն ու Գինին` Քրիստոսի երտներուն տուած Հացն ու Գինին` Քրիստոսի երտներուն տուած Հացն ու Գինին` Քրիստոսի 
Մարմինն ու Արիւնն են եւ ոՄարմինն ու Արիւնն են եւ ոՄարմինն ու Արիւնն են եւ ոՄարմինն ու Արիւնն են եւ ո´́́́չ թէ լոկ խորհրդանիշներ Քրիսչ թէ լոկ խորհրդանիշներ Քրիսչ թէ լոկ խորհրդանիշներ Քրիսչ թէ լոկ խորհրդանիշներ Քրիս----
տոսի Մարմինին ու Արեան:տոսի Մարմինին ու Արեան:տոսի Մարմինին ու Արեան:տոսի Մարմինին ու Արեան:    
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Քրիստոս չըսաւ. Քրիստոս չըսաւ. Քրիստոս չըսաւ. Քրիստոս չըսաւ. ««««Այս խորհրդանշական երեւոյթը կատաԱյս խորհրդանշական երեւոյթը կատաԱյս խորհրդանշական երեւոյթը կատաԱյս խորհրդանշական երեւոյթը կատա----
րեցէք իմ յիշատակիս համարրեցէք իմ յիշատակիս համարրեցէք իմ յիշատակիս համարրեցէք իմ յիշատակիս համար», », », », այլ`այլ`այլ`այլ`««««Ասիկա կատարեցէք իմ Ասիկա կատարեցէք իմ Ասիկա կատարեցէք իմ Ասիկա կատարեցէք իմ 
յիշատակիս համարյիշատակիս համարյիշատակիս համարյիշատակիս համար» » » » ((((Ղուկաս 22.19): Յստակ Ղուկաս 22.19): Յստակ Ղուկաս 22.19): Յստակ Ղուկաս 22.19): Յստակ է հետեւաբար, որ է հետեւաբար, որ է հետեւաբար, որ է հետեւաբար, որ 
կատարուածը զՔրիստոս յիշելու համար է եւ ոկատարուածը զՔրիստոս յիշելու համար է եւ ոկատարուածը զՔրիստոս յիշելու համար է եւ ոկատարուածը զՔրիստոս յիշելու համար է եւ ո´́́́չ թէ զՔրիստոս չ թէ զՔրիստոս չ թէ զՔրիստոս չ թէ զՔրիստոս 
խորհրդանշելու համար:խորհրդանշելու համար:խորհրդանշելու համար:խորհրդանշելու համար:    

Բայց ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ. Բայց ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ. Բայց ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ. Բայց ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ. ««««Ասիկա կատաԱսիկա կատաԱսիկա կատաԱսիկա կատա----
րեցէք իմ յիշատակիս համարրեցէք իմ յիշատակիս համարրեցէք իմ յիշատակիս համարրեցէք իմ յիշատակիս համար»: »: »: »: Իր յիշատակին, կը նշանակէ` Իր յիշատակին, կը նշանակէ` Իր յիշատակին, կը նշանակէ` Իր յիշատակին, կը նշանակէ` 
զինք յիշելու համար, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ (Ա.Կորնթացիս զինք յիշելու համար, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ (Ա.Կորնթացիս զինք յիշելու համար, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ (Ա.Կորնթացիս զինք յիշելու համար, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ (Ա.Կորնթացիս 
11.2411.2411.2411.24----25): 25): 25): 25): Բայց, դարձեալ, հարց կու տանք, Քրիստոս մեզմէ Բայց, դարձեալ, հարց կու տանք, Քրիստոս մեզմէ Բայց, դարձեալ, հարց կու տանք, Քրիստոս մեզմէ Բայց, դարձեալ, հարց կու տանք, Քրիստոս մեզմէ 
յիշուի՞լ է որ կը խնդրէ: Ան պարզապէս կը խնդրէ որ զինք յիշուի՞լ է որ կը խնդրէ: Ան պարզապէս կը խնդրէ որ զինք յիշուի՞լ է որ կը խնդրէ: Ան պարզապէս կը խնդրէ որ զինք յիշուի՞լ է որ կը խնդրէ: Ան պարզապէս կը խնդրէ որ զինք 
չմոռնա՞նք: Ան պատմութեան փոշիին մէջ կորսուելու մտավաչմոռնա՞նք: Ան պատմութեան փոշիին մէջ կորսուելու մտավաչմոռնա՞նք: Ան պատմութեան փոշիին մէջ կորսուելու մտավաչմոռնա՞նք: Ան պատմութեան փոշիին մէջ կորսուելու մտավա----
խութի՞ւնը ունէր:խութի՞ւնը ունէր:խութի՞ւնը ունէր:խութի՞ւնը ունէր:    

Որպէսզի գտնենք հարցումին ճիշդ պատասխանը, Որպէսզի գտնենք հարցումին ճիշդ պատասխանը, Որպէսզի գտնենք հարցումին ճիշդ պատասխանը, Որպէսզի գտնենք հարցումին ճիշդ պատասխանը, 
կարդանք առաքեալին հետեւեալ բառերը. կարդանք առաքեալին հետեւեալ բառերը. կարդանք առաքեալին հետեւեալ բառերը. կարդանք առաքեալին հետեւեալ բառերը. ««««Ամէն աԱմէն աԱմէն աԱմէն անգամ որ այս նգամ որ այս նգամ որ այս նգամ որ այս 
հացը կ'ուտէք եւ բաժակէն կը խմէք, Տիրոջ մահը կը պատմէք, հացը կ'ուտէք եւ բաժակէն կը խմէք, Տիրոջ մահը կը պատմէք, հացը կ'ուտէք եւ բաժակէն կը խմէք, Տիրոջ մահը կը պատմէք, հացը կ'ուտէք եւ բաժակէն կը խմէք, Տիրոջ մահը կը պատմէք, 
մինչեւ իր երկրորդ գալուստըմինչեւ իր երկրորդ գալուստըմինչեւ իր երկրորդ գալուստըմինչեւ իր երկրորդ գալուստը» » » » (Ա.Կորնթացիս 11.26): Յստակ է, (Ա.Կորնթացիս 11.26): Յստակ է, (Ա.Կորնթացիս 11.26): Յստակ է, (Ա.Կորնթացիս 11.26): Յստակ է, 
հետեւաբար, որ զինք յիշել, կը նշանակէ` իր ըրածը յիշել, հետեւաբար, որ զինք յիշել, կը նշանակէ` իր ըրածը յիշել, հետեւաբար, որ զինք յիշել, կը նշանակէ` իր ըրածը յիշել, հետեւաբար, որ զինք յիշել, կը նշանակէ` իր ըրածը յիշել, 
խաչով իր իրագործած փրկութիւնը յիշել, մեզի համար տեղի խաչով իր իրագործած փրկութիւնը յիշել, մեզի համար տեղի խաչով իր իրագործած փրկութիւնը յիշել, մեզի համար տեղի խաչով իր իրագործած փրկութիւնը յիշել, մեզի համար տեղի 
ունեցող իր խաչելութիւնն ունեցող իր խաչելութիւնն ունեցող իր խաչելութիւնն ունեցող իր խաչելութիւնն ու մահը յիշել:ու մահը յիշել:ու մահը յիշել:ու մահը յիշել:    

Քրիստոս եւ իր առաքեալը` Պօղոս, պարտականութիւն կու Քրիստոս եւ իր առաքեալը` Պօղոս, պարտականութիւն կու Քրիստոս եւ իր առաքեալը` Պօղոս, պարտականութիւն կու Քրիստոս եւ իր առաքեալը` Պօղոս, պարտականութիւն կու 
տան մեզի, որ ամէն անգամ երբ Տիրոջ Մարմինով ու Արիւնով տան մեզի, որ ամէն անգամ երբ Տիրոջ Մարմինով ու Արիւնով տան մեզի, որ ամէն անգամ երբ Տիրոջ Մարմինով ու Արիւնով տան մեզի, որ ամէն անգամ երբ Տիրոջ Մարմինով ու Արիւնով 
հաղորդուինք, յիշենք եւ ուրիշներուն ալ յիշեցնենք, որ Ասհաղորդուինք, յիշենք եւ ուրիշներուն ալ յիշեցնենք, որ Ասհաղորդուինք, յիշենք եւ ուրիշներուն ալ յիշեցնենք, որ Ասհաղորդուինք, յիշենք եւ ուրիշներուն ալ յիշեցնենք, որ Աս----
տուծոյ Որդին մեզի համար մատուծոյ Որդին մեզի համար մատուծոյ Որդին մեզի համար մատուծոյ Որդին մեզի համար մա´́́́հ ճաշակեց, մեր փրկութեան հ ճաշակեց, մեր փրկութեան հ ճաշակեց, մեր փրկութեան հ ճաշակեց, մեր փրկութեան 
համար խահամար խահամար խահամար խա´́́́չ բարձրացաւ:չ բարձրացաւ:չ բարձրացաւ:չ բարձրացաւ:    

Հիմա կուՀիմա կուՀիմա կուՀիմա կու    գանք այն բազմաթիւ վկայութիւններուն, որոնք գանք այն բազմաթիւ վկայութիւններուն, որոնք գանք այն բազմաթիւ վկայութիւններուն, որոնք գանք այն բազմաթիւ վկայութիւններուն, որոնք 
անհերքելիօրէն կ'ապացուցեն թէ Տիրոջ ձեռքով օրհնուած Հացն անհերքելիօրէն կ'ապացուցեն թէ Տիրոջ ձեռքով օրհնուած Հացն անհերքելիօրէն կ'ապացուցեն թէ Տիրոջ ձեռքով օրհնուած Հացն անհերքելիօրէն կ'ապացուցեն թէ Տիրոջ ձեռքով օրհնուած Հացն 
ու Գինին` իրողապէս Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, եւ ասիկա ու Գինին` իրողապէս Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, եւ ասիկա ու Գինին` իրողապէս Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, եւ ասիկա ու Գինին` իրողապէս Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, եւ ասիկա 
Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհուրդ կը դարձնէ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհուրդ կը դարձնէ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհուրդ կը դարձնէ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհուրդ կը դարձնէ:    

ա) Սկսինք Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ արտասանած ա) Սկսինք Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ արտասանած ա) Սկսինք Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ արտասանած ա) Սկսինք Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ արտասանած 
խօսքերէն.խօսքերէն.խօսքերէն.խօսքերէն.    

----    ««««Առէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.26: Մատթէոս 26.26: Մատթէոս 26.26: Մատթէոս 26.26: 
Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19):Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19):Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19):Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19):    

----    ««««Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էԲոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էԲոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էԲոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս է»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
26.28: 26.28: 26.28: 26.28: Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):    
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Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««ՀացըՀացըՀացըՀացը» » » » կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ ««««Իմ ՄարմինսԻմ ՄարմինսԻմ ՄարմինսԻմ Մարմինս»:»:»:»:    
««««ԳինինԳինինԳինինԳինին» » » » կը կոչէ` կը կոչէ` կը կոչէ` կը կոչէ` ««««Իմ ԱրիւնսԻմ ԱրիւնսԻմ ԱրիւնսԻմ Արիւնս»:»:»:»:    
Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորԵթէ Հացն ու Գինին լոկ խորԵթէ Հացն ու Գինին լոկ խորԵթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլային, անկահրդանիշներ ըլլային, անկահրդանիշներ ըլլային, անկահրդանիշներ ըլլային, անկարերերերե----

լի էր որ Յիսուս զանոնք կոչէր` լի էր որ Յիսուս զանոնք կոչէր` լի էր որ Յիսուս զանոնք կոչէր` լի էր որ Յիսուս զանոնք կոչէր` ««««Իմ ՄարմինսԻմ ՄարմինսԻմ ՄարմինսԻմ Մարմինս», », », », եւ եւ եւ եւ ««««Իմ ԱրիւնսԻմ ԱրիւնսԻմ ԱրիւնսԻմ Արիւնս»:»:»:»:    
Հացին Տիրոջ Մարմինը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Հացին Տիրոջ Մարմինը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Հացին Տիրոջ Մարմինը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Հացին Տիրոջ Մարմինը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ 

Մարմինին խորհրդանիշը ըլլալը` ուրիշ բան: Գինիին Տիրոջ Մարմինին խորհրդանիշը ըլլալը` ուրիշ բան: Գինիին Տիրոջ Մարմինին խորհրդանիշը ըլլալը` ուրիշ բան: Գինիին Տիրոջ Մարմինին խորհրդանիշը ըլլալը` ուրիշ բան: Գինիին Տիրոջ 
Արիւնը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Արեան խորհրդանիշը Արիւնը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Արեան խորհրդանիշը Արիւնը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Արեան խորհրդանիշը Արիւնը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Արեան խորհրդանիշը 
ըլլալը` ուրիըլլալը` ուրիըլլալը` ուրիըլլալը` ուրիշ բան: Յիսուս հացը օրհնելով չ'ըսեր` շ բան: Յիսուս հացը օրհնելով չ'ըսեր` շ բան: Յիսուս հացը օրհնելով չ'ըսեր` շ բան: Յիսուս հացը օրհնելով չ'ըսեր` ««««Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը 
խորհրդանշէ Մարմինսխորհրդանշէ Մարմինսխորհրդանշէ Մարմինսխորհրդանշէ Մարմինս», », », », այլ` այլ` այլ` այլ` ««««Ասիկա իմ Մարմինս էԱսիկա իմ Մարմինս էԱսիկա իմ Մարմինս էԱսիկա իմ Մարմինս է»: »: »: »: ՈՈՈՈ´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Գինին օրհնելով կ'ըսէ` Գինին օրհնելով կ'ըսէ` Գինին օրհնելով կ'ըսէ` Գինին օրհնելով կ'ըսէ` ««««Ասիկա կը խորհրդանշէ ԱրիւնսԱսիկա կը խորհրդանշէ ԱրիւնսԱսիկա կը խորհրդանշէ ԱրիւնսԱսիկա կը խորհրդանշէ Արիւնս», », », », այլ` այլ` այլ` այլ` 
««««Ասիկա իմ արիւնս էԱսիկա իմ արիւնս էԱսիկա իմ արիւնս էԱսիկա իմ արիւնս է»:»:»:»:    

Երբ Աստուածաշունչի մեկնութիւն կը կատարենք, պէտք է Երբ Աստուածաշունչի մեկնութիւն կը կատարենք, պէտք է Երբ Աստուածաշունչի մեկնութիւն կը կատարենք, պէտք է Երբ Աստուածաշունչի մեկնութիւն կը կատարենք, պէտք է 
յիշենք որ Աստուածաշունչը մեյիշենք որ Աստուածաշունչը մեյիշենք որ Աստուածաշունչը մեյիշենք որ Աստուածաշունչը մեկնելու յատուկ օրէնքներ ու կնելու յատուկ օրէնքներ ու կնելու յատուկ օրէնքներ ու կնելու յատուկ օրէնքներ ու 
կանոններ կան, եւ առանց զանոնք նկատի ունենալու պէտք չէ կանոններ կան, եւ առանց զանոնք նկատի ունենալու պէտք չէ կանոններ կան, եւ առանց զանոնք նկատի ունենալու պէտք չէ կանոններ կան, եւ առանց զանոնք նկատի ունենալու պէտք չէ 
մեկնութիւն ընենք, այլապէս` քմահաճ մեկնութիւններ պիտի մեկնութիւն ընենք, այլապէս` քմահաճ մեկնութիւններ պիտի մեկնութիւն ընենք, այլապէս` քմահաճ մեկնութիւններ պիտի մեկնութիւն ընենք, այլապէս` քմահաճ մեկնութիւններ պիտի 
ընենք:ընենք:ընենք:ընենք:    

Աստուածաշունչի մեկնութեան կանոններէն մին է, ընդուԱստուածաշունչի մեկնութեան կանոններէն մին է, ընդուԱստուածաշունչի մեկնութեան կանոններէն մին է, ընդուԱստուածաշունչի մեկնութեան կանոններէն մին է, ընդու----
նիլ որ Աստուածաշունչին մէջ կան բացատրութեան եւ մեկնունիլ որ Աստուածաշունչին մէջ կան բացատրութեան եւ մեկնունիլ որ Աստուածաշունչին մէջ կան բացատրութեան եւ մեկնունիլ որ Աստուածաշունչին մէջ կան բացատրութեան եւ մեկնու----
թեան կարօտ հթեան կարօտ հթեան կարօտ հթեան կարօտ համարներ ու հատուածներ, բայց նաեւ կան` ամարներ ու հատուածներ, բայց նաեւ կան` ամարներ ու հատուածներ, բայց նաեւ կան` ամարներ ու հատուածներ, բայց նաեւ կան` 
բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ չեղող համարներ ու բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ չեղող համարներ ու բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ չեղող համարներ ու բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ չեղող համարներ ու 
հատուածներ: Բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ համարհատուածներ: Բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ համարհատուածներ: Բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ համարհատուածներ: Բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ համար----
ներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը յիշուին տարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը յիշուին տարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը յիշուին տարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը յիշուին տար----
րեր, որոնք սակայն չեն բացատրուիր զանոնք ըսողին կամ րեր, որոնք սակայն չեն բացատրուիր զանոնք ըսողին կամ րեր, որոնք սակայն չեն բացատրուիր զանոնք ըսողին կամ րեր, որոնք սակայն չեն բացատրուիր զանոնք ըսողին կամ 
գրողին կողգրողին կողգրողին կողգրողին կողմէ: Իսկ բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ մէ: Իսկ բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ մէ: Իսկ բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ մէ: Իսկ բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ 
չեղող համարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը չեղող համարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը չեղող համարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը չեղող համարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը 
յիշուին տարրեր, որոնք սակայն կը բացատրուին զանոնք յիշուին տարրեր, որոնք սակայն կը բացատրուին զանոնք յիշուին տարրեր, որոնք սակայն կը բացատրուին զանոնք յիշուին տարրեր, որոնք սակայն կը բացատրուին զանոնք 
ըսողին կամ գրողին կողմէ: Մեկնաբանութեան պատմութեան ըսողին կամ գրողին կողմէ: Մեկնաբանութեան պատմութեան ըսողին կամ գրողին կողմէ: Մեկնաբանութեան պատմութեան ըսողին կամ գրողին կողմէ: Մեկնաբանութեան պատմութեան 
մէջ, մեկնութեան այս կանոնը ճանչնալը խիստ անհրաժեշտ է:մէջ, մեկնութեան այս կանոնը ճանչնալը խիստ անհրաժեշտ է:մէջ, մեկնութեան այս կանոնը ճանչնալը խիստ անհրաժեշտ է:մէջ, մեկնութեան այս կանոնը ճանչնալը խիստ անհրաժեշտ է:    

Ըսինք,Ըսինք,Ըսինք,Ըսինք,    որ չբացատրուած տարրերը պէտք ունին բացաոր չբացատրուած տարրերը պէտք ունին բացաոր չբացատրուած տարրերը պէտք ունին բացաոր չբացատրուած տարրերը պէտք ունին բացա----
տրութեան: Այսպէս, օրինակ, Ղուկաս 10.30տրութեան: Այսպէս, օրինակ, Ղուկաս 10.30տրութեան: Այսպէս, օրինակ, Ղուկաս 10.30տրութեան: Այսպէս, օրինակ, Ղուկաս 10.30----ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք 
աւազակներու մասին, 10.34աւազակներու մասին, 10.34աւազակներու մասին, 10.34աւազակներու մասին, 10.34----ին մէջ` ձէթի, գինիի, գրաստի եւ ին մէջ` ձէթի, գինիի, գրաստի եւ ին մէջ` ձէթի, գինիի, գրաստի եւ ին մէջ` ձէթի, գինիի, գրաստի եւ 
պանդոկի մասին, 10.35պանդոկի մասին, 10.35պանդոկի մասին, 10.35պանդոկի մասին, 10.35----ին մէջ` երկու արծաթ դահեկաններու ին մէջ` երկու արծաթ դահեկաններու ին մէջ` երկու արծաթ դահեկաններու ին մէջ` երկու արծաթ դահեկաններու 
մասին: Յիսուս երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը,մասին: Յիսուս երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը,մասին: Յիսուս երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը,մասին: Յիսուս երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը,    
մեզի չ'ըսեր թէ որո՞նք են յիշեալ աւազակները, կամ ի՞նչ կը մեզի չ'ըսեր թէ որո՞նք են յիշեալ աւազակները, կամ ի՞նչ կը մեզի չ'ըսեր թէ որո՞նք են յիշեալ աւազակները, կամ ի՞նչ կը մեզի չ'ըսեր թէ որո՞նք են յիշեալ աւազակները, կամ ի՞նչ կը 
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ներկայացնեն կամ կը խորհրդանշեն ձէթը, գինին, գրաստը, ներկայացնեն կամ կը խորհրդանշեն ձէթը, գինին, գրաստը, ներկայացնեն կամ կը խորհրդանշեն ձէթը, գինին, գրաստը, ներկայացնեն կամ կը խորհրդանշեն ձէթը, գինին, գրաստը, 
պանդոկը, երկու արծաթ դահեկանները: Քանի Տէրը այդ բոլոպանդոկը, երկու արծաթ դահեկանները: Քանի Տէրը այդ բոլոպանդոկը, երկու արծաթ դահեկանները: Քանի Տէրը այդ բոլոպանդոկը, երկու արծաթ դահեկանները: Քանի Տէրը այդ բոլո----
րին բացատրութիւնը չի տար, մեկնիչին կը մնայ ներկայացնել րին բացատրութիւնը չի տար, մեկնիչին կը մնայ ներկայացնել րին բացատրութիւնը չի տար, մեկնիչին կը մնայ ներկայացնել րին բացատրութիւնը չի տար, մեկնիչին կը մնայ ներկայացնել 
անոնց բացատրութիւնը:անոնց բացատրութիւնը:անոնց բացատրութիւնը:անոնց բացատրութիւնը:    

Բայց մեկնութեան կաԲայց մեկնութեան կաԲայց մեկնութեան կաԲայց մեկնութեան կարօտ չեն այն համարներն ու հատրօտ չեն այն համարներն ու հատրօտ չեն այն համարներն ու հատրօտ չեն այն համարներն ու հատ----
ուածները, որոնց բացատրութիւնը արդէն Աստուածաշունչը ուածները, որոնց բացատրութիւնը արդէն Աստուածաշունչը ուածները, որոնց բացատրութիւնը արդէն Աստուածաշունչը ուածները, որոնց բացատրութիւնը արդէն Աստուածաշունչը 
տուած է: Այսպէս, օրինակ, մենք պէտք չունինք մտածելու թէ տուած է: Այսպէս, օրինակ, մենք պէտք չունինք մտածելու թէ տուած է: Այսպէս, օրինակ, մենք պէտք չունինք մտածելու թէ տուած է: Այսպէս, օրինակ, մենք պէտք չունինք մտածելու թէ 
որոմին առակին մէջ յիշուած սերմ ցանող մարդը ո՞վ է, կամ որոմին առակին մէջ յիշուած սերմ ցանող մարդը ո՞վ է, կամ որոմին առակին մէջ յիշուած սերմ ցանող մարդը ո՞վ է, կամ որոմին առակին մէջ յիշուած սերմ ցանող մարդը ո՞վ է, կամ 
սերմերը որո՞նք են, կամ արտը ի՞նչ է, քանի Յիսուս անոնց սերմերը որո՞նք են, կամ արտը ի՞նչ է, քանի Յիսուս անոնց սերմերը որո՞նք են, կամ արտը ի՞նչ է, քանի Յիսուս անոնց սերմերը որո՞նք են, կամ արտը ի՞նչ է, քանի Յիսուս անոնց 
բացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնըբացատրութիւնը    արդէն տուած է. արդէն տուած է. արդէն տուած է. արդէն տուած է. ««««Լաւ սերմեր ցանողը Մարդու Լաւ սերմեր ցանողը Մարդու Լաւ սերմեր ցանողը Մարդու Լաւ սերմեր ցանողը Մարդու 
Որդին է, եւ արտը աշխարհն է: Լաւ սերմերը... արքայութեան Որդին է, եւ արտը աշխարհն է: Լաւ սերմերը... արքայութեան Որդին է, եւ արտը աշխարհն է: Լաւ սերմերը... արքայութեան Որդին է, եւ արտը աշխարհն է: Լաւ սերմերը... արքայութեան 
հետեւորդներն ենհետեւորդներն ենհետեւորդներն ենհետեւորդներն են» » » » (Մատթէոս 13.25, 37(Մատթէոս 13.25, 37(Մատթէոս 13.25, 37(Մատթէոս 13.25, 37----38): 38): 38): 38): Նոյնն է պարագան Նոյնն է պարագան Նոյնն է պարագան Նոյնն է պարագան 
Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ կողմէ օրհնուած ու բաշխուած Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ կողմէ օրհնուած ու բաշխուած Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ կողմէ օրհնուած ու բաշխուած Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ կողմէ օրհնուած ու բաշխուած 
Հացին ու Գինիին: Մենք պէտք չունինք տքնելու ու յՀացին ու Գինիին: Մենք պէտք չունինք տքնելու ու յՀացին ու Գինիին: Մենք պէտք չունինք տքնելու ու յՀացին ու Գինիին: Մենք պէտք չունինք տքնելու ու յոգնելու, ոգնելու, ոգնելու, ոգնելու, 
որպէսզի գիտնանք թէ անոնք ի՞նչ են, կամ ի՞նչ բան կը որպէսզի գիտնանք թէ անոնք ի՞նչ են, կամ ի՞նչ բան կը որպէսզի գիտնանք թէ անոնք ի՞նչ են, կամ ի՞նչ բան կը որպէսզի գիտնանք թէ անոնք ի՞նչ են, կամ ի՞նչ բան կը 
ներկայացնեն: Տէրը արդէն բացատրեց թէ Հացը իր Մարմինն է. ներկայացնեն: Տէրը արդէն բացատրեց թէ Հացը իր Մարմինն է. ներկայացնեն: Տէրը արդէն բացատրեց թէ Հացը իր Մարմինն է. ներկայացնեն: Տէրը արդէն բացատրեց թէ Հացը իր Մարմինն է. 
««««Առէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս է» » » » (Մատթէոս 26.26: Մարկոս (Մատթէոս 26.26: Մարկոս (Մատթէոս 26.26: Մարկոս (Մատթէոս 26.26: Մարկոս 
14.22: 14.22: 14.22: 14.22: Ղուկաս 22.19): Նաեւ բացատրեց թէ Գինին իր Արիւնն է. Ղուկաս 22.19): Նաեւ բացատրեց թէ Գինին իր Արիւնն է. Ղուկաս 22.19): Նաեւ բացատրեց թէ Գինին իր Արիւնն է. Ղուկաս 22.19): Նաեւ բացատրեց թէ Գինին իր Արիւնն է. 
««««Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էիմ Արիւնս էիմ Արիւնս էիմ Արիւնս է» » » » (Մատթէոս 26.28: (Մատթէոս 26.28: (Մատթէոս 26.28: (Մատթէոս 26.28: 
Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):    

բ) Պօղոս առաքեալ խօսելով Սուրբ Հաղորդութեան բ) Պօղոս առաքեալ խօսելով Սուրբ Հաղորդութեան բ) Պօղոս առաքեալ խօսելով Սուրբ Հաղորդութեան բ) Պօղոս առաքեալ խօսելով Սուրբ Հաղորդութեան 
խորհուրդին մասին` կխորհուրդին մասին` կխորհուրդին մասին` կխորհուրդին մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ անարժանութեամբ կՈվ որ անարժանութեամբ կՈվ որ անարժանութեամբ կՈվ որ անարժանութեամբ կ’’’’ուտէ եւ ուտէ եւ ուտէ եւ ուտէ եւ 
կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ինքզինք դատապարտութեան կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ինքզինք դատապարտութեան կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ինքզինք դատապարտութեան կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ինքզինք դատապարտութեան 
կկկկ’’’’ենթարկէ, քանի որ զանազանութիւն չի դներ սենթարկէ, քանի որ զանազանութիւն չի դներ սենթարկէ, քանի որ զանազանութիւն չի դներ սենթարկէ, քանի որ զանազանութիւն չի դներ սովորական ովորական ովորական ովորական 
հացին եւ ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆԻՆ միջեւհացին եւ ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆԻՆ միջեւհացին եւ ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆԻՆ միջեւհացին եւ ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆԻՆ միջեւ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 11.29):Ա.Կորնթացիս 11.29):Ա.Կորնթացիս 11.29):Ա.Կորնթացիս 11.29):    

Առաքեալը յստակօրէն կը վկայէ որ օրհնուած Հացն ու Առաքեալը յստակօրէն կը վկայէ որ օրհնուած Հացն ու Առաքեալը յստակօրէն կը վկայէ որ օրհնուած Հացն ու Առաքեալը յստակօրէն կը վկայէ որ օրհնուած Հացն ու 
Գինին կը դադրին սովորական հաց ու գինի ըլլալէ եւ կը Գինին կը դադրին սովորական հաց ու գինի ըլլալէ եւ կը Գինին կը դադրին սովորական հաց ու գինի ըլլալէ եւ կը Գինին կը դադրին սովորական հաց ու գինի ըլլալէ եւ կը 
փոխակերպուին Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան:փոխակերպուին Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան:փոխակերպուին Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան:փոխակերպուին Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան:    

Առաքեալը օրհնուած Հացն ու Գինին Առաքեալը օրհնուած Հացն ու Գինին Առաքեալը օրհնուած Հացն ու Գինին Առաքեալը օրհնուած Հացն ու Գինին ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆը կը ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆը կը ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆը կը ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆը կը 
կոչէ, եւ կոչէ, եւ կոչէ, եւ կոչէ, եւ կը հաստատէ թէ կը հաստատէ թէ կը հաստատէ թէ կը հաստատէ թէ ով որ առանց հաւատքի եւ անարժաով որ առանց հաւատքի եւ անարժաով որ առանց հաւատքի եւ անարժաով որ առանց հաւատքի եւ անարժա----
նութեամբ կը հաղորդուի, ենթակայ կնութեամբ կը հաղորդուի, ենթակայ կնութեամբ կը հաղորդուի, ենթակայ կնութեամբ կը հաղորդուի, ենթակայ կ’’’’ըլլայ դատապարտուըլլայ դատապարտուըլլայ դատապարտուըլլայ դատապարտու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    Հարցում մը: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ առաքեալը Հարցում մը: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ առաքեալը Հարցում մը: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ առաքեալը Հարցում մը: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ առաքեալը 
սրբագործուած Հացն ու Գինին կոչէր` սրբագործուած Հացն ու Գինին կոչէր` սրբագործուած Հացն ու Գինին կոչէր` սրբագործուած Հացն ու Գինին կոչէր` ««««Տիրոջ ՄարմինըՏիրոջ ՄարմինըՏիրոջ ՄարմինըՏիրոջ Մարմինը», », », », կամ կամ կամ կամ 
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Տէրը զայն կոչէր` Տէրը զայն կոչէր` Տէրը զայն կոչէր` Տէրը զայն կոչէր` ««««Իմ ՄարմինսԻմ ՄարմինսԻմ ՄարմինսԻմ Մարմինս», », », », եթէ անոնք լոկ խորհրեթէ անոնք լոկ խորհրեթէ անոնք լոկ խորհրեթէ անոնք լոկ խորհրդադադադա----
նիշներնիշներնիշներնիշներ    են:են:են:են:    

Երկրորդ հարցում մը: Առաքեալը կը հաստատէ թէ Երկրորդ հարցում մը: Առաքեալը կը հաստատէ թէ Երկրորդ հարցում մը: Առաքեալը կը հաստատէ թէ Երկրորդ հարցում մը: Առաքեալը կը հաստատէ թէ ««««ով որ ով որ ով որ ով որ 
անարժանութեամբ կանարժանութեամբ կանարժանութեամբ կանարժանութեամբ կ’’’’ուտէ եւ կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ուտէ եւ կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ուտէ եւ կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ուտէ եւ կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը 
ինքզինք դատապարտութեան կինքզինք դատապարտութեան կինքզինք դատապարտութեան կինքզինք դատապարտութեան կ’’’’ենթարկէ...ենթարկէ...ենթարկէ...ենթարկէ...»: »: »: »: Եթէ երբեք Սուրբ Եթէ երբեք Սուրբ Եթէ երբեք Սուրբ Եթէ երբեք Սուրբ 
Հաղորդութիւնը լոկ խորհրդանիշ է, ի՞նչպէս կրնայ դատապարՀաղորդութիւնը լոկ խորհրդանիշ է, ի՞նչպէս կրնայ դատապարՀաղորդութիւնը լոկ խորհրդանիշ է, ի՞նչպէս կրնայ դատապարՀաղորդութիւնը լոկ խորհրդանիշ է, ի՞նչպէս կրնայ դատապար----
տութեան ենթարկել անարժանաբար հաղորդոտութեան ենթարկել անարժանաբար հաղորդոտութեան ենթարկել անարժանաբար հաղորդոտութեան ենթարկել անարժանաբար հաղորդուողները: Բան մը ւողները: Բան մը ւողները: Բան մը ւողները: Բան մը 
որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է, չի կրնար մեր դատաոր պարզապէս խորհրդանիշ մըն է, չի կրնար մեր դատաոր պարզապէս խորհրդանիշ մըն է, չի կրնար մեր դատաոր պարզապէս խորհրդանիշ մըն է, չի կրնար մեր դատապարպարպարպար----
տութեան պատճառ դառնալ: Իսկ եթէ կը դատապարտէ անարտութեան պատճառ դառնալ: Իսկ եթէ կը դատապարտէ անարտութեան պատճառ դառնալ: Իսկ եթէ կը դատապարտէ անարտութեան պատճառ դառնալ: Իսկ եթէ կը դատապարտէ անար----
ժանաբար հաղորդուողները՝ կը դատապարտէ անոր համար որ ժանաբար հաղորդուողները՝ կը դատապարտէ անոր համար որ ժանաբար հաղորդուողները՝ կը դատապարտէ անոր համար որ ժանաբար հաղորդուողները՝ կը դատապարտէ անոր համար որ 
անիկա խորհոանիկա խորհոանիկա խորհոանիկա խորհո´́́́ւրդ է, Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան ւրդ է, Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան ւրդ է, Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան ւրդ է, Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան 
խորհուրդն է:խորհուրդն է:խորհուրդն է:խորհուրդն է:    

գ) Յիսուս կգ) Յիսուս կգ) Յիսուս կգ) Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ չուտէք Եթէ չուտէք Եթէ չուտէք Եթէ չուտէք Մարդու Որդիին Մարմինէն Մարդու Որդիին Մարմինէն Մարդու Որդիին Մարմինէն Մարդու Որդիին Մարմինէն 
եւ չխմէք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջեւ չխմէք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջեւ չխմէք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջեւ չխմէք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջ» » » » 
((((Յովհաննէս 6.53): Ամենայն յստակութեամբ Տէրը կը պարզէ, թէ Յովհաննէս 6.53): Ամենայն յստակութեամբ Տէրը կը պարզէ, թէ Յովհաննէս 6.53): Ամենայն յստակութեամբ Տէրը կը պարզէ, թէ Յովհաննէս 6.53): Ամենայն յստակութեամբ Տէրը կը պարզէ, թէ 
մեր կերածը իր Մարմինն ու Արիւնն են: Ուստի չեն կրնար Հացն մեր կերածը իր Մարմինն ու Արիւնն են: Ուստի չեն կրնար Հացն մեր կերածը իր Մարմինն ու Արիւնն են: Ուստի չեն կրնար Հացն մեր կերածը իր Մարմինն ու Արիւնն են: Ուստի չեն կրնար Հացն 
ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլալ Տիրոջ Մարմինին եւ ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլալ Տիրոջ Մարմինին եւ ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլալ Տիրոջ Մարմինին եւ ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլալ Տիրոջ Մարմինին եւ 
Արեան: Եթէ ըսենքԱրեան: Եթէ ըսենքԱրեան: Եթէ ըսենքԱրեան: Եթէ ըսենք    թէ Հացն ու Գինին պարզապէս կը թէ Հացն ու Գինին պարզապէս կը թէ Հացն ու Գինին պարզապէս կը թէ Հացն ու Գինին պարզապէս կը 
խորհրդանշեն Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը, ուրեմն անոնք Տիրոջ խորհրդանշեն Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը, ուրեմն անոնք Տիրոջ խորհրդանշեն Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը, ուրեմն անոնք Տիրոջ խորհրդանշեն Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը, ուրեմն անոնք Տիրոջ 
Մարմինն ու Արիւնը չեն, այլ` լոկ խորհրդանիշներ, իսկ եթէ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այլ` լոկ խորհրդանիշներ, իսկ եթէ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այլ` լոկ խորհրդանիշներ, իսկ եթէ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այլ` լոկ խորհրդանիշներ, իսկ եթէ 
անոնք Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այդ պարագային, ինչո՞ւ անոնք Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այդ պարագային, ինչո՞ւ անոնք Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այդ պարագային, ինչո՞ւ անոնք Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այդ պարագային, ինչո՞ւ 
համար Տէրը զանոնք կը կոչէ` իր Մարմինն ու Արիւնը:համար Տէրը զանոնք կը կոչէ` իր Մարմինն ու Արիւնը:համար Տէրը զանոնք կը կոչէ` իր Մարմինն ու Արիւնը:համար Տէրը զանոնք կը կոչէ` իր Մարմինն ու Արիւնը:    

Համարը մեՀամարը մեՀամարը մեՀամարը մեզի կ'ըսէ, որ եթէ չուտենք Մարդու Որդիին զի կ'ըսէ, որ եթէ չուտենք Մարդու Որդիին զի կ'ըսէ, որ եթէ չուտենք Մարդու Որդիին զի կ'ըսէ, որ եթէ չուտենք Մարդու Որդիին 
Մարմինէն եւ չխմենք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենանք Մարմինէն եւ չխմենք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենանք Մարմինէն եւ չխմենք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենանք Մարմինէն եւ չխմենք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենանք 
մեր մէջ: Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ են, անոնք մեր մէջ: Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ են, անոնք մեր մէջ: Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ են, անոնք մեր մէջ: Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ են, անոնք 
կրնա՞ն կեանք պարգեւել զանոնք ճաշակողներուն: Կամ Յիսուս կրնա՞ն կեանք պարգեւել զանոնք ճաշակողներուն: Կամ Յիսուս կրնա՞ն կեանք պարգեւել զանոնք ճաշակողներուն: Կամ Յիսուս կրնա՞ն կեանք պարգեւել զանոնք ճաշակողներուն: Կամ Յիսուս 
ինք, պէ՞տք էր ըսէր թէ իր Մարմինէն չուտողը եւ իր Արիւնինք, պէ՞տք էր ըսէր թէ իր Մարմինէն չուտողը եւ իր Արիւնինք, պէ՞տք էր ըսէր թէ իր Մարմինէն չուտողը եւ իր Արիւնինք, պէ՞տք էր ըսէր թէ իր Մարմինէն չուտողը եւ իր Արիւնէն էն էն էն 
չխմողը` կեանք պիտի չունենայ:չխմողը` կեանք պիտի չունենայ:չխմողը` կեանք պիտի չունենայ:չխմողը` կեանք պիտի չունենայ:    

դ) Յիսուս կդ) Յիսուս կդ) Յիսուս կդ) Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ Մարմինէս կՈվ որ Մարմինէս կՈվ որ Մարմինէս կՈվ որ Մարմինէս կ’’’’ուտէ եւ Արիւնէս կը ուտէ եւ Արիւնէս կը ուտէ եւ Արիւնէս կը ուտէ եւ Արիւնէս կը 
խմէ՝ յաւիտենական կեանք կխմէ՝ յաւիտենական կեանք կխմէ՝ յաւիտենական կեանք կխմէ՝ յաւիտենական կեանք կ’’’’ունենայ եւ ես անոր յարութիւն ունենայ եւ ես անոր յարութիւն ունենայ եւ ես անոր յարութիւն ունենայ եւ ես անոր յարութիւն 
պիտի տամ վերջին օրըպիտի տամ վերջին օրըպիտի տամ վերջին օրըպիտի տամ վերջին օրը» » » » (Յովհաննէս 6.54):(Յովհաննէս 6.54):(Յովհաննէս 6.54):(Յովհաննէս 6.54):    

Ընթերցողը պէտք է ուշադրութիւն դարձնէ, որ Յիսուս Ընթերցողը պէտք է ուշադրութիւն դարձնէ, որ Յիսուս Ընթերցողը պէտք է ուշադրութիւն դարձնէ, որ Յիսուս Ընթերցողը պէտք է ուշադրութիւն դարձնէ, որ Յիսուս 
չ'ըսեր` չ'ըսեր` չ'ըսեր` չ'ըսեր` ««««Ով որ Հացէն կ'ուտէՈվ որ Հացէն կ'ուտէՈվ որ Հացէն կ'ուտէՈվ որ Հացէն կ'ուտէ»,»,»,»,    այլ` այլ` այլ` այլ` ««««Ով որ Մարմինէս կ'ուտէՈվ որ Մարմինէս կ'ուտէՈվ որ Մարմինէս կ'ուտէՈվ որ Մարմինէս կ'ուտէ»: »: »: »: 
Դարձեալ, Տէրը չ'ըսեր` Դարձեալ, Տէրը չ'ըսեր` Դարձեալ, Տէրը չ'ըսեր` Դարձեալ, Տէրը չ'ըսեր` ««««Ով որ Գինիէն խմէՈվ որ Գինիէն խմէՈվ որ Գինիէն խմէՈվ որ Գինիէն խմէ», », », », այլ` այլ` այլ` այլ` ««««Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
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Արիւնէս կը խմէԱրիւնէս կը խմէԱրիւնէս կը խմէԱրիւնէս կը խմէ»: »: »: »: Երբ Տէրը ինք սրբագործուած Հացն ու Գինին` Երբ Տէրը ինք սրբագործուած Հացն ու Գինին` Երբ Տէրը ինք սրբագործուած Հացն ու Գինին` Երբ Տէրը ինք սրբագործուած Հացն ու Գինին` 
կը կոչէ իր Մարմինն ու Արիւնը, ուրիշներ ի՞նչպէս կը յանդգնին կը կոչէ իր Մարմինն ու Արիւնը, ուրիշներ ի՞նչպէս կը յանդգնին կը կոչէ իր Մարմինն ու Արիւնը, ուրիշներ ի՞նչպէս կը յանդգնին կը կոչէ իր Մարմինն ու Արիւնը, ուրիշներ ի՞նչպէս կը յանդգնին 
ժխտել եւ ուրանալ Տիրոջ խօսքը:ժխտել եւ ուրանալ Տիրոջ խօսքը:ժխտել եւ ուրանալ Տիրոջ խօսքը:ժխտել եւ ուրանալ Տիրոջ խօսքը:    

Եւ տակաւին, Յիսուս կը հաԵւ տակաւին, Յիսուս կը հաԵւ տակաւին, Յիսուս կը հաԵւ տակաւին, Յիսուս կը հաստատէ թէ իր Մարմինէն ուստատէ թէ իր Մարմինէն ուստատէ թէ իր Մարմինէն ուստատէ թէ իր Մարմինէն ու----
տողն ու իր Արիւնէն խմողը տողն ու իր Արիւնէն խմողը տողն ու իր Արիւնէն խմողը տողն ու իր Արիւնէն խմողը ««««յաւիտենական կեանք կյաւիտենական կեանք կյաւիտենական կեանք կյաւիտենական կեանք կ’’’’ունենայունենայունենայունենայ»:»:»:»:    
Եթէ Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Եթէ Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Եթէ Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Եթէ Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու 
Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլային, անոնք անկարող պիտի Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլային, անոնք անկարող պիտի Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլային, անոնք անկարող պիտի Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլային, անոնք անկարող պիտի 
ըլլային յաւիտենական կեանք տալու զիրենք ճաշակողներուն:ըլլային յաւիտենական կեանք տալու զիրենք ճաշակողներուն:ըլլային յաւիտենական կեանք տալու զիրենք ճաշակողներուն:ըլլային յաւիտենական կեանք տալու զիրենք ճաշակողներուն:    

ե) Յիսուս կ'ըսէ. ե) Յիսուս կ'ըսէ. ե) Յիսուս կ'ըսէ. ե) Յիսուս կ'ըսէ. ««««ՄարՄարՄարՄարմինս ճշմարիտ կերակուր է, եւ մինս ճշմարիտ կերակուր է, եւ մինս ճշմարիտ կերակուր է, եւ մինս ճշմարիտ կերակուր է, եւ 
Արիւնս` ճշմարիտ խմելիքԱրիւնս` ճշմարիտ խմելիքԱրիւնս` ճշմարիտ խմելիքԱրիւնս` ճշմարիտ խմելիք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.55): Եթէ Հացն ու Յովհաննէս 6.55): Եթէ Հացն ու Յովհաննէս 6.55): Եթէ Հացն ու Յովհաննէս 6.55): Եթէ Հացն ու 
Գինին լոկ խորհրդանիշներ են Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան, Գինին լոկ խորհրդանիշներ են Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան, Գինին լոկ խորհրդանիշներ են Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան, Գինին լոկ խորհրդանիշներ են Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան, 
ի՞նչպէս Քրիստոս զանոնք կը կոչէ ի՞նչպէս Քրիստոս զանոնք կը կոչէ ի՞նչպէս Քրիստոս զանոնք կը կոչէ ի՞նչպէս Քրիստոս զանոնք կը կոչէ ««««Ճշմարիտ ԿերակուրՃշմարիտ ԿերակուրՃշմարիտ ԿերակուրՃշմարիտ Կերակուր» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««Ճշմարիտ ԽմելիքՃշմարիտ ԽմելիքՃշմարիտ ԽմելիքՃշմարիտ Խմելիք»: »: »: »: Բան մը որ Բան մը որ Բան մը որ Բան մը որ ««««Ճշմարիտ ԿերակուրՃշմարիտ ԿերակուրՃշմարիտ ԿերակուրՃշմարիտ Կերակուր» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««Ճշմարիտ ԽմելիքՃշմարիտ ԽմելիքՃշմարիտ ԽմելիքՃշմարիտ Խմելիք» » » » է՝է՝է՝է՝    չի կրնար խորհրդանիշ նկատուիլ:չի կրնար խորհրդանիշ նկատուիլ:չի կրնար խորհրդանիշ նկատուիլ:չի կրնար խորհրդանիշ նկատուիլ:    

զ) Յիսուս կ'ըսէ. զ) Յիսուս կ'ըսէ. զ) Յիսուս կ'ըսէ. զ) Յիսուս կ'ըսէ. ««««Ով որ Մարմինէս կՈվ որ Մարմինէս կՈվ որ Մարմինէս կՈվ որ Մարմինէս կ’’’’ուտէ եւ Արիւնէս կը ուտէ եւ Արիւնէս կը ուտէ եւ Արիւնէս կը ուտէ եւ Արիւնէս կը 
խմէ՝ մէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջխմէ՝ մէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջխմէ՝ մէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջխմէ՝ մէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.56): Եթէ Յովհաննէս 6.56): Եթէ Յովհաննէս 6.56): Եթէ Յովհաննէս 6.56): Եթէ 
Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհրդանիշ է, անոր ստացումով` մենք Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհրդանիշ է, անոր ստացումով` մենք Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհրդանիշ է, անոր ստացումով` մենք Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհրդանիշ է, անոր ստացումով` մենք 
չենք կրնար Քրիստոսի մէջ բնակիլ, եւ ոչենք կրնար Քրիստոսի մէջ բնակիլ, եւ ոչենք կրնար Քրիստոսի մէջ բնակիլ, եւ ոչենք կրնար Քրիստոսի մէջ բնակիլ, եւ ո´́́́չ ալ Քրիստոս՝ մեր մէջչ ալ Քրիստոս՝ մեր մէջչ ալ Քրիստոս՝ մեր մէջչ ալ Քրիստոս՝ մեր մէջ: : : : 
Բան մը որ լոկ խորհրդանիշ է` չիԲան մը որ լոկ խորհրդանիշ է` չիԲան մը որ լոկ խորհրդանիշ է` չիԲան մը որ լոկ խորհրդանիշ է` չի´ ´ ´ ´ կրնար մեզ Աստուծոյ մէջ կրնար մեզ Աստուծոյ մէջ կրնար մեզ Աստուծոյ մէջ կրնար մեզ Աստուծոյ մէջ 
բնակեցնել, եւ ոբնակեցնել, եւ ոբնակեցնել, եւ ոբնակեցնել, եւ ո´́́́չ ալ կրնայ զԱստուած մեր մէջ բնակեցնել:չ ալ կրնայ զԱստուած մեր մէջ բնակեցնել:չ ալ կրնայ զԱստուած մեր մէջ բնակեցնել:չ ալ կրնայ զԱստուած մեր մէջ բնակեցնել:    

է) Յիսուս կ'ըսէ. է) Յիսուս կ'ըսէ. է) Յիսուս կ'ըսէ. է) Յիսուս կ'ըսէ. ««««Ով որ իմ Մարմինէս կ'ուտէ` պիտի ապրի Ով որ իմ Մարմինէս կ'ուտէ` պիտի ապրի Ով որ իմ Մարմինէս կ'ուտէ` պիտի ապրի Ով որ իմ Մարմինէս կ'ուտէ` պիտի ապրի 
ինձմովինձմովինձմովինձմով»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.57): Այս խօսքը յստակ ցոյց կու տայ, թէ Յովհաննէս 6.57): Այս խօսքը յստակ ցոյց կու տայ, թէ Յովհաննէս 6.57): Այս խօսքը յստակ ցոյց կու տայ, թէ Յովհաննէս 6.57): Այս խօսքը յստակ ցոյց կու տայ, թէ 
անոնք որոնք կը ճաշակեն Տիրոջ Մաանոնք որոնք կը ճաշակեն Տիրոջ Մաանոնք որոնք կը ճաշակեն Տիրոջ Մաանոնք որոնք կը ճաշակեն Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը` րմինն ու Արիւնը` րմինն ու Արիւնը` րմինն ու Արիւնը` 
կ'ապրին Քրիստոսով, Քրիստոսի հետ միասին: կ'ապրին Քրիստոսով, Քրիստոսի հետ միասին: կ'ապրին Քրիստոսով, Քրիստոսի հետ միասին: կ'ապրին Քրիստոսով, Քրիստոսի հետ միասին: ««««ԻնձմովԻնձմովԻնձմովԻնձմով» » » » բառը բառը բառը բառը 
կը պարզէ, որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացողը` անմիջական կը պարզէ, որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացողը` անմիջական կը պարզէ, որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացողը` անմիջական կը պարզէ, որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացողը` անմիջական 
հաղորդակցութեան մէջ կը մտնէ Տիրոջ հետ, եւ Տէրը իհաղորդակցութեան մէջ կը մտնէ Տիրոջ հետ, եւ Տէրը իհաղորդակցութեան մէջ կը մտնէ Տիրոջ հետ, եւ Տէրը իհաղորդակցութեան մէջ կը մտնէ Տիրոջ հետ, եւ Տէրը ի´́́́նք զայն նք զայն նք զայն նք զայն 
կ'ապրեցնէ, իկ'ապրեցնէ, իկ'ապրեցնէ, իկ'ապրեցնէ, ի´́́́նք զայն կ'առաջնորդէ:նք զայն կ'առաջնորդէ:նք զայն կ'առաջնորդէ:նք զայն կ'առաջնորդէ:    

««««Պիտի ապրի ինձմովՊիտի ապրի ինձմովՊիտի ապրի ինձմովՊիտի ապրի ինձմով» » » » հաստատումով, Տէրը ըսել կհաստատումով, Տէրը ըսել կհաստատումով, Տէրը ըսել կհաստատումով, Տէրը ըսել կ''''ուզէ` ուզէ` ուզէ` ուզէ` 
««««Ան որ Մարմինս կը ճաշակէ եւ Արիւնս կը խմէ` ինձմով պիտի Ան որ Մարմինս կը ճաշակէ եւ Արիւնս կը խմէ` ինձմով պիտի Ան որ Մարմինս կը ճաշակէ եւ Արիւնս կը խմէ` ինձմով պիտի Ան որ Մարմինս կը ճաշակէ եւ Արիւնս կը խմէ` ինձմով պիտի 
ապրի, ինձմով պիտի բնակուի, ինձմով պիտի շնչէ, ինձմով ապրի, ինձմով պիտի բնակուի, ինձմով պիտի շնչէ, ինձմով ապրի, ինձմով պիտի բնակուի, ինձմով պիտի շնչէ, ինձմով ապրի, ինձմով պիտի բնակուի, ինձմով պիտի շնչէ, ինձմով 
պիտի կենդանանայ, ինձմով պիտի քալէ ու առաջնորդուի, պիտի կենդանանայ, ինձմով պիտի քալէ ու առաջնորդուի, պիտի կենդանանայ, ինձմով պիտի քալէ ու առաջնորդուի, պիտի կենդանանայ, ինձմով պիտի քալէ ու առաջնորդուի, 
ինձմով մահէն կեանքի պիտի անցնիինձմով մահէն կեանքի պիտի անցնիինձմով մահէն կեանքի պիտի անցնիինձմով մահէն կեանքի պիտի անցնի»:»:»:»:    

ը) Յիսուս կ'ըսէ. ը) Յիսուս կ'ըսէ. ը) Յիսուս կ'ըսէ. ը) Յիսուս կ'ըսէ. ««««ԱԱԱԱ´́́́յս է երկինքէն իջած Հացը: Ասիկա չի յս է երկինքէն իջած Հացը: Ասիկա չի յս է երկինքէն իջած Հացը: Ասիկա չի յս է երկինքէն իջած Հացը: Ասիկա չի 
նմանինմանինմանինմանիր այն մանանային, որ ձեր հայրերը կերան եւ յետոյ ր այն մանանային, որ ձեր հայրերը կերան եւ յետոյ ր այն մանանային, որ ձեր հայրերը կերան եւ յետոյ ր այն մանանային, որ ձեր հայրերը կերան եւ յետոյ 
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մեռան: Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտեան պիտի ապրիմեռան: Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտեան պիտի ապրիմեռան: Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտեան պիտի ապրիմեռան: Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտեան պիտի ապրի» » » » 
((((Յովհաննէս 6.58):Յովհաննէս 6.58):Յովհաննէս 6.58):Յովհաննէս 6.58):    

Նախ պէտք է նկատի առնել, որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն Նախ պէտք է նկատի առնել, որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն Նախ պէտք է նկատի առնել, որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն Նախ պէտք է նկատի առնել, որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն 
իջած Հացը կը կոչէ (տեիջած Հացը կը կոչէ (տեիջած Հացը կը կոչէ (տեիջած Հացը կը կոչէ (տե´́́́ս նաեւ` Յովհաննէս 6.32ս նաեւ` Յովհաննէս 6.32ս նաեւ` Յովհաննէս 6.32ս նաեւ` Յովհաննէս 6.32----33, 5033, 5033, 5033, 50----51): 51): 51): 51): Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
նկատի առնենք որ Յիսուս ինքզինք նկատի առնենք որ Յիսուս ինքզինք նկատի առնենք որ Յիսուս ինքզինք նկատի առնենք որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն իջած Հացը կը երկինքէն իջած Հացը կը երկինքէն իջած Հացը կը երկինքէն իջած Հացը կը 
կոչէ, միւս կողմէ, եթէ նկատի առնենք որ ան իր Մարմինէն կոչէ, միւս կողմէ, եթէ նկատի առնենք որ ան իր Մարմինէն կոչէ, միւս կողմէ, եթէ նկատի առնենք որ ան իր Մարմինէն կոչէ, միւս կողմէ, եթէ նկատի առնենք որ ան իր Մարմինէն 
ուտելու մասին կը խօսի, պարզ կը դառնայ որ սրբագործուած ուտելու մասին կը խօսի, պարզ կը դառնայ որ սրբագործուած ուտելու մասին կը խօսի, պարզ կը դառնայ որ սրբագործուած ուտելու մասին կը խօսի, պարզ կը դառնայ որ սրբագործուած 
Հացը պարզ ու սովորական հաց չէ, այլ անիկա երկինքէն իջած Հացը պարզ ու սովորական հաց չէ, այլ անիկա երկինքէն իջած Հացը պարզ ու սովորական հաց չէ, այլ անիկա երկինքէն իջած Հացը պարզ ու սովորական հաց չէ, այլ անիկա երկինքէն իջած 
Հացն է, Քրիստոսի Մարմինն է, Քրիստոսի Արիւնն է: Երկինքէն Հացն է, Քրիստոսի Մարմինն է, Քրիստոսի Արիւնն է: Երկինքէն Հացն է, Քրիստոսի Մարմինն է, Քրիստոսի Արիւնն է: Երկինքէն Հացն է, Քրիստոսի Մարմինն է, Քրիստոսի Արիւնն է: Երկինքէն 
իջած Հացը պէտք չիջած Հացը պէտք չիջած Հացը պէտք չիջած Հացը պէտք չէ նոյնացնել երկրաւոր հացին հետ:է նոյնացնել երկրաւոր հացին հետ:է նոյնացնել երկրաւոր հացին հետ:է նոյնացնել երկրաւոր հացին հետ:    

Երկրորդ, Յիսուս կը վկայէ որ իր Մարմինի Հացը չի նմաԵրկրորդ, Յիսուս կը վկայէ որ իր Մարմինի Հացը չի նմաԵրկրորդ, Յիսուս կը վկայէ որ իր Մարմինի Հացը չի նմաԵրկրորդ, Յիսուս կը վկայէ որ իր Մարմինի Հացը չի նմա----
նիր այն մանանային, որ հրեաներու հայրերը կերան եւ յետոյ նիր այն մանանային, որ հրեաներու հայրերը կերան եւ յետոյ նիր այն մանանային, որ հրեաներու հայրերը կերան եւ յետոյ նիր այն մանանային, որ հրեաներու հայրերը կերան եւ յետոյ 
մեռան: Իր այս բառերով, Յիսուս կ'ուզէ որ յստակ տարբերումեռան: Իր այս բառերով, Յիսուս կ'ուզէ որ յստակ տարբերումեռան: Իր այս բառերով, Յիսուս կ'ուզէ որ յստակ տարբերումեռան: Իր այս բառերով, Յիսուս կ'ուզէ որ յստակ տարբերու----
թիւն դնենք իր Մարմինի Հացին եւ նիւթական սովորական թիւն դնենք իր Մարմինի Հացին եւ նիւթական սովորական թիւն դնենք իր Մարմինի Հացին եւ նիւթական սովորական թիւն դնենք իր Մարմինի Հացին եւ նիւթական սովորական 
հացին միջեւ:հացին միջեւ:հացին միջեւ:հացին միջեւ:    

Երրորդ, Յիսուսի խօսքը` Երրորդ, Յիսուսի խօսքը` Երրորդ, Յիսուսի խօսքը` Երրորդ, Յիսուսի խօսքը` ««««Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտՈվ որ այս հացը ուտէ` յաւիտՈվ որ այս հացը ուտէ` յաւիտՈվ որ այս հացը ուտէ` յաւիտ----
եան պիտի ապրիեան պիտի ապրիեան պիտի ապրիեան պիտի ապրի»,»,»,»,    բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ 
Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Գինին, որոնք Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Գինին, որոնք Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Գինին, որոնք Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Գինին, որոնք 
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, ոՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, ոՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, ոՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, ո´́́́չ թէ ժամանակաւոր կեանք չ թէ ժամանակաւոր կեանք չ թէ ժամանակաւոր կեանք չ թէ ժամանակաւոր կեանք 
տալու զօրութիւնը ունին, այլ` յաւիտենական կեանքտալու զօրութիւնը ունին, այլ` յաւիտենական կեանքտալու զօրութիւնը ունին, այլ` յաւիտենական կեանքտալու զօրութիւնը ունին, այլ` յաւիտենական կեանք    տալու տալու տալու տալու 
զօրոզօրոզօրոզօրութիւնը: Իսկ եւթիւնը: Իսկ եւթիւնը: Իսկ եւթիւնը: Իսկ եթէ յաւիտենական կեանք տալու զօրութիւնը թէ յաւիտենական կեանք տալու զօրութիւնը թէ յաւիտենական կեանք տալու զօրութիւնը թէ յաւիտենական կեանք տալու զօրութիւնը 
ունին, անոնք չեն կրնար խորհրդանիշներ ըլլալ:ունին, անոնք չեն կրնար խորհրդանիշներ ըլլալ:ունին, անոնք չեն կրնար խորհրդանիշներ ըլլալ:ունին, անոնք չեն կրնար խորհրդանիշներ ըլլալ:    

թ) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ ըլլալուն կարեւոր թ) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ ըլլալուն կարեւոր թ) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ ըլլալուն կարեւոր թ) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ ըլլալուն կարեւոր 
ապացոյցներէն մին նաեւ` անով իրագործուած մէկութիւնն է: ապացոյցներէն մին նաեւ` անով իրագործուած մէկութիւնն է: ապացոյցներէն մին նաեւ` անով իրագործուած մէկութիւնն է: ապացոյցներէն մին նաեւ` անով իրագործուած մէկութիւնն է: 
Այս մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Այս մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Այս մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Այս մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Մենք բոլորս մէկ Մենք բոլորս մէկ Մենք բոլորս մէկ Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ հաց, մէկ հաց, մէկ հաց, մէկ 
մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Հացէն կը ճաշակենքմարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Հացէն կը ճաշակենքմարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Հացէն կը ճաշակենքմարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Հացէն կը ճաշակենք»»»»    
((((Ա.Կորնթացիս 10.17): Մենք սուրբ Պսակի արարողութիւնը Ա.Կորնթացիս 10.17): Մենք սուրբ Պսակի արարողութիւնը Ա.Կորնթացիս 10.17): Մենք սուրբ Պսակի արարողութիւնը Ա.Կորնթացիս 10.17): Մենք սուրբ Պսակի արարողութիւնը 
խորհուրդ կը կոչենք, որովհետեւ նշանուած զոյգերը այդ խորհուրդ կը կոչենք, որովհետեւ նշանուած զոյգերը այդ խորհուրդ կը կոչենք, որովհետեւ նշանուած զոյգերը այդ խորհուրդ կը կոչենք, որովհետեւ նշանուած զոյգերը այդ 
արարողութեամբ արարողութեամբ արարողութեամբ արարողութեամբ ««««մէկ մարմինմէկ մարմինմէկ մարմինմէկ մարմին» » » » կը դառնան (Մատթէոս 19.5կը դառնան (Մատթէոս 19.5կը դառնան (Մատթէոս 19.5կը դառնան (Մատթէոս 19.5----6: 6: 6: 6: 
Մարկոս 10.7): Ահա նոյնպէս ալ Սուրբ ՀՄարկոս 10.7): Ահա նոյնպէս ալ Սուրբ ՀՄարկոս 10.7): Ահա նոյնպէս ալ Սուրբ ՀՄարկոս 10.7): Ահա նոյնպէս ալ Սուրբ Հաղորդութիւնը աղորդութիւնը աղորդութիւնը աղորդութիւնը 
խորհուրդ է, որովհետեւ անով մենք մէկ մարմին կը դառնանք, խորհուրդ է, որովհետեւ անով մենք մէկ մարմին կը դառնանք, խորհուրդ է, որովհետեւ անով մենք մէկ մարմին կը դառնանք, խորհուրդ է, որովհետեւ անով մենք մէկ մարմին կը դառնանք, 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ իրարու հետ եւ թէիրարու հետ եւ թէիրարու հետ եւ թէիրարու հետ եւ թէ´ ´ ´ ´ Քրիստոսի հետ: Յիշենք որ Պօղոս Քրիստոսի հետ: Յիշենք որ Պօղոս Քրիստոսի հետ: Յիշենք որ Պօղոս Քրիստոսի հետ: Յիշենք որ Պօղոս 
առաքեալ, խօսելէ ետք ամուսնութեան մասին ու հաստատելէ առաքեալ, խօսելէ ետք ամուսնութեան մասին ու հաստատելէ առաքեալ, խօսելէ ետք ամուսնութեան մասին ու հաստատելէ առաքեալ, խօսելէ ետք ամուսնութեան մասին ու հաստատելէ 
ետք թէ ետք թէ ետք թէ ետք թէ ««««այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ 
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միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պմիանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պմիանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պմիանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլանիտի ըլլանիտի ըլլանիտի ըլլան», », », », անմիջապէս անմիջապէս անմիջապէս անմիջապէս 
կ'աւելցնէ` ըսելով. կ'աւելցնէ` ըսելով. կ'աւելցնէ` ըսելով. կ'աւելցնէ` ըսելով. ««««Աստուծոյ ծրագիրին կապուած կարեւոր Աստուծոյ ծրագիրին կապուած կարեւոր Աստուծոյ ծրագիրին կապուած կարեւոր Աստուծոյ ծրագիրին կապուած կարեւոր 
ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս` Քրիստոսի եւ ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս` Քրիստոսի եւ ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս` Քրիստոսի եւ ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս` Քրիստոսի եւ 
եկեղեցիին կը վերաբերիեկեղեցիին կը վերաբերիեկեղեցիին կը վերաբերիեկեղեցիին կը վերաբերի» » » » (Եփեսացիս 5.31(Եփեսացիս 5.31(Եփեսացիս 5.31(Եփեսացիս 5.31----32): 32): 32): 32): Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը 
այստեղ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին միութեան ու մէկութեան այստեղ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին միութեան ու մէկութեան այստեղ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին միութեան ու մէկութեան այստեղ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին միութեան ու մէկութեան 
մասին է որ կը խօսի, եւ զայն մասին է որ կը խօսի, եւ զայն մասին է որ կը խօսի, եւ զայն մասին է որ կը խօսի, եւ զայն կը համեմատէ կամ կը նմանցնէ կը համեմատէ կամ կը նմանցնէ կը համեմատէ կամ կը նմանցնէ կը համեմատէ կամ կը նմանցնէ 
այր եւ կնոջ միութեան ու մէկութեան հետ: Թէ ի՞նչպէս այր եւ կնոջ միութեան ու մէկութեան հետ: Թէ ի՞նչպէս այր եւ կնոջ միութեան ու մէկութեան հետ: Թէ ի՞նչպէս այր եւ կնոջ միութեան ու մէկութեան հետ: Թէ ի՞նչպէս 
պսակուող զոյգեր մէկ կ'ըլլան ու մէկ մարմին կը կազմեն, կամ պսակուող զոյգեր մէկ կ'ըլլան ու մէկ մարմին կը կազմեն, կամ պսակուող զոյգեր մէկ կ'ըլլան ու մէկ մարմին կը կազմեն, կամ պսակուող զոյգեր մէկ կ'ըլլան ու մէկ մարմին կը կազմեն, կամ 
թէ ի՞նչպէս Սուրբ Հաղորդութիւնը մեզ իրարու ու Քրիստոսի թէ ի՞նչպէս Սուրբ Հաղորդութիւնը մեզ իրարու ու Քրիստոսի թէ ի՞նչպէս Սուրբ Հաղորդութիւնը մեզ իրարու ու Քրիստոսի թէ ի՞նչպէս Սուրբ Հաղորդութիւնը մեզ իրարու ու Քրիստոսի 
հետ մէկ մարմին կը դարձնէ` չեհետ մէկ մարմին կը դարձնէ` չեհետ մէկ մարմին կը դարձնէ` չեհետ մէկ մարմին կը դարձնէ` չե´́́́նք գիտեր ու չենք գիտեր ու չենք գիտեր ու չենք գիտեր ու չե´́́́նք հասկնար, նք հասկնար, նք հասկնար, նք հասկնար, 
ահա թէ ինչուահա թէ ինչուահա թէ ինչուահա թէ ինչու    խորհուրդ է անիկա: Բան մը որ միտքով կը խորհուրդ է անիկա: Բան մը որ միտքով կը խորհուրդ է անիկա: Բան մը որ միտքով կը խորհուրդ է անիկա: Բան մը որ միտքով կը 
հասկցուի` արդէն կը դադրի խորհուրդ ըլլալէ:հասկցուի` արդէն կը դադրի խորհուրդ ըլլալէ:հասկցուի` արդէն կը դադրի խորհուրդ ըլլալէ:հասկցուի` արդէն կը դադրի խորհուրդ ըլլալէ:    

ժ) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ժ) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ժ) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ժ) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Երբ կը խմենք օրհնութեան այն Երբ կը խմենք օրհնութեան այն Երբ կը խմենք օրհնութեան այն Երբ կը խմենք օրհնութեան այն 
բաժակէն որ Տիրոջ ընթրիքի յիշատակին կ'օրհնենք, միթէ Քրիսբաժակէն որ Տիրոջ ընթրիքի յիշատակին կ'օրհնենք, միթէ Քրիսբաժակէն որ Տիրոջ ընթրիքի յիշատակին կ'օրհնենք, միթէ Քրիսբաժակէն որ Տիրոջ ընթրիքի յիշատակին կ'օրհնենք, միթէ Քրիս----
տոսի Արեան հաղորդուած չե՞նք ըլլար: Եւ երբ կը ճաշակենք տոսի Արեան հաղորդուած չե՞նք ըլլար: Եւ երբ կը ճաշակենք տոսի Արեան հաղորդուած չե՞նք ըլլար: Եւ երբ կը ճաշակենք տոսի Արեան հաղորդուած չե՞նք ըլլար: Եւ երբ կը ճաշակենք 
այն Հացէն որայն Հացէն որայն Հացէն որայն Հացէն որ    կը բեկանենք, միթէ Քրիստոսի Մարմինին կը բեկանենք, միթէ Քրիստոսի Մարմինին կը բեկանենք, միթէ Քրիստոսի Մարմինին կը բեկանենք, միթէ Քրիստոսի Մարմինին 
հաղորդուած չե՞նք ըլլարհաղորդուած չե՞նք ըլլարհաղորդուած չե՞նք ըլլարհաղորդուած չե՞նք ըլլար» » » » (Ա.Կորնթացիս 10.16): Ըստ առաքեա(Ա.Կորնթացիս 10.16): Ըստ առաքեա(Ա.Կորնթացիս 10.16): Ըստ առաքեա(Ա.Կորնթացիս 10.16): Ըստ առաքեա----
լի այս բառերուն, օրհնուած Հացէն ուտելը` Քրիստոսի Մարմիլի այս բառերուն, օրհնուած Հացէն ուտելը` Քրիստոսի Մարմիլի այս բառերուն, օրհնուած Հացէն ուտելը` Քրիստոսի Մարմիլի այս բառերուն, օրհնուած Հացէն ուտելը` Քրիստոսի Մարմի----
նին հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ, եւ օրհնուած բաժակէն նին հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ, եւ օրհնուած բաժակէն նին հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ, եւ օրհնուած բաժակէն նին հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ, եւ օրհնուած բաժակէն 
խմելը` Քրիստոսի Արեան հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ:խմելը` Քրիստոսի Արեան հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ:խմելը` Քրիստոսի Արեան հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ:խմելը` Քրիստոսի Արեան հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ:    

ԲազմԲազմԲազմԲազմահազար են սուրբ հայրերու խօսքերը Սուրբ Հաղորահազար են սուրբ հայրերու խօսքերը Սուրբ Հաղորահազար են սուրբ հայրերու խօսքերը Սուրբ Հաղորահազար են սուրբ հայրերու խօսքերը Սուրբ Հաղոր----
դութեան Խորհուրդ ըլլալուն մասին, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պադութեան Խորհուրդ ըլլալուն մասին, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պադութեան Խորհուրդ ըլլալուն մասին, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պադութեան Խորհուրդ ըլլալուն մասին, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պա----
տարագի ընթացքին` Հացին ու Գինիին Տիրոջ Մարմինին ու Արտարագի ընթացքին` Հացին ու Գինիին Տիրոջ Մարմինին ու Արտարագի ընթացքին` Հացին ու Գինիին Տիրոջ Մարմինին ու Արտարագի ընթացքին` Հացին ու Գինիին Տիրոջ Մարմինին ու Ար----
եան փոխակերպուելուն մասին: Յիշեմ եան փոխակերպուելուն մասին: Յիշեմ եան փոխակերպուելուն մասին: Յիշեմ եան փոխակերպուելուն մասին: Յիշեմ լոկ լոկ լոկ լոկ տասը հատը.տասը հատը.տասը հատը.տասը հատը.----    

ա) ա) ա) ա) Քրիստոս վերնատան առաջին շնորհաբաշխութեան Քրիստոս վերնատան առաջին շնորհաբաշխութեան Քրիստոս վերնատան առաջին շնորհաբաշխութեան Քրիստոս վերնատան առաջին շնորհաբաշխութեան 
միջոցին, իմիջոցին, իմիջոցին, իմիջոցին, իբրեւ դարման մեր հոգիներու սոսկալի ախտերուն, իր բրեւ դարման մեր հոգիներու սոսկալի ախտերուն, իր բրեւ դարման մեր հոգիներու սոսկալի ախտերուն, իր բրեւ դարման մեր հոգիներու սոսկալի ախտերուն, իր 
մարմինն ու արիւնը բաշխեց իբր քաւութիւն, ծանուցանելով մարմինն ու արիւնը բաշխեց իբր քաւութիւն, ծանուցանելով մարմինն ու արիւնը բաշխեց իբր քաւութիւն, ծանուցանելով մարմինն ու արիւնը բաշխեց իբր քաւութիւն, ծանուցանելով 
այսպէս թէ այս խորհուրդը եւ անոր զօրութիւնը գերազանց էայսպէս թէ այս խորհուրդը եւ անոր զօրութիւնը գերազանց էայսպէս թէ այս խորհուրդը եւ անոր զօրութիւնը գերազանց էայսպէս թէ այս խորհուրդը եւ անոր զօրութիւնը գերազանց է    
արիւնի մահով կատարուած նահատակութենէն (Ս. Գրիգոր արիւնի մահով կատարուած նահատակութենէն (Ս. Գրիգոր արիւնի մահով կատարուած նահատակութենէն (Ս. Գրիգոր արիւնի մահով կատարուած նահատակութենէն (Ս. Գրիգոր 
Նարեկացի):Նարեկացի):Նարեկացի):Նարեկացի):    

բ) բ) բ) բ) Հացն ու Գինին լոկ հաց ու գինի են, բայց Հացն ու Գինին լոկ հաց ու գինի են, բայց Հացն ու Գինին լոկ հաց ու գինի են, բայց Հացն ու Գինին լոկ հաց ու գինի են, բայց սուրբ Պատասուրբ Պատասուրբ Պատասուրբ Պատա----
րագի ընթացքին սրբագործուելէ ետք` կը փոխակերպուին րագի ընթացքին սրբագործուելէ ետք` կը փոխակերպուին րագի ընթացքին սրբագործուելէ ետք` կը փոխակերպուին րագի ընթացքին սրբագործուելէ ետք` կը փոխակերպուին 
Տիրոջ Մարմինին եւ Արիւնին (Կիւրեղ Աղեքսանդրացի):Տիրոջ Մարմինին եւ Արիւնին (Կիւրեղ Աղեքսանդրացի):Տիրոջ Մարմինին եւ Արիւնին (Կիւրեղ Աղեքսանդրացի):Տիրոջ Մարմինին եւ Արիւնին (Կիւրեղ Աղեքսանդրացի):    
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գ) գ) գ) գ) Երբ Քրիստոս հացը տուաւ իր աշակերտներուն, անոնց Երբ Քրիստոս հացը տուաւ իր աշակերտներուն, անոնց Երբ Քրիստոս հացը տուաւ իր աշակերտներուն, անոնց Երբ Քրիստոս հացը տուաւ իր աշակերտներուն, անոնց 
չըսաւ` չըսաւ` չըսաւ` չըսաւ` ««««Առէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս կը խորհրդանշէԱռէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս կը խորհրդանշէԱռէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս կը խորհրդանշէԱռէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս կը խորհրդանշէ»,»,»,»,    այլ այլ այլ այլ 
ըսաւ` ըսաւ` ըսաւ` ըսաւ` ««««Առէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս էԱռէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.26: Մատթէոս 26.26: Մատթէոս 26.26: Մատթէոս 26.26: 
Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19): Կամ երբ բաժակը տուաւ, չըսաւ` Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19): Կամ երբ բաժակը տուաւ, չըսաւ` Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19): Կամ երբ բաժակը տուաւ, չըսաւ` Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19): Կամ երբ բաժակը տուաւ, չըսաւ` 
««««Ասիկա խորհրդանիշն է արիւնիսԱսիկա խորհրդանիշն է արիւնիսԱսիկա խորհրդանիշն է արիւնիսԱսիկա խորհրդանիշն է արիւնիս»,»,»,»,    այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` ««««Բոլորդ խմեցէք Բոլորդ խմեցէք Բոլորդ խմեցէք Բոլորդ խմեցէք 
ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էասկէ. ասիկա իմ Արիւնս էասկէ. ասիկա իմ Արիւնս է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.28: Մարկոս 14.24: Մատթէոս 26.28: Մարկոս 14.24: Մատթէոս 26.28: Մարկոս 14.24: Մատթէոս 26.28: Մարկոս 14.24: 
Ղուկաս 22.20): Տէրը ուզեց որ հաւատքի աչքերով նայինք Ղուկաս 22.20): Տէրը ուզեց որ հաւատքի աչքերով նայինք Ղուկաս 22.20): Տէրը ուզեց որ հաւատքի աչքերով նայինք Ղուկաս 22.20): Տէրը ուզեց որ հաւատքի աչքերով նայինք 
Հաղորդութեան տարրեՀաղորդութեան տարրեՀաղորդութեան տարրեՀաղորդութեան տարրերուն` Հացին ու Գինիին, Սուրբ Հոգիին րուն` Հացին ու Գինիին, Սուրբ Հոգիին րուն` Հացին ու Գինիին, Սուրբ Հոգիին րուն` Հացին ու Գինիին, Սուրբ Հոգիին 
էջքով անոնց սրբագործումէն ետք, եւ զանոնք ընդունինք իբրեւ էջքով անոնց սրբագործումէն ետք, եւ զանոնք ընդունինք իբրեւ էջքով անոնց սրբագործումէն ետք, եւ զանոնք ընդունինք իբրեւ էջքով անոնց սրբագործումէն ետք, եւ զանոնք ընդունինք իբրեւ 
իր Մարմինն ու Արիւնը: Պէտք չէ Հաղորդութեան տարրերուն իր Մարմինն ու Արիւնը: Պէտք չէ Հաղորդութեան տարրերուն իր Մարմինն ու Արիւնը: Պէտք չէ Հաղորդութեան տարրերուն իր Մարմինն ու Արիւնը: Պէտք չէ Հաղորդութեան տարրերուն 
նայինք իբրեւ լոկ հաց ու գինի, այլ` իբրեւ Տիրոջ Մարմինը եւ նայինք իբրեւ լոկ հաց ու գինի, այլ` իբրեւ Տիրոջ Մարմինը եւ նայինք իբրեւ լոկ հաց ու գինի, այլ` իբրեւ Տիրոջ Մարմինը եւ նայինք իբրեւ լոկ հաց ու գինի, այլ` իբրեւ Տիրոջ Մարմինը եւ 
Արիւնը (Թէոտոր):Արիւնը (Թէոտոր):Արիւնը (Թէոտոր):Արիւնը (Թէոտոր):    

դ) դ) դ) դ) ««««Սուրբ Հոգիին միջոցաւ Հացն ու ԳիՍուրբ Հոգիին միջոցաւ Հացն ու ԳիՍուրբ Հոգիին միջոցաւ Հացն ու ԳիՍուրբ Հոգիին միջոցաւ Հացն ու Գինին կը սրբանին կը սրբանին կը սրբանին կը սրբա----
գործուին եւ կը փոխակերպուին Քրիստոսի ճշմարիտ Մարմիգործուին եւ կը փոխակերպուին Քրիստոսի ճշմարիտ Մարմիգործուին եւ կը փոխակերպուին Քրիստոսի ճշմարիտ Մարմիգործուին եւ կը փոխակերպուին Քրիստոսի ճշմարիտ Մարմի----
նին եւ Արեաննին եւ Արեաննին եւ Արեաննին եւ Արեան» » » » (Յերոնիմոս):(Յերոնիմոս):(Յերոնիմոս):(Յերոնիմոս):    

ե) ե) ե) ե) ««««Հացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի ժամանակ կը փոՀացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի ժամանակ կը փոՀացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի ժամանակ կը փոՀացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի ժամանակ կը փո----
խարկուին Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեանխարկուին Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեանխարկուին Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեանխարկուին Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան»»»» ( ( ( (Գրիգոր ՏաթեւաԳրիգոր ՏաթեւաԳրիգոր ՏաթեւաԳրիգոր Տաթեւա----
ցի եւ Ներսէս Լամբրոնացի):ցի եւ Ներսէս Լամբրոնացի):ցի եւ Ներսէս Լամբրոնացի):ցի եւ Ներսէս Լամբրոնացի):    

զ) զ) զ) զ) ««««Սուրբ Պատարագի պահուն, Հացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի պահուն, Հացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի պահուն, Հացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի պահուն, Հացն ու Գինին իսկապէս իսկապէս իսկապէս իսկապէս 
կկկկ’’’’ըլլան Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնըըլլան Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնըըլլան Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնըըլլան Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը»»»» ( ( ( (Խոսրով Անձեւացի եւ Խոսրով Անձեւացի եւ Խոսրով Անձեւացի եւ Խոսրով Անձեւացի եւ 
Արճիշեցի):Արճիշեցի):Արճիշեցի):Արճիշեցի):    

է) է) է) է) ««««Հացին եւ Գինիին մօտենալով մենք ՔրիստոսիՀացին եւ Գինիին մօտենալով մենք ՔրիստոսիՀացին եւ Գինիին մօտենալով մենք ՔրիստոսիՀացին եւ Գինիին մօտենալով մենք Քրիստոսի´ ´ ´ ´ է որ կը է որ կը է որ կը է որ կը 
մօտենանք, անոմօտենանք, անոմօտենանք, անոմօտենանք, անո´́́́ր է որ կը տեսնենք, կը շօշափենք, կը համբուր է որ կը տեսնենք, կը շօշափենք, կը համբուր է որ կը տեսնենք, կը շօշափենք, կը համբուր է որ կը տեսնենք, կը շօշափենք, կը համբու----
րենք, մեր ներսիդին կրենք, մեր ներսիդին կրենք, մեր ներսիդին կրենք, մեր ներսիդին կ’’’’ընդունինք, եւ կը դառնանք մարմին եւ ընդունինք, եւ կը դառնանք մարմին եւ ընդունինք, եւ կը դառնանք մարմին եւ ընդունինք, եւ կը դառնանք մարմին եւ 
անդամ Քրիստոսի եանդամ Քրիստոսի եանդամ Քրիստոսի եանդամ Քրիստոսի եւ զաւակներ Աստուծոյւ զաւակներ Աստուծոյւ զաւակներ Աստուծոյւ զաւակներ Աստուծոյ» (» (» (» (Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Մանդակունի):Մանդակունի):Մանդակունի):Մանդակունի):    

ը) ը) ը) ը) ««««Արտաքնապէս Հացին եւ Գինիին տարրերը նոյնը կը Արտաքնապէս Հացին եւ Գինիին տարրերը նոյնը կը Արտաքնապէս Հացին եւ Գինիին տարրերը նոյնը կը Արտաքնապէս Հացին եւ Գինիին տարրերը նոյնը կը 
մնան, սակայն կը ստանան նոր զօրութիւն մը, անոնց մէջ խորմնան, սակայն կը ստանան նոր զօրութիւն մը, անոնց մէջ խորմնան, սակայն կը ստանան նոր զօրութիւն մը, անոնց մէջ խորմնան, սակայն կը ստանան նոր զօրութիւն մը, անոնց մէջ խոր----
հհհհըըըըրդաւոր կերպով մը կը հաստատուի Քրիստոսի Մարմինին եւ րդաւոր կերպով մը կը հաստատուի Քրիստոսի Մարմինին եւ րդաւոր կերպով մը կը հաստատուի Քրիստոսի Մարմինին եւ րդաւոր կերպով մը կը հաստատուի Քրիստոսի Մարմինին եւ 
Արիւնին իսկութիւնը Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբԱրիւնին իսկութիւնը Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբԱրիւնին իսկութիւնը Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբԱրիւնին իսկութիւնը Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ»»»» ( ( ( (ԴերենիԴերենիԴերենիԴերենիկ կ կ կ 
ԵպիսԵպիսԵպիսԵպիսկոպոս):կոպոս):կոպոս):կոպոս):    

թ) թ) թ) թ) ««««Նիւթը` Հացն ու Գինին չեն այլայլիր, այլ պարզապէս Նիւթը` Հացն ու Գինին չեն այլայլիր, այլ պարզապէս Նիւթը` Հացն ու Գինին չեն այլայլիր, այլ պարզապէս Նիւթը` Հացն ու Գինին չեն այլայլիր, այլ պարզապէս 
իմանալի զօրութիւն մը կիմանալի զօրութիւն մը կիմանալի զօրութիւն մը կիմանալի զօրութիւն մը կ’’’’ընդունինընդունինընդունինընդունին» (» (» (» (Ներսէս Լամբրոնացի):Ներսէս Լամբրոնացի):Ներսէս Լամբրոնացի):Ներսէս Լամբրոնացի):    
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ժ) ժ) ժ) ժ) ««««Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացի Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացի Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացի Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացի 
երեւոյթին տակ, Աստուաերեւոյթին տակ, Աստուաերեւոյթին տակ, Աստուաերեւոյթին տակ, Աստուա´́́́ծ է աներեւութացած, որ քեզի ծ է աներեւութացած, որ քեզի ծ է աներեւութացած, որ քեզի ծ է աներեւութացած, որ քեզի 
խոնարհխոնարհխոնարհխոնարհիլ կը սորվեցնէիլ կը սորվեցնէիլ կը սորվեցնէիլ կը սորվեցնէ» » » » (Կիւրեղ Երուսաղէ(Կիւրեղ Երուսաղէ(Կիւրեղ Երուսաղէ(Կիւրեղ Երուսաղէմամամամացի):ցի):ցի):ցի):    

Եկեղեցւոյ հայրեր Հացին ու Գինիին փոխուելուն եւ Տիրոջ Եկեղեցւոյ հայրեր Հացին ու Գինիին փոխուելուն եւ Տիրոջ Եկեղեցւոյ հայրեր Հացին ու Գինիին փոխուելուն եւ Տիրոջ Եկեղեցւոյ հայրեր Հացին ու Գինիին փոխուելուն եւ Տիրոջ 
Մարմինը ըլլալուն համար գործածած են զանազան եզրեր, Մարմինը ըլլալուն համար գործածած են զանազան եզրեր, Մարմինը ըլլալուն համար գործածած են զանազան եզրեր, Մարմինը ըլլալուն համար գործածած են զանազան եզրեր, 
ինչպէս, օրինակ` ինչպէս, օրինակ` ինչպէս, օրինակ` ինչպէս, օրինակ` ««««կկկկ’’’’անդրակերպուինանդրակերպուինանդրակերպուինանդրակերպուին», «», «», «», «կկկկ’’’’անդրագոյաւորուինանդրագոյաւորուինանդրագոյաւորուինանդրագոյաւորուին», », », », 
««««կը հրաշակերպուինկը հրաշակերպուինկը հրաշակերպուինկը հրաշակերպուին», «», «», «», «կը փոխկը փոխկը փոխկը փոխակերպուինակերպուինակերպուինակերպուին», «», «», «», «կը փոխարկկը փոխարկկը փոխարկկը փոխարկ----
ուինուինուինուին», », », », եւեւեւեւայլն:այլն:այլն:այլն:    

    
2) 2) 2) 2) Ոմանք Սուրբ ՀաղորդութիՈմանք Սուրբ ՀաղորդութիՈմանք Սուրբ ՀաղորդութիՈմանք Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ւն ստանալէ անմիջապէս ւն ստանալէ անմիջապէս ւն ստանալէ անմիջապէս 

ետք՝ եկեղեցիէն դուրս կետք՝ եկեղեցիէն դուրս կետք՝ եկեղեցիէն դուրս կետք՝ եկեղեցիէն դուրս կ’’’’ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:    
    
Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ եկեղեՍուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ եկեղեՍուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ եկեղեՍուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ եկեղե----

ցիէն դուրս ելլելը բացարձակ կերպով սխալ է, եւ ոցիէն դուրս ելլելը բացարձակ կերպով սխալ է, եւ ոցիէն դուրս ելլելը բացարձակ կերպով սխալ է, եւ ոցիէն դուրս ելլելը բացարձակ կերպով սխալ է, եւ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
սխալ է, այլեւ անիկա անարգանք ու նախատինք է Աստուծոյ: Եւ սխալ է, այլեւ անիկա անարգանք ու նախատինք է Աստուծոյ: Եւ սխալ է, այլեւ անիկա անարգանք ու նախատինք է Աստուծոյ: Եւ սխալ է, այլեւ անիկա անարգանք ու նախատինք է Աստուծոյ: Եւ 
ինչո՞ւ:ինչո՞ւ:ինչո՞ւ:ինչո՞ւ:    

Մեր Սուրբ ՊատարՄեր Սուրբ ՊատարՄեր Սուրբ ՊատարՄեր Սուրբ Պատարագը կը բաժնուի չորս մասի.ագը կը բաժնուի չորս մասի.ագը կը բաժնուի չորս մասի.ագը կը բաժնուի չորս մասի.----    
ա) ա) ա) ա) ««««ՊատրաստութիւնՊատրաստութիւնՊատրաստութիւնՊատրաստութիւն», », », », որ կը սկսի որ կը սկսի որ կը սկսի որ կը սկսի ««««Խորհուրդ խորինԽորհուրդ խորինԽորհուրդ խորինԽորհուրդ խորին» » » » 

երգով:երգով:երգով:երգով:    
բ) բ) բ) բ) ««««Երախայից ՊատարագԵրախայից ՊատարագԵրախայից ՊատարագԵրախայից Պատարագ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Պաշտօն ՃաշուՊաշտօն ՃաշուՊաշտօն ՃաշուՊաշտօն Ճաշու»:»:»:»:    
գ) գ) գ) գ) ««««Հաւատացելոց ՊատարագՀաւատացելոց ՊատարագՀաւատացելոց ՊատարագՀաւատացելոց Պատարագ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Բուն ՊատարագԲուն ՊատարագԲուն ՊատարագԲուն Պատարագ»: »: »: »: 

Երրորդ այս մասը կը կոչուի նաեւ Երրորդ այս մասը կը կոչուի նաեւ Երրորդ այս մասը կը կոչուի նաեւ Երրորդ այս մասը կը կոչուի նաեւ ««««Սուրբ Հաղորդութեան Սուրբ Հաղորդութեան Սուրբ Հաղորդութեան Սուրբ Հաղորդութեան 
ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ»:»:»:»:    

դ) դ) դ) դ) ««««Գոհաբանութիւն եւ ԱրձաԳոհաբանութիւն եւ ԱրձաԳոհաբանութիւն եւ ԱրձաԳոհաբանութիւն եւ Արձակումկումկումկում»:»:»:»:    
Հաւատացեալ մարդը պարտի Պատարագին եկեղեցի Հաւատացեալ մարդը պարտի Պատարագին եկեղեցի Հաւատացեալ մարդը պարտի Պատարագին եկեղեցի Հաւատացեալ մարդը պարտի Պատարագին եկեղեցի 

ներկայ ըլլալ առաջին մասէն սկսեալ մինչեւ չորրորդ մասը: ներկայ ըլլալ առաջին մասէն սկսեալ մինչեւ չորրորդ մասը: ներկայ ըլլալ առաջին մասէն սկսեալ մինչեւ չորրորդ մասը: ներկայ ըլլալ առաջին մասէն սկսեալ մինչեւ չորրորդ մասը: 
Չորս մասերը անբաժանելի մէկ ամբողջութիւն են եւ իբր Չորս մասերը անբաժանելի մէկ ամբողջութիւն են եւ իբր Չորս մասերը անբաժանելի մէկ ամբողջութիւն են եւ իբր Չորս մասերը անբաժանելի մէկ ամբողջութիւն են եւ իբր 
այդպիսին պէտք է յարգուին հաւատացեալներուն կողմէ:այդպիսին պէտք է յարգուին հաւատացեալներուն կողմէ:այդպիսին պէտք է յարգուին հաւատացեալներուն կողմէ:այդպիսին պէտք է յարգուին հաւատացեալներուն կողմէ:    

Ըսինք, երրորդ մասը կը կոչուի Ըսինք, երրորդ մասը կը կոչուի Ըսինք, երրորդ մասը կը կոչուի Ըսինք, երրորդ մասը կը կոչուի ««««Հաւատացելոց ՊատաՀաւատացելոց ՊատաՀաւատացելոց ՊատաՀաւատացելոց Պատա----
րագրագրագրագ» » » » կամկամկամկամ « « « «Բուն ՊատարագԲուն ՊատարագԲուն ՊատարագԲուն Պատարագ» » » » եւ հոեւ հոեւ հոեւ հո´́́́ս է որ հաւատացեալը կը ս է որ հաւատացեալը կը ս է որ հաւատացեալը կը ս է որ հաւատացեալը կը 
հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով: Հաղորդուելէ ետք, կը հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով: Հաղորդուելէ ետք, կը հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով: Հաղորդուելէ ետք, կը հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով: Հաղորդուելէ ետք, կը 
սկսի Պատարագին չորրորդ մասը, որ գոհաբանութեան մասն է, սկսի Պատարագին չորրորդ մասը, որ գոհաբանութեան մասն է, սկսի Պատարագին չորրորդ մասը, որ գոհաբանութեան մասն է, սկսի Պատարագին չորրորդ մասը, որ գոհաբանութեան մասն է, 
ուր հաւատացեալը պէտք է կենայ եւ գոհութիւն ու ուր հաւատացեալը պէտք է կենայ եւ գոհութիւն ու ուր հաւատացեալը պէտք է կենայ եւ գոհութիւն ու ուր հաւատացեալը պէտք է կենայ եւ գոհութիւն ու 
գոհաբանութիւն յայտնէ Տիրոջ:գոհաբանութիւն յայտնէ Տիրոջ:գոհաբանութիւն յայտնէ Տիրոջ:գոհաբանութիւն յայտնէ Տիրոջ:    
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Ասիկա չըրած՝ պէտք չէ ձգէ եկեԱսիկա չըրած՝ պէտք չէ ձգէ եկեԱսիկա չըրած՝ պէտք չէ ձգէ եկեԱսիկա չըրած՝ պէտք չէ ձգէ եկեղեցին եւ դուրս ելլէ: Ան ղեցին եւ դուրս ելլէ: Ան ղեցին եւ դուրս ելլէ: Ան ղեցին եւ դուրս ելլէ: Ան 
պէտք է եկեղեցի մնայ եւ երկիւղածութեամբ Աստուծոյ շնորհապէտք է եկեղեցի մնայ եւ երկիւղածութեամբ Աստուծոյ շնորհապէտք է եկեղեցի մնայ եւ երկիւղածութեամբ Աստուծոյ շնորհապէտք է եկեղեցի մնայ եւ երկիւղածութեամբ Աստուծոյ շնորհա----
կալութիւն եւ գոհութիւն յայտնէ իր Որդիին փրկարար ու կալութիւն եւ գոհութիւն յայտնէ իր Որդիին փրկարար ու կալութիւն եւ գոհութիւն յայտնէ իր Որդիին փրկարար ու կալութիւն եւ գոհութիւն յայտնէ իր Որդիին փրկարար ու 
սրբարար Մարմինին ու Արեան պարգեւին համար:սրբարար Մարմինին ու Արեան պարգեւին համար:սրբարար Մարմինին ու Արեան պարգեւին համար:սրբարար Մարմինին ու Արեան պարգեւին համար:    

Մեզմէ ո՞վ երբ ճաշի հրաւիրուի, ճաշելէ ետք շնորհակաՄեզմէ ո՞վ երբ ճաշի հրաւիրուի, ճաշելէ ետք շնորհակաՄեզմէ ո՞վ երբ ճաշի հրաւիրուի, ճաշելէ ետք շնորհակաՄեզմէ ո՞վ երբ ճաշի հրաւիրուի, ճաշելէ ետք շնորհակա----
լութիւն չի յայտներ տանտիկնոջ: Մեզմլութիւն չի յայտներ տանտիկնոջ: Մեզմլութիւն չի յայտներ տանտիկնոջ: Մեզմլութիւն չի յայտներ տանտիկնոջ: Մեզմէ ո՞վ երբ ճաշի է ո՞վ երբ ճաշի է ո՞վ երբ ճաշի է ո՞վ երբ ճաշի 
հրաւիրուի, ճաշելէ անմիջապէս ետք կը ձգէ եւ դուրս կհրաւիրուի, ճաշելէ անմիջապէս ետք կը ձգէ եւ դուրս կհրաւիրուի, ճաշելէ անմիջապէս ետք կը ձգէ եւ դուրս կհրաւիրուի, ճաշելէ անմիջապէս ետք կը ձգէ եւ դուրս կ’’’’ելլէ: ելլէ: ելլէ: ելլէ: 
Ենթադրէ որ մէկը ճաշի հրաւիրած ես. եթէ այն անձը ճաշի Ենթադրէ որ մէկը ճաշի հրաւիրած ես. եթէ այն անձը ճաշի Ենթադրէ որ մէկը ճաշի հրաւիրած ես. եթէ այն անձը ճաշի Ենթադրէ որ մէկը ճաշի հրաւիրած ես. եթէ այն անձը ճաշի 
սեղանէն ելլելով ուղղակի դուռին կողմը երթայ եւ ձգէ դուրս սեղանէն ելլելով ուղղակի դուռին կողմը երթայ եւ ձգէ դուրս սեղանէն ելլելով ուղղակի դուռին կողմը երթայ եւ ձգէ դուրս սեղանէն ելլելով ուղղակի դուռին կողմը երթայ եւ ձգէ դուրս 
ելլէ՝ անհանգիստ չե՞ս ըլլար, վիրաւորուած ու նախատուած չե՞ս ելլէ՝ անհանգիստ չե՞ս ըլլար, վիրաւորուած ու նախատուած չե՞ս ելլէ՝ անհանգիստ չե՞ս ըլլար, վիրաւորուած ու նախատուած չե՞ս ելլէ՝ անհանգիստ չե՞ս ըլլար, վիրաւորուած ու նախատուած չե՞ս 
զգար: Ճաշի հրաւիրուզգար: Ճաշի հրաւիրուզգար: Ճաշի հրաւիրուզգար: Ճաշի հրաւիրուած անձը, ճաշելէ ետք պէտք չէ՞ քիչ մը ած անձը, ճաշելէ ետք պէտք չէ՞ քիչ մը ած անձը, ճաշելէ ետք պէտք չէ՞ քիչ մը ած անձը, ճաշելէ ետք պէտք չէ՞ քիչ մը 
նստի որպէսզի խօսակցիք ու հաղորդակցիք իրարու հետ:նստի որպէսզի խօսակցիք ու հաղորդակցիք իրարու հետ:նստի որպէսզի խօսակցիք ու հաղորդակցիք իրարու հետ:նստի որպէսզի խօսակցիք ու հաղորդակցիք իրարու հետ:    

Ես կը հաւատամ որ մարդ չկայ որ ճաշի հրաւիրուի եւ Ես կը հաւատամ որ մարդ չկայ որ ճաշի հրաւիրուի եւ Ես կը հաւատամ որ մարդ չկայ որ ճաշի հրաւիրուի եւ Ես կը հաւատամ որ մարդ չկայ որ ճաշի հրաւիրուի եւ 
ճաշելէ անմիջապէս ետք մեկնի տունէն: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու ճաշելէ անմիջապէս ետք մեկնի տունէն: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու ճաշելէ անմիջապէս ետք մեկնի տունէն: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու ճաշելէ անմիջապէս ետք մեկնի տունէն: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու 
հանդէպ աւելի դրական վերաբերմունք ունին քան Աստուծոյ հանդէպ աւելի դրական վերաբերմունք ունին քան Աստուծոյ հանդէպ աւելի դրական վերաբերմունք ունին քան Աստուծոյ հանդէպ աւելի դրական վերաբերմունք ունին քան Աստուծոյ 
հանդէպ: Ինչո՞ւ հանդէպ: Ինչո՞ւ հանդէպ: Ինչո՞ւ հանդէպ: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու զգացումը չվիրաւորելու մարդիկ իրարու զգացումը չվիրաւորելու մարդիկ իրարու զգացումը չվիրաւորելու մարդիկ իրարու զգացումը չվիրաւորելու 
համար քիչ մը կը նստին, իսկ Աստուծոյ զգացումին մասին համար քիչ մը կը նստին, իսկ Աստուծոյ զգացումին մասին համար քիչ մը կը նստին, իսկ Աստուծոյ զգացումին մասին համար քիչ մը կը նստին, իսկ Աստուծոյ զգացումին մասին 
հարցուցած անգամ չունին:հարցուցած անգամ չունին:հարցուցած անգամ չունին:հարցուցած անգամ չունին: 

Եթէ մարդիկ գիտնային թէ որքան կը տրտմի Աստուած երբ Եթէ մարդիկ գիտնային թէ որքան կը տրտմի Աստուած երբ Եթէ մարդիկ գիտնային թէ որքան կը տրտմի Աստուած երբ Եթէ մարդիկ գիտնային թէ որքան կը տրտմի Աստուած երբ 
Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք կը ձգեն եկեղեցին եւ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք կը ձգեն եկեղեցին եւ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք կը ձգեն եկեղեցին եւ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք կը ձգեն եկեղեցին եւ 
դուրս կդուրս կդուրս կդուրս կ’’’’ելլեն առանց շնորհակալութիւն եւ ելլեն առանց շնորհակալութիւն եւ ելլեն առանց շնորհակալութիւն եւ ելլեն առանց շնորհակալութիւն եւ գոհութիւն յայտնելու գոհութիւն յայտնելու գոհութիւն յայտնելու գոհութիւն յայտնելու 
իրեն աստուածային այս պարգեւին համար, կասկած չունիմ որ իրեն աստուածային այս պարգեւին համար, կասկած չունիմ որ իրեն աստուածային այս պարգեւին համար, կասկած չունիմ որ իրեն աստուածային այս պարգեւին համար, կասկած չունիմ որ 
պիտի փոխէին իրենց վերաբերմունքը: Իսկ եթէ գիտեն եւ չեն պիտի փոխէին իրենց վերաբերմունքը: Իսկ եթէ գիտեն եւ չեն պիտի փոխէին իրենց վերաբերմունքը: Իսկ եթէ գիտեն եւ չեն պիտի փոխէին իրենց վերաբերմունքը: Իսկ եթէ գիտեն եւ չեն 
փոխեր իրենց վերաբերմունքը՝ իրենք զիրենք դատապարտուփոխեր իրենց վերաբերմունքը՝ իրենք զիրենք դատապարտուփոխեր իրենց վերաբերմունքը՝ իրենք զիրենք դատապարտուփոխեր իրենց վերաբերմունքը՝ իրենք զիրենք դատապարտու----
թեան ենթակայ կը դարձնեն:թեան ենթակայ կը դարձնեն:թեան ենթակայ կը դարձնեն:թեան ենթակայ կը դարձնեն:    

Ո՞վ է այն անձը որ երբ ուրիշէ մը պարգեւ մը կամ նուէր Ո՞վ է այն անձը որ երբ ուրիշէ մը պարգեւ մը կամ նուէր Ո՞վ է այն անձը որ երբ ուրիշէ մը պարգեւ մը կամ նուէր Ո՞վ է այն անձը որ երբ ուրիշէ մը պարգեւ մը կամ նուէր մը մը մը մը 
առնէ՝ շնորհակալութիւն չի յայտներ անոր: Եւ արդեօք, Տիրոջ առնէ՝ շնորհակալութիւն չի յայտներ անոր: Եւ արդեօք, Տիրոջ առնէ՝ շնորհակալութիւն չի յայտներ անոր: Եւ արդեօք, Տիրոջ առնէ՝ շնորհակալութիւն չի յայտներ անոր: Եւ արդեօք, Տիրոջ 
Մարմինն ու Արիւնը Աստուծոյ մեծագոյն պարգեւը չե՞ն մեզի: Մարմինն ու Արիւնը Աստուծոյ մեծագոյն պարգեւը չե՞ն մեզի: Մարմինն ու Արիւնը Աստուծոյ մեծագոյն պարգեւը չե՞ն մեզի: Մարմինն ու Արիւնը Աստուծոյ մեծագոյն պարգեւը չե՞ն մեզի: 
ԿԿԿԿ’’’’ըլլա՞յ այս Պարգեւը ստանալնուս պէս ձգենք եկեղեցին եւ ըլլա՞յ այս Պարգեւը ստանալնուս պէս ձգենք եկեղեցին եւ ըլլա՞յ այս Պարգեւը ստանալնուս պէս ձգենք եկեղեցին եւ ըլլա՞յ այս Պարգեւը ստանալնուս պէս ձգենք եկեղեցին եւ 
դուրս ելլենք, առաց շնորհակալութիւն յայտնելու Պարգեւադուրս ելլենք, առաց շնորհակալութիւն յայտնելու Պարգեւադուրս ելլենք, առաց շնորհակալութիւն յայտնելու Պարգեւադուրս ելլենք, առաց շնորհակալութիւն յայտնելու Պարգեւա----
տուին:տուին:տուին:տուին:    

Հաղորդուելէ անմիջապէս ետք եկՀաղորդուելէ անմիջապէս ետք եկՀաղորդուելէ անմիջապէս ետք եկՀաղորդուելէ անմիջապէս ետք եկեղեցիէն դուրս ելլելը՝ եղեցիէն դուրս ելլելը՝ եղեցիէն դուրս ելլելը՝ եղեցիէն դուրս ելլելը՝ 
գիտակից հաւատացեալ մարդու վերաբերմունք չէ:գիտակից հաւատացեալ մարդու վերաբերմունք չէ:գիտակից հաւատացեալ մարդու վերաբերմունք չէ:գիտակից հաւատացեալ մարդու վերաբերմունք չէ:    
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3) 3) 3) 3) ՊէՊէՊէՊէ ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ Հաղորդութիւն ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ Հաղորդութիւն ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ Հաղորդութիւն ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ Հաղորդութիւն 
ստանալը:ստանալը:ստանալը:ստանալը:    

    
Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը սովորութիւն մը պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը սովորութիւն մը պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը սովորութիւն մը պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը սովորութիւն մը պէտք չէ 

ըլլայ, այլ՝ հաւատքի արտայայտութիւն: Հաւաըլլայ, այլ՝ հաւատքի արտայայտութիւն: Հաւաըլլայ, այլ՝ հաւատքի արտայայտութիւն: Հաւաըլլայ, այլ՝ հաւատքի արտայայտութիւն: Հաւա´́́́տքն է որ մեզ տքն է որ մեզ տքն է որ մեզ տքն է որ մեզ 
սուրբ Սեղանին պէտք է մօտսուրբ Սեղանին պէտք է մօտսուրբ Սեղանին պէտք է մօտսուրբ Սեղանին պէտք է մօտեցնէ եւ ոեցնէ եւ ոեցնէ եւ ոեցնէ եւ ո´́́́չ թէ սովորութիւնը:չ թէ սովորութիւնը:չ թէ սովորութիւնը:չ թէ սովորութիւնը:    

Մեր հոգեւոր կեանքին մէջ, ոեւէ բան որ սովորութեան կը Մեր հոգեւոր կեանքին մէջ, ոեւէ բան որ սովորութեան կը Մեր հոգեւոր կեանքին մէջ, ոեւէ բան որ սովորութեան կը Մեր հոգեւոր կեանքին մէջ, ոեւէ բան որ սովորութեան կը 
վերածուի՝ իր իմաստն ու նշանակութիւնը կը կորսնցնէ եւ կը վերածուի՝ իր իմաստն ու նշանակութիւնը կը կորսնցնէ եւ կը վերածուի՝ իր իմաստն ու նշանակութիւնը կը կորսնցնէ եւ կը վերածուի՝ իր իմաստն ու նշանակութիւնը կը կորսնցնէ եւ կը 
մեռնի: Օրինակ, եթէ եկեղեցի երթալը չոր ու ցամաք մեռնի: Օրինակ, եթէ եկեղեցի երթալը չոր ու ցամաք մեռնի: Օրինակ, եթէ եկեղեցի երթալը չոր ու ցամաք մեռնի: Օրինակ, եթէ եկեղեցի երթալը չոր ու ցամաք 
սովորութեան վերածած ենք, եւ հոն կսովորութեան վերածած ենք, եւ հոն կսովորութեան վերածած ենք, եւ հոն կսովորութեան վերածած ենք, եւ հոն կ’’’’երթանք առանց երթանք առանց երթանք առանց երթանք առանց 
Աստուծմէ պարգեւ մը, զօրութԱստուծմէ պարգեւ մը, զօրութԱստուծմէ պարգեւ մը, զօրութԱստուծմէ պարգեւ մը, զօրութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն իւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն իւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն իւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն 
մը առնելու ակնկալութիւնը ունենալու՝ ոչինչով կմը առնելու ակնկալութիւնը ունենալու՝ ոչինչով կմը առնելու ակնկալութիւնը ունենալու՝ ոչինչով կմը առնելու ակնկալութիւնը ունենալու՝ ոչինչով կ’’’’օգտուինք:օգտուինք:օգտուինք:օգտուինք:    

Կամ, եթէ մոմ վառելը սովորութիւն դարձնենք եւ մոռնանք Կամ, եթէ մոմ վառելը սովորութիւն դարձնենք եւ մոռնանք Կամ, եթէ մոմ վառելը սովորութիւն դարձնենք եւ մոռնանք Կամ, եթէ մոմ վառելը սովորութիւն դարձնենք եւ մոռնանք 
որ մոմավառութիւնը մեր հաւատքի կրակը արծարծելու եւ մեր որ մոմավառութիւնը մեր հաւատքի կրակը արծարծելու եւ մեր որ մոմավառութիւնը մեր հաւատքի կրակը արծարծելու եւ մեր որ մոմավառութիւնը մեր հաւատքի կրակը արծարծելու եւ մեր 
շրջապատին մէջ Քրիստոսի լոյսը դառնալու հրաւէր մը ունի իր շրջապատին մէջ Քրիստոսի լոյսը դառնալու հրաւէր մը ունի իր շրջապատին մէջ Քրիստոսի լոյսը դառնալու հրաւէր մը ունի իր շրջապատին մէջ Քրիստոսի լոյսը դառնալու հրաւէր մը ունի իր 
մէջ, դմէջ, դմէջ, դմէջ, դարձեալ, ոչինչով կարձեալ, ոչինչով կարձեալ, ոչինչով կարձեալ, ոչինչով կ’’’’օգտուինք, նոյնիսկ եթէ օրական օգտուինք, նոյնիսկ եթէ օրական օգտուինք, նոյնիսկ եթէ օրական օգտուինք, նոյնիսկ եթէ օրական 
հազար հատ մոմ վառենք:հազար հատ մոմ վառենք:հազար հատ մոմ վառենք:հազար հատ մոմ վառենք:    

Տակաւին, կարելի է խօսիլ անոնց մասին` որոնք աղօթելը, Տակաւին, կարելի է խօսիլ անոնց մասին` որոնք աղօթելը, Տակաւին, կարելի է խօսիլ անոնց մասին` որոնք աղօթելը, Տակաւին, կարելի է խօսիլ անոնց մասին` որոնք աղօթելը, 
Աստուածաշունչ կարդալը, հոգեւոր տեղեր այցելելը, ողորմուԱստուածաշունչ կարդալը, հոգեւոր տեղեր այցելելը, ողորմուԱստուածաշունչ կարդալը, հոգեւոր տեղեր այցելելը, ողորմուԱստուածաշունչ կարդալը, հոգեւոր տեղեր այցելելը, ողորմու----
թիւն տալը, Քրիստոսի համար վկայելը, եւ այլ նման հոգեւոր թիւն տալը, Քրիստոսի համար վկայելը, եւ այլ նման հոգեւոր թիւն տալը, Քրիստոսի համար վկայելը, եւ այլ նման հոգեւոր թիւն տալը, Քրիստոսի համար վկայելը, եւ այլ նման հոգեւոր 
արարքներ կատարելը, սովորոարարքներ կատարելը, սովորոարարքներ կատարելը, սովորոարարքներ կատարելը, սովորութեան վերածած են եւ ոչինչով ւթեան վերածած են եւ ոչինչով ւթեան վերածած են եւ ոչինչով ւթեան վերածած են եւ ոչինչով 
կկկկ’’’’օգտուին այդ բոլորէն:օգտուին այդ բոլորէն:օգտուին այդ բոլորէն:օգտուին այդ բոլորէն:    

Գալով Սուրբ Հաղորդութեան: Վերեւ ըսի որ Սուրբ ՀաԳալով Սուրբ Հաղորդութեան: Վերեւ ըսի որ Սուրբ ՀաԳալով Սուրբ Հաղորդութեան: Վերեւ ըսի որ Սուրբ ՀաԳալով Սուրբ Հաղորդութեան: Վերեւ ըսի որ Սուրբ Հաղորղորղորղոր----
դութիւն ստանալը պէտք է հաւատքի արտայայտութիւն ըլլայ եւ դութիւն ստանալը պէտք է հաւատքի արտայայտութիւն ըլլայ եւ դութիւն ստանալը պէտք է հաւատքի արտայայտութիւն ըլլայ եւ դութիւն ստանալը պէտք է հաւատքի արտայայտութիւն ըլլայ եւ 
ոոոո´́́́չ թէ սովորութեան մը արդիւնք: Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով չ թէ սովորութեան մը արդիւնք: Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով չ թէ սովորութեան մը արդիւնք: Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով չ թէ սովորութեան մը արդիւնք: Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով 
հաղորդուողը՝ պէտք է ամրօրէն հաւատայ որ հահաղորդուողը՝ պէտք է ամրօրէն հաւատայ որ հահաղորդուողը՝ պէտք է ամրօրէն հաւատայ որ հահաղորդուողը՝ պէտք է ամրօրէն հաւատայ որ հաղորդութեամբ ղորդութեամբ ղորդութեամբ ղորդութեամբ 
մեղքերու թողութիւն կը ստանայ եւ կը դառնայ անդամ մեղքերու թողութիւն կը ստանայ եւ կը դառնայ անդամ մեղքերու թողութիւն կը ստանայ եւ կը դառնայ անդամ մեղքերու թողութիւն կը ստանայ եւ կը դառնայ անդամ 
Քրիստոսի մարմինին, կը դառնայ ժառանգորդ եւ ժառանգակից Քրիստոսի մարմինին, կը դառնայ ժառանգորդ եւ ժառանգակից Քրիստոսի մարմինին, կը դառնայ ժառանգորդ եւ ժառանգակից Քրիստոսի մարմինին, կը դառնայ ժառանգորդ եւ ժառանգակից 
Քրիստոսի, բնակարան Սուրբ Հոգիին, զաւակ Աստուծոյ, եւ կը Քրիստոսի, բնակարան Սուրբ Հոգիին, զաւակ Աստուծոյ, եւ կը Քրիստոսի, բնակարան Սուրբ Հոգիին, զաւակ Աստուծոյ, եւ կը Քրիստոսի, բնակարան Սուրբ Հոգիին, զաւակ Աստուծոյ, եւ կը 
կազմէ մէկազմէ մէկազմէ մէկազմէ մէ´́́́կ հաց ու մէկ հաց ու մէկ հաց ու մէկ հաց ու մէ´́́́կ մարմին՝ հաւատացեալներուն հետ կ մարմին՝ հաւատացեալներուն հետ կ մարմին՝ հաւատացեալներուն հետ կ մարմին՝ հաւատացեալներուն հետ 
((((Ա.Կորնթացիս 10.17): Այս բոլորը ըլլաԱ.Կորնթացիս 10.17): Այս բոլորը ըլլաԱ.Կորնթացիս 10.17): Այս բոլորը ըլլաԱ.Կորնթացիս 10.17): Այս բոլորը ըլլալու յոյսով ու ակնկալուլու յոյսով ու ակնկալուլու յոյսով ու ակնկալուլու յոյսով ու ակնկալու----
թեամբ է որ հաւատացեալը պէտք է Սուրբ Հաղորդութեան թեամբ է որ հաւատացեալը պէտք է Սուրբ Հաղորդութեան թեամբ է որ հաւատացեալը պէտք է Սուրբ Հաղորդութեան թեամբ է որ հաւատացեալը պէտք է Սուրբ Հաղորդութեան 
մօտենայ:մօտենայ:մօտենայ:մօտենայ:    
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Ոեւէ արարք կամ ոեւէ գործողութիւն որուն մէջ կը պակսի Ոեւէ արարք կամ ոեւէ գործողութիւն որուն մէջ կը պակսի Ոեւէ արարք կամ ոեւէ գործողութիւն որուն մէջ կը պակսի Ոեւէ արարք կամ ոեւէ գործողութիւն որուն մէջ կը պակսի 
կամ կը ցամքի հաւատքի ու սիրոյ կրակը՝ կը վերածուի մեռած կամ կը ցամքի հաւատքի ու սիրոյ կրակը՝ կը վերածուի մեռած կամ կը ցամքի հաւատքի ու սիրոյ կրակը՝ կը վերածուի մեռած կամ կը ցամքի հաւատքի ու սիրոյ կրակը՝ կը վերածուի մեռած 
սովորութեան մը, եւ ուստի՝ մեզ ոսովորութեան մը, եւ ուստի՝ մեզ ոսովորութեան մը, եւ ուստի՝ մեզ ոսովորութեան մը, եւ ուստի՝ մեզ ո´́́́չ փրկութեան եւ ոչ փրկութեան եւ ոչ փրկութեան եւ ոչ փրկութեան եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
վարձատրութեան վարձատրութեան վարձատրութեան վարձատրութեան արժանի կը դարձնէ, ընդհակառակը, մեր արժանի կը դարձնէ, ընդհակառակը, մեր արժանի կը դարձնէ, ընդհակառակը, մեր արժանի կը դարձնէ, ընդհակառակը, մեր 
դատապարտութեան պատճառ կը դառնայ:դատապարտութեան պատճառ կը դառնայ:դատապարտութեան պատճառ կը դառնայ:դատապարտութեան պատճառ կը դառնայ:    

    
4) 4) 4) 4) Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:    
    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´: ´: ´: ´: Ոմանք միայն հինգ տաղաւարներուն առիթով կը Ոմանք միայն հինգ տաղաւարներուն առիթով կը Ոմանք միայն հինգ տաղաւարներուն առիթով կը Ոմանք միայն հինգ տաղաւարներուն առիթով կը 

հաղորդուին, ոմանք ալ՝ Սուրբ Ծննդեան եւ Յարութեան հաղորդուին, ոմանք ալ՝ Սուրբ Ծննդեան եւ Յարութեան հաղորդուին, ոմանք ալ՝ Սուրբ Ծննդեան եւ Յարութեան հաղորդուին, ոմանք ալ՝ Սուրբ Ծննդեան եւ Յարութեան 
տօներուն առիթով միայն: Սովորաբար, այսպիստօներուն առիթով միայն: Սովորաբար, այսպիստօներուն առիթով միայն: Սովորաբար, այսպիստօներուն առիթով միայն: Սովորաբար, այսպիսի մարդիկ ի մարդիկ ի մարդիկ ի մարդիկ 
միայն յիշեալ տօներուն է որ եկեղեցի կու գան, եւ բնականօրէն, միայն յիշեալ տօներուն է որ եկեղեցի կու գան, եւ բնականօրէն, միայն յիշեալ տօներուն է որ եկեղեցի կու գան, եւ բնականօրէն, միայն յիշեալ տօներուն է որ եկեղեցի կու գան, եւ բնականօրէն, 
միայն յիշեալ տօներուն է որ Սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, միայն յիշեալ տօներուն է որ Սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, միայն յիշեալ տօներուն է որ Սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, միայն յիշեալ տօներուն է որ Սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, 
ան ալ սովորութիւն մը պահած ըլլալու համար անշուշտ:ան ալ սովորութիւն մը պահած ըլլալու համար անշուշտ:ան ալ սովորութիւն մը պահած ըլլալու համար անշուշտ:ան ալ սովորութիւն մը պահած ըլլալու համար անշուշտ:    

Անոնք որոնք տօնական օրերուն միայն եկեղեցի կու գան, Անոնք որոնք տօնական օրերուն միայն եկեղեցի կու գան, Անոնք որոնք տօնական օրերուն միայն եկեղեցի կու գան, Անոնք որոնք տօնական օրերուն միայն եկեղեցի կու գան, 
կը կոչուին՝ կը կոչուին՝ կը կոչուին՝ կը կոչուին՝ ««««տօնական հաւատացեատօնական հաւատացեատօնական հաւատացեատօնական հաւատացեալներլներլներլներ»: »: »: »: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, այսպիսիները այսպիսիները այսպիսիները այսպիսիները 
տօնակատօնակատօնակատօնակա´́́́ն հաւատացեալներ են եւ ոն հաւատացեալներ են եւ ոն հաւատացեալներ են եւ ոն հաւատացեալներ են եւ ո´́́́չ թէ Քրիստոսիչ թէ Քրիստոսիչ թէ Քրիստոսիչ թէ Քրիստոսի´ ´ ´ ´ հաւահաւահաւահաւա----
տացեալներ: Այսպիսի մարդիկ տացեալներ: Այսպիսի մարդիկ տացեալներ: Այսպիսի մարդիկ տացեալներ: Այսպիսի մարդիկ ««««ցամքած սովորութեանցամքած սովորութեանցամքած սովորութեանցամքած սովորութեան» » » » մը մը մը մը 
մարդիկ են եւ ոմարդիկ են եւ ոմարդիկ են եւ ոմարդիկ են եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոչ թէ Աստուծոչ թէ Աստուծոչ թէ Աստուծո´́́́յ մարդիկ, հաւատքիյ մարդիկ, հաւատքիյ մարդիկ, հաւատքիյ մարդիկ, հաւատքի´ ´ ´ ´ մարդիկ: մարդիկ: մարդիկ: մարդիկ: 
Այսպիսիները անհունօրէն հեռու են Քրիստոսի հաւատքէն: Այսպիսիները անհունօրէն հեռու են Քրիստոսի հաւատքէն: Այսպիսիները անհունօրէն հեռու են Քրիստոսի հաւատքէն: Այսպիսիները անհունօրէն հեռու են Քրիստոսի հաւատքէն: 
Ասիկա չեմ ըսեր քննադատելԱսիկա չեմ ըսեր քննադատելԱսիկա չեմ ըսեր քննադատելԱսիկա չեմ ըսեր քննադատելու համար այս ընթացքին մէջ ու համար այս ընթացքին մէջ ու համար այս ընթացքին մէջ ու համար այս ընթացքին մէջ 
եղողները, այլ կեղողները, այլ կեղողները, այլ կեղողները, այլ կ’’’’ըսեմ, որպէսզի մարդիկ գիտնան ճշմարտուըսեմ, որպէսզի մարդիկ գիտնան ճշմարտուըսեմ, որպէսզի մարդիկ գիտնան ճշմարտուըսեմ, որպէսզի մարդիկ գիտնան ճշմարտու----
թիւնը եւ ճշմարտութիւնը գիտնալով՝ ազատութիւն ձեռք ձգեն, թիւնը եւ ճշմարտութիւնը գիտնալով՝ ազատութիւն ձեռք ձգեն, թիւնը եւ ճշմարտութիւնը գիտնալով՝ ազատութիւն ձեռք ձգեն, թիւնը եւ ճշմարտութիւնը գիտնալով՝ ազատութիւն ձեռք ձգեն, 
ինչպէս Յիսուս ըսաւ. ինչպէս Յիսուս ըսաւ. ինչպէս Յիսուս ըսաւ. ինչպէս Յիսուս ըսաւ. ««««Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ 
ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.32):Յովհաննէս 8.32):Յովհաննէս 8.32):Յովհաննէս 8.32):    

Ընդհանրապէս միայն տօնակԸնդհանրապէս միայն տօնակԸնդհանրապէս միայն տօնակԸնդհանրապէս միայն տօնական օրերուն եկեղեցի ան օրերուն եկեղեցի ան օրերուն եկեղեցի ան օրերուն եկեղեցի 
եկողներն են որ կը պաշտպանեն այն գաղափարը թէ ամէն եկողներն են որ կը պաշտպանեն այն գաղափարը թէ ամէն եկողներն են որ կը պաշտպանեն այն գաղափարը թէ ամէն եկողներն են որ կը պաշտպանեն այն գաղափարը թէ ամէն 
Կիրակի պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, եւ ինչո՞ւ, Կիրակի պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, եւ ինչո՞ւ, Կիրակի պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, եւ ինչո՞ւ, Կիրակի պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, եւ ինչո՞ւ, 
պարզապէս իրենց եկեղեցի չգալը արդարացնելու համար:պարզապէս իրենց եկեղեցի չգալը արդարացնելու համար:պարզապէս իրենց եկեղեցի չգալը արդարացնելու համար:պարզապէս իրենց եկեղեցի չգալը արդարացնելու համար:    

Խօսինք ամէն Կիրակի եկեղեցի եկողներուն մասին, որոնք Խօսինք ամէն Կիրակի եկեղեցի եկողներուն մասին, որոնք Խօսինք ամէն Կիրակի եկեղեցի եկողներուն մասին, որոնք Խօսինք ամէն Կիրակի եկեղեցի եկողներուն մասին, որոնք 
չեն ուզեր ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդոչեն ուզեր ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդոչեն ուզեր ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդոչեն ուզեր ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ: Անոնք ւթիւն ստանալ: Անոնք ւթիւն ստանալ: Անոնք ւթիւն ստանալ: Անոնք 
կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալի՞կ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալի՞կ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալի՞կ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալի՞կ է որ ամէն Կիրակի 
առնենքառնենքառնենքառնենք»: »: »: »: Այսպէս ըսողներուն՝ կԱյսպէս ըսողներուն՝ կԱյսպէս ըսողներուն՝ կԱյսպէս ըսողներուն՝ կ’’’’ըսեմ.ըսեմ.ըսեմ.ըսեմ.    
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««««ՈՈՈՈ´́́́չ, Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալիկ չէ, եւ ճիշդ անոր չ, Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալիկ չէ, եւ ճիշդ անոր չ, Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալիկ չէ, եւ ճիշդ անոր չ, Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալիկ չէ, եւ ճիշդ անոր 
համար ալ պէտք է ամէն Կիրակի ստանանք: Ինչպէս ամէն համար ալ պէտք է ամէն Կիրակի ստանանք: Ինչպէս ամէն համար ալ պէտք է ամէն Կիրակի ստանանք: Ինչպէս ամէն համար ալ պէտք է ամէն Կիրակի ստանանք: Ինչպէս ամէն 
առաւօտ լուացուելու կարիքը կը զգաս, այնպէս ալ,առաւօտ լուացուելու կարիքը կը զգաս, այնպէս ալ,առաւօտ լուացուելու կարիքը կը զգաս, այնպէս ալ,առաւօտ լուացուելու կարիքը կը զգաս, այնպէս ալ,    ամէն Կիրաամէն Կիրաամէն Կիրաամէն Կիրա----
կի հոգիդ Տիրոջ Մարմինին ու Արեան միջոցաւ լուացուելու կի հոգիդ Տիրոջ Մարմինին ու Արեան միջոցաւ լուացուելու կի հոգիդ Տիրոջ Մարմինին ու Արեան միջոցաւ լուացուելու կի հոգիդ Տիրոջ Մարմինին ու Արեան միջոցաւ լուացուելու 
կարիքը կը զգայ:կարիքը կը զգայ:կարիքը կը զգայ:կարիքը կը զգայ:    

Սուրբ Հաղորդութիւնը զօրութիւն կու տայ քեզի կռուելու Սուրբ Հաղորդութիւնը զօրութիւն կու տայ քեզի կռուելու Սուրբ Հաղորդութիւնը զօրութիւն կու տայ քեզի կռուելու Սուրբ Հաղորդութիւնը զօրութիւն կու տայ քեզի կռուելու 
մեղքին դէմ: Ամէն օր զօրութեան պէտք չունի՞ս. եթէ պէտք մեղքին դէմ: Ամէն օր զօրութեան պէտք չունի՞ս. եթէ պէտք մեղքին դէմ: Ամէն օր զօրութեան պէտք չունի՞ս. եթէ պէտք մեղքին դէմ: Ամէն օր զօրութեան պէտք չունի՞ս. եթէ պէտք 
ունիս՝ գոնէ շաբաթը անգամ մը չե՞ս ուզեր հաղորդուիլ:ունիս՝ գոնէ շաբաթը անգամ մը չե՞ս ուզեր հաղորդուիլ:ունիս՝ գոնէ շաբաթը անգամ մը չե՞ս ուզեր հաղորդուիլ:ունիս՝ գոնէ շաբաթը անգամ մը չե՞ս ուզեր հաղորդուիլ:    

Սուրբ Հաղորդութիւնը Սուրբ Հաղորդութիւնը Սուրբ Հաղորդութիւնը Սուրբ Հաղորդութիւնը կը սրբէ ու կը մաքրէ քեզ: Ամէն օր կը սրբէ ու կը մաքրէ քեզ: Ամէն օր կը սրբէ ու կը մաքրէ քեզ: Ամէն օր կը սրբէ ու կը մաքրէ քեզ: Ամէն օր 
սրբուելու ու մաքրուելու կարիքը չունի՞ս. եթէ պէտք ունիս՝ գոնէ սրբուելու ու մաքրուելու կարիքը չունի՞ս. եթէ պէտք ունիս՝ գոնէ սրբուելու ու մաքրուելու կարիքը չունի՞ս. եթէ պէտք ունիս՝ գոնէ սրբուելու ու մաքրուելու կարիքը չունի՞ս. եթէ պէտք ունիս՝ գոնէ 
շաբաթը անգամ մը պէտք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանաս:շաբաթը անգամ մը պէտք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանաս:շաբաթը անգամ մը պէտք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանաս:շաբաթը անգամ մը պէտք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանաս:    

Սուրբ Հաղորդութիւնը կը պաշտպանէ քեզ Չարին յարձաՍուրբ Հաղորդութիւնը կը պաշտպանէ քեզ Չարին յարձաՍուրբ Հաղորդութիւնը կը պաշտպանէ քեզ Չարին յարձաՍուրբ Հաղորդութիւնը կը պաշտպանէ քեզ Չարին յարձա----
կումներուն դէմ: Ամէն օր պաշտպանութեան պէտք չունի՞ս. կումներուն դէմ: Ամէն օր պաշտպանութեան պէտք չունի՞ս. կումներուն դէմ: Ամէն օր պաշտպանութեան պէտք չունի՞ս. կումներուն դէմ: Ամէն օր պաշտպանութեան պէտք չունի՞ս. 
այոայոայոայո´, ´, ´, ´, ունիունիունիունի´́́́սսսս: : : : Ուստի, անհրաժեշտ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ Ուստի, անհրաժեշտ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ Ուստի, անհրաժեշտ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ Ուստի, անհրաժեշտ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ 
Հաղորդութիւն ստանալով՝ դուն քեզ պաշտպանես Չարին դէմ:Հաղորդութիւն ստանալով՝ դուն քեզ պաշտպանես Չարին դէմ:Հաղորդութիւն ստանալով՝ դուն քեզ պաշտպանես Չարին դէմ:Հաղորդութիւն ստանալով՝ դուն քեզ պաշտպանես Չարին դէմ:    

Ոչինչով կՈչինչով կՈչինչով կՈչինչով կ’’’’օգտուիս եթէ ներկայ ըլլաս Սուրբ Պատարագին օգտուիս եթէ ներկայ ըլլաս Սուրբ Պատարագին օգտուիս եթէ ներկայ ըլլաս Սուրբ Պատարագին օգտուիս եթէ ներկայ ըլլաս Սուրբ Պատարագին 
եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն չստանաս: Ան որ Սուրբ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն չստանաս: Ան որ Սուրբ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն չստանաս: Ան որ Սուրբ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն չստանաս: Ան որ Սուրբ 
Պատարագի ներկայ կՊատարագի ներկայ կՊատարագի ներկայ կՊատարագի ներկայ կ’’’’ըլլայ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն ըլլայ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն ըլլայ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն ըլլայ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն 
չչչչ’’’’ըստանըստանըստանըստանար՝ կը նմանի այն մարդուն որ ճաշի կը հրաւիրուի եւ ար՝ կը նմանի այն մարդուն որ ճաշի կը հրաւիրուի եւ ար՝ կը նմանի այն մարդուն որ ճաշի կը հրաւիրուի եւ ար՝ կը նմանի այն մարդուն որ ճաշի կը հրաւիրուի եւ 
սակայն սեղանէն անօթի կսակայն սեղանէն անօթի կսակայն սեղանէն անօթի կսակայն սեղանէն անօթի կ’’’’ելլէ, կամ այն մարդուն՝ որ ելլէ, կամ այն մարդուն՝ որ ելլէ, կամ այն մարդուն՝ որ ելլէ, կամ այն մարդուն՝ որ 
առատահոս աղբիւրին կառատահոս աղբիւրին կառատահոս աղբիւրին կառատահոս աղբիւրին կ’’’’երթայ բայց ծարաւ կը դառնայ:երթայ բայց ծարաւ կը դառնայ:երթայ բայց ծարաւ կը դառնայ:երթայ բայց ծարաւ կը դառնայ:    

Յիսուս չըսաւ. Յիսուս չըսաւ. Յիսուս չըսաւ. Յիսուս չըսաւ. ««««Առէք, դիտեցէքԱռէք, դիտեցէքԱռէք, դիտեցէքԱռէք, դիտեցէք», », », », այլ ըսաւ՝ այլ ըսաւ՝ այլ ըսաւ՝ այլ ըսաւ՝ ««««Առէք, կերէքԱռէք, կերէքԱռէք, կերէքԱռէք, կերէք»: »: »: »: 
Հետեւաբար, ամէն անգամ երբ Սուրբ Պատարագ կը Հետեւաբար, ամէն անգամ երբ Սուրբ Պատարագ կը Հետեւաբար, ամէն անգամ երբ Սուրբ Պատարագ կը Հետեւաբար, ամէն անգամ երբ Սուրբ Պատարագ կը 
մատուցուի՝ մատուցուի՝ մատուցուի՝ մատուցուի՝ պէտք է ճաշակել Տիրոջ Մարմինէն եւ Արիւնէն:պէտք է ճաշակել Տիրոջ Մարմինէն եւ Արիւնէն:պէտք է ճաշակել Տիրոջ Մարմինէն եւ Արիւնէն:պէտք է ճաշակել Տիրոջ Մարմինէն եւ Արիւնէն: 

    
5) 5) 5) 5) Ի՞նչ պարագաներու Ս.Ի՞նչ պարագաներու Ս.Ի՞նչ պարագաներու Ս.Ի՞նչ պարագաներու Ս.    Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ:Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ:Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ:Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ:    
    
Սուրբ Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ.Սուրբ Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ.Սուրբ Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ.Սուրբ Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ.----    
ա) ա) ա) ա) Երբ մահացու մեղքեր կան մեր կեանքին մէջ զոր Երբ մահացու մեղքեր կան մեր կեանքին մէջ զոր Երբ մահացու մեղքեր կան մեր կեանքին մէջ զոր Երբ մահացու մեղքեր կան մեր կեանքին մէջ զոր 

պահած ենք մեր սրտին մէջ եւ չենք խոստովանած:պահած ենք մեր սրտին մէջ եւ չենք խոստովանած:պահած ենք մեր սրտին մէջ եւ չենք խոստովանած:պահած ենք մեր սրտին մէջ եւ չենք խոստովանած:    Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ Օրինակ, եթէ 
մէկը բախտագուշակներու մէկը բախտագուշակներու մէկը բախտագուշակներու մէկը բախտագուշակներու գացած կամ ուրիշը տարած է, իր գացած կամ ուրիշը տարած է, իր գացած կամ ուրիշը տարած է, իր գացած կամ ուրիշը տարած է, իր 
տան մէջ կամ այլուր կապոյտ աչք, կապարի կտոր կամ ձիու տան մէջ կամ այլուր կապոյտ աչք, կապարի կտոր կամ ձիու տան մէջ կամ այլուր կապոյտ աչք, կապարի կտոր կամ ձիու տան մէջ կամ այլուր կապոյտ աչք, կապարի կտոր կամ ձիու 
պայտ կախած է, իր մարմինին վրայ թաթու ըրած է, վիժում պայտ կախած է, իր մարմինին վրայ թաթու ըրած է, վիժում պայտ կախած է, իր մարմինին վրայ թաթու ըրած է, վիժում պայտ կախած է, իր մարմինին վրայ թաթու ըրած է, վիժում 
ըրած է, սուրճի գաւաթ նայած է, կապար թափած է, եւ նման այլ ըրած է, սուրճի գաւաթ նայած է, կապար թափած է, եւ նման այլ ըրած է, սուրճի գաւաթ նայած է, կապար թափած է, եւ նման այլ ըրած է, սուրճի գաւաթ նայած է, կապար թափած է, եւ նման այլ 
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բաներ, որոնք սատանայական խաղեր ու խաբկանքներ են, եւ բաներ, որոնք սատանայական խաղեր ու խաբկանքներ են, եւ բաներ, որոնք սատանայական խաղեր ու խաբկանքներ են, եւ բաներ, որոնք սատանայական խաղեր ու խաբկանքներ են, եւ 
որոնք մեր կողմորոնք մեր կողմորոնք մեր կողմորոնք մեր կողմէ Սատանային բացուած դռներ են գալու եւ մեր է Սատանային բացուած դռներ են գալու եւ մեր է Սատանային բացուած դռներ են գալու եւ մեր է Սատանային բացուած դռներ են գալու եւ մեր 
կեանքին վրայ տիրելու: Անհատական խոստովանութեամբ այս կեանքին վրայ տիրելու: Անհատական խոստովանութեամբ այս կեանքին վրայ տիրելու: Անհատական խոստովանութեամբ այս կեանքին վրայ տիրելու: Անհատական խոստովանութեամբ այս 
բոլորը կը քաւուին եւ իրենց ազդեցութիւնը կը կորսնցնեն մեր բոլորը կը քաւուին եւ իրենց ազդեցութիւնը կը կորսնցնեն մեր բոլորը կը քաւուին եւ իրենց ազդեցութիւնը կը կորսնցնեն մեր բոլորը կը քաւուին եւ իրենց ազդեցութիւնը կը կորսնցնեն մեր 
կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:    

բ) բ) բ) բ) Երբ չենք հաւատար որ Նշխարն ու Գինին իսկապէս Երբ չենք հաւատար որ Նշխարն ու Գինին իսկապէս Երբ չենք հաւատար որ Նշխարն ու Գինին իսկապէս Երբ չենք հաւատար որ Նշխարն ու Գինին իսկապէս 
Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են:Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են:Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են:Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են:    Սրբագործեալ ՀաՍրբագործեալ ՀաՍրբագործեալ ՀաՍրբագործեալ Հացէն ու ցէն ու ցէն ու ցէն ու 
Գինիէն անհաւատութեամբ եւ անարժանութեամբ ուտողն ու Գինիէն անհաւատութեամբ եւ անարժանութեամբ ուտողն ու Գինիէն անհաւատութեամբ եւ անարժանութեամբ ուտողն ու Գինիէն անհաւատութեամբ եւ անարժանութեամբ ուտողն ու 
խմողը՝ ենթակայ է դատապարտութեան: Հաղորդուողը պէտք է խմողը՝ ենթակայ է դատապարտութեան: Հաղորդուողը պէտք է խմողը՝ ենթակայ է դատապարտութեան: Հաղորդուողը պէտք է խմողը՝ ենթակայ է դատապարտութեան: Հաղորդուողը պէտք է 
հաւատայ որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացած ատեն կը լեցուի հաւատայ որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացած ատեն կը լեցուի հաւատայ որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացած ատեն կը լեցուի հաւատայ որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացած ատեն կը լեցուի 
Աստուծմով, կը վերածուի նոր երկինքի մը՝ որուն գահին վրայ Աստուծմով, կը վերածուի նոր երկինքի մը՝ որուն գահին վրայ Աստուծմով, կը վերածուի նոր երկինքի մը՝ որուն գահին վրայ Աստուծմով, կը վերածուի նոր երկինքի մը՝ որուն գահին վրայ 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կը բազմի, կը դառնայ դուռ մնք կը բազմի, կը դառնայ դուռ մնք կը բազմի, կը դառնայ դուռ մնք կը բազմի, կը դառնայ դուռ մը՝ ուրկէ Աստուած ը՝ ուրկէ Աստուած ը՝ ուրկէ Աստուած ը՝ ուրկէ Աստուած 
իր յաղթական մուտքը կը գործէ իբրեւ Տէր ու տանտէր:իր յաղթական մուտքը կը գործէ իբրեւ Տէր ու տանտէր:իր յաղթական մուտքը կը գործէ իբրեւ Տէր ու տանտէր:իր յաղթական մուտքը կը գործէ իբրեւ Տէր ու տանտէր:    

գ) գ) գ) գ) Երբ կը հաւատանք որ սրբագործուած Նշխարն ու Գինին Երբ կը հաւատանք որ սրբագործուած Նշխարն ու Գինին Երբ կը հաւատանք որ սրբագործուած Նշխարն ու Գինին Երբ կը հաւատանք որ սրբագործուած Նշխարն ու Գինին 
իսկապէս Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են, բայց չենք իսկապէս Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են, բայց չենք իսկապէս Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են, բայց չենք իսկապէս Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են, բայց չենք 
հաւատար անոնց այլակերպիչ զօրութեան:հաւատար անոնց այլակերպիչ զօրութեան:հաւատար անոնց այլակերպիչ զօրութեան:հաւատար անոնց այլակերպիչ զօրութեան:    Ան որ չի հաւատար Ան որ չի հաւատար Ան որ չի հաւատար Ան որ չի հաւատար 
որ Սուրբ Հաղորդութեամբ յաւիտենական կեոր Սուրբ Հաղորդութեամբ յաւիտենական կեոր Սուրբ Հաղորդութեամբ յաւիտենական կեոր Սուրբ Հաղորդութեամբ յաւիտենական կեանք կանք կանք կանք կ’’’’ունենայ ունենայ ունենայ ունենայ 
((((Յովհաննէս 6.54), Քրիստոսի անձին բնակարան եւ Քրիստոսի Յովհաննէս 6.54), Քրիստոսի անձին բնակարան եւ Քրիստոսի Յովհաննէս 6.54), Քրիստոսի անձին բնակարան եւ Քրիստոսի Յովհաննէս 6.54), Քրիստոսի անձին բնակարան եւ Քրիստոսի 
անձին բնակիչ կը դառնայ (Յովհաննէս 6.56), Քրիստոսի կը անձին բնակիչ կը դառնայ (Յովհաննէս 6.56), Քրիստոսի կը անձին բնակիչ կը դառնայ (Յովհաննէս 6.56), Քրիստոսի կը անձին բնակիչ կը դառնայ (Յովհաննէս 6.56), Քրիստոսի կը 
միանայ եւ անոր հետ կմիանայ եւ անոր հետ կմիանայ եւ անոր հետ կմիանայ եւ անոր հետ կ’’’’ապրի (Յովհաննէս 6.57)` պէտք չէ ապրի (Յովհաննէս 6.57)` պէտք չէ ապրի (Յովհաննէս 6.57)` պէտք չէ ապրի (Յովհաննէս 6.57)` պէտք չէ 
հաղորդուի: Ան որ չի հաւատար թէ Յիսուսի Մարմինը հաղորդուի: Ան որ չի հաւատար թէ Յիսուսի Մարմինը հաղորդուի: Ան որ չի հաւատար թէ Յիսուսի Մարմինը հաղորդուի: Ան որ չի հաւատար թէ Յիսուսի Մարմինը ««««ՃշմաՃշմաՃշմաՃշմա----
րիտ Կերակուր էրիտ Կերակուր էրիտ Կերակուր էրիտ Կերակուր է» » » » եւ Արիւնը եւ Արիւնը եւ Արիւնը եւ Արիւնը ««««ՃշմՃշմՃշմՃշմարիտ Խմելիքարիտ Խմելիքարիտ Խմելիքարիտ Խմելիք» » » » (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս 
6.55), 6.55), 6.55), 6.55), այլ խօսքով՝ չի հաւատար որ Սուրբ Հաղորդութիւնը իր այլ խօսքով՝ չի հաւատար որ Սուրբ Հաղորդութիւնը իր այլ խօսքով՝ չի հաւատար որ Սուրբ Հաղորդութիւնը իր այլ խօսքով՝ չի հաւատար որ Սուրբ Հաղորդութիւնը իր 
սիրտն ու հոգին կշտացնող, լիացնող եւ սրբող աստուածային սիրտն ու հոգին կշտացնող, լիացնող եւ սրբող աստուածային սիրտն ու հոգին կշտացնող, լիացնող եւ սրբող աստուածային սիրտն ու հոգին կշտացնող, լիացնող եւ սրբող աստուածային 
տարրեր են՝ պէտք չէ հաղորդուի:տարրեր են՝ պէտք չէ հաղորդուի:տարրեր են՝ պէտք չէ հաղորդուի:տարրեր են՝ պէտք չէ հաղորդուի:    

դ) դ) դ) դ) Երբ ատելութիւն ու քէն ունինք մեր սրտին մէջ ոեւէ Երբ ատելութիւն ու քէն ունինք մեր սրտին մէջ ոեւէ Երբ ատելութիւն ու քէն ունինք մեր սրտին մէջ ոեւէ Երբ ատելութիւն ու քէն ունինք մեր սրտին մէջ ոեւէ 
մէկուն հանդէպ:մէկուն հանդէպ:մէկուն հանդէպ:մէկուն հանդէպ:    Ատելութեամբ լեցուն սիրտ մըԱտելութեամբ լեցուն սիրտ մըԱտելութեամբ լեցուն սիրտ մըԱտելութեամբ լեցուն սիրտ մը    պէտք չէ սուրբ պէտք չէ սուրբ պէտք չէ սուրբ պէտք չէ սուրբ 
Սեղանին մօտենայ: Քէնով լեցուն հոգի մը՝ նոյնիսկ Սուրբ Սեղանին մօտենայ: Քէնով լեցուն հոգի մը՝ նոյնիսկ Սուրբ Սեղանին մօտենայ: Քէնով լեցուն հոգի մը՝ նոյնիսկ Սուրբ Սեղանին մօտենայ: Քէնով լեցուն հոգի մը՝ նոյնիսկ Սուրբ 
Պատարագին ներկայ պէտք չէ ըլլայ, որովհետեւ ոՊատարագին ներկայ պէտք չէ ըլլայ, որովհետեւ ոՊատարագին ներկայ պէտք չէ ըլլայ, որովհետեւ ոՊատարագին ներկայ պէտք չէ ըլլայ, որովհետեւ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
բանով մը չ'օգտուիր, այլ ընդհակառակը, դատապարտութեան բանով մը չ'օգտուիր, այլ ընդհակառակը, դատապարտութեան բանով մը չ'օգտուիր, այլ ընդհակառակը, դատապարտութեան բանով մը չ'օգտուիր, այլ ընդհակառակը, դատապարտութեան 
ենթակայ կը դառնայ: Խօսքս միայն ատելութիւն ու քէն ունեենթակայ կը դառնայ: Խօսքս միայն ատելութիւն ու քէն ունեենթակայ կը դառնայ: Խօսքս միայն ատելութիւն ու քէն ունեենթակայ կը դառնայ: Խօսքս միայն ատելութիւն ու քէն ունեցողցողցողցող----
ներուն մասին չէ: Այս ծիրիններուն մասին չէ: Այս ծիրիններուն մասին չէ: Այս ծիրիններուն մասին չէ: Այս ծիրին    մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’իյնան իրենց նմանները բամիյնան իրենց նմանները բամիյնան իրենց նմանները բամիյնան իրենց նմանները բամ----
բասողներն ու զրպարտողները, չարախօսներն ու վատաբանողբասողներն ու զրպարտողները, չարախօսներն ու վատաբանողբասողներն ու զրպարտողները, չարախօսներն ու վատաբանողբասողներն ու զրպարտողները, չարախօսներն ու վատաբանող----
ները, ստախօսներն ու հայհոյողները, կեղծաւորներն ու թերաները, ստախօսներն ու հայհոյողները, կեղծաւորներն ու թերաները, ստախօսներն ու հայհոյողները, կեղծաւորներն ու թերաները, ստախօսներն ու հայհոյողները, կեղծաւորներն ու թերա----
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հաւատները, նախանձոտներն ու անձնասէրները, անապաշհաւատները, նախանձոտներն ու անձնասէրները, անապաշհաւատները, նախանձոտներն ու անձնասէրները, անապաշհաւատները, նախանձոտներն ու անձնասէրները, անապաշ----
խարներն ու անզիղջները, եւ բոլոր անոնք՝ որոնք այս կամ այն խարներն ու անզիղջները, եւ բոլոր անոնք՝ որոնք այս կամ այն խարներն ու անզիղջները, եւ բոլոր անոնք՝ որոնք այս կամ այն խարներն ու անզիղջները, եւ բոլոր անոնք՝ որոնք այս կամ այն 
մեղքին գերի մեղքին գերի մեղքին գերի մեղքին գերի դարձած են եւ չեն ուզեր ազատագրուիլ:դարձած են եւ չեն ուզեր ազատագրուիլ:դարձած են եւ չեն ուզեր ազատագրուիլ:դարձած են եւ չեն ուզեր ազատագրուիլ:    

 

6) 6) 6) 6) Ի՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ ՀաղորդուԻ՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ ՀաղորդուԻ՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ ՀաղորդուԻ՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ Հաղորդութեան:թեան:թեան:թեան:    
    
Չորս ձեւերով.Չորս ձեւերով.Չորս ձեւերով.Չորս ձեւերով.    
ա) Ինքնաքննութեամբ: ա) Ինքնաքննութեամբ: ա) Ինքնաքննութեամբ: ա) Ինքնաքննութեամբ: Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ամէն մարդ Ամէն մարդ Ամէն մարդ Ամէն մարդ 

նախ ինքզինքը թող քննէ եւ ապա միայն այս Հացէն ուտէ եւ նախ ինքզինքը թող քննէ եւ ապա միայն այս Հացէն ուտէ եւ նախ ինքզինքը թող քննէ եւ ապա միայն այս Հացէն ուտէ եւ նախ ինքզինքը թող քննէ եւ ապա միայն այս Հացէն ուտէ եւ 
բաժակէն խմէբաժակէն խմէբաժակէն խմէբաժակէն խմէ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 11.28): Սուրբ ՀաղորդուԱ.Կորնթացիս 11.28): Սուրբ ՀաղորդուԱ.Կորնթացիս 11.28): Սուրբ ՀաղորդուԱ.Կորնթացիս 11.28): Սուրբ Հաղորդութիւն թիւն թիւն թիւն 
ստանալէ առաջ, պէտք է մենք զմեզ ինքնաքննութենէ անցնենք: ստանալէ առաջ, պէտք է մենք զմեզ ինքնաքննութենէ անցնենք: ստանալէ առաջ, պէտք է մենք զմեզ ինքնաքննութենէ անցնենք: ստանալէ առաջ, պէտք է մենք զմեզ ինքնաքննութենէ անցնենք: 
Ինքնաքննութեան գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին առաջնորդուԻնքնաքննութեան գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին առաջնորդուԻնքնաքննութեան գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին առաջնորդուԻնքնաքննութեան գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին առաջնորդու----
թեան ներքեւ պէտք է ըլլայ: Սուրբ Հոգին իթեան ներքեւ պէտք է ըլլայ: Սուրբ Հոգին իթեան ներքեւ պէտք է ըլլայ: Սուրբ Հոգին իթեան ներքեւ պէտք է ըլլայ: Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ իր լոյսը կը նքն է որ իր լոյսը կը նքն է որ իր լոյսը կը նքն է որ իր լոյսը կը 
ճառագայթէ հաւատացեալ մարդուն սրտին մէջ եւ հանդէս կը ճառագայթէ հաւատացեալ մարդուն սրտին մէջ եւ հանդէս կը ճառագայթէ հաւատացեալ մարդուն սրտին մէջ եւ հանդէս կը ճառագայթէ հաւատացեալ մարդուն սրտին մէջ եւ հանդէս կը 
բերէ անոր գործած մեղքերը, որոնբերէ անոր գործած մեղքերը, որոնբերէ անոր գործած մեղքերը, որոնբերէ անոր գործած մեղքերը, որոնք կրնան իր յիշողութենէն ք կրնան իր յիշողութենէն ք կրնան իր յիշողութենէն ք կրնան իր յիշողութենէն 
վրիպած ըլլալ:վրիպած ըլլալ:վրիպած ըլլալ:վրիպած ըլլալ:    

Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննե´́́́նք մենք նք մենք նք մենք նք մենք 
զմեզ: Իրապէս կը հաւատա՞նք որ սրբագործեալ Հացն ու Գինին զմեզ: Իրապէս կը հաւատա՞նք որ սրբագործեալ Հացն ու Գինին զմեզ: Իրապէս կը հաւատա՞նք որ սրբագործեալ Հացն ու Գինին զմեզ: Իրապէս կը հաւատա՞նք որ սրբագործեալ Հացն ու Գինին 
Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են: Յովհաննէս Մանդակունի Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են: Յովհաննէս Մանդակունի Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են: Յովհաննէս Մանդակունի Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են: Յովհաննէս Մանդակունի 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հացին եւ Գինիին լոկ որպէս հաց եւ գինի պիտի չնայիս, Հացին եւ Գինիին լոկ որպէս հաց եւ գինի պիտի չնայիս, Հացին եւ Գինիին լոկ որպէս հաց եւ գինի պիտի չնայիս, Հացին եւ Գինիին լոկ որպէս հաց եւ գինի պիտի չնայիս, 
որովհետեւ սուրբ խորհուրդին ահաւորութիւնը տեսանելի չէ, որովհետեւ սուրբ խորհուրդին ահաւորութիւնը տեսանելի չէ, որովհետեւ սուրբ խորհուրդին ահաւորութիւնը տեսանելի չէ, որովհետեւ սուրբ խորհուրդին ահաւորութիւնը տեսանելի չէ, 
այլ՝ իմանալի է անոր զօրութիւնը: Մենք Քրիստոսը ճշմարիտ այլ՝ իմանալի է անոր զօրութիւնը: Մենք Քրիստոսը ճշմարիտ այլ՝ իմանալի է անոր զօրութիւնը: Մենք Քրիստոսը ճշմարիտ այլ՝ իմանալի է անոր զօրութիւնը: Մենք Քրիստոսը ճշմարիտ 
հաւատքով կհաւատքով կհաւատքով կհաւատքով կ’’’’իմանանք սեղանին վրայ. իրեն կը մօտենանք, իմանանք սեղանին վրայ. իրեն կը մօտենանք, իմանանք սեղանին վրայ. իրեն կը մօտենանք, իմանանք սեղանին վրայ. իրեն կը մօտենանք, 
զինք կը տեսնենք, զայն կը շօշափենք, կը համբուրենք, մեր զինք կը տեսնենք, զայն կը շօշափենք, կը համբուրենք, մեր զինք կը տեսնենք, զայն կը շօշափենք, կը համբուրենք, մեր զինք կը տեսնենք, զայն կը շօշափենք, կը համբուրենք, մեր 
ներսիդին կներսիդին կներսիդին կներսիդին կ’’’’ընդունինք, իրեն կընդունինք, իրեն կընդունինք, իրեն կընդունինք, իրեն կ’’’’ըլլանք մարմին ըլլանք մարմին ըլլանք մարմին ըլլանք մարմին ու անդամներ, ու անդամներ, ու անդամներ, ու անդամներ, 
ինչպէս նաեւ Աստուծոյ որդիներինչպէս նաեւ Աստուծոյ որդիներինչպէս նաեւ Աստուծոյ որդիներինչպէս նաեւ Աստուծոյ որդիներ»:»:»:»:    

Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեննեննեննե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
անձերը:անձերը:անձերը:անձերը:    Իսկապէս կը հաւատա՞նք Քրիստոսի փրկագորԻսկապէս կը հաւատա՞նք Քրիստոսի փրկագորԻսկապէս կը հաւատա՞նք Քրիստոսի փրկագորԻսկապէս կը հաւատա՞նք Քրիստոսի փրկագործուծուծուծու----
թեան: Կը հաւատա՞նք որ մեր սիրոյն համար էր որ անոր սիրտը թեան: Կը հաւատա՞նք որ մեր սիրոյն համար էր որ անոր սիրտը թեան: Կը հաւատա՞նք որ մեր սիրոյն համար էր որ անոր սիրտը թեան: Կը հաւատա՞նք որ մեր սիրոյն համար էր որ անոր սիրտը 
սրախողխող եղաւ: Կը հաւատա՞նք որ մեղքի մէջ կորսուածնեսրախողխող եղաւ: Կը հաւատա՞նք որ մեղքի մէջ կորսուածնեսրախողխող եղաւ: Կը հաւատա՞նք որ մեղքի մէջ կորսուածնեսրախողխող եղաւ: Կը հաւատա՞նք որ մեղքի մէջ կորսուածնե----
րորորորուս համար էր, որ ան ցաւի փուշերուն մէջ կորսուեցաւ:ւս համար էր, որ ան ցաւի փուշերուն մէջ կորսուեցաւ:ւս համար էր, որ ան ցաւի փուշերուն մէջ կորսուեցաւ:ւս համար էր, որ ան ցաւի փուշերուն մէջ կորսուեցաւ:    

Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեննեննեննե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
անձերը, անձերը, անձերը, անձերը, տեսնելու համար եթէ երբեք քէնն ու ոխը բոյն դրած են տեսնելու համար եթէ երբեք քէնն ու ոխը բոյն դրած են տեսնելու համար եթէ երբեք քէնն ու ոխը բոյն դրած են տեսնելու համար եթէ երբեք քէնն ու ոխը բոյն դրած են 
մեր ներսիդին, դառնութիւնն ու ատելութիւնը կը կրծեն մեր մեր ներսիդին, դառնութիւնն ու ատելութիւնը կը կրծեն մեր մեր ներսիդին, դառնութիւնն ու ատելութիւնը կը կրծեն մեր մեր ներսիդին, դառնութիւնն ու ատելութիւնը կը կրծեն մեր 
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ոսկորները, անապաշխար եւ անզիղջ ոգին կը կարծոսկորները, անապաշխար եւ անզիղջ ոգին կը կարծոսկորները, անապաշխար եւ անզիղջ ոգին կը կարծոսկորները, անապաշխար եւ անզիղջ ոգին կը կարծրացնէ մեր րացնէ մեր րացնէ մեր րացնէ մեր 
սսսսիիիիրտերը:րտերը:րտերը:րտերը:    

Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեննեննեննե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
անձերը, անձերը, անձերը, անձերը, տեսնելու համար թէ ի՞նչ բանէ մղուած կը մօտենանք տեսնելու համար թէ ի՞նչ բանէ մղուած կը մօտենանք տեսնելու համար թէ ի՞նչ բանէ մղուած կը մօտենանք տեսնելու համար թէ ի՞նչ բանէ մղուած կը մօտենանք 
Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին: Քրիստոսի Մարմինին եւ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին: Քրիստոսի Մարմինին եւ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին: Քրիստոսի Մարմինին եւ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին: Քրիստոսի Մարմինին եւ 
Արիւնին մօտենալը արդեօք հաւատքի մը կամ հոգեւոր ծարաւի Արիւնին մօտենալը արդեօք հաւատքի մը կամ հոգեւոր ծարաւի Արիւնին մօտենալը արդեօք հաւատքի մը կամ հոգեւոր ծարաւի Արիւնին մօտենալը արդեօք հաւատքի մը կամ հոգեւոր ծարաւի 
մը արտայայտութի՞ւնն է, թէմը արտայայտութի՞ւնն է, թէմը արտայայտութի՞ւնն է, թէմը արտայայտութի՞ւնն է, թէ՝ չոր ու ցամաք սովորութեան մը՝ չոր ու ցամաք սովորութեան մը՝ չոր ու ցամաք սովորութեան մը՝ չոր ու ցամաք սովորութեան մը    
արտայայտութիւնարտայայտութիւնարտայայտութիւնարտայայտութիւն: : : : Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, 
որոնք հաղորդուիլը սովորութեան վերածած են, որոնք չեն որոնք հաղորդուիլը սովորութեան վերածած են, որոնք չեն որոնք հաղորդուիլը սովորութեան վերածած են, որոնք չեն որոնք հաղորդուիլը սովորութեան վերածած են, որոնք չեն 
գիտեր թէ ինչոգիտեր թէ ինչոգիտեր թէ ինչոգիտեր թէ ինչո´́́́ւ կամ ինչու կամ ինչու կամ ինչու կամ ինչո´́́́վ է որ կը հաղորդուին:վ է որ կը հաղորդուին:վ է որ կը հաղորդուին:վ է որ կը հաղորդուին:    

Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննեննեննեննե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
անձերը, տեսնելու համար անձերը, տեսնելու համար անձերը, տեսնելու համար անձերը, տեսնելու համար թէ իսկապէս կը հաւատա՞նք որ թէ իսկապէս կը հաւատա՞նք որ թէ իսկապէս կը հաւատա՞նք որ թէ իսկապէս կը հաւատա՞նք որ 
Սուրբ Հաղորդութեամբ կը դառնանք զաւակ Աստուծոյ եւ եղՍուրբ Հաղորդութեամբ կը դառնանք զաւակ Աստուծոյ եւ եղՍուրբ Հաղորդութեամբ կը դառնանք զաւակ Աստուծոյ եւ եղՍուրբ Հաղորդութեամբ կը դառնանք զաւակ Աստուծոյ եւ եղ----
բայր ու քոյր իրարու. կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ բայր ու քոյր իրարու. կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ բայր ու քոյր իրարու. կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ բայր ու քոյր իրարու. կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ 
զԱստուազԱստուազԱստուազԱստուա´́́́ծ է որ կը շօշափենք եւ Աստուծոծ է որ կը շօշափենք եւ Աստուծոծ է որ կը շօշափենք եւ Աստուծոծ է որ կը շօշափենք եւ Աստուծո´́́́յ է որ կը հպինք. կը յ է որ կը հպինք. կը յ է որ կը հպինք. կը յ է որ կը հպինք. կը 
հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Քրիստոսի կը միանանք եւ հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Քրիստոսի կը միանանք եւ հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Քրիստոսի կը միանանք եւ հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Քրիստոսի կը միանանք եւ 
Քրիստոսի ԵկեղեցիինՔրիստոսի ԵկեղեցիինՔրիստոսի ԵկեղեցիինՔրիստոսի Եկեղեցիին    հետ մէհետ մէհետ մէհետ մէ´́́́կ մարմին կը կազմենք. կը կ մարմին կը կազմենք. կը կ մարմին կը կազմենք. կը կ մարմին կը կազմենք. կը 
հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Սուրբ Հոգին կը գործէ ու կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Սուրբ Հոգին կը գործէ ու կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Սուրբ Հոգին կը գործէ ու կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Սուրբ Հոգին կը գործէ ու կը 
ներգործէ մեր մէջ եւ մեզ իրեն գործիք ու գործակից կը դարձնէ: ներգործէ մեր մէջ եւ մեզ իրեն գործիք ու գործակից կը դարձնէ: ներգործէ մեր մէջ եւ մեզ իրեն գործիք ու գործակից կը դարձնէ: ներգործէ մեր մէջ եւ մեզ իրեն գործիք ու գործակից կը դարձնէ: 
ՔննեՔննեՔննեՔննե´́́́նք մեր անձերը: Եթէ հաւատք չկայ մեր սրտին մէջ նք մեր անձերը: Եթէ հաւատք չկայ մեր սրտին մէջ նք մեր անձերը: Եթէ հաւատք չկայ մեր սրտին մէջ նք մեր անձերը: Եթէ հաւատք չկայ մեր սրտին մէջ 
Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէր՝ մեր նմանին հանդէպ, չմօտենանք Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէր՝ մեր նմանին հանդէպ, չմօտենանք Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէր՝ մեր նմանին հանդէպ, չմօտենանք Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէր՝ մեր նմանին հանդէպ, չմօտենանք 
Սուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ Հաղորդութեան:աղորդութեան:աղորդութեան:աղորդութեան:    

ՔննեՔննեՔննեՔննե´́́́նք մեր անձերը` Աստուծոյ Մարմինը մեր մարմիննենք մեր անձերը` Աստուծոյ Մարմինը մեր մարմիննենք մեր անձերը` Աստուծոյ Մարմինը մեր մարմիննենք մեր անձերը` Աստուծոյ Մարմինը մեր մարմիննե----
րուն մէջ առնելէ առաջ: Վարուն մէջ առնելէ առաջ: Վարուն մէջ առնելէ առաջ: Վարուն մէջ առնելէ առաջ: Վա´́́́յ մեզի եթէ երբեք կը համարձակինք յ մեզի եթէ երբեք կը համարձակինք յ մեզի եթէ երբեք կը համարձակինք յ մեզի եթէ երբեք կը համարձակինք 
««««Ես եմ ճշմարտութիւնըԵս եմ ճշմարտութիւնըԵս եմ ճշմարտութիւնըԵս եմ ճշմարտութիւնը»»»»    յայտարարող աստուածորդիին յայտարարող աստուածորդիին յայտարարող աստուածորդիին յայտարարող աստուածորդիին 
Մարմինը առնելու մեր բերաններուն մէջ, իսկ անդին՝ կՄարմինը առնելու մեր բերաններուն մէջ, իսկ անդին՝ կՄարմինը առնելու մեր բերաններուն մէջ, իսկ անդին՝ կՄարմինը առնելու մեր բերաններուն մէջ, իսկ անդին՝ կ’’’’ապրինք ապրինք ապրինք ապրինք 
ստութեան կեանք մը: Վաստութեան կեանք մը: Վաստութեան կեանք մը: Վաստութեան կեանք մը: Վա´́́́յ մեզի եթէյ մեզի եթէյ մեզի եթէյ մեզի եթէ    մէկ կողմէն կենսատու մէկ կողմէն կենսատու մէկ կողմէն կենսատու մէկ կողմէն կենսատու 
Հացէն կը ճաշակենք, իսկ միւս կողմէն կը շարունակենք ապրիլ Հացէն կը ճաշակենք, իսկ միւս կողմէն կը շարունակենք ապրիլ Հացէն կը ճաշակենք, իսկ միւս կողմէն կը շարունակենք ապրիլ Հացէն կը ճաշակենք, իսկ միւս կողմէն կը շարունակենք ապրիլ 
մահաբեր եւ մահաբոյր կեանք մը: Վամահաբեր եւ մահաբոյր կեանք մը: Վամահաբեր եւ մահաբոյր կեանք մը: Վամահաբեր եւ մահաբոյր կեանք մը: Վա´́́́յ մեզի եթէ Քրիստոսի յ մեզի եթէ Քրիստոսի յ մեզի եթէ Քրիստոսի յ մեզի եթէ Քրիստոսի 
փառաւորիչ Մարմինին կը մերձենանք, իսկ զինք փառաւորելը փառաւորիչ Մարմինին կը մերձենանք, իսկ զինք փառաւորելը փառաւորիչ Մարմինին կը մերձենանք, իսկ զինք փառաւորելը փառաւորիչ Մարմինին կը մերձենանք, իսկ զինք փառաւորելը 
հաճոյք չէ մեզի համար: Վահաճոյք չէ մեզի համար: Վահաճոյք չէ մեզի համար: Վահաճոյք չէ մեզի համար: Վա´́́́յ մեզի եթէ ներում շնորհող Հացին յ մեզի եթէ ներում շնորհող Հացին յ մեզի եթէ ներում շնորհող Հացին յ մեզի եթէ ներում շնորհող Հացին 
ու Գինիին կը մօտու Գինիին կը մօտու Գինիին կը մօտու Գինիին կը մօտենանք, իսկ մենք՝ աններողամիտ ենք իրարու ենանք, իսկ մենք՝ աններողամիտ ենք իրարու ենանք, իսկ մենք՝ աններողամիտ ենք իրարու ենանք, իսկ մենք՝ աններողամիտ ենք իրարու 
հանդէպ: Չյանդգնիհանդէպ: Չյանդգնիհանդէպ: Չյանդգնիհանդէպ: Չյանդգնի´́́́նք մօտենալու Տիրոջ Մարմինին եւ նք մօտենալու Տիրոջ Մարմինին եւ նք մօտենալու Տիրոջ Մարմինին եւ նք մօտենալու Տիրոջ Մարմինին եւ 
Արիւնին, եթէ երբեք կը մերժենք ներողամտութեամբ մօտենալ Արիւնին, եթէ երբեք կը մերժենք ներողամտութեամբ մօտենալ Արիւնին, եթէ երբեք կը մերժենք ներողամտութեամբ մօտենալ Արիւնին, եթէ երբեք կը մերժենք ներողամտութեամբ մօտենալ 
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իրարու: Երբ մեր սրտերուն մէջ սէր ու ներում կայ, գութ եւ իրարու: Երբ մեր սրտերուն մէջ սէր ու ներում կայ, գութ եւ իրարու: Երբ մեր սրտերուն մէջ սէր ու ներում կայ, գութ եւ իրարու: Երբ մեր սրտերուն մէջ սէր ու ներում կայ, գութ եւ 
կարեկցութիւն կայ, ակարեկցութիւն կայ, ակարեկցութիւն կայ, ակարեկցութիւն կայ, ա´́́́յն ատեն միայն սրբագործեալ Հացն ու յն ատեն միայն սրբագործեալ Հացն ու յն ատեն միայն սրբագործեալ Հացն ու յն ատեն միայն սրբագործեալ Հացն ու 
ԳինիԳինիԳինիԳինին կրնան մեզ սրբագործել եւ դարձնել Քրիստոսի տունը ն կրնան մեզ սրբագործել եւ դարձնել Քրիստոսի տունը ն կրնան մեզ սրբագործել եւ դարձնել Քրիստոսի տունը ն կրնան մեզ սրբագործել եւ դարձնել Քրիստոսի տունը 
((((Եբրայեցիս 3.6):Եբրայեցիս 3.6):Եբրայեցիս 3.6):Եբրայեցիս 3.6):    

բ) Ծոմապահութիւն: Ծոմապահութիւնը որոշ ուտելիքներէ բ) Ծոմապահութիւն: Ծոմապահութիւնը որոշ ուտելիքներէ բ) Ծոմապահութիւն: Ծոմապահութիւնը որոշ ուտելիքներէ բ) Ծոմապահութիւն: Ծոմապահութիւնը որոշ ուտելիքներէ 
հեռու կենալը չէ միայն, այլեւ աշխարհային ամէն տեսակի հեռու կենալը չէ միայն, այլեւ աշխարհային ամէն տեսակի հեռու կենալը չէ միայն, այլեւ աշխարհային ամէն տեսակի հեռու կենալը չէ միայն, այլեւ աշխարհային ամէն տեսակի 
ցանկութիւններէ հեռու մնալն է: Ի՞նչ օգուտ երբ կենդանիներու ցանկութիւններէ հեռու մնալն է: Ի՞նչ օգուտ երբ կենդանիներու ցանկութիւններէ հեռու մնալն է: Ի՞նչ օգուտ երբ կենդանիներու ցանկութիւններէ հեռու մնալն է: Ի՞նչ օգուտ երբ կենդանիներու 
միս չենք ուտեր բայց միս չենք ուտեր բայց միս չենք ուտեր բայց միս չենք ուտեր բայց ««««իրարու միիրարու միիրարու միիրարու միս կս կս կս կ’’’’ուտենքուտենքուտենքուտենք»: »: »: »: Ի՞նչ օգուտ երբ Ի՞նչ օգուտ երբ Ի՞նչ օգուտ երբ Ի՞նչ օգուտ երբ 
երկրայինէն կը պարպուինք բայց երկնայինով չենք լեցուիր: Ի՞նչ երկրայինէն կը պարպուինք բայց երկնայինով չենք լեցուիր: Ի՞նչ երկրայինէն կը պարպուինք բայց երկնայինով չենք լեցուիր: Ի՞նչ երկրայինէն կը պարպուինք բայց երկնայինով չենք լեցուիր: Ի՞նչ 
օգուտ երբ մարմնապէս անօթի կը մօտենանք Սուրբ օգուտ երբ մարմնապէս անօթի կը մօտենանք Սուրբ օգուտ երբ մարմնապէս անօթի կը մօտենանք Սուրբ օգուտ երբ մարմնապէս անօթի կը մօտենանք Սուրբ 
Հաղորդութեան, բայց հոգեւոր քաղց ու ծարաւ չունինք Հաղորդութեան, բայց հոգեւոր քաղց ու ծարաւ չունինք Հաղորդութեան, բայց հոգեւոր քաղց ու ծարաւ չունինք Հաղորդութեան, բայց հոգեւոր քաղց ու ծարաւ չունինք 
Քրիստոսի հանդէպ: Հոգեւոր ծարաւ չունեցող մարդուն համար, Քրիստոսի հանդէպ: Հոգեւոր ծարաւ չունեցող մարդուն համար, Քրիստոսի հանդէպ: Հոգեւոր ծարաւ չունեցող մարդուն համար, Քրիստոսի հանդէպ: Հոգեւոր ծարաւ չունեցող մարդուն համար, 
Սուրբ Հաղորդութիւնը ոՍուրբ Հաղորդութիւնը ոՍուրբ Հաղորդութիւնը ոՍուրբ Հաղորդութիւնը ոեւէ ձեւով օգտակար չեւէ ձեւով օգտակար չեւէ ձեւով օգտակար չեւէ ձեւով օգտակար չ’’’’ըլլար: Հոգեպէս ըլլար: Հոգեպէս ըլլար: Հոգեպէս ըլլար: Հոգեպէս 
անօթի մարդն է, որ իրեն համար խաչին վրայ Հաց ու Գինի անօթի մարդն է, որ իրեն համար խաչին վրայ Հաց ու Գինի անօթի մարդն է, որ իրեն համար խաչին վրայ Հաց ու Գինի անօթի մարդն է, որ իրեն համար խաչին վրայ Հաց ու Գինի 
դարձած Քրիստոսի արժէքը գիտէ եւ ոդարձած Քրիստոսի արժէքը գիտէ եւ ոդարձած Քրիստոսի արժէքը գիտէ եւ ոդարձած Քրիստոսի արժէքը գիտէ եւ ո´́́́չ թէ աշխարհով չ թէ աշխարհով չ թէ աշխարհով չ թէ աշխարհով 
կշտացած մարդը:կշտացած մարդը:կշտացած մարդը:կշտացած մարդը:    

Ծոմապահութեան նպատակը եկեղեցական հայրերուն այս Ծոմապահութեան նպատակը եկեղեցական հայրերուն այս Ծոմապահութեան նպատակը եկեղեցական հայրերուն այս Ծոմապահութեան նպատակը եկեղեցական հայրերուն այս 
կամ այդ կանոնը պահելը պէտք չէ ըլլայ: Փարիսեցիները շատ կամ այդ կանոնը պահելը պէտք չէ ըլլայ: Փարիսեցիները շատ կամ այդ կանոնը պահելը պէտք չէ ըլլայ: Փարիսեցիները շատ կամ այդ կանոնը պահելը պէտք չէ ըլլայ: Փարիսեցիները շատ 
հպարտ հպարտ հպարտ հպարտ էին ծոմապահութեան օրէնքին գործադրուէին ծոմապահութեան օրէնքին գործադրուէին ծոմապահութեան օրէնքին գործադրուէին ծոմապահութեան օրէնքին գործադրութեամբ: թեամբ: թեամբ: թեամբ: 
Ղուկաս կը յիշէ որ աղօթող Փարիսեցին շատ հպարտ էր որ Ղուկաս կը յիշէ որ աղօթող Փարիսեցին շատ հպարտ էր որ Ղուկաս կը յիշէ որ աղօթող Փարիսեցին շատ հպարտ էր որ Ղուկաս կը յիշէ որ աղօթող Փարիսեցին շատ հպարտ էր որ 
շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահէր (Ղուկաս 18.12): շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահէր (Ղուկաս 18.12): շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահէր (Ղուկաս 18.12): շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահէր (Ղուկաս 18.12): 
Ծոմապահութիւնը սակայն խոնարհելու առիթ մը պէտք է ըլլայ Ծոմապահութիւնը սակայն խոնարհելու առիթ մը պէտք է ըլլայ Ծոմապահութիւնը սակայն խոնարհելու առիթ մը պէտք է ըլլայ Ծոմապահութիւնը սակայն խոնարհելու առիթ մը պէտք է ըլլայ 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ հպարտութեամբ ուռելու: Ծոմապահութիւնը կը չ թէ հպարտութեամբ ուռելու: Ծոմապահութիւնը կը չ թէ հպարտութեամբ ուռելու: Ծոմապահութիւնը կը չ թէ հպարտութեամբ ուռելու: Ծոմապահութիւնը կը 
խոնարհեցնէխոնարհեցնէխոնարհեցնէխոնարհեցնէ    մեզ, որովհետեւ անոր ընթացքին է, որ մեր մեզ, որովհետեւ անոր ընթացքին է, որ մեր մեզ, որովհետեւ անոր ընթացքին է, որ մեր մեզ, որովհետեւ անոր ընթացքին է, որ մեր 
մարմնաւոր բնութեան ամբողջ տկարութիւնները կը յայտնամարմնաւոր բնութեան ամբողջ տկարութիւնները կը յայտնամարմնաւոր բնութեան ամբողջ տկարութիւնները կը յայտնամարմնաւոր բնութեան ամբողջ տկարութիւնները կը յայտնա----
բերուին: Սուրբ Հաղորդութեան ճամբով, Աստուած կը խոբերուին: Սուրբ Հաղորդութեան ճամբով, Աստուած կը խոբերուին: Սուրբ Հաղորդութեան ճամբով, Աստուած կը խոբերուին: Սուրբ Հաղորդութեան ճամբով, Աստուած կը խոնարհի նարհի նարհի նարհի 
եւ կը բնակի այնպիսի մարդոց մէջ՝ որոնք կը խոնարեւ կը բնակի այնպիսի մարդոց մէջ՝ որոնք կը խոնարեւ կը բնակի այնպիսի մարդոց մէջ՝ որոնք կը խոնարեւ կը բնակի այնպիսի մարդոց մէջ՝ որոնք կը խոնարհին հին հին հին 
դառնալու համար բնակարան Աստուծոյ:դառնալու համար բնակարան Աստուծոյ:դառնալու համար բնակարան Աստուծոյ:դառնալու համար բնակարան Աստուծոյ:    

ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ պէտք է ըլլանք, որյշ պէտք է ըլլանք, որյշ պէտք է ըլլանք, որյշ պէտք է ըլլանք, որ    միայն ստամոքսով հեռու չկեմիայն ստամոքսով հեռու չկեմիայն ստամոքսով հեռու չկեմիայն ստամոքսով հեռու չկե----
նանք որոշ ուտելիքներէ, այլնանք որոշ ուտելիքներէ, այլնանք որոշ ուտելիքներէ, այլնանք որոշ ուտելիքներէ, այլ    նանանանաեւ՝ սրտով: Ոչինչով կեւ՝ սրտով: Ոչինչով կեւ՝ սրտով: Ոչինչով կեւ՝ սրտով: Ոչինչով կ’’’’օգտուինք օգտուինք օգտուինք օգտուինք 
եթէ երբեք ստամոքսով հեռու ենք մսեղէններու տեսակներէն, եւ եթէ երբեք ստամոքսով հեռու ենք մսեղէններու տեսակներէն, եւ եթէ երբեք ստամոքսով հեռու ենք մսեղէններու տեսակներէն, եւ եթէ երբեք ստամոքսով հեռու ենք մսեղէններու տեսակներէն, եւ 
սակայն, սրտով ոսակայն, սրտով ոսակայն, սրտով ոսակայն, սրտով ո´́́́չ միայն կը ցանկանք զանոնք, այլ նաեւ չ միայն կը ցանկանք զանոնք, այլ նաեւ չ միայն կը ցանկանք զանոնք, այլ նաեւ չ միայն կը ցանկանք զանոնք, այլ նաեւ 
մեծապէս կը տանջուինք անոնց համար: Ծոմապահութիւնը մեծապէս կը տանջուինք անոնց համար: Ծոմապահութիւնը մեծապէս կը տանջուինք անոնց համար: Ծոմապահութիւնը մեծապէս կը տանջուինք անոնց համար: Ծոմապահութիւնը 
պէտք է օգնէ պէտք է օգնէ պէտք է օգնէ պէտք է օգնէ մեզի աշխարհային բեռէ մը ազատելու, բայց մեզի աշխարհային բեռէ մը ազատելու, բայց մեզի աշխարհային բեռէ մը ազատելու, բայց մեզի աշխարհային բեռէ մը ազատելու, բայց 
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ի՞նչպէս կրնայ օգնել մեզի ազատելու աշխարհային բեռէ մը, երբ ի՞նչպէս կրնայ օգնել մեզի ազատելու աշխարհային բեռէ մը, երբ ի՞նչպէս կրնայ օգնել մեզի ազատելու աշխարհային բեռէ մը, երբ ի՞նչպէս կրնայ օգնել մեզի ազատելու աշխարհային բեռէ մը, երբ 
ծոմապահութիւնը իծոմապահութիւնը իծոմապահութիւնը իծոմապահութիւնը ի´́́́նք բեռ ըլլայ մեզի համար: Սուրբ նք բեռ ըլլայ մեզի համար: Սուրբ նք բեռ ըլլայ մեզի համար: Սուրբ նք բեռ ըլլայ մեզի համար: Սուրբ 
Հաղորդութիւնը թեթեւութիւն չի բերեր այն հոգիին որ նման Հաղորդութիւնը թեթեւութիւն չի բերեր այն հոգիին որ նման Հաղորդութիւնը թեթեւութիւն չի բերեր այն հոգիին որ նման Հաղորդութիւնը թեթեւութիւն չի բերեր այն հոգիին որ նման 
բեռի մը տակ ճնշուած է:բեռի մը տակ ճնշուած է:բեռի մը տակ ճնշուած է:բեռի մը տակ ճնշուած է:    

ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք անոնցմէ որոնք կյշ ըլլանք անոնցմէ որոնք կյշ ըլլանք անոնցմէ որոնք կյշ ըլլանք անոնցմէ որոնք կ’’’’ըսենըսենըսենըսեն. . . . ««««Կարեւոր չէ ծոմ Կարեւոր չէ ծոմ Կարեւոր չէ ծոմ Կարեւոր չէ ծոմ 
պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ: Կարեւորը սիրտը պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ: Կարեւորը սիրտը պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ: Կարեւորը սիրտը պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ: Կարեւորը սիրտը 
մաքուր պահելն է: Աստուած գիտէ մեր սրտերըմաքուր պահելն է: Աստուած գիտէ մեր սրտերըմաքուր պահելն է: Աստուած գիտէ մեր սրտերըմաքուր պահելն է: Աստուած գիտէ մեր սրտերը»:»:»:»:    Այս խօսքը, Այս խօսքը, Այս խօսքը, Այս խօսքը, 
Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինքն իր սիրտը մաքուր պահած հաւաՍուրբ Հոգիին շնորհքով ինքն իր սիրտը մաքուր պահած հաւաՍուրբ Հոգիին շնորհքով ինքն իր սիրտը մաքուր պահած հաւաՍուրբ Հոգիին շնորհքով ինքն իր սիրտը մաքուր պահած հաւա----
տացեալ մարդու խօսք չէ: Այս խօսքը Քրիստոսի Մարմինին եւ տացեալ մարդու խօսք չէ: Այս խօսքը Քրիստոսի Մարմինին եւ տացեալ մարդու խօսք չէ: Այս խօսքը Քրիստոսի Մարմինին եւ տացեալ մարդու խօսք չէ: Այս խօսքը Քրիստոսի Մարմինին եւ 
Արիւնին նկատմամբ սաստիԱրիւնին նկատմամբ սաստիԱրիւնին նկատմամբ սաստիԱրիւնին նկատմամբ սաստիկ ծարաւ ունեցող մարդու խօսք չէ: կ ծարաւ ունեցող մարդու խօսք չէ: կ ծարաւ ունեցող մարդու խօսք չէ: կ ծարաւ ունեցող մարդու խօսք չէ: 
Բոլորս ալ գիտենք, որ աշխարհային վատ մտածումներ Բոլորս ալ գիտենք, որ աշխարհային վատ մտածումներ Բոլորս ալ գիտենք, որ աշխարհային վատ մտածումներ Բոլորս ալ գիտենք, որ աշխարհային վատ մտածումներ 
դիւրութեամբ չեն կրնար մուտք գործել աղօթող սիրտ եւ անօթի դիւրութեամբ չեն կրնար մուտք գործել աղօթող սիրտ եւ անօթի դիւրութեամբ չեն կրնար մուտք գործել աղօթող սիրտ եւ անօթի դիւրութեամբ չեն կրնար մուտք գործել աղօթող սիրտ եւ անօթի 
ստամոքս ունեցող մարդոց սստամոքս ունեցող մարդոց սստամոքս ունեցող մարդոց սստամոքս ունեցող մարդոց սիիիիրտերէն ներս:րտերէն ներս:րտերէն ներս:րտերէն ներս:    

գ) Խոստովանութիւն: գ) Խոստովանութիւն: գ) Խոստովանութիւն: գ) Խոստովանութիւն: Մարդ չկայ որ մեղք չի գործեր, ուսՄարդ չկայ որ մեղք չի գործեր, ուսՄարդ չկայ որ մեղք չի գործեր, ուսՄարդ չկայ որ մեղք չի գործեր, ուս----
տի՝ մարդ չկայ որ խոստովանութեանտի՝ մարդ չկայ որ խոստովանութեանտի՝ մարդ չկայ որ խոստովանութեանտի՝ մարդ չկայ որ խոստովանութեան    կարիքը չունի: Առանց կարիքը չունի: Առանց կարիքը չունի: Առանց կարիքը չունի: Առանց 
խոստովանելու մեր մեղքերը՝ պէտք չէ Տիրոջ Մարմինն ու խոստովանելու մեր մեղքերը՝ պէտք չէ Տիրոջ Մարմինն ու խոստովանելու մեր մեղքերը՝ պէտք չէ Տիրոջ Մարմինն ու խոստովանելու մեր մեղքերը՝ պէտք չէ Տիրոջ Մարմինն ու 
Արիւնը մեր բերանը առնենք: Երբ կը խօսիմ մեղքերը խոստոԱրիւնը մեր բերանը առնենք: Երբ կը խօսիմ մեղքերը խոստոԱրիւնը մեր բերանը առնենք: Երբ կը խօսիմ մեղքերը խոստոԱրիւնը մեր բերանը առնենք: Երբ կը խօսիմ մեղքերը խոստո----
վանելու մասին, չեմ ակնարկեր այն մեղքերուն որ դժուարուվանելու մասին, չեմ ակնարկեր այն մեղքերուն որ դժուարուվանելու մասին, չեմ ակնարկեր այն մեղքերուն որ դժուարուվանելու մասին, չեմ ակնարկեր այն մեղքերուն որ դժուարու----
թիւն չունինք խոստովանելու, այլ կթիւն չունինք խոստովանելու, այլ կթիւն չունինք խոստովանելու, այլ կթիւն չունինք խոստովանելու, այլ կ’’’’ակնարկեմ աակնարկեմ աակնարկեմ աակնարկեմ ա´́́́յն մեղքերուն՝ յն մեղքերուն՝ յն մեղքերուն՝ յն մեղքերուն՝ 
զորս չենք ուզեր հրազորս չենք ուզեր հրազորս չենք ուզեր հրազորս չենք ուզեր հրապարակել, եւ որ յատուկ ճիգ կը թափենք պարակել, եւ որ յատուկ ճիգ կը թափենք պարակել, եւ որ յատուկ ճիգ կը թափենք պարակել, եւ որ յատուկ ճիգ կը թափենք 
ծածկելու զանոնք: Չխոստովանուած մեղքը խաւարի գունդ մըն ծածկելու զանոնք: Չխոստովանուած մեղքը խաւարի գունդ մըն ծածկելու զանոնք: Չխոստովանուած մեղքը խաւարի գունդ մըն ծածկելու զանոնք: Չխոստովանուած մեղքը խաւարի գունդ մըն 
է պահուըտած մեր հոգիին մէջ, իսկ հոգի մը որ իր մէջ խաւար է պահուըտած մեր հոգիին մէջ, իսկ հոգի մը որ իր մէջ խաւար է պահուըտած մեր հոգիին մէջ, իսկ հոգի մը որ իր մէջ խաւար է պահուըտած մեր հոգիին մէջ, իսկ հոգի մը որ իր մէջ խաւար 
ունի՝ չի կրնար իր մէջ առնել աշխարհի լոյսը՝ Յիսուս, Հաղորունի՝ չի կրնար իր մէջ առնել աշխարհի լոյսը՝ Յիսուս, Հաղորունի՝ չի կրնար իր մէջ առնել աշխարհի լոյսը՝ Յիսուս, Հաղորունի՝ չի կրնար իր մէջ առնել աշխարհի լոյսը՝ Յիսուս, Հաղոր----
դութեան ճամբով:դութեան ճամբով:դութեան ճամբով:դութեան ճամբով:    

Մեղքերու խոստովանութեամբ պէտք է պատրաՄեղքերու խոստովանութեամբ պէտք է պատրաՄեղքերու խոստովանութեամբ պէտք է պատրաՄեղքերու խոստովանութեամբ պէտք է պատրաստենք մեր ստենք մեր ստենք մեր ստենք մեր 
սսսսիիիիրտերը դառնալու բնակարան Անմեղին: Չխոստովանրտերը դառնալու բնակարան Անմեղին: Չխոստովանրտերը դառնալու բնակարան Անմեղին: Չխոստովանրտերը դառնալու բնակարան Անմեղին: Չխոստովանուած ուած ուած ուած 
մեղքերմեղքերմեղքերմեղքերըըըը    արգելք են որ Քրիստոս մուտք գործէ մեր հոգիներէն արգելք են որ Քրիստոս մուտք գործէ մեր հոգիներէն արգելք են որ Քրիստոս մուտք գործէ մեր հոգիներէն արգելք են որ Քրիստոս մուտք գործէ մեր հոգիներէն 
ներս: ներս: ներս: ներս: ««««Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ 
Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի 
սրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէնսրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէնսրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէնսրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէն»»»» ( ( ( (Ա.ՅովհանԱ.ՅովհանԱ.ՅովհանԱ.Յովհաննէս 1.9):նէս 1.9):նէս 1.9):նէս 1.9):    

Շատ ողորմելի ենք եթէ երբեք խոստովանութեան ճամՇատ ողորմելի ենք եթէ երբեք խոստովանութեան ճամՇատ ողորմելի ենք եթէ երբեք խոստովանութեան ճամՇատ ողորմելի ենք եթէ երբեք խոստովանութեան ճամբով բով բով բով 
մեղքերու թողութիւն ստանալու առիթը ունինք, իսկ մենք մեր մեղքերու թողութիւն ստանալու առիթը ունինք, իսկ մենք մեր մեղքերու թողութիւն ստանալու առիթը ունինք, իսկ մենք մեր մեղքերու թողութիւն ստանալու առիթը ունինք, իսկ մենք մեր 
մեղքերուն բեռը մեր ուսերուն վրայ պահել կը շարունամեղքերուն բեռը մեր ուսերուն վրայ պահել կը շարունամեղքերուն բեռը մեր ուսերուն վրայ պահել կը շարունամեղքերուն բեռը մեր ուսերուն վրայ պահել կը շարունակենք: կենք: կենք: կենք: 
Խոստովանիլը՝ մեղքերուն բեռը մէկդի ձգել է:Խոստովանիլը՝ մեղքերուն բեռը մէկդի ձգել է:Խոստովանիլը՝ մեղքերուն բեռը մէկդի ձգել է:Խոստովանիլը՝ մեղքերուն բեռը մէկդի ձգել է:    
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Բարսեղ Մաշկեւորցի խօսելով խոստովանԲարսեղ Մաշկեւորցի խօսելով խոստովանԲարսեղ Մաշկեւորցի խօսելով խոստովանԲարսեղ Մաշկեւորցի խօսելով խոստովանութեան մասին ութեան մասին ութեան մասին ութեան մասին 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս որ պղնձագործը ժանգոտած անօթը քուրայէն Ինչպէս որ պղնձագործը ժանգոտած անօթը քուրայէն Ինչպէս որ պղնձագործը ժանգոտած անօթը քուրայէն Ինչպէս որ պղնձագործը ժանգոտած անօթը քուրայէն 
անցնելով՝ մուրճի հարուածներով զայն կը փայանցնելով՝ մուրճի հարուածներով զայն կը փայանցնելով՝ մուրճի հարուածներով զայն կը փայանցնելով՝ մուրճի հարուածներով զայն կը փայլեցնէ, նոյնպէս լեցնէ, նոյնպէս լեցնէ, նոյնպէս լեցնէ, նոյնպէս 
դուն եւս մեղքերով ժանգոտած հոգիդ խոստոդուն եւս մեղքերով ժանգոտած հոգիդ խոստոդուն եւս մեղքերով ժանգոտած հոգիդ խոստոդուն եւս մեղքերով ժանգոտած հոգիդ խոստովանութեան վանութեան վանութեան վանութեան 
քուրային մէջ նետէ, եւ ապա բարձրէն իջեցուր մուրճը, այսինքն՝ քուրային մէջ նետէ, եւ ապա բարձրէն իջեցուր մուրճը, այսինքն՝ քուրային մէջ նետէ, եւ ապա բարձրէն իջեցուր մուրճը, այսինքն՝ քուրային մէջ նետէ, եւ ապա բարձրէն իջեցուր մուրճը, այսինքն՝ 
մեղադրանքի եւ յանդիմանակամեղադրանքի եւ յանդիմանակամեղադրանքի եւ յանդիմանակամեղադրանքի եւ յանդիմանական խօսքերը, որպէսզի հոգիդ ն խօսքերը, որպէսզի հոգիդ ն խօսքերը, որպէսզի հոգիդ ն խօսքերը, որպէսզի հոգիդ 
վերստին պայծառանայվերստին պայծառանայվերստին պայծառանայվերստին պայծառանայ»:»:»:»:    Բարսեղին ըսել ուզածը այն է, որ Բարսեղին ըսել ուզածը այն է, որ Բարսեղին ըսել ուզածը այն է, որ Բարսեղին ըսել ուզածը այն է, որ 
քրիստոնեայ մարդը խոստովանութեան պահուն ինքնամեղաքրիստոնեայ մարդը խոստովանութեան պահուն ինքնամեղաքրիստոնեայ մարդը խոստովանութեան պահուն ինքնամեղաքրիստոնեայ մարդը խոստովանութեան պահուն ինքնամեղա----
դրուդրուդրուդրութթթթեան եւ ինքնայանդիմանումի ճամբան պէտք է ընտրէ, եան եւ ինքնայանդիմանումի ճամբան պէտք է ընտրէ, եան եւ ինքնայանդիմանումի ճամբան պէտք է ընտրէ, եան եւ ինքնայանդիմանումի ճամբան պէտք է ընտրէ, 
որպէսզի կարենայ մեղքի ժանգը մաքրել իր հոգիէն: Ինչպէս երբ որպէսզի կարենայ մեղքի ժանգը մաքրել իր հոգիէն: Ինչպէս երբ որպէսզի կարենայ մեղքի ժանգը մաքրել իր հոգիէն: Ինչպէս երբ որպէսզի կարենայ մեղքի ժանգը մաքրել իր հոգիէն: Ինչպէս երբ 
ծառի մը ճիւղերը յօտուծառի մը ճիւղերը յօտուծառի մը ճիւղերը յօտուծառի մը ճիւղերը յօտուին, ծառը իր զօրութիւնը կը վերագտնէ, ին, ծառը իր զօրութիւնը կը վերագտնէ, ին, ծառը իր զօրութիւնը կը վերագտնէ, ին, ծառը իր զօրութիւնը կը վերագտնէ, 
այնպէս ալ, երբ քրիստոնայնպէս ալ, երբ քրիստոնայնպէս ալ, երբ քրիստոնայնպէս ալ, երբ քրիստոնեայ մարդը կը խոստովանի իր եայ մարդը կը խոստովանի իր եայ մարդը կը խոստովանի իր եայ մարդը կը խոստովանի իր 
մեղքերը՝ Սուրբ Հաղորդումեղքերը՝ Սուրբ Հաղորդումեղքերը՝ Սուրբ Հաղորդումեղքերը՝ Սուրբ Հաղորդութեան միջոցաւ իր զօրութիւնն ու թեան միջոցաւ իր զօրութիւնն ու թեան միջոցաւ իր զօրութիւնն ու թեան միջոցաւ իր զօրութիւնն ու 
հոգեւոր պայծառութիւնն է որ կը գտնէ:հոգեւոր պայծառութիւնն է որ կը գտնէ:հոգեւոր պայծառութիւնն է որ կը գտնէ:հոգեւոր պայծառութիւնն է որ կը գտնէ:    

Սուրբ Հաղորդութիւնը դեղ է մեր հոգիին եւ մարմինին Սուրբ Հաղորդութիւնը դեղ է մեր հոգիին եւ մարմինին Սուրբ Հաղորդութիւնը դեղ է մեր հոգիին եւ մարմինին Սուրբ Հաղորդութիւնը դեղ է մեր հոգիին եւ մարմինին 
համար: Այս դեղը մեզի օգտակար կհամար: Այս դեղը մեզի օգտակար կհամար: Այս դեղը մեզի օգտակար կհամար: Այս դեղը մեզի օգտակար կ’’’’ըըըըլլայ միայն ալլայ միայն ալլայ միայն ալլայ միայն ա´́́́յն ատեն՝ երբ յն ատեն՝ երբ յն ատեն՝ երբ յն ատեն՝ երբ 
խոստովանինք մեր մեղքերը: Ինչպէս եթէ հիւանդ մարդը խոստովանինք մեր մեղքերը: Ինչպէս եթէ հիւանդ մարդը խոստովանինք մեր մեղքերը: Ինչպէս եթէ հիւանդ մարդը խոստովանինք մեր մեղքերը: Ինչպէս եթէ հիւանդ մարդը 
չխոստովանի եւ չհրապարակէ իր հիւանդութիւնը՝ դեղ չչխոստովանի եւ չհրապարակէ իր հիւանդութիւնը՝ դեղ չչխոստովանի եւ չհրապարակէ իր հիւանդութիւնը՝ դեղ չչխոստովանի եւ չհրապարակէ իր հիւանդութիւնը՝ դեղ չ’’’’ըստաըստաըստաըստա----
նար եւ չի դարմանուիր, այնպէս ալ, ան որ Սուրբ Հաղորդունար եւ չի դարմանուիր, այնպէս ալ, ան որ Սուրբ Հաղորդունար եւ չի դարմանուիր, այնպէս ալ, ան որ Սուրբ Հաղորդունար եւ չի դարմանուիր, այնպէս ալ, ան որ Սուրբ Հաղորդու----
թեան կը մօտենայ առանց խոստովանելու իր մեղքերը՝ թողութեան կը մօտենայ առանց խոստովանելու իր մեղքերը՝ թողութեան կը մօտենայ առանց խոստովանելու իր մեղքերը՝ թողութեան կը մօտենայ առանց խոստովանելու իր մեղքերը՝ թողու----
թիւն եւ հոգիի խաղաղոթիւն եւ հոգիի խաղաղոթիւն եւ հոգիի խաղաղոթիւն եւ հոգիի խաղաղութիւն չի գտներ:ւթիւն չի գտներ:ւթիւն չի գտներ:ւթիւն չի գտներ:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ հաւատացեալ, թոյլ չտանք որ Սատանան կամ հաւատացեալ, թոյլ չտանք որ Սատանան կամ հաւատացեալ, թոյլ չտանք որ Սատանան կամ հաւատացեալ, թոյլ չտանք որ Սատանան կամ 
մարդիկ ամչցնեն մեզ եւ հեռու պահեն խոստովանութենէն: 13մարդիկ ամչցնեն մեզ եւ հեռու պահեն խոստովանութենէն: 13մարդիկ ամչցնեն մեզ եւ հեռու պահեն խոստովանութենէն: 13մարդիկ ամչցնեն մեզ եւ հեռու պահեն խոստովանութենէն: 13----
րդ դարու հեղինակ, Յովհաննէս Երզնկացի կրդ դարու հեղինակ, Յովհաննէս Երզնկացի կրդ դարու հեղինակ, Յովհաննէս Երզնկացի կրդ դարու հեղինակ, Յովհաննէս Երզնկացի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քահանային Քահանային Քահանային Քահանային 
ներկայութեան ձեր ունեցած փոքր վախով ու ամօթով կը ներկայութեան ձեր ունեցած փոքր վախով ու ամօթով կը ներկայութեան ձեր ունեցած փոքր վախով ու ամօթով կը ներկայութեան ձեր ունեցած փոքր վախով ու ամօթով կը 
փրկուիք այն մեծ ամօթէն որ տիեզերականփրկուիք այն մեծ ամօթէն որ տիեզերականփրկուիք այն մեծ ամօթէն որ տիեզերականփրկուիք այն մեծ ամօթէն որ տիեզերական    ահեղ հրապարակին ահեղ հրապարակին ահեղ հրապարակին ահեղ հրապարակին 
վրայ տեղի պիտի ունենայ երբ մարդոց բոլոր ծածուկ գործերը վրայ տեղի պիտի ունենայ երբ մարդոց բոլոր ծածուկ գործերը վրայ տեղի պիտի ունենայ երբ մարդոց բոլոր ծածուկ գործերը վրայ տեղի պիտի ունենայ երբ մարդոց բոլոր ծածուկ գործերը 
պիտի յայտնուին: Այդ վախը եւ ամօթը շատ աւելի սաստիկ է, պիտի յայտնուին: Այդ վախը եւ ամօթը շատ աւելի սաստիկ է, պիտի յայտնուին: Այդ վախը եւ ամօթը շատ աւելի սաստիկ է, պիտի յայտնուին: Այդ վախը եւ ամօթը շատ աւելի սաստիկ է, 
երբ երկինքն ու երկիրը ի մի պիտի գան եւ ոչ ոք պիտի կարենայ երբ երկինքն ու երկիրը ի մի պիտի գան եւ ոչ ոք պիտի կարենայ երբ երկինքն ու երկիրը ի մի պիտի գան եւ ոչ ոք պիտի կարենայ երբ երկինքն ու երկիրը ի մի պիտի գան եւ ոչ ոք պիտի կարենայ 
ծածկել իր մեղքերը, այլ պիտի յանդիմանուի, ամչնայ ու դողայ ծածկել իր մեղքերը, այլ պիտի յանդիմանուի, ամչնայ ու դողայ ծածկել իր մեղքերը, այլ պիտի յանդիմանուի, ամչնայ ու դողայ ծածկել իր մեղքերը, այլ պիտի յանդիմանուի, ամչնայ ու դողայ 
մեծ հրապարակին մեծ հրապարակին մեծ հրապարակին մեծ հրապարակին վրայ: Ամօթէն ետք գեհենի հուրին եւ վրայ: Ամօթէն ետք գեհենի հուրին եւ վրայ: Ամօթէն ետք գեհենի հուրին եւ վրայ: Ամօթէն ետք գեհենի հուրին եւ 
յաւիտենական տանջանքին պիտի մատնուի Սատանային հետ, յաւիտենական տանջանքին պիտի մատնուի Սատանային հետ, յաւիտենական տանջանքին պիտի մատնուի Սատանային հետ, յաւիտենական տանջանքին պիտի մատնուի Սատանային հետ, 
ուր աչքերը պիտի լան եւ ակռաները կրճտենուր աչքերը պիտի լան եւ ակռաները կրճտենուր աչքերը պիտի լան եւ ակռաները կրճտենուր աչքերը պիտի լան եւ ակռաները կրճտեն»:»:»:»:    
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դ) դ) դ) դ) Աղօթք: Եթէ երբեք խոստովանութիւնը մեր մեղքերուն Աղօթք: Եթէ երբեք խոստովանութիւնը մեր մեղքերուն Աղօթք: Եթէ երբեք խոստովանութիւնը մեր մեղքերուն Աղօթք: Եթէ երբեք խոստովանութիւնը մեր մեղքերուն 
ճիւղերը յօտել է, ապա աղօթքը նոր ճիւղեր պատուաստել է: ճիւղերը յօտել է, ապա աղօթքը նոր ճիւղեր պատուաստել է: ճիւղերը յօտել է, ապա աղօթքը նոր ճիւղեր պատուաստել է: ճիւղերը յօտել է, ապա աղօթքը նոր ճիւղեր պատուաստել է: 
Ճիւղեր՝ որոնց վրայ հաւատքի եՃիւղեր՝ որոնց վրայ հաւատքի եՃիւղեր՝ որոնց վրայ հաւատքի եՃիւղեր՝ որոնց վրայ հաւատքի եւ հաւատարմութեան, սիրոյ եւ ւ հաւատարմութեան, սիրոյ եւ ւ հաւատարմութեան, սիրոյ եւ ւ հաւատարմութեան, սիրոյ եւ 
սրբութեան պտուղները միասնաբար կը հասուննան: Չաղօթող սրբութեան պտուղները միասնաբար կը հասուննան: Չաղօթող սրբութեան պտուղները միասնաբար կը հասուննան: Չաղօթող սրբութեան պտուղները միասնաբար կը հասուննան: Չաղօթող 
մարդը կը նմանի անպտուղ ծառի մը՝ որուն ոմարդը կը նմանի անպտուղ ծառի մը՝ որուն ոմարդը կը նմանի անպտուղ ծառի մը՝ որուն ոմարդը կը նմանի անպտուղ ծառի մը՝ որուն ո´́́́չ թռչունները կը չ թռչունները կը չ թռչունները կը չ թռչունները կը 
մօտենան, ոմօտենան, ոմօտենան, ոմօտենան, ո´́́́չ մարդիկը, եւ ոչ մարդիկը, եւ ոչ մարդիկը, եւ ոչ մարդիկը, եւ ո´́́́չ ալ Աստուած՝ Սուրբ Հաղորդուչ ալ Աստուած՝ Սուրբ Հաղորդուչ ալ Աստուած՝ Սուրբ Հաղորդուչ ալ Աստուած՝ Սուրբ Հաղորդու----
թեան ճամբով:թեան ճամբով:թեան ճամբով:թեան ճամբով:    

Աղօթքը մեր սրտին դուռն ու ցանկապատն է: Ինչպէս դուռ Աղօթքը մեր սրտին դուռն ու ցանկապատն է: Ինչպէս դուռ Աղօթքը մեր սրտին դուռն ու ցանկապատն է: Ինչպէս դուռ Աղօթքը մեր սրտին դուռն ու ցանկապատն է: Ինչպէս դուռ 
եեեեւ ցանկապատ չունեցող պարտէզէ մը ներս, ամէն տեսակ ւ ցանկապատ չունեցող պարտէզէ մը ներս, ամէն տեսակ ւ ցանկապատ չունեցող պարտէզէ մը ներս, ամէն տեսակ ւ ցանկապատ չունեցող պարտէզէ մը ներս, ամէն տեսակ 
կենդանի կրնայ մտնել եւ աւեր գործել, նոյնպէս ալ, աղօթքը կենդանի կրնայ մտնել եւ աւեր գործել, նոյնպէս ալ, աղօթքը կենդանի կրնայ մտնել եւ աւեր գործել, նոյնպէս ալ, աղօթքը կենդանի կրնայ մտնել եւ աւեր գործել, նոյնպէս ալ, աղօթքը 
իբրեւ դուռ ու ցանկապատ չունեցող սիրտ մը, յարձակումի իբրեւ դուռ ու ցանկապատ չունեցող սիրտ մը, յարձակումի իբրեւ դուռ ու ցանկապատ չունեցող սիրտ մը, յարձակումի իբրեւ դուռ ու ցանկապատ չունեցող սիրտ մը, յարձակումի 
կկկկ’’’’ենթարկուի չար դեւերուն եւ ոգիներուն կողմէ: Նման սիրտ մը ենթարկուի չար դեւերուն եւ ոգիներուն կողմէ: Նման սիրտ մը ենթարկուի չար դեւերուն եւ ոգիներուն կողմէ: Նման սիրտ մը ենթարկուի չար դեւերուն եւ ոգիներուն կողմէ: Նման սիրտ մը 
չի կրնար պարուրուիլ Քրիստոսի Մարմինով եւ Արչի կրնար պարուրուիլ Քրիստոսի Մարմինով եւ Արչի կրնար պարուրուիլ Քրիստոսի Մարմինով եւ Արչի կրնար պարուրուիլ Քրիստոսի Մարմինով եւ Արիւնով:իւնով:իւնով:իւնով: 

Աղօթքով պէտք է մաքրենք մեղքի թարախը մեր հոգինեԱղօթքով պէտք է մաքրենք մեղքի թարախը մեր հոգինեԱղօթքով պէտք է մաքրենք մեղքի թարախը մեր հոգինեԱղօթքով պէտք է մաքրենք մեղքի թարախը մեր հոգիներէն: րէն: րէն: րէն: 
Մեզմէ ո՞վ չի պժգար թարախոտած ձեռքով կերակուր ուտելու: Մեզմէ ո՞վ չի պժգար թարախոտած ձեռքով կերակուր ուտելու: Մեզմէ ո՞վ չի պժգար թարախոտած ձեռքով կերակուր ուտելու: Մեզմէ ո՞վ չի պժգար թարախոտած ձեռքով կերակուր ուտելու: 
Եթէ թարախոտած ձԵթէ թարախոտած ձԵթէ թարախոտած ձԵթէ թարախոտած ձեռքով ճաշ չենք ուտեր, հապա որքա՜եռքով ճաշ չենք ուտեր, հապա որքա՜եռքով ճաշ չենք ուտեր, հապա որքա՜եռքով ճաշ չենք ուտեր, հապա որքա՜ն ն ն ն 
աւելի զգոյշ պէտք է ըլլանք Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը աւելի զգոյշ պէտք է ըլլանք Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը աւելի զգոյշ պէտք է ըլլանք Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը աւելի զգոյշ պէտք է ըլլանք Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը 
մեղքերով թարախոտած մեր մարմիննեմեղքերով թարախոտած մեր մարմիննեմեղքերով թարախոտած մեր մարմիննեմեղքերով թարախոտած մեր մարմիններուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ րուն մէջ առնելու:առնելու:առնելու:առնելու:    

Ինչպէս խիԻնչպէս խիԻնչպէս խիԻնչպէս խի´́́́ստ պատիժի կստ պատիժի կստ պատիժի կստ պատիժի կ’’’’արժանանայ ան որ փշրուած ու արժանանայ ան որ փշրուած ու արժանանայ ան որ փշրուած ու արժանանայ ան որ փշրուած ու 
կոտրած գահ մը կու տայ իր երկրի թագաւորին եւ անկէ կը կոտրած գահ մը կու տայ իր երկրի թագաւորին եւ անկէ կը կոտրած գահ մը կու տայ իր երկրի թագաւորին եւ անկէ կը կոտրած գահ մը կու տայ իր երկրի թագաւորին եւ անկէ կը 
խնդրէ անոր վրայ բազմիլ, այնպէս ալ մեծապէս պիտի խնդրէ անոր վրայ բազմիլ, այնպէս ալ մեծապէս պիտի խնդրէ անոր վրայ բազմիլ, այնպէս ալ մեծապէս պիտի խնդրէ անոր վրայ բազմիլ, այնպէս ալ մեծապէս պիտի 
պատժուին բոլոր անոնք՝ որոնք Սուրբ Հաղորդութեամբ պատժուին բոլոր անոնք՝ որոնք Սուրբ Հաղորդութեամբ պատժուին բոլոր անոնք՝ որոնք Սուրբ Հաղորդութեամբ պատժուին բոլոր անոնք՝ որոնք Սուրբ Հաղորդութեամբ 
զՔրիստոս կը հրաւիրեն բազմելու մեղքով փշրուած իրենց զՔրիստոս կը հրաւիրեն բազմելու մեղքով փշրուած իրենց զՔրիստոս կը հրաւիրեն բազմելու մեղքով փշրուած իրենց զՔրիստոս կը հրաւիրեն բազմելու մեղքով փշրուած իրենց սրտի սրտի սրտի սրտի 
գահին վրայ: Աստուծոյ կողմէ եւ Աստուծոգահին վրայ: Աստուծոյ կողմէ եւ Աստուծոգահին վրայ: Աստուծոյ կողմէ եւ Աստուծոգահին վրայ: Աստուծոյ կողմէ եւ Աստուծո´́́́յ համար մեր յ համար մեր յ համար մեր յ համար մեր 
սրտերուն մէջ դրուած այդ գահը, միսրտերուն մէջ դրուած այդ գահը, միսրտերուն մէջ դրուած այդ գահը, միսրտերուն մէջ դրուած այդ գահը, մի´́́́այն աղօթքով կրնայ այն աղօթքով կրնայ այն աղօթքով կրնայ այն աղօթքով կրնայ 
նորոգուիլ: Այդ նորոգութեան կը յաջորդէ Սուրբ Հոգիին նորոգուիլ: Այդ նորոգութեան կը յաջորդէ Սուրբ Հոգիին նորոգուիլ: Այդ նորոգութեան կը յաջորդէ Սուրբ Հոգիին նորոգուիլ: Այդ նորոգութեան կը յաջորդէ Սուրբ Հոգիին 
ներգործութիւնը երբ կը ճաշակենք Քրիստոսի Մարմինէն եւ ներգործութիւնը երբ կը ճաշակենք Քրիստոսի Մարմինէն եւ ներգործութիւնը երբ կը ճաշակենք Քրիստոսի Մարմինէն եւ ներգործութիւնը երբ կը ճաշակենք Քրիստոսի Մարմինէն եւ 
Արիւնէն: Ուրեմն,Արիւնէն: Ուրեմն,Արիւնէն: Ուրեմն,Արիւնէն: Ուրեմն,    աղօթեաղօթեաղօթեաղօթե´́́́նք արարչագործութեան եւ նք արարչագործութեան եւ նք արարչագործութեան եւ նք արարչագործութեան եւ 
աաաարարածներուն Նորոգիչին եւ Վերանորոգիչին` մերձենալէ րարածներուն Նորոգիչին եւ Վերանորոգիչին` մերձենալէ րարածներուն Նորոգիչին եւ Վերանորոգիչին` մերձենալէ րարածներուն Նորոգիչին եւ Վերանորոգիչին` մերձենալէ 
առաջ Աստուծոյ Մարմինին եւ Արիւնին:առաջ Աստուծոյ Մարմինին եւ Արիւնին:առաջ Աստուծոյ Մարմինին եւ Արիւնին:առաջ Աստուծոյ Մարմինին եւ Արիւնին:    

ԱղօթեԱղօթեԱղօթեԱղօթե´́́́նք, որպէսզի մեր սրտերը վերածուին սկիհի՝ պատնք, որպէսզի մեր սրտերը վերածուին սկիհի՝ պատնք, որպէսզի մեր սրտերը վերածուին սկիհի՝ պատնք, որպէսզի մեր սրտերը վերածուին սկիհի՝ պատ----
րաստ իր մէջ առնելու Տէր Յիսուսի Մարմինն ու Արիւնը: րաստ իր մէջ առնելու Տէր Յիսուսի Մարմինն ու Արիւնը: րաստ իր մէջ առնելու Տէր Յիսուսի Մարմինն ու Արիւնը: րաստ իր մէջ առնելու Տէր Յիսուսի Մարմինն ու Արիւնը: 
ԱղօթեԱղօթեԱղօթեԱղօթե´́́́նք, որպէսզի կաւէ զանգուածներս չայրինք աստուածորնք, որպէսզի կաւէ զանգուածներս չայրինք աստուածորնք, որպէսզի կաւէ զանգուածներս չայրինք աստուածորնք, որպէսզի կաւէ զանգուածներս չայրինք աստուածոր----
դիին հրանման Մարդիին հրանման Մարդիին հրանման Մարդիին հրանման Մարմինին եւ Արիւնին առջեւ: Աղօթեմինին եւ Արիւնին առջեւ: Աղօթեմինին եւ Արիւնին առջեւ: Աղօթեմինին եւ Արիւնին առջեւ: Աղօթե´́́́նք, նք, նք, նք, 



 221 

որպէսզի մեր հոգիները դոորպէսզի մեր հոգիները դոորպէսզի մեր հոգիները դոորպէսզի մեր հոգիները դո´́́́ւրս շպրտեն իրենց ներսիդիէն ւրս շպրտեն իրենց ներսիդիէն ւրս շպրտեն իրենց ներսիդիէն ւրս շպրտեն իրենց ներսիդիէն 
մահառիթ մեղքը եւ միանան կենսատու Նշխարին եւ առատամահառիթ մեղքը եւ միանան կենսատու Նշխարին եւ առատամահառիթ մեղքը եւ միանան կենսատու Նշխարին եւ առատամահառիթ մեղքը եւ միանան կենսատու Նշխարին եւ առատա----
հոս սրբարար Գինիին:հոս սրբարար Գինիին:հոս սրբարար Գինիին:հոս սրբարար Գինիին:    

ԱղօթեԱղօթեԱղօթեԱղօթե´́́́նք, որպէսզի կասեցնենք չար խորհուրդներուն նք, որպէսզի կասեցնենք չար խորհուրդներուն նք, որպէսզի կասեցնենք չար խորհուրդներուն նք, որպէսզի կասեցնենք չար խորհուրդներուն 
հոսքը մեր կեանքերուն մէջ եւ Սուրբ Հաղորդութեամբ Աստուծհոսքը մեր կեանքերուն մէջ եւ Սուրբ Հաղորդութեամբ Աստուծհոսքը մեր կեանքերուն մէջ եւ Սուրբ Հաղորդութեամբ Աստուծհոսքը մեր կեանքերուն մէջ եւ Սուրբ Հաղորդութեամբ Աստուծոյ ոյ ոյ ոյ 
բազմապիսի բարերարութիւններով լի գետին ուղղութիւնը բազմապիսի բարերարութիւններով լի գետին ուղղութիւնը բազմապիսի բարերարութիւններով լի գետին ուղղութիւնը բազմապիսի բարերարութիւններով լի գետին ուղղութիւնը 
դարձնենք դէպի մեր կեանքերը: Չաղօթող մարդը չիդարձնենք դէպի մեր կեանքերը: Չաղօթող մարդը չիդարձնենք դէպի մեր կեանքերը: Չաղօթող մարդը չիդարձնենք դէպի մեր կեանքերը: Չաղօթող մարդը չի´ ´ ´ ´ 
բարերարուիր մեր Տիրոջ բարեգործ եւ բարեբաշխ Մարմինէն եւ բարերարուիր մեր Տիրոջ բարեգործ եւ բարեբաշխ Մարմինէն եւ բարերարուիր մեր Տիրոջ բարեգործ եւ բարեբաշխ Մարմինէն եւ բարերարուիր մեր Տիրոջ բարեգործ եւ բարեբաշխ Մարմինէն եւ 
Արիւնէն: Սուրբ Հաղորդութիւնը կը կենագործէ երբ կԱրիւնէն: Սուրբ Հաղորդութիւնը կը կենագործէ երբ կԱրիւնէն: Սուրբ Հաղորդութիւնը կը կենագործէ երբ կԱրիւնէն: Սուրբ Հաղորդութիւնը կը կենագործէ երբ կ’’’’աղօթենք աղօթենք աղօթենք աղօթենք 
կեանքի Արարիչին ու Տուիչին:կեանքի Արարիչին ու Տուիչին:կեանքի Արարիչին ու Տուիչին:կեանքի Արարիչին ու Տուիչին: 

Եթէ աղօթքի ճամբով Եթէ աղօթքի ճամբով Եթէ աղօթքի ճամբով Եթէ աղօթքի ճամբով մնայուն հաղորդութեան ու մնայուն հաղորդութեան ու մնայուն հաղորդութեան ու մնայուն հաղորդութեան ու 
հաղորդակցութեան մէջ չենք Աստուծոյ հետ՝ հեռոհաղորդակցութեան մէջ չենք Աստուծոյ հետ՝ հեռոհաղորդակցութեան մէջ չենք Աստուծոյ հետ՝ հեռոհաղորդակցութեան մէջ չենք Աստուծոյ հետ՝ հեռո´́́́ւ մնանք ւ մնանք ւ մնանք ւ մնանք 
զԱստուած իր մէջ պարունակող աստուածային արգանդէն՝ զԱստուած իր մէջ պարունակող աստուածային արգանդէն՝ զԱստուած իր մէջ պարունակող աստուածային արգանդէն՝ զԱստուած իր մէջ պարունակող աստուածային արգանդէն՝ 
Սկիհէն: Աղօթքը մեզ Աստուծոյ կը ներկայացնէ, ուստի չաղօթել՝ Սկիհէն: Աղօթքը մեզ Աստուծոյ կը ներկայացնէ, ուստի չաղօթել՝ Սկիհէն: Աղօթքը մեզ Աստուծոյ կը ներկայացնէ, ուստի չաղօթել՝ Սկիհէն: Աղօթքը մեզ Աստուծոյ կը ներկայացնէ, ուստի չաղօթել՝ 
կը նշանակէ մերժել Աստուծոյ ներկայանալ: Իսկ մէկը որ կը նշանակէ մերժել Աստուծոյ ներկայանալ: Իսկ մէկը որ կը նշանակէ մերժել Աստուծոյ ներկայանալ: Իսկ մէկը որ կը նշանակէ մերժել Աստուծոյ ներկայանալ: Իսկ մէկը որ 
Աստուծոյ չի ներկայանարԱստուծոյ չի ներկայանարԱստուծոյ չի ներկայանարԱստուծոյ չի ներկայանար    աղօթքի միջոցաւ՝ պէտք չէ աղօթքի միջոցաւ՝ պէտք չէ աղօթքի միջոցաւ՝ պէտք չէ աղօթքի միջոցաւ՝ պէտք չէ 
ներկայանայ սուրբ Սեղանին եւ հաղորդուի:ներկայանայ սուրբ Սեղանին եւ հաղորդուի:ներկայանայ սուրբ Սեղանին եւ հաղորդուի:ներկայանայ սուրբ Սեղանին եւ հաղորդուի:    

    
7) 7) 7) 7) Պէ՞տք է ծոմ պահել Ս.Պէ՞տք է ծոմ պահել Ս.Պէ՞տք է ծոմ պահել Ս.Պէ՞տք է ծոմ պահել Ս.    Հաղորդութիւն ստանալու համար:Հաղորդութիւն ստանալու համար:Հաղորդութիւն ստանալու համար:Հաղորդութիւն ստանալու համար:    
    
Նախորդ հարցումին երկրորդ կէտին մէջ որոՆախորդ հարցումին երկրորդ կէտին մէջ որոՆախորդ հարցումին երկրորդ կէտին մէջ որոՆախորդ հարցումին երկրորդ կէտին մէջ որոշ չափով շ չափով շ չափով շ չափով 

անդրադարձանք այս մասին:անդրադարձանք այս մասին:անդրադարձանք այս մասին:անդրադարձանք այս մասին:    
Թէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ պէտք է ծոմ Թէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ պէտք է ծոմ Թէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ պէտք է ծոմ Թէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ պէտք է ծոմ 

պահած ըլլալ՝ նախ ըսեմպահած ըլլալ՝ նախ ըսեմպահած ըլլալ՝ նախ ըսեմպահած ըլլալ՝ նախ ըսեմ, , , , որ այսպիսի պատուէր չենք գտներ որ այսպիսի պատուէր չենք գտներ որ այսպիսի պատուէր չենք գտներ որ այսպիսի պատուէր չենք գտներ 
Աստուածաշունչին մէջ: Այս պատուէրը մեզի կու գայ եկեԱստուածաշունչին մէջ: Այս պատուէրը մեզի կու գայ եկեԱստուածաշունչին մէջ: Այս պատուէրը մեզի կու գայ եկեԱստուածաշունչին մէջ: Այս պատուէրը մեզի կու գայ եկեղեցւոյ ղեցւոյ ղեցւոյ ղեցւոյ 
հայրերէն: հայրերէն: հայրերէն: հայրերէն: ԱԱԱԱյս պատուէրը չպահելը՝ մեզ դատայս պատուէրը չպահելը՝ մեզ դատայս պատուէրը չպահելը՝ մեզ դատայս պատուէրը չպահելը՝ մեզ դատապարտուպարտուպարտուպարտութեան թեան թեան թեան 
ենթակայ չի դարձներ:ենթակայ չի դարձներ:ենթակայ չի դարձներ:ենթակայ չի դարձներ:    

Եթէ ոեւէ մէկը կարողութիւնը ունի առաւօտուն առանց բան Եթէ ոեւէ մէկը կարողութիւնը ունի առաւօտուն առանց բան Եթէ ոեւէ մէկը կարողութիւնը ունի առաւօտուն առանց բան Եթէ ոեւէ մէկը կարողութիւնը ունի առաւօտուն առանց բան 
մը ուտելու եկեղեցի գալու եւ հաղորդուելու՝մը ուտելու եկեղեցի գալու եւ հաղորդուելու՝մը ուտելու եկեղեցի գալու եւ հաղորդուելու՝մը ուտելու եկեղեցի գալու եւ հաղորդուելու՝    թող չուտէ: Իսկ եթէ թող չուտէ: Իսկ եթէ թող չուտէ: Իսկ եթէ թող չուտէ: Իսկ եթէ 
մէկը մարմնական անհանգստութիւն մը ունի եւ դեղ կը մէկը մարմնական անհանգստութիւն մը ունի եւ դեղ կը մէկը մարմնական անհանգստութիւն մը ունի եւ դեղ կը մէկը մարմնական անհանգստութիւն մը ունի եւ դեղ կը 
գործածէ, կամ չուտելու պարագային անհանգիստ կգործածէ, կամ չուտելու պարագային անհանգիստ կգործածէ, կամ չուտելու պարագային անհանգիստ կգործածէ, կամ չուտելու պարագային անհանգիստ կ’’’’ըլլայ՝ թող ըլլայ՝ թող ըլլայ՝ թող ըլլայ՝ թող 
ուտէ, եւ սրտի ու խղճի կատարեալ խաղաղութեամբ եկեղեցի ուտէ, եւ սրտի ու խղճի կատարեալ խաղաղութեամբ եկեղեցի ուտէ, եւ սրտի ու խղճի կատարեալ խաղաղութեամբ եկեղեցի ուտէ, եւ սրտի ու խղճի կատարեալ խաղաղութեամբ եկեղեցի 
գայ, պատարագին մասնակցի եւ հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով գայ, պատարագին մասնակցի եւ հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով գայ, պատարագին մասնակցի եւ հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով գայ, պատարագին մասնակցի եւ հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով 
եւ Արիւնով:եւ Արիւնով:եւ Արիւնով:եւ Արիւնով:    
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Աստուծոյ համար ի՞Աստուծոյ համար ի՞Աստուծոյ համար ի՞Աստուծոյ համար ի՞նչը աւելի կարեւոր է: Անօթի ստամոքնչը աւելի կարեւոր է: Անօթի ստամոքնչը աւելի կարեւոր է: Անօթի ստամոքնչը աւելի կարեւոր է: Անօթի ստամոք----
սո՞վ եկեղեցի գալը, թէ՝ անօթի սսո՞վ եկեղեցի գալը, թէ՝ անօթի սսո՞վ եկեղեցի գալը, թէ՝ անօթի սսո՞վ եկեղեցի գալը, թէ՝ անօթի սիիիիրտով եկեղեցի գալը: Աստուած րտով եկեղեցի գալը: Աստուած րտով եկեղեցի գալը: Աստուած րտով եկեղեցի գալը: Աստուած 
չի նայիր մեր ստամոքսին եթէ երբեք հոն կերակուր կայ թէ ոչ, չի նայիր մեր ստամոքսին եթէ երբեք հոն կերակուր կայ թէ ոչ, չի նայիր մեր ստամոքսին եթէ երբեք հոն կերակուր կայ թէ ոչ, չի նայիր մեր ստամոքսին եթէ երբեք հոն կերակուր կայ թէ ոչ, 
այլ կը նայի մեր սայլ կը նայի մեր սայլ կը նայի մեր սայլ կը նայի մեր սիիիիրտին՝ տեսնելու համար եթէ երբեք Փրկիչին րտին՝ տեսնելու համար եթէ երբեք Փրկիչին րտին՝ տեսնելու համար եթէ երբեք Փրկիչին րտին՝ տեսնելու համար եթէ երբեք Փրկիչին 
հանդէպ հանդէպ հանդէպ հանդէպ քաղց ու ծարաւ, սէր ու հաւատք կանքաղց ու ծարաւ, սէր ու հաւատք կանքաղց ու ծարաւ, սէր ու հաւատք կանքաղց ու ծարաւ, սէր ու հաւատք կան    անոր մէջ: անոր մէջ: անոր մէջ: անոր մէջ: Ինչո՞վ Ինչո՞վ Ինչո՞վ Ինչո՞վ 
կկկկ’’’’օգտուինք եթէ պարապ ստամոքսի կողքին ունինք նաեւ օգտուինք եթէ պարապ ստամոքսի կողքին ունինք նաեւ օգտուինք եթէ պարապ ստամոքսի կողքին ունինք նաեւ օգտուինք եթէ պարապ ստամոքսի կողքին ունինք նաեւ 
պարապ սիրտ. սիրտ մը՝ որ պարպուած է Քրիստոսի հաւատպարապ սիրտ. սիրտ մը՝ որ պարպուած է Քրիստոսի հաւատպարապ սիրտ. սիրտ մը՝ որ պարպուած է Քրիստոսի հաւատպարապ սիրտ. սիրտ մը՝ որ պարպուած է Քրիստոսի հաւատ----
քէն ու սէրէն: Նախընտրելի է ուտելիքով լեցուն ստամոքս եւ քէն ու սէրէն: Նախընտրելի է ուտելիքով լեցուն ստամոքս եւ քէն ու սէրէն: Նախընտրելի է ուտելիքով լեցուն ստամոքս եւ քէն ու սէրէն: Նախընտրելի է ուտելիքով լեցուն ստամոքս եւ 
հաւատքով ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալ, քան դատարկ հաւատքով ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալ, քան դատարկ հաւատքով ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալ, քան դատարկ հաւատքով ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալ, քան դատարկ 
ստամոքս ու դատարկ սիրտ:ստամոքս ու դատարկ սիրտ:ստամոքս ու դատարկ սիրտ:ստամոքս ու դատարկ սիրտ:    

Սուրբ Հաղորդութեան պաՍուրբ Հաղորդութեան պաՍուրբ Հաղորդութեան պաՍուրբ Հաղորդութեան պատրաստուելու համար Աստուտրաստուելու համար Աստուտրաստուելու համար Աստուտրաստուելու համար Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
պահանջածը ծոմը չէ, այլ՝ աղօթքը, հաւատքը: Բայց եթէ աղօթպահանջածը ծոմը չէ, այլ՝ աղօթքը, հաւատքը: Բայց եթէ աղօթպահանջածը ծոմը չէ, այլ՝ աղօթքը, հաւատքը: Բայց եթէ աղօթպահանջածը ծոմը չէ, այլ՝ աղօթքը, հաւատքը: Բայց եթէ աղօթ----
քին ու հաւատքին կրնայ ծոմը ընկերանալ՝ աւելի լայ կքին ու հաւատքին կրնայ ծոմը ընկերանալ՝ աւելի լայ կքին ու հաւատքին կրնայ ծոմը ընկերանալ՝ աւելի լայ կքին ու հաւատքին կրնայ ծոմը ընկերանալ՝ աւելի լայ կ’’’’ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    

    
8) 8) 8) 8) Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին 

Կտակարանին մէջ:Կտակարանին մէջ:Կտակարանին մէջ:Կտակարանին մէջ:    
    
Սուրբ Պատարագը երեք ձեւերով նախապատկերացՍուրբ Պատարագը երեք ձեւերով նախապատկերացՍուրբ Պատարագը երեք ձեւերով նախապատկերացՍուրբ Պատարագը երեք ձեւերով նախապատկերացուած է ուած է ուած է ուած է 

Հին ԿտակՀին ԿտակՀին ԿտակՀին Կտակարանին մէջ.արանին մէջ.արանին մէջ.արանին մէջ.----    
    
1111))))    ((((Մելքիսեդեկ եւ Քրիստոս)Մելքիսեդեկ եւ Քրիստոս)Մելքիսեդեկ եւ Քրիստոս)Մելքիսեդեկ եւ Քրիստոս)    
Երբ Աբրահամ պատերազմէ յաղթական կը վերադառնար, Երբ Աբրահամ պատերազմէ յաղթական կը վերադառնար, Երբ Աբրահամ պատերազմէ յաղթական կը վերադառնար, Երբ Աբրահամ պատերազմէ յաղթական կը վերադառնար, 

դիմաւորուեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանային՝ Մելքիսեդեդիմաւորուեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանային՝ Մելքիսեդեդիմաւորուեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանային՝ Մելքիսեդեդիմաւորուեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանային՝ Մելքիսեդե----
կի կողմէ, որ իրեն հաց ու գինի տուաւ եւ օրհնեց զինք (Ծննդոց կի կողմէ, որ իրեն հաց ու գինի տուաւ եւ օրհնեց զինք (Ծննդոց կի կողմէ, որ իրեն հաց ու գինի տուաւ եւ օրհնեց զինք (Ծննդոց կի կողմէ, որ իրեն հաց ու գինի տուաւ եւ օրհնեց զինք (Ծննդոց 
14.1814.1814.1814.18----19): 19): 19): 19): Ո՞վ էր Մելքիսեդեկ: Նոր կտակարանը ցոյց կու տայ Ո՞վ էր Մելքիսեդեկ: Նոր կտակարանը ցոյց կու տայ Ո՞վ էր Մելքիսեդեկ: Նոր կտակարանը ցոյց կու տայ Ո՞վ էր Մելքիսեդեկ: Նոր կտակարանը ցոյց կու տայ 
մեզի որ Մելքիսեդեկը Քրիստոսի նախատիպն էր յայտնուած մեզի որ Մելքիսեդեկը Քրիստոսի նախատիպն էր յայտնուած մեզի որ Մելքիսեդեկը Քրիստոսի նախատիպն էր յայտնուած մեզի որ Մելքիսեդեկը Քրիստոսի նախատիպն էր յայտնուած 
Հին Կտակարանին մէջ: Եբրայեցիս 7.3Հին Կտակարանին մէջ: Եբրայեցիս 7.3Հին Կտակարանին մէջ: Եբրայեցիս 7.3Հին Կտակարանին մէջ: Եբրայեցիս 7.3----ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. 
««««Մելքիսեդեկի ոՄելքիսեդեկի ոՄելքիսեդեկի ոՄելքիսեդեկի ո´́́́չ հայրը յայտնի է, ոչ հայրը յայտնի է, ոչ հայրը յայտնի է, ոչ հայրը յայտնի է, ո´́́́չ մայրը եւ ոչ մայրը եւ ոչ մայրը եւ ոչ մայրը եւ ո´́́́չ ալ ծագումը. չ ալ ծագումը. չ ալ ծագումը. չ ալ ծագումը. 
իր կեանքին ոիր կեանքին ոիր կեանքին ոիր կեանքին ո´́́́չ սկիզբը գիտենք եւ ոչ սկիզբը գիտենք եւ ոչ սկիզբը գիտենք եւ ոչ սկիզբը գիտենք եւ ո´́́́չ ալ վախճանը: Նման է չ ալ վախճանը: Նման է չ ալ վախճանը: Նման է չ ալ վախճանը: Նման է 
Աստուծոյ Որդիին. մշտնջենական քահանաԱստուծոյ Որդիին. մշտնջենական քահանաԱստուծոյ Որդիին. մշտնջենական քահանաԱստուծոյ Որդիին. մշտնջենական քահանայ էյ էյ էյ է»»»»::::    

Մենք գիտենք որ քահանայական պաշտօնը իբրեւ պարգեւ Մենք գիտենք որ քահանայական պաշտօնը իբրեւ պարգեւ Մենք գիտենք որ քահանայական պաշտօնը իբրեւ պարգեւ Մենք գիտենք որ քահանայական պաշտօնը իբրեւ պարգեւ 
տրուեցաւ Ղեւիի սերունդին (Թուոց 18.6տրուեցաւ Ղեւիի սերունդին (Թուոց 18.6տրուեցաւ Ղեւիի սերունդին (Թուոց 18.6տրուեցաւ Ղեւիի սերունդին (Թուոց 18.6----7), 7), 7), 7), հետեւաբար, հետեւաբար, հետեւաբար, հետեւաբար, 
հետաքրքրական է գիտնալ, թէ ինչոհետաքրքրական է գիտնալ, թէ ինչոհետաքրքրական է գիտնալ, թէ ինչոհետաքրքրական է գիտնալ, թէ ինչո´́́́ւ Ղեւտացի քահանայ մը ւ Ղեւտացի քահանայ մը ւ Ղեւտացի քահանայ մը ւ Ղեւտացի քահանայ մը 
չեղաւ նախատիպը Քրիստոսի, եւ անոր փոխարէն Մելքիսեդեկ չեղաւ նախատիպը Քրիստոսի, եւ անոր փոխարէն Մելքիսեդեկ չեղաւ նախատիպը Քրիստոսի, եւ անոր փոխարէն Մելքիսեդեկ չեղաւ նախատիպը Քրիստոսի, եւ անոր փոխարէն Մելքիսեդեկ 
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իիիի´́́́նք եղաւ անոր նախատիպը: Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերոնք եղաւ անոր նախատիպը: Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերոնք եղաւ անոր նախատիպը: Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերոնք եղաւ անոր նախատիպը: Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդին ւնդին ւնդին ւնդին 
չէր պատկաներ: Քրիստոս իչէր պատկաներ: Քրիստոս իչէր պատկաներ: Քրիստոս իչէր պատկաներ: Քրիստոս ի´́́́նքն ալ Ղեւիի սնքն ալ Ղեւիի սնքն ալ Ղեւիի սնքն ալ Ղեւիի սերունդին չէր երունդին չէր երունդին չէր երունդին չէր 
պատկաներ: Թէ որո՞ւպատկաներ: Թէ որո՞ւպատկաներ: Թէ որո՞ւպատկաներ: Թէ որո՞ւ    սերունդին կը պատկանէր Քրիստոս, սերունդին կը պատկանէր Քրիստոս, սերունդին կը պատկանէր Քրիստոս, սերունդին կը պատկանէր Քրիստոս, 
առաքեալը կը պատասխանէ ըսելով. առաքեալը կը պատասխանէ ըսելով. առաքեալը կը պատասխանէ ըսելով. առաքեալը կը պատասխանէ ըսելով. ««««Քրիստոս, որուն մասին Քրիստոս, որուն մասին Քրիստոս, որուն մասին Քրիստոս, որուն մասին 
կը խօսուի, կը պատկանէր ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն կը խօսուի, կը պատկանէր ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն կը խօսուի, կը պատկանէր ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն կը խօսուի, կը պատկանէր ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն 
ոոոո´́́́չ մէկը քահանայութեան պաշտօնը ստանձնեց երչ մէկը քահանայութեան պաշտօնը ստանձնեց երչ մէկը քահանայութեան պաշտօնը ստանձնեց երչ մէկը քահանայութեան պաշտօնը ստանձնեց երբեւիցէ: Արդ, բեւիցէ: Արդ, բեւիցէ: Արդ, բեւիցէ: Արդ, 
յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ ցեղէն յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ ցեղէն յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ ցեղէն յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ ցեղէն 
գալիք քահանայութեան մը մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւգալիք քահանայութեան մը մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւգալիք քահանայութեան մը մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւգալիք քահանայութեան մը մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւ»»»»    
((((Եբրայեցիս 7.13Եբրայեցիս 7.13Եբրայեցիս 7.13Եբրայեցիս 7.13----14):14):14):14): 

Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, ինչո՞ւ Մելքիսեդեկ իԱրդ, դարձեալ հարց կու տանք, ինչո՞ւ Մելքիսեդեկ իԱրդ, դարձեալ հարց կու տանք, ինչո՞ւ Մելքիսեդեկ իԱրդ, դարձեալ հարց կու տանք, ինչո՞ւ Մելքիսեդեկ ի´́́́նք նք նք նք 
եղաւ Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը եւ ոեղաւ Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը եւ ոեղաւ Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը եւ ոեղաւ Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Ղեւտացի քահանաՂեւտացի քահանաՂեւտացի քահանաՂեւտացի քահանայ մը: Հիմնական երկու պատճառներով.յ մը: Հիմնական երկու պատճառներով.յ մը: Հիմնական երկու պատճառներով.յ մը: Հիմնական երկու պատճառներով.    

աաաա) ) ) ) Ղեւտացիներուն քահանայութիւնը ունեցաւ սկիզբ եւ Ղեւտացիներուն քահանայութիւնը ունեցաւ սկիզբ եւ Ղեւտացիներուն քահանայութիւնը ունեցաւ սկիզբ եւ Ղեւտացիներուն քահանայութիւնը ունեցաւ սկիզբ եւ 
վախճան, մինչդեռ Մելքիսեդեկի քահանայութիւնը ովախճան, մինչդեռ Մելքիսեդեկի քահանայութիւնը ովախճան, մինչդեռ Մելքիսեդեկի քահանայութիւնը ովախճան, մինչդեռ Մելքիսեդեկի քահանայութիւնը ո´́́́չ սկիզբ չ սկիզբ չ սկիզբ չ սկիզբ 
ունի եւ ոունի եւ ոունի եւ ոունի եւ ո´́́́չ ալ վախճան (Եբրայեցիս 7.3), ատոչ ալ վախճան (Եբրայեցիս 7.3), ատոչ ալ վախճան (Եբրայեցիս 7.3), ատոչ ալ վախճան (Եբրայեցիս 7.3), ատո´́́́վ իսկ, ան կը վ իսկ, ան կը վ իսկ, ան կը վ իսկ, ան կը 
դառնայ կատարեալ նախատիպը կամ նախօրինակը Քրիստոսի, դառնայ կատարեալ նախատիպը կամ նախօրինակը Քրիստոսի, դառնայ կատարեալ նախատիպը կամ նախօրինակը Քրիստոսի, դառնայ կատարեալ նախատիպը կամ նախօրինակը Քրիստոսի, 
որովհետեւ Քրիսորովհետեւ Քրիսորովհետեւ Քրիսորովհետեւ Քրիստոսի ալ քահանայութիւնը անվախճան է, տոսի ալ քահանայութիւնը անվախճան է, տոսի ալ քահանայութիւնը անվախճան է, տոսի ալ քահանայութիւնը անվախճան է, 
համաձայն Պօղոսի խօսքին. համաձայն Պօղոսի խօսքին. համաձայն Պօղոսի խօսքին. համաձայն Պօղոսի խօսքին. ««««Որովհետեւ Յիսուս յաւիտեան Որովհետեւ Յիսուս յաւիտեան Որովհետեւ Յիսուս յաւիտեան Որովհետեւ Յիսուս յաւիտեան 
կկկկ’’’’ապրի, իր քահանայութիւնն ալ անվախճան էապրի, իր քահանայութիւնն ալ անվախճան էապրի, իր քահանայութիւնն ալ անվախճան էապրի, իր քահանայութիւնն ալ անվախճան է»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս Եբրայեցիս Եբրայեցիս Եբրայեցիս 
7.24): 7.24): 7.24): 7.24): Իսկ ուրիշ տեղ մը կԻսկ ուրիշ տեղ մը կԻսկ ուրիշ տեղ մը կԻսկ ուրիշ տեղ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուն յաւիտեան քահանայ ես, Դուն յաւիտեան քահանայ ես, Դուն յաւիտեան քահանայ ես, Դուն յաւիտեան քահանայ ես, 
Մելքիսեդեկ քահանային պէսՄելքիսեդեկ քահանային պէսՄելքիսեդեկ քահանային պէսՄելքիսեդեկ քահանային պէս»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 5.6, 6.20: Սաղմոս Եբրայեցիս 5.6, 6.20: Սաղմոս Եբրայեցիս 5.6, 6.20: Սաղմոս Եբրայեցիս 5.6, 6.20: Սաղմոս 
110.4110.4110.4110.4):):):):    

բբբբ) ) ) ) Երկրորդ պատճառը թէ ինչոԵրկրորդ պատճառը թէ ինչոԵրկրորդ պատճառը թէ ինչոԵրկրորդ պատճառը թէ ինչո´́́́ւ Ղեւտացի քահանայ մը ւ Ղեւտացի քահանայ մը ւ Ղեւտացի քահանայ մը ւ Ղեւտացի քահանայ մը 
չէր կրնար Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը ըլլալ, այն չէր կրնար Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը ըլլալ, այն չէր կրնար Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը ըլլալ, այն չէր կրնար Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը ըլլալ, այն 
է, որ ոէ, որ ոէ, որ ոէ, որ ո´́́́չ մէկ Ղեւտացի եղաւ քահանայ եւ թագաւոր միաժաչ մէկ Ղեւտացի եղաւ քահանայ եւ թագաւոր միաժաչ մէկ Ղեւտացի եղաւ քահանայ եւ թագաւոր միաժաչ մէկ Ղեւտացի եղաւ քահանայ եւ թագաւոր միաժա----
մանակ, ինչպէս էր պարագան Մելքիսեդեկի: Մելքիսեդեկ թէմանակ, ինչպէս էր պարագան Մելքիսեդեկի: Մելքիսեդեկ թէմանակ, ինչպէս էր պարագան Մելքիսեդեկի: Մելքիսեդեկ թէմանակ, ինչպէս էր պարագան Մելքիսեդեկի: Մելքիսեդեկ թէ´ ´ ´ ´ 
թագաւոր էր եւ թէթագաւոր էր եւ թէթագաւոր էր եւ թէթագաւոր էր եւ թէ´ ´ ´ ´ քահանայ, համաձայն Սուրբ Գիրքիքահանայ, համաձայն Սուրբ Գիրքիքահանայ, համաձայն Սուրբ Գիրքիքահանայ, համաձայն Սուրբ Գիրքի    խօսքին. խօսքին. խօսքին. խօսքին. 
««««Եւ Սաղէմի թագաւորը՝ Մելքիսեդեկ՝ հաց ու գինի հանեց ու Եւ Սաղէմի թագաւորը՝ Մելքիսեդեկ՝ հաց ու գինի հանեց ու Եւ Սաղէմի թագաւորը՝ Մելքիսեդեկ՝ հաց ու գինի հանեց ու Եւ Սաղէմի թագաւորը՝ Մելքիսեդեկ՝ հաց ու գինի հանեց ու 
անիկա Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան էր: Եւ օրհնեց անիկա Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան էր: Եւ օրհնեց անիկա Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան էր: Եւ օրհնեց անիկա Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան էր: Եւ օրհնեց 
ԱբրահամըԱբրահամըԱբրահամըԱբրահամը»»»» ( ( ( (Ծննդոց 14.18): Քրիստոս ոԾննդոց 14.18): Քրիստոս ոԾննդոց 14.18): Քրիստոս ոԾննդոց 14.18): Քրիստոս ո´́́́չ միայն Մելքիսեդեկ չ միայն Մելքիսեդեկ չ միայն Մելքիսեդեկ չ միայն Մելքիսեդեկ 
քահանային պէս յաւիտեան քահանայ է, այլ նաեւ Մելքիսեդեկ քահանային պէս յաւիտեան քահանայ է, այլ նաեւ Մելքիսեդեկ քահանային պէս յաւիտեան քահանայ է, այլ նաեւ Մելքիսեդեկ քահանային պէս յաւիտեան քահանայ է, այլ նաեւ Մելքիսեդեկ 
թագաւորին նման յաւիտեան թագաւոր է:թագաւորին նման յաւիտեան թագաւոր է:թագաւորին նման յաւիտեան թագաւոր է:թագաւորին նման յաւիտեան թագաւոր է:    

ԱնդԱնդԱնդԱնդրադառնանք տուեալ մէջբերումին վերջին երեք րադառնանք տուեալ մէջբերումին վերջին երեք րադառնանք տուեալ մէջբերումին վերջին երեք րադառնանք տուեալ մէջբերումին վերջին երեք 
բառերուն. բառերուն. բառերուն. բառերուն. ««««Եւ օրհնեց ԱբրահամըԵւ օրհնեց ԱբրահամըԵւ օրհնեց ԱբրահամըԵւ օրհնեց Աբրահամը»:»:»:»:    Ի՞նչ բան ցոյց կու տայ Ի՞նչ բան ցոյց կու տայ Ի՞նչ բան ցոյց կու տայ Ի՞նչ բան ցոյց կու տայ 
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օրհնելու արարողութիւնը: Օրհնելու արարողութիւնը ցոյց կու օրհնելու արարողութիւնը: Օրհնելու արարողութիւնը ցոյց կու օրհնելու արարողութիւնը: Օրհնելու արարողութիւնը ցոյց կու օրհնելու արարողութիւնը: Օրհնելու արարողութիւնը ցոյց կու 
տայ քահանայական պաշտօնը: Քրիստոս օրհնեց հացն ու տայ քահանայական պաշտօնը: Քրիստոս օրհնեց հացն ու տայ քահանայական պաշտօնը: Քրիստոս օրհնեց հացն ու տայ քահանայական պաշտօնը: Քրիստոս օրհնեց հացն ու 
գինին որ իբրեւ իր մարմինն ու արիւնը պիտի տար իր գինին որ իբրեւ իր մարմինն ու արիւնը պիտի տար իր գինին որ իբրեւ իր մարմինն ու արիւնը պիտի տար իր գինին որ իբրեւ իր մարմինն ու արիւնը պիտի տար իր 
աշակերտնեաշակերտնեաշակերտնեաշակերտներուն (Մատթէոս 26.26): Քրիստոս հացն ու գինին րուն (Մատթէոս 26.26): Քրիստոս հացն ու գինին րուն (Մատթէոս 26.26): Քրիստոս հացն ու գինին րուն (Մատթէոս 26.26): Քրիստոս հացն ու գինին 
օրհնելով, խորքին մէջ իր քահանայապետական պաշտօնին օրհնելով, խորքին մէջ իր քահանայապետական պաշտօնին օրհնելով, խորքին մէջ իր քահանայապետական պաշտօնին օրհնելով, խորքին մէջ իր քահանայապետական պաշտօնին 
մասին վկայութիւն մըն էր որ կու տար:մասին վկայութիւն մըն էր որ կու տար:մասին վկայութիւն մըն էր որ կու տար:մասին վկայութիւն մըն էր որ կու տար:    

Քրիստոս միայն հացն ու գինին չէ որ օրհնեց, այլ նաեւ օրհՔրիստոս միայն հացն ու գինին չէ որ օրհնեց, այլ նաեւ օրհՔրիստոս միայն հացն ու գինին չէ որ օրհնեց, այլ նաեւ օրհՔրիստոս միայն հացն ու գինին չէ որ օրհնեց, այլ նաեւ օրհ----
նեց իր աշակերտները. նեց իր աշակերտները. նեց իր աշակերտները. նեց իր աշակերտները. ««««Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ Բեթանիա Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ Բեթանիա Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ Բեթանիա Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ Բեթանիա 
եւ ձեռքերը վեր բարձեւ ձեռքերը վեր բարձեւ ձեռքերը վեր բարձեւ ձեռքերը վեր բարձրացնելով՝ օրհնեց զանոնքրացնելով՝ օրհնեց զանոնքրացնելով՝ օրհնեց զանոնքրացնելով՝ օրհնեց զանոնք»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
24.50): 24.50): 24.50): 24.50): Չմոռնանք որ Մելքիսեդեկ եւս օրհնեց Աբրահամը: Պօղոս Չմոռնանք որ Մելքիսեդեկ եւս օրհնեց Աբրահամը: Պօղոս Չմոռնանք որ Մելքիսեդեկ եւս օրհնեց Աբրահամը: Պօղոս Չմոռնանք որ Մելքիսեդեկ եւս օրհնեց Աբրահամը: Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդէն չըլլալով Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդէն չըլլալով Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդէն չըլլալով Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդէն չըլլալով 
հանդերձ՝ տասանորդ առաւ եւ օրհնեց Աբրահամը, որ հանդերձ՝ տասանորդ առաւ եւ օրհնեց Աբրահամը, որ հանդերձ՝ տասանորդ առաւ եւ օրհնեց Աբրահամը, որ հանդերձ՝ տասանորդ առաւ եւ օրհնեց Աբրահամը, որ 
Աստուծմէ խոստումները ստացած էր: Եւ կասկած չկայ որ Աստուծմէ խոստումները ստացած էր: Եւ կասկած չկայ որ Աստուծմէ խոստումները ստացած էր: Եւ կասկած չկայ որ Աստուծմէ խոստումները ստացած էր: Եւ կասկած չկայ որ 
օրհնողը շատ աւելիօրհնողը շատ աւելիօրհնողը շատ աւելիօրհնողը շատ աւելի    բարձր է քան օրհնուողըբարձր է քան օրհնուողըբարձր է քան օրհնուողըբարձր է քան օրհնուողը»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 7.7):Եբրայեցիս 7.7):Եբրայեցիս 7.7):Եբրայեցիս 7.7):    

Ինչպէս Մելքիսեդեկ նախատիպն էր Քրիստոսի, այնպէս ալ Ինչպէս Մելքիսեդեկ նախատիպն էր Քրիստոսի, այնպէս ալ Ինչպէս Մելքիսեդեկ նախատիպն էր Քրիստոսի, այնպէս ալ Ինչպէս Մելքիսեդեկ նախատիպն էր Քրիստոսի, այնպէս ալ 
Աբրահամ նախատիպն էր իւրաքանչիւր հաւատացեալի: Եւ Աբրահամ նախատիպն էր իւրաքանչիւր հաւատացեալի: Եւ Աբրահամ նախատիպն էր իւրաքանչիւր հաւատացեալի: Եւ Աբրահամ նախատիպն էր իւրաքանչիւր հաւատացեալի: Եւ 
ինչպէս Աբրահամ օրհնուեցաւ Մելքիսեդեկի կողմէ, այնպէս ալ ինչպէս Աբրահամ օրհնուեցաւ Մելքիսեդեկի կողմէ, այնպէս ալ ինչպէս Աբրահամ օրհնուեցաւ Մելքիսեդեկի կողմէ, այնպէս ալ ինչպէս Աբրահամ օրհնուեցաւ Մելքիսեդեկի կողմէ, այնպէս ալ 
քրիստոնեայ հաւատացեալը կքրիստոնեայ հաւատացեալը կքրիստոնեայ հաւատացեալը կքրիստոնեայ հաւատացեալը կ’’’’օրհնուի Քրիստոսի կողմէ: Այն օրհնուի Քրիստոսի կողմէ: Այն օրհնուի Քրիստոսի կողմէ: Այն օրհնուի Քրիստոսի կողմէ: Այն 
օրհնութիւօրհնութիւօրհնութիւօրհնութիւնը որ Մելքիսեդեկ տուաւ Աբրահամին, նախապատնը որ Մելքիսեդեկ տուաւ Աբրահամին, նախապատնը որ Մելքիսեդեկ տուաւ Աբրահամին, նախապատնը որ Մելքիսեդեկ տուաւ Աբրահամին, նախապատ----
կերացումն էր այն ճշմարիտ օրհնութեան որ Քրիստոս իկերացումն էր այն ճշմարիտ օրհնութեան որ Քրիստոս իկերացումն էր այն ճշմարիտ օրհնութեան որ Քրիստոս իկերացումն էր այն ճշմարիտ օրհնութեան որ Քրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
պիտի տար բոլոր հաւատացողներուն:պիտի տար բոլոր հաւատացողներուն:պիտի տար բոլոր հաւատացողներուն:պիտի տար բոլոր հաւատացողներուն:    

Կէտ մը եւս որուն կԿէտ մը եւս որուն կԿէտ մը եւս որուն կԿէտ մը եւս որուն կ’’’’արժէ անդրադառնալ: Ե՞րբ է որ Մելարժէ անդրադառնալ: Ե՞րբ է որ Մելարժէ անդրադառնալ: Ե՞րբ է որ Մելարժէ անդրադառնալ: Ե՞րբ է որ Մել----
քիսեդեկ օրհնեց Աբրահամը: Չորս թագաւորներ յարձակած էին քիսեդեկ օրհնեց Աբրահամը: Չորս թագաւորներ յարձակած էին քիսեդեկ օրհնեց Աբրահամը: Չորս թագաւորներ յարձակած էին քիսեդեկ օրհնեց Աբրահամը: Չորս թագաւորներ յարձակած էին 
Սոդոմի եւ Գոմորի վրայ եւ Սոդոմի եւ Գոմորի վրայ եւ Սոդոմի եւ Գոմորի վրայ եւ Սոդոմի եւ Գոմորի վրայ եւ գերի տարած էին Աբրահամի եղբօգերի տարած էին Աբրահամի եղբօգերի տարած էին Աբրահամի եղբօգերի տարած էին Աբրահամի եղբօ----
րորդին՝ Ղովտը: Աբրահամ իր մարդոց հետ միասին յարձակերորդին՝ Ղովտը: Աբրահամ իր մարդոց հետ միասին յարձակերորդին՝ Ղովտը: Աբրահամ իր մարդոց հետ միասին յարձակերորդին՝ Ղովտը: Աբրահամ իր մարդոց հետ միասին յարձակե----
ցաւ անոնց վրայ եւ ազատեց Ղովտը: Երբ պատերազմէն յաղցաւ անոնց վրայ եւ ազատեց Ղովտը: Երբ պատերազմէն յաղցաւ անոնց վրայ եւ ազատեց Ղովտը: Երբ պատերազմէն յաղցաւ անոնց վրայ եւ ազատեց Ղովտը: Երբ պատերազմէն յաղ----
թական կը վերադառնար, դիմաւորուեցաւ Մելքիսեդեկ քահաթական կը վերադառնար, դիմաւորուեցաւ Մելքիսեդեկ քահաթական կը վերադառնար, դիմաւորուեցաւ Մելքիսեդեկ քահաթական կը վերադառնար, դիմաւորուեցաւ Մելքիսեդեկ քահա----
նային կողմէ եւ օրհնուեցաւ անկէ: Այսօր ալ, բոլոր անոնք որոնք նային կողմէ եւ օրհնուեցաւ անկէ: Այսօր ալ, բոլոր անոնք որոնք նային կողմէ եւ օրհնուեցաւ անկէ: Այսօր ալ, բոլոր անոնք որոնք նային կողմէ եւ օրհնուեցաւ անկէ: Այսօր ալ, բոլոր անոնք որոնք 
յաղթական կը վյաղթական կը վյաղթական կը վյաղթական կը վերադառնան մեղքի պատերազմէն, ճշմարիտ երադառնան մեղքի պատերազմէն, ճշմարիտ երադառնան մեղքի պատերազմէն, ճշմարիտ երադառնան մեղքի պատերազմէն, ճշմարիտ 
Մելքիսեդեկը՝ Քրիստոս, զիրենք կը դիմաւորէ հացով եւ գինիով, Մելքիսեդեկը՝ Քրիստոս, զիրենք կը դիմաւորէ հացով եւ գինիով, Մելքիսեդեկը՝ Քրիստոս, զիրենք կը դիմաւորէ հացով եւ գինիով, Մելքիսեդեկը՝ Քրիստոս, զիրենք կը դիմաւորէ հացով եւ գինիով, 
այսինքն՝ իր մարմինով ու արիւնով, եւ կայսինքն՝ իր մարմինով ու արիւնով, եւ կայսինքն՝ իր մարմինով ու արիւնով, եւ կայսինքն՝ իր մարմինով ու արիւնով, եւ կ’’’’օրհնէ զանոնք:օրհնէ զանոնք:օրհնէ զանոնք:օրհնէ զանոնք:    

««««Մելքիսեդեկ հաց եւ գինի հանեցՄելքիսեդեկ հաց եւ գինի հանեցՄելքիսեդեկ հաց եւ գինի հանեցՄելքիսեդեկ հաց եւ գինի հանեց»»»» ( ( ( (Ծննդոց 14.18): ԱնցեաԾննդոց 14.18): ԱնցեաԾննդոց 14.18): ԱնցեաԾննդոց 14.18): Անցեա----
լին սովորութիւն կար որ պատերազմէ յաղթական վերադարձող լին սովորութիւն կար որ պատերազմէ յաղթական վերադարձող լին սովորութիւն կար որ պատերազմէ յաղթական վերադարձող լին սովորութիւն կար որ պատերազմէ յաղթական վերադարձող 
թագաթագաթագաթագաւորներ հաց եւ գինի փոխանակէին իրարու հետ: Ինչո՞ւ: ւորներ հաց եւ գինի փոխանակէին իրարու հետ: Ինչո՞ւ: ւորներ հաց եւ գինի փոխանակէին իրարու հետ: Ինչո՞ւ: ւորներ հաց եւ գինի փոխանակէին իրարու հետ: Ինչո՞ւ: 
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Իրարու հաց եւ գինի տալը պատկերացումն էր կամ խորհրԻրարու հաց եւ գինի տալը պատկերացումն էր կամ խորհրԻրարու հաց եւ գինի տալը պատկերացումն էր կամ խորհրԻրարու հաց եւ գինի տալը պատկերացումն էր կամ խորհրդադադադա----
նիշն էր այն բարեկամութեան որ անոնք իրարու հետ կը կնքէին: նիշն էր այն բարեկամութեան որ անոնք իրարու հետ կը կնքէին: նիշն էր այն բարեկամութեան որ անոնք իրարու հետ կը կնքէին: նիշն էր այն բարեկամութեան որ անոնք իրարու հետ կը կնքէին: 
Խորքին մէջ, կնքուածը ուխտ մըն էր: Ուխտ մը, ըստ որուն Խորքին մէջ, կնքուածը ուխտ մըն էր: Ուխտ մը, ըստ որուն Խորքին մէջ, կնքուածը ուխտ մըն էր: Ուխտ մը, ըստ որուն Խորքին մէջ, կնքուածը ուխտ մըն էր: Ուխտ մը, ըստ որուն 
անոնք պէտք էր միասնաբար դիմագրաւէին բոլոր պանոնք պէտք էր միասնաբար դիմագրաւէին բոլոր պանոնք պէտք էր միասնաբար դիմագրաւէին բոլոր պանոնք պէտք էր միասնաբար դիմագրաւէին բոլոր պատերազմատերազմատերազմատերազմ----
ները: Նման ուխտ մըն է որ կը կնքուի մեր եւ Քրիստոսի միջեւ ները: Նման ուխտ մըն է որ կը կնքուի մեր եւ Քրիստոսի միջեւ ները: Նման ուխտ մըն է որ կը կնքուի մեր եւ Քրիստոսի միջեւ ները: Նման ուխտ մըն է որ կը կնքուի մեր եւ Քրիստոսի միջեւ 
երբ յաղթական կը մերձենանք անոր սուրբ մարմինին եւ երբ յաղթական կը մերձենանք անոր սուրբ մարմինին եւ երբ յաղթական կը մերձենանք անոր սուրբ մարմինին եւ երբ յաղթական կը մերձենանք անոր սուրբ մարմինին եւ 
արիւնին:արիւնին:արիւնին:արիւնին:    

    
2222) () () () (Զատկական գառնուկը եւ Քրիստոս)Զատկական գառնուկը եւ Քրիստոս)Զատկական գառնուկը եւ Քրիստոս)Զատկական գառնուկը եւ Քրիստոս)    
Քրիստոսի պատարագումին կատարեալ նախապատկեՔրիստոսի պատարագումին կատարեալ նախապատկեՔրիստոսի պատարագումին կատարեալ նախապատկեՔրիստոսի պատարագումին կատարեալ նախապատկերարարարա----

ցումն էր Հին Կտակարանին մէջ յիշուած զատկական գառնուցումն էր Հին Կտակարանին մէջ յիշուած զատկական գառնուցումն էր Հին Կտակարանին մէջ յիշուած զատկական գառնուցումն էր Հին Կտակարանին մէջ յիշուած զատկական գառնու----
կիկիկիկին զենումը: Երբ Աստուած որոշեց ազատագրել Եբրայեցիները ն զենումը: Երբ Աստուած որոշեց ազատագրել Եբրայեցիները ն զենումը: Երբ Աստուած որոշեց ազատագրել Եբրայեցիները ն զենումը: Երբ Աստուած որոշեց ազատագրել Եբրայեցիները 
Եգիպտացիներուն ձեռքէն, հրահանգեց որ իւրաքանչիւր Եգիպտացիներուն ձեռքէն, հրահանգեց որ իւրաքանչիւր Եգիպտացիներուն ձեռքէն, հրահանգեց որ իւրաքանչիւր Եգիպտացիներուն ձեռքէն, հրահանգեց որ իւրաքանչիւր 
Եբրայեցի ընտանիք գառնուկ մը առնէ (Ելից 12.3), զայն մորթէ եւ Եբրայեցի ընտանիք գառնուկ մը առնէ (Ելից 12.3), զայն մորթէ եւ Եբրայեցի ընտանիք գառնուկ մը առնէ (Ելից 12.3), զայն մորթէ եւ Եբրայեցի ընտանիք գառնուկ մը առնէ (Ելից 12.3), զայն մորթէ եւ 
անոր արիւնէն քսէ իր տունին դրանը սեմին եւ երկու կողմի անոր արիւնէն քսէ իր տունին դրանը սեմին եւ երկու կողմի անոր արիւնէն քսէ իր տունին դրանը սեմին եւ երկու կողմի անոր արիւնէն քսէ իր տունին դրանը սեմին եւ երկու կողմի 
դրանդիքներուն վրայ (Ելից 12.7), որպէսզի եդրանդիքներուն վրայ (Ելից 12.7), որպէսզի եդրանդիքներուն վրայ (Ելից 12.7), որպէսզի եդրանդիքներուն վրայ (Ելից 12.7), որպէսզի երբ սատակիչը րբ սատակիչը րբ սատակիչը րբ սատակիչը 
Եգիպտոսէն անցնէր զարնելու համար Եգիպտացիներուն Եգիպտոսէն անցնէր զարնելու համար Եգիպտացիներուն Եգիպտոսէն անցնէր զարնելու համար Եգիպտացիներուն Եգիպտոսէն անցնէր զարնելու համար Եգիպտացիներուն 
անդրանիկները, Աստուած թոյլ չտար անոր վնաս հասցնելու անդրանիկները, Աստուած թոյլ չտար անոր վնաս հասցնելու անդրանիկները, Աստուած թոյլ չտար անոր վնաս հասցնելու անդրանիկները, Աստուած թոյլ չտար անոր վնաս հասցնելու 
Եբրայեցիներու անդրանիկներուն (Ելից 12.13, 23):Եբրայեցիներու անդրանիկներուն (Ելից 12.13, 23):Եբրայեցիներու անդրանիկներուն (Ելից 12.13, 23):Եբրայեցիներու անդրանիկներուն (Ելից 12.13, 23):    

Դիւրին է կապն ու յարաբերութիւնը տեսնել Հին ԿտաԴիւրին է կապն ու յարաբերութիւնը տեսնել Հին ԿտաԴիւրին է կապն ու յարաբերութիւնը տեսնել Հին ԿտաԴիւրին է կապն ու յարաբերութիւնը տեսնել Հին Կտակակակակա----
րանի գառնուկին եւ Նոր Կտակարանի Գառնուկին: Նոր Կրանի գառնուկին եւ Նոր Կտակարանի Գառնուկին: Նոր Կրանի գառնուկին եւ Նոր Կտակարանի Գառնուկին: Նոր Կրանի գառնուկին եւ Նոր Կտակարանի Գառնուկին: Նոր Կտատատատա----
կարանի Գառնուկը նոյնինքն Քրիստոս է: Յովհաննէս Մկրտիչ կարանի Գառնուկը նոյնինքն Քրիստոս է: Յովհաննէս Մկրտիչ կարանի Գառնուկը նոյնինքն Քրիստոս է: Յովհաննէս Մկրտիչ կարանի Գառնուկը նոյնինքն Քրիստոս է: Յովհաննէս Մկրտիչ 
երբ զայն Յորդանան գետին եզերքը տեսաւ, ըսաւ. երբ զայն Յորդանան գետին եզերքը տեսաւ, ըսաւ. երբ զայն Յորդանան գետին եզերքը տեսաւ, ըսաւ. երբ զայն Յորդանան գետին եզերքը տեսաւ, ըսաւ. ««««Ահաւասիկ Ահաւասիկ Ահաւասիկ Ահաւասիկ 
Աստուծոյ գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէԱստուծոյ գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէԱստուծոյ գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէԱստուծոյ գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»»»»    
((((Յովհաննէս 1.29): Իսկ Պետրոս առաքեալ կՅովհաննէս 1.29): Իսկ Պետրոս առաքեալ կՅովհաննէս 1.29): Իսկ Պետրոս առաքեալ կՅովհաննէս 1.29): Իսկ Պետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կորստական Կորստական Կորստական Կորստական 
արծաթով կամ ոսկիով չէր որ փրկուեցաք ձեր հայրարծաթով կամ ոսկիով չէր որ փրկուեցաք ձեր հայրարծաթով կամ ոսկիով չէր որ փրկուեցաք ձեր հայրարծաթով կամ ոսկիով չէր որ փրկուեցաք ձեր հայրերէն երէն երէն երէն 
ժառանգած ձեր ունայն կենցաղէն, այլ՝ անբիծ եւ անարատ ժառանգած ձեր ունայն կենցաղէն, այլ՝ անբիծ եւ անարատ ժառանգած ձեր ունայն կենցաղէն, այլ՝ անբիծ եւ անարատ ժառանգած ձեր ունայն կենցաղէն, այլ՝ անբիծ եւ անարատ 
Գառնուկին՝ Քրիստոսի թանկագին արիւնովըԳառնուկին՝ Քրիստոսի թանկագին արիւնովըԳառնուկին՝ Քրիստոսի թանկագին արիւնովըԳառնուկին՝ Քրիստոսի թանկագին արիւնովը»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 1.18):Ա.Պետրոս 1.18):Ա.Պետրոս 1.18):Ա.Պետրոս 1.18):    

Քիչ մը վերեւ, Հին ԿտակարանիՔիչ մը վերեւ, Հին ԿտակարանիՔիչ մը վերեւ, Հին ԿտակարանիՔիչ մը վերեւ, Հին Կտակարանինննն    գառնուկը կոչեցինք գառնուկը կոչեցինք գառնուկը կոչեցինք գառնուկը կոչեցինք 
««««զատկական գառնուկզատկական գառնուկզատկական գառնուկզատկական գառնուկ»: »: »: »: Ի՞նչ կը նշանակէ Ի՞նչ կը նշանակէ Ի՞նչ կը նշանակէ Ի՞նչ կը նշանակէ ««««ԶատիկԶատիկԶատիկԶատիկ» » » » եւ ուրկէ՞ եւ ուրկէ՞ եւ ուրկէ՞ եւ ուրկէ՞ 
եկած է այս բառը: Գտնելու համար այս բառին ետեկած է այս բառը: Գտնելու համար այս բառին ետեկած է այս բառը: Գտնելու համար այս բառին ետեկած է այս բառը: Գտնելու համար այս բառին ետին կանգնող ին կանգնող ին կանգնող ին կանգնող 
ճշգրիտ իմաստն ու նշանակութիւնը, մեր հայեացքը պէտք է ճշգրիտ իմաստն ու նշանակութիւնը, մեր հայեացքը պէտք է ճշգրիտ իմաստն ու նշանակութիւնը, մեր հայեացքը պէտք է ճշգրիտ իմաստն ու նշանակութիւնը, մեր հայեացքը պէտք է 
կեդրոնացնենք հետեւեալ համարին վրայ. կեդրոնացնենք հետեւեալ համարին վրայ. կեդրոնացնենք հետեւեալ համարին վրայ. կեդրոնացնենք հետեւեալ համարին վրայ. ««««Տէրը այն դրանը Տէրը այն դրանը Տէրը այն դրանը Տէրը այն դրանը 
վրայէն պիտի ԱՆՑՆԻ եւ պիտի չթողու սատակիչը՝ որ ձեր վրայէն պիտի ԱՆՑՆԻ եւ պիտի չթողու սատակիչը՝ որ ձեր վրայէն պիտի ԱՆՑՆԻ եւ պիտի չթողու սատակիչը՝ որ ձեր վրայէն պիտի ԱՆՑՆԻ եւ պիտի չթողու սատակիչը՝ որ ձեր 



 226 

տուները մտնէ ձեզ զարնելու համարտուները մտնէ ձեզ զարնելու համարտուները մտնէ ձեզ զարնելու համարտուները մտնէ ձեզ զարնելու համար»»»» ( ( ( (Ելից 12.23): Ելից 12.23): Ելից 12.23): Ելից 12.23): ««««ԱնցնիլԱնցնիլԱնցնիլԱնցնիլ» » » » 
բառը Եբրայերէն լեզուին մէջ Փեսախ բաբառը Եբրայերէն լեզուին մէջ Փեսախ բաբառը Եբրայերէն լեզուին մէջ Փեսախ բաբառը Եբրայերէն լեզուին մէջ Փեսախ բառն է, որուն ռն է, որուն ռն է, որուն ռն է, որուն 
Գրաբարեան ձեւը Պասեք է: Նոր Կտակարանին մէջ յաճախ Գրաբարեան ձեւը Պասեք է: Նոր Կտակարանին մէջ յաճախ Գրաբարեան ձեւը Պասեք է: Նոր Կտակարանին մէջ յաճախ Գրաբարեան ձեւը Պասեք է: Նոր Կտակարանին մէջ յաճախ 
Զատիկը կոչուած է Պասեք: Հետեւաբար, Զատիկ բառը Զատիկը կոչուած է Պասեք: Հետեւաբար, Զատիկ բառը Զատիկը կոչուած է Պասեք: Հետեւաբար, Զատիկ բառը Զատիկը կոչուած է Պասեք: Հետեւաբար, Զատիկ բառը 
ԱՆՑԸՆԵԼՈՒ գործողութիւնը խորհրդանշող բառ մըն է:ԱՆՑԸՆԵԼՈՒ գործողութիւնը խորհրդանշող բառ մըն է:ԱՆՑԸՆԵԼՈՒ գործողութիւնը խորհրդանշող բառ մըն է:ԱՆՑԸՆԵԼՈՒ գործողութիւնը խորհրդանշող բառ մըն է:    

Եբրայերէն ՓեսախԵբրայերէն ՓեսախԵբրայերէն ՓեսախԵբրայերէն Փեսախ----անցնիլ բառը գործածուած է, խորհրդաանցնիլ բառը գործածուած է, խորհրդաանցնիլ բառը գործածուած է, խորհրդաանցնիլ բառը գործածուած է, խորհրդա----
ննննըըըըշելու համար Աստուծոյ անցնիլը կամ Աստուծոյ զայրոյթիշելու համար Աստուծոյ անցնիլը կամ Աստուծոյ զայրոյթիշելու համար Աստուծոյ անցնիլը կամ Աստուծոյ զայրոյթիշելու համար Աստուծոյ անցնիլը կամ Աստուծոյ զայրոյթին եւ ն եւ ն եւ ն եւ 
հարուածին անցնիլը Եբրայեցիներու տուներուն վրայէն՝ առանց հարուածին անցնիլը Եբրայեցիներու տուներուն վրայէն՝ առանց հարուածին անցնիլը Եբրայեցիներու տուներուն վրայէն՝ առանց հարուածին անցնիլը Եբրայեցիներու տուներուն վրայէն՝ առանց 
ոեւէ վնաս հասցնելու անոնց: Աստուած հարկաւ պէտք չունէր ոեւէ վնաս հասցնելու անոնց: Աստուած հարկաւ պէտք չունէր ոեւէ վնաս հասցնելու անոնց: Աստուած հարկաւ պէտք չունէր ոեւէ վնաս հասցնելու անոնց: Աստուած հարկաւ պէտք չունէր 
այդ երեւելի նշանին (տան դրան սեմին եւ անոր երկու այդ երեւելի նշանին (տան դրան սեմին եւ անոր երկու այդ երեւելի նշանին (տան դրան սեմին եւ անոր երկու այդ երեւելի նշանին (տան դրան սեմին եւ անոր երկու 
դրանդիքներուն վրայ քսուած արիւնին), որպէսզի կարենար դրանդիքներուն վրայ քսուած արիւնին), որպէսզի կարենար դրանդիքներուն վրայ քսուած արիւնին), որպէսզի կարենար դրանդիքներուն վրայ քսուած արիւնին), որպէսզի կարենար 
գիտնալ թէ ո՞ր ընտանիքները Եբրայեցի ընտանգիտնալ թէ ո՞ր ընտանիքները Եբրայեցի ընտանգիտնալ թէ ո՞ր ընտանիքները Եբրայեցի ընտանգիտնալ թէ ո՞ր ընտանիքները Եբրայեցի ընտանիքներ էին:իքներ էին:իքներ էին:իքներ էին: 

Եւ սակայն, Աստուած անպայման ուզեց եւ պահանջեց որ Եւ սակայն, Աստուած անպայման ուզեց եւ պահանջեց որ Եւ սակայն, Աստուած անպայման ուզեց եւ պահանջեց որ Եւ սակայն, Աստուած անպայման ուզեց եւ պահանջեց որ 
գառնուկը մորթուէր եւ անոր արիւնը քսուէր տան դրան սեմին գառնուկը մորթուէր եւ անոր արիւնը քսուէր տան դրան սեմին գառնուկը մորթուէր եւ անոր արիւնը քսուէր տան դրան սեմին գառնուկը մորթուէր եւ անոր արիւնը քսուէր տան դրան սեմին 
եւ անոր երկու դրանդիքներուն վրայ, որովհետեւ ատիկա պիտի եւ անոր երկու դրանդիքներուն վրայ, որովհետեւ ատիկա պիտի եւ անոր երկու դրանդիքներուն վրայ, որովհետեւ ատիկա պիտի եւ անոր երկու դրանդիքներուն վրայ, որովհետեւ ատիկա պիտի 
դառնար խորհրդանիշը եւ նախապատկերացումը այն փրկուդառնար խորհրդանիշը եւ նախապատկերացումը այն փրկուդառնար խորհրդանիշը եւ նախապատկերացումը այն փրկուդառնար խորհրդանիշը եւ նախապատկերացումը այն փրկու----
թեան, որ Աստուծոյ Գառնուկին՝ Քրիստոսիթեան, որ Աստուծոյ Գառնուկին՝ Քրիստոսիթեան, որ Աստուծոյ Գառնուկին՝ Քրիստոսիթեան, որ Աստուծոյ Գառնուկին՝ Քրիստոսի    արիւնով պիտի արիւնով պիտի արիւնով պիտի արիւնով պիտի 
իրագործուէր: Առանց արիւնի չկաիրագործուէր: Առանց արիւնի չկաիրագործուէր: Առանց արիւնի չկաիրագործուէր: Առանց արիւնի չկա´́́́յ մեղքերու թողութիւն եւ յ մեղքերու թողութիւն եւ յ մեղքերու թողութիւն եւ յ մեղքերու թողութիւն եւ 
փրկութիւն (Եբրայեցիս 9.22: Եփեսացիս 1.7):փրկութիւն (Եբրայեցիս 9.22: Եփեսացիս 1.7):փրկութիւն (Եբրայեցիս 9.22: Եփեսացիս 1.7):փրկութիւն (Եբրայեցիս 9.22: Եփեսացիս 1.7):    

Ինչպէս որ Հին Կտակարանին մէջ Եբրայեցիները գառնուԻնչպէս որ Հին Կտակարանին մէջ Եբրայեցիները գառնուԻնչպէս որ Հին Կտակարանին մէջ Եբրայեցիները գառնուԻնչպէս որ Հին Կտակարանին մէջ Եբրայեցիները գառնու----
կին արիւնը իրենց տուներուն սեմին քսելով, իրենցմէ հեռոկին արիւնը իրենց տուներուն սեմին քսելով, իրենցմէ հեռոկին արիւնը իրենց տուներուն սեմին քսելով, իրենցմէ հեռոկին արիւնը իրենց տուներուն սեմին քսելով, իրենցմէ հեռո´́́́ւ ւ ւ ւ 
վանած եղան Աստուծոյ բարկութիւնն ու հարուավանած եղան Աստուծոյ բարկութիւնն ու հարուավանած եղան Աստուծոյ բարկութիւնն ու հարուավանած եղան Աստուծոյ բարկութիւնն ու հարուածը, այնպէս ալ ծը, այնպէս ալ ծը, այնպէս ալ ծը, այնպէս ալ 
երբ մենք կերբ մենք կերբ մենք կերբ մենք կ’’’’ապաւինինք Քրիստոսի արիւնին, Աստուած կը ապաւինինք Քրիստոսի արիւնին, Աստուած կը ապաւինինք Քրիստոսի արիւնին, Աստուած կը ապաւինինք Քրիստոսի արիւնին, Աստուած կը 
խնայէ եւ կը փրկէ մեզ: Պօղոս առաքեալ կխնայէ եւ կը փրկէ մեզ: Պօղոս առաքեալ կխնայէ եւ կը փրկէ մեզ: Պօղոս առաքեալ կխնայէ եւ կը փրկէ մեզ: Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հիմա որ իր Հիմա որ իր Հիմա որ իր Հիմա որ իր 
արիւնով արդարացած ենք՝ որքա՜ն աւելի վստահութեամբ արիւնով արդարացած ենք՝ որքա՜ն աւելի վստահութեամբ արիւնով արդարացած ենք՝ որքա՜ն աւելի վստահութեամբ արիւնով արդարացած ենք՝ որքա՜ն աւելի վստահութեամբ 
կրնանք ըսել՝ թէ Քրիստոսով պիտի փրկուինք Աստուծոյ կրնանք ըսել՝ թէ Քրիստոսով պիտի փրկուինք Աստուծոյ կրնանք ըսել՝ թէ Քրիստոսով պիտի փրկուինք Աստուծոյ կրնանք ըսել՝ թէ Քրիստոսով պիտի փրկուինք Աստուծոյ 
բարկութենէնբարկութենէնբարկութենէնբարկութենէն»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 5.9): ԱյոՀռոմայեցիս 5.9): ԱյոՀռոմայեցիս 5.9): ԱյոՀռոմայեցիս 5.9): Այո´, ´, ´, ´, ՔրՔրՔրՔրիստոսի արիւնէն զատ իստոսի արիւնէն զատ իստոսի արիւնէն զատ իստոսի արիւնէն զատ 
ուրիշ ոչինչ կրնայ ազատագրել մեզ գալիք բարկութենէն:ուրիշ ոչինչ կրնայ ազատագրել մեզ գալիք բարկութենէն:ուրիշ ոչինչ կրնայ ազատագրել մեզ գալիք բարկութենէն:ուրիշ ոչինչ կրնայ ազատագրել մեզ գալիք բարկութենէն:    

Հին Կտակարանի զատկական գառնուկը, հետեւաբար, Հին Կտակարանի զատկական գառնուկը, հետեւաբար, Հին Կտակարանի զատկական գառնուկը, հետեւաբար, Հին Կտակարանի զատկական գառնուկը, հետեւաբար, 
պիտի փոխարինուէր Քրիստոսպիտի փոխարինուէր Քրիստոսպիտի փոխարինուէր Քրիստոսպիտի փոխարինուէր Քրիստոս----գառնուկով: Առաքեալը կը գառնուկով: Առաքեալը կը գառնուկով: Առաքեալը կը գառնուկով: Առաքեալը կը 
վկայէ որ Քրիստոս իվկայէ որ Քրիստոս իվկայէ որ Քրիստոս իվկայէ որ Քրիստոս ի´́́́նքն է մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը նքն է մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը նքն է մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը նքն է մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը 
որ մորթուեցաւ մեզի համար (Ա.Կորնթացիս 5.որ մորթուեցաւ մեզի համար (Ա.Կորնթացիս 5.որ մորթուեցաւ մեզի համար (Ա.Կորնթացիս 5.որ մորթուեցաւ մեզի համար (Ա.Կորնթացիս 5.7): 7): 7): 7): Տակաւին Տակաւին Տակաւին Տակաւին 
նմանութիւնները բազմաթիւ են: Յիշենք ոմանք: Մովսէս նմանութիւնները բազմաթիւ են: Յիշենք ոմանք: Մովսէս նմանութիւնները բազմաթիւ են: Յիշենք ոմանք: Մովսէս նմանութիւնները բազմաթիւ են: Յիշենք ոմանք: Մովսէս 
զատկական գառնուկին համար կզատկական գառնուկին համար կզատկական գառնուկին համար կզատկական գառնուկին համար կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոր ոեւէ ոսկորը Անոր ոեւէ ոսկորը Անոր ոեւէ ոսկորը Անոր ոեւէ ոսկորը 
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պիտի չկոտրէքպիտի չկոտրէքպիտի չկոտրէքպիտի չկոտրէք»»»» ( ( ( (Ելից 12.46), Յիսուսի ալ ոեւէ ոսկորը Ելից 12.46), Յիսուսի ալ ոեւէ ոսկորը Ելից 12.46), Յիսուսի ալ ոեւէ ոսկորը Ելից 12.46), Յիսուսի ալ ոեւէ ոսկորը 
չկոտրուեցաւ (Յովհաննէս 19.33, 36): Մովսէս կը պատուիրէ որ չկոտրուեցաւ (Յովհաննէս 19.33, 36): Մովսէս կը պատուիրէ որ չկոտրուեցաւ (Յովհաննէս 19.33, 36): Մովսէս կը պատուիրէ որ չկոտրուեցաւ (Յովհաննէս 19.33, 36): Մովսէս կը պատուիրէ որ 
գառնուկը ըլլայ գառնուկը ըլլայ գառնուկը ըլլայ գառնուկը ըլլայ ««««անարատ, արու եւ մէկ տանարատ, արու եւ մէկ տանարատ, արու եւ մէկ տանարատ, արու եւ մէկ տարեկանարեկանարեկանարեկան»»»» ( ( ( (Ելից 12.5):Ելից 12.5):Ելից 12.5):Ելից 12.5):    

Ինչո՞ւ զատիկի գառնուկը պէտք էր ըլլար Ինչո՞ւ զատիկի գառնուկը պէտք էր ըլլար Ինչո՞ւ զատիկի գառնուկը պէտք էր ըլլար Ինչո՞ւ զատիկի գառնուկը պէտք էր ըլլար ««««անարատանարատանարատանարատ», », », », 
այսինքն՝ մաքուր: Պարզ այն պատճառով, որ ատիկա Աստուծոյ այսինքն՝ մաքուր: Պարզ այն պատճառով, որ ատիկա Աստուծոյ այսինքն՝ մաքուր: Պարզ այն պատճառով, որ ատիկա Աստուծոյ այսինքն՝ մաքուր: Պարզ այն պատճառով, որ ատիկա Աստուծոյ 
ընծայուած պիտի ըլլար: Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ բան պէտք է ընծայուած պիտի ըլլար: Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ բան պէտք է ընծայուած պիտի ըլլար: Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ բան պէտք է ընծայուած պիտի ըլլար: Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ բան պէտք է 
կատարեալ ըլլայ: Անշնորհք եւ խոտելի բան պէտք չէ տալ կատարեալ ըլլայ: Անշնորհք եւ խոտելի բան պէտք չէ տալ կատարեալ ըլլայ: Անշնորհք եւ խոտելի բան պէտք չէ տալ կատարեալ ըլլայ: Անշնորհք եւ խոտելի բան պէտք չէ տալ 
շնորհաբաշխ մեր Տիրոջ (Հմմտշնորհաբաշխ մեր Տիրոջ (Հմմտշնորհաբաշխ մեր Տիրոջ (Հմմտշնորհաբաշխ մեր Տիրոջ (Հմմտ    Մաղաքիա 1.7Մաղաքիա 1.7Մաղաքիա 1.7Մաղաքիա 1.7----8): 8): 8): 8): Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
նաեւ իբրեւ մեր Զատիկին իսկական Գառնուկընաեւ իբրեւ մեր Զատիկին իսկական Գառնուկընաեւ իբրեւ մեր Զատիկին իսկական Գառնուկընաեւ իբրեւ մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը,,,,    եղաեղաեղաեղա´́́́ւ եւ էւ եւ էւ եւ էւ եւ է´ ´ ´ ´ 
անարատ, այսինքն՝ սուրբ եւ արդար (Գործք 3.14), կատարեալ անարատ, այսինքն՝ սուրբ եւ արդար (Գործք 3.14), կատարեալ անարատ, այսինքն՝ սուրբ եւ արդար (Գործք 3.14), կատարեալ անարատ, այսինքն՝ սուրբ եւ արդար (Գործք 3.14), կատարեալ 
((((Եբրայեցիս 7.28), եւ անմեղ, համաձայն առաքեալի խօսքին. Եբրայեցիս 7.28), եւ անմեղ, համաձայն առաքեալի խօսքին. Եբրայեցիս 7.28), եւ անմեղ, համաձայն առաքեալի խօսքին. Եբրայեցիս 7.28), եւ անմեղ, համաձայն առաքեալի խօսքին. 
««««Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Քրիստոսը, Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Քրիստոսը, Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Քրիստոսը, Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Քրիստոսը, 
ան՝ որ բնաւ մեղան՝ որ բնաւ մեղան՝ որ բնաւ մեղան՝ որ բնաւ մեղք չէր գործածք չէր գործածք չէր գործածք չէր գործած»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 5.21): Ուրիշ տեԲ.Կորնթացիս 5.21): Ուրիշ տեԲ.Կորնթացիս 5.21): Ուրիշ տեԲ.Կորնթացիս 5.21): Ուրիշ տե----
ղեր նաեւ կը յիշուի Քրիստոսի բացարձակապէս մեղք գործած ղեր նաեւ կը յիշուի Քրիստոսի բացարձակապէս մեղք գործած ղեր նաեւ կը յիշուի Քրիստոսի բացարձակապէս մեղք գործած ղեր նաեւ կը յիշուի Քրիստոսի բացարձակապէս մեղք գործած 
չըլլալը (Յովհաննէս 8.46: Եբրայեցիս 4.15: Ա.Յովհաննէս 3.5):չըլլալը (Յովհաննէս 8.46: Եբրայեցիս 4.15: Ա.Յովհաննէս 3.5):չըլլալը (Յովհաննէս 8.46: Եբրայեցիս 4.15: Ա.Յովհաննէս 3.5):չըլլալը (Յովհաննէս 8.46: Եբրայեցիս 4.15: Ա.Յովհաննէս 3.5):    

Գալով Գալով Գալով Գալով ««««արուարուարուարու» » » » բացատրութեան. ոմանք կբացատրութեան. ոմանք կբացատրութեան. ոմանք կբացատրութեան. ոմանք կ’’’’ենթադրեն որ ենթադրեն որ ենթադրեն որ ենթադրեն որ 
գառնուկը պէտք էր արու ըլլար, որովհետեւ Աստուծոյ Գառգառնուկը պէտք էր արու ըլլար, որովհետեւ Աստուծոյ Գառգառնուկը պէտք էր արու ըլլար, որովհետեւ Աստուծոյ Գառգառնուկը պէտք էր արու ըլլար, որովհետեւ Աստուծոյ Գառ----
նոնոնոնուկը՝ Քրիստոս իւկը՝ Քրիստոս իւկը՝ Քրիստոս իւկը՝ Քրիստոս ի´́́́նք, արու պիտի ըլլար: Մենք ճիշդ չենք նք, արու պիտի ըլլար: Մենք ճիշդ չենք նք, արու պիտի ըլլար: Մենք ճիշդ չենք նք, արու պիտի ըլլար: Մենք ճիշդ չենք 
գտներ այս բացատրութիւնը: Կենդանիներու աշխարհին մէջ գտներ այս բացատրութիւնը: Կենդանիներու աշխարհին մէջ գտներ այս բացատրութիւնը: Կենդանիներու աշխարհին մէջ գտներ այս բացատրութիւնը: Կենդանիներու աշխարհին մէջ 
արուն նկատուած է ոյժի խորհրդանիշ: Այդ ոյժն ու զօրութիւնը արուն նկատուած է ոյժի խորհրդանիշ: Այդ ոյժն ու զօրութիւնը արուն նկատուած է ոյժի խորհրդանիշ: Այդ ոյժն ու զօրութիւնը արուն նկատուած է ոյժի խորհրդանիշ: Այդ ոյժն ու զօրութիւնը 
Քրիստոսի անձին մէջ կատարեալ իրականուՔրիստոսի անձին մէջ կատարեալ իրականուՔրիստոսի անձին մէջ կատարեալ իրականուՔրիստոսի անձին մէջ կատարեալ իրականութիւն են թիւն են թիւն են թիւն են 
((((Մատթէոս 24.30: Ղուկաս 5.17: Գործք 10.38: Բ.Պետրոս 1Մատթէոս 24.30: Ղուկաս 5.17: Գործք 10.38: Բ.Պետրոս 1Մատթէոս 24.30: Ղուկաս 5.17: Գործք 10.38: Բ.Պետրոս 1Մատթէոս 24.30: Ղուկաս 5.17: Գործք 10.38: Բ.Պետրոս 1.16):.16):.16):.16):    

Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««մէկ տարեկանմէկ տարեկանմէկ տարեկանմէկ տարեկան» » » » բացատրութեան վերաբերեալ, պարբացատրութեան վերաբերեալ, պարբացատրութեան վերաբերեալ, պարբացատրութեան վերաբերեալ, պար----
զապէս ըսենք, որ Հրեաներուն համար կենդանական աշխարզապէս ըսենք, որ Հրեաներուն համար կենդանական աշխարզապէս ըսենք, որ Հրեաներուն համար կենդանական աշխարզապէս ըսենք, որ Հրեաներուն համար կենդանական աշխար----
հին մէջ մէկ տարեկանը, իսկ մարդկային կեանքին մէջ երեսուն հին մէջ մէկ տարեկանը, իսկ մարդկային կեանքին մէջ երեսուն հին մէջ մէկ տարեկանը, իսկ մարդկային կեանքին մէջ երեսուն հին մէջ մէկ տարեկանը, իսկ մարդկային կեանքին մէջ երեսուն 
տարիքը կը խորհրդանշեն կատարելութիւն: Մէկ տարեկան տարիքը կը խորհրդանշեն կատարելութիւն: Մէկ տարեկան տարիքը կը խորհրդանշեն կատարելութիւն: Մէկ տարեկան տարիքը կը խորհրդանշեն կատարելութիւն: Մէկ տարեկան 
կենդանին պատրաստ պէտք էր ըլլար զոհուելու, իսկ երկենդանին պատրաստ պէտք էր ըլլար զոհուելու, իսկ երկենդանին պատրաստ պէտք էր ըլլար զոհուելու, իսկ երկենդանին պատրաստ պէտք էր ըլլար զոհուելու, իսկ երեսուն եսուն եսուն եսուն 
տարեկան մարդը, դարձեալ զոհողութեան կեանք մը պէտք էր տարեկան մարդը, դարձեալ զոհողութեան կեանք մը պէտք էր տարեկան մարդը, դարձեալ զոհողութեան կեանք մը պէտք էր տարեկան մարդը, դարձեալ զոհողութեան կեանք մը պէտք էր 
ապրէր՝ ազգային կեանքին մէջ պատասխանատուութիւն մը ապրէր՝ ազգային կեանքին մէջ պատասխանատուութիւն մը ապրէր՝ ազգային կեանքին մէջ պատասխանատուութիւն մը ապրէր՝ ազգային կեանքին մէջ պատասխանատուութիւն մը 
յանձն առնելով:յանձն առնելով:յանձն առնելով:յանձն առնելով: 

    
Յաւելեալ մանրամասնութիւն մըՅաւելեալ մանրամասնութիւն մըՅաւելեալ մանրամասնութիւն մըՅաւելեալ մանրամասնութիւն մը    
Զատկական գառնուկին վերաբերեալԶատկական գառնուկին վերաբերեալԶատկական գառնուկին վերաբերեալԶատկական գառնուկին վերաբերեալ    
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Քրիստոսի խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ ճիշդ աՔրիստոսի խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ ճիշդ աՔրիստոսի խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ ճիշդ աՔրիստոսի խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ ճիշդ ա´́́́յն յն յն յն 
պահուն՝ երբ Հրեաներ պատրաստուպահուն՝ երբ Հրեաներ պատրաստուպահուն՝ երբ Հրեաներ պատրաստուպահուն՝ երբ Հրեաներ պատրաստութիւն կը տեսնէին իրենց թիւն կը տեսնէին իրենց թիւն կը տեսնէին իրենց թիւն կը տեսնէին իրենց 
զատկական գառնուկները մորթելու (30 թուականի Ապրիլ 1զատկական գառնուկները մորթելու (30 թուականի Ապրիլ 1զատկական գառնուկները մորթելու (30 թուականի Ապրիլ 1զատկական գառնուկները մորթելու (30 թուականի Ապրիլ 1----ին): ին): ին): ին): 
Արդ, կարեւոր է գիտնալ թէ անոնք ե՞րբ կը մորթէին իրենց Արդ, կարեւոր է գիտնալ թէ անոնք ե՞րբ կը մորթէին իրենց Արդ, կարեւոր է գիտնալ թէ անոնք ե՞րբ կը մորթէին իրենց Արդ, կարեւոր է գիտնալ թէ անոնք ե՞րբ կը մորթէին իրենց 
զատկական գառնուկները: Անոնք կը սկսէին մորթել երեկոյեան զատկական գառնուկները: Անոնք կը սկսէին մորթել երեկոյեան զատկական գառնուկները: Անոնք կը սկսէին մորթել երեկոյեան զատկական գառնուկները: Անոնք կը սկսէին մորթել երեկոյեան 
ժամը 3ժամը 3ժամը 3ժամը 3----ին տաճարի շրջափակին մէջ: Գառնուկին զենումը ին տաճարի շրջափակին մէջ: Գառնուկին զենումը ին տաճարի շրջափակին մէջ: Գառնուկին զենումը ին տաճարի շրջափակին մէջ: Գառնուկին զենումը 
պէտք էր որ աւարտէր եպէտք էր որ աւարտէր եպէտք էր որ աւարտէր եպէտք էր որ աւարտէր երեկոյեան ժամը 6րեկոյեան ժամը 6րեկոյեան ժամը 6րեկոյեան ժամը 6----էն առաջ: Այս էն առաջ: Այս էն առաջ: Այս էն առաջ: Այս 
իմաստով, գառնուկին զենումը տեղի կիմաստով, գառնուկին զենումը տեղի կիմաստով, գառնուկին զենումը տեղի կիմաստով, գառնուկին զենումը տեղի կ’’’’ունենար երեկոյեան 3ունենար երեկոյեան 3ունենար երեկոյեան 3ունենար երեկոյեան 3----6666----
ի միջեւ:ի միջեւ:ի միջեւ:ի միջեւ:    

Խորքին մէջ, ասիկա աստուածային հրահանգ մըն էր որ Խորքին մէջ, ասիկա աստուածային հրահանգ մըն էր որ Խորքին մէջ, ասիկա աստուածային հրահանգ մըն էր որ Խորքին մէջ, ասիկա աստուածային հրահանգ մըն էր որ 
Հին Կտակարանէն կու գար. Հին Կտակարանէն կու գար. Հին Կտակարանէն կու գար. Հին Կտակարանէն կու գար. ««««Իսրայէլի ժողովին բոլոր Իսրայէլի ժողովին բոլոր Իսրայէլի ժողովին բոլոր Իսրայէլի ժողովին բոլոր 
ժողովուրդը մորթեն զանիկա երկու իրիկուններուն մէջտեղժողովուրդը մորթեն զանիկա երկու իրիկուններուն մէջտեղժողովուրդը մորթեն զանիկա երկու իրիկուններուն մէջտեղժողովուրդը մորթեն զանիկա երկու իրիկուններուն մէջտեղ»»»»    
((((Ելից 12.6): Ելից 12.6): Ելից 12.6): Ելից 12.6): Ի՞նչ կը նշանակէ Ի՞նչ կը նշանակէ Ի՞նչ կը նշանակէ Ի՞նչ կը նշանակէ ««««երկու իրիկուններուն մէջտեղերկու իրիկուններուն մէջտեղերկու իրիկուններուն մէջտեղերկու իրիկուններուն մէջտեղ»»»»    
բացատրութիւնը: Այստեղ բացատրութիւնը: Այստեղ բացատրութիւնը: Այստեղ բացատրութիւնը: Այստեղ ««««իրիկունիրիկունիրիկունիրիկուն» » » » բառը կը թագմանուի նաեւ բառը կը թագմանուի նաեւ բառը կը թագմանուի նաեւ բառը կը թագմանուի նաեւ 
««««երեկոյերեկոյերեկոյերեկոյ»: »: »: »: Եբրայեցիներուն համար երեկոն կը սկսէր կէսօրէ ետք Եբրայեցիներուն համար երեկոն կը սկսէր կէսօրէ ետք Եբրայեցիներուն համար երեկոն կը սկսէր կէսօրէ ետք Եբրայեցիներուն համար երեկոն կը սկսէր կէսօրէ ետք 
ժամը 3ժամը 3ժամը 3ժամը 3----ին եւ կին եւ կին եւ կին եւ կ’’’’աւարտէր ժամը 6աւարտէր ժամը 6աւարտէր ժամը 6աւարտէր ժամը 6----ին: Այս ժամանակամիջոցին ին: Այս ժամանակամիջոցին ին: Այս ժամանակամիջոցին ին: Այս ժամանակամիջոցին 
էր որ գառնուկներուն զենումը պէտք էր սկսէր եւէր որ գառնուկներուն զենումը պէտք էր սկսէր եւէր որ գառնուկներուն զենումը պէտք էր սկսէր եւէր որ գառնուկներուն զենումը պէտք էր սկսէր եւ    աւարտէր: աւարտէր: աւարտէր: աւարտէր: 
Կարեւոր է այս մանրամասնութիւնը մեր Կարեւոր է այս մանրամասնութիւնը մեր Կարեւոր է այս մանրամասնութիւնը մեր Կարեւոր է այս մանրամասնութիւնը մեր մմմմտքին մէջ ունենալ, տքին մէջ ունենալ, տքին մէջ ունենալ, տքին մէջ ունենալ, 
որովհետեւ մենք գիտենք որ Քրիստոս իբրեւ ամբողջ որովհետեւ մենք գիտենք որ Քրիստոս իբրեւ ամբողջ որովհետեւ մենք գիտենք որ Քրիստոս իբրեւ ամբողջ որովհետեւ մենք գիտենք որ Քրիստոս իբրեւ ամբողջ 
մարդկութեան զատիկին Գառնուկը՝ երեկոյեան մօտաւորապէս մարդկութեան զատիկին Գառնուկը՝ երեկոյեան մօտաւորապէս մարդկութեան զատիկին Գառնուկը՝ երեկոյեան մօտաւորապէս մարդկութեան զատիկին Գառնուկը՝ երեկոյեան մօտաւորապէս 
ժամը 3ժամը 3ժամը 3ժամը 3----ին իր հոգին պիտի աւանդէր եւ ժամը 6ին իր հոգին պիտի աւանդէր եւ ժամը 6ին իր հոգին պիտի աւանդէր եւ ժամը 6ին իր հոգին պիտի աւանդէր եւ ժամը 6----էն առաջ արդէն էն առաջ արդէն էն առաջ արդէն էն առաջ արդէն 
թաղուած պիտի ըլլար:թաղուած պիտի ըլլար:թաղուած պիտի ըլլար:թաղուած պիտի ըլլար:    

Այս խօսքը կը հաստաԱյս խօսքը կը հաստաԱյս խօսքը կը հաստաԱյս խօսքը կը հաստատուի աւետարանական վկայութիւնտուի աւետարանական վկայութիւնտուի աւետարանական վկայութիւնտուի աւետարանական վկայութիւն----
ներով նաեւ: Երբ կը կարդանք հին թարգմանութիւնը, մեզի ներով նաեւ: Երբ կը կարդանք հին թարգմանութիւնը, մեզի ներով նաեւ: Երբ կը կարդանք հին թարգմանութիւնը, մեզի ներով նաեւ: Երբ կը կարդանք հին թարգմանութիւնը, մեզի 
կկկկ’’’’ըսուի որ Յիսուս ժամը 9ըսուի որ Յիսուս ժամը 9ըսուի որ Յիսուս ժամը 9ըսուի որ Յիսուս ժամը 9----ին իր հոգին աւանդեց (Մատթէոս ին իր հոգին աւանդեց (Մատթէոս ին իր հոգին աւանդեց (Մատթէոս ին իր հոգին աւանդեց (Մատթէոս 
27.45.50: 27.45.50: 27.45.50: 27.45.50: Մարկոս 15.34Մարկոս 15.34Մարկոս 15.34Մարկոս 15.34----37: 37: 37: 37: Ղուկաս 23.44Ղուկաս 23.44Ղուկաս 23.44Ղուկաս 23.44----46, 46, 46, 46, Յհ): Հրեաներուն Յհ): Հրեաներուն Յհ): Հրեաներուն Յհ): Հրեաներուն 
ժամը հաշուելու կերպը տարբեր է մերինէն: Անոնց ժամը 9ժամը հաշուելու կերպը տարբեր է մերինէն: Անոնց ժամը 9ժամը հաշուելու կերպը տարբեր է մերինէն: Անոնց ժամը 9ժամը հաշուելու կերպը տարբեր է մերինէն: Անոնց ժամը 9----ըն ըն ըն ըն 
մեր ժամեր ժամեր ժամեր ժամով կմով կմով կմով կ ’’’’ըլլայ յետմիջօրէի ժամը 3ըլլայ յետմիջօրէի ժամը 3ըլլայ յետմիջօրէի ժամը 3ըլլայ յետմիջօրէի ժամը 3----ը: Նոր թարգմանութիւնը ը: Նոր թարգմանութիւնը ը: Նոր թարգմանութիւնը ը: Նոր թարգմանութիւնը 
արդէն 9արդէն 9արդէն 9արդէն 9----ի փոխարէն արձանագրած է ժամը 3ի փոխարէն արձանագրած է ժամը 3ի փոխարէն արձանագրած է ժամը 3ի փոխարէն արձանագրած է ժամը 3----ը: Պարզ է ը: Պարզ է ը: Պարզ է ը: Պարզ է 
հետեւաբար, որ Յիսուս իր հոգին աւանդեց շուրջ ժամը 3հետեւաբար, որ Յիսուս իր հոգին աւանդեց շուրջ ժամը 3հետեւաբար, որ Յիսուս իր հոգին աւանդեց շուրջ ժամը 3հետեւաբար, որ Յիսուս իր հոգին աւանդեց շուրջ ժամը 3----ին ին ին ին 
((((այն միջոցին երբ Հրեաներ իրենց գառնուկները կը մորթէին), եւ այն միջոցին երբ Հրեաներ իրենց գառնուկները կը մորթէին), եւ այն միջոցին երբ Հրեաներ իրենց գառնուկները կը մորթէին), եւ այն միջոցին երբ Հրեաներ իրենց գառնուկները կը մորթէին), եւ 
թաղուեցաւ ժամը 6թաղուեցաւ ժամը 6թաղուեցաւ ժամը 6թաղուեցաւ ժամը 6----էն առաջ (երբ Հրեաներ գառնէն առաջ (երբ Հրեաներ գառնէն առաջ (երբ Հրեաներ գառնէն առաջ (երբ Հրեաներ գառնուկը արդէն ուկը արդէն ուկը արդէն ուկը արդէն 
ճաշակած պէտք էճաշակած պէտք էճաշակած պէտք էճաշակած պէտք էրրրր    ըլլային):ըլլային):ըլլային):ըլլային):    
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Քրիստոսի թաղումը չէր կրնար ժամը 6Քրիստոսի թաղումը չէր կրնար ժամը 6Քրիստոսի թաղումը չէր կրնար ժամը 6Քրիստոսի թաղումը չէր կրնար ժամը 6----էն ետք տեղի էն ետք տեղի էն ետք տեղի էն ետք տեղի 
ունենալ, որովհետեւ 6ունենալ, որովհետեւ 6ունենալ, որովհետեւ 6ունենալ, որովհետեւ 6----էն ետք Հրեաներուն համար յաջորդ օրը էն ետք Հրեաներուն համար յաջորդ օրը էն ետք Հրեաներուն համար յաջորդ օրը էն ետք Հրեաներուն համար յաջորդ օրը 
սկսած կը սեպուէր, եւ նկատի ունենալով որ յաջորդ օրը Շաբաթ սկսած կը սեպուէր, եւ նկատի ունենալով որ յաջորդ օրը Շաբաթ սկսած կը սեպուէր, եւ նկատի ունենալով որ յաջորդ օրը Շաբաթ սկսած կը սեպուէր, եւ նկատի ունենալով որ յաջորդ օրը Շաբաթ 
էր, էր, էր, էր, ««««Հրեայ ղեկավարները չուզեցին որ մարմինները խաչերուն Հրեայ ղեկավարները չուզեցին որ մարմինները խաչերուն Հրեայ ղեկավարները չուզեցին որ մարմինները խաչերուն Հրեայ ղեկավարները չուզեցին որ մարմինները խաչերուն 
վրայ վրայ վրայ վրայ մնան Շաբաթ օրովմնան Շաբաթ օրովմնան Շաբաթ օրովմնան Շաբաթ օրով»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 19.31): Երկու հոգիներ, Յովհաննէս 19.31): Երկու հոգիներ, Յովհաննէս 19.31): Երկու հոգիներ, Յովհաննէս 19.31): Երկու հոգիներ, 
Յովսէփ՝ որ Արիմաթիա քաղաքէն էր եւ Նիկոդեմոս՝ որ նախաՅովսէփ՝ որ Արիմաթիա քաղաքէն էր եւ Նիկոդեմոս՝ որ նախաՅովսէփ՝ որ Արիմաթիա քաղաքէն էր եւ Նիկոդեմոս՝ որ նախաՅովսէփ՝ որ Արիմաթիա քաղաքէն էր եւ Նիկոդեմոս՝ որ նախա----
պէս գիշերով Յիսուսի մօտ գացած էր, առին Յիսուսի մարմինը պէս գիշերով Յիսուսի մօտ գացած էր, առին Յիսուսի մարմինը պէս գիշերով Յիսուսի մօտ գացած էր, առին Յիսուսի մարմինը պէս գիշերով Յիսուսի մօտ գացած էր, առին Յիսուսի մարմինը 
եւ կտաւներով փաթթեցին՝ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն եւ կտաւներով փաթթեցին՝ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն եւ կտաւներով փաթթեցին՝ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն եւ կտաւներով փաթթեցին՝ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն 
զմուռսի հետ, ինչպէս Հրեաներուն սովորութիւզմուռսի հետ, ինչպէս Հրեաներուն սովորութիւզմուռսի հետ, ինչպէս Հրեաներուն սովորութիւզմուռսի հետ, ինչպէս Հրեաներուն սովորութիւնն էր նն էր նն էր նն էր 
պատանքել, եւ ապա զանիկա դրին ժայռափոր նոր գերեզմանի պատանքել, եւ ապա զանիկա դրին ժայռափոր նոր գերեզմանի պատանքել, եւ ապա զանիկա դրին ժայռափոր նոր գերեզմանի պատանքել, եւ ապա զանիկա դրին ժայռափոր նոր գերեզմանի 
մը մէջ, ուր երբեք մէկը չէր թաղուած (Յովհաննէս 19.38մը մէջ, ուր երբեք մէկը չէր թաղուած (Յովհաննէս 19.38մը մէջ, ուր երբեք մէկը չէր թաղուած (Յովհաննէս 19.38մը մէջ, ուր երբեք մէկը չէր թաղուած (Յովհաննէս 19.38----42):42):42):42):    

    
3333) () () () (Քաւութեան զոհերը եւ Քրիստոս)Քաւութեան զոհերը եւ Քրիստոս)Քաւութեան զոհերը եւ Քրիստոս)Քաւութեան զոհերը եւ Քրիստոս)    
Ղեւտացւոց գիրքին 16Ղեւտացւոց գիրքին 16Ղեւտացւոց գիրքին 16Ղեւտացւոց գիրքին 16----րդ գլուխը մեզի կը ներկայացնէ րդ գլուխը մեզի կը ներկայացնէ րդ գլուխը մեզի կը ներկայացնէ րդ գլուխը մեզի կը ներկայացնէ 

Եբրայեցիներուն տօներէն Եբրայեցիներուն տօներէն Եբրայեցիներուն տօներէն Եբրայեցիներուն տօներէն ««««Քաւութեան ՕրՔաւութեան ՕրՔաւութեան ՕրՔաւութեան Օր» » » » տօնը: Այս գլուխը տօնը: Այս գլուխը տօնը: Այս գլուխը տօնը: Այս գլուխը 
մեզմեզմեզմեզի կը խօսի մէկ զուարակի (մատղաշ ցուլ) եւ երկու ի կը խօսի մէկ զուարակի (մատղաշ ցուլ) եւ երկու ի կը խօսի մէկ զուարակի (մատղաշ ցուլ) եւ երկու ի կը խօսի մէկ զուարակի (մատղաշ ցուլ) եւ երկու 
նոխազներու (արու այծ) մասին: Զուարակը պէտք էր զենուէր նոխազներու (արու այծ) մասին: Զուարակը պէտք էր զենուէր նոխազներու (արու այծ) մասին: Զուարակը պէտք էր զենուէր նոխազներու (արու այծ) մասին: Զուարակը պէտք էր զենուէր 
Քահանայապետին ձեռքով՝ Քահանայապետին եւ բոլոր Քահանայապետին ձեռքով՝ Քահանայապետին եւ բոլոր Քահանայապետին ձեռքով՝ Քահանայապետին եւ բոլոր Քահանայապետին ձեռքով՝ Քահանայապետին եւ բոլոր 
քահանաներուն մեղքերուն քաւութեան համար (11քահանաներուն մեղքերուն քաւութեան համար (11քահանաներուն մեղքերուն քաւութեան համար (11քահանաներուն մեղքերուն քաւութեան համար (11----րդ համար): րդ համար): րդ համար): րդ համար): 
Իսկ երկու նոխազներուն վրայ Քահանայապետը վիճակ պիտի Իսկ երկու նոխազներուն վրայ Քահանայապետը վիճակ պիտի Իսկ երկու նոխազներուն վրայ Քահանայապետը վիճակ պիտի Իսկ երկու նոխազներուն վրայ Քահանայապետը վիճակ պիտի 
ձգէր՝ ձգէր՝ ձգէր՝ ձգէր՝ ճշդելու համար թէ ոճշդելու համար թէ ոճշդելու համար թէ ոճշդելու համար թէ ո´́́́ր մէկը անոնցմէ Աստուծոյ պիտի ր մէկը անոնցմէ Աստուծոյ պիտի ր մէկը անոնցմէ Աստուծոյ պիտի ր մէկը անոնցմէ Աստուծոյ պիտի 
ընծայուէր իբրեւ մեղքի պատարագ, եւ ոընծայուէր իբրեւ մեղքի պատարագ, եւ ոընծայուէր իբրեւ մեղքի պատարագ, եւ ոընծայուէր իբրեւ մեղքի պատարագ, եւ ո´́́́ր մէկը անապատ ր մէկը անապատ ր մէկը անապատ ր մէկը անապատ 
պիտի տարուէր՝ իբրեւ պիտի տարուէր՝ իբրեւ պիտի տարուէր՝ իբրեւ պիտի տարուէր՝ իբրեւ ««««Քաւութեան նոխազՔաւութեան նոխազՔաւութեան նոխազՔաւութեան նոխազ» (8» (8» (8» (8----10101010----րդ րդ րդ րդ 
համարներ): Աստուծոյ վիճակուած նոխազը պիտի մորթուէր համարներ): Աստուծոյ վիճակուած նոխազը պիտի մորթուէր համարներ): Աստուծոյ վիճակուած նոխազը պիտի մորթուէր համարներ): Աստուծոյ վիճակուած նոխազը պիտի մորթուէր 
ժողովուրդին մեղքերուն քաւութեան համար եւ անոր արիւնը ժողովուրդին մեղքերուն քաւութեան համար եւ անոր արիւնը ժողովուրդին մեղքերուն քաւութեան համար եւ անոր արիւնը ժողովուրդին մեղքերուն քաւութեան համար եւ անոր արիւնը 
պիտի սրպիտի սրպիտի սրպիտի սրսկուէր սկուէր սկուէր սկուէր ««««ՔաւութեանՔաւութեանՔաւութեանՔաւութեան» » » » առջեւ, իսկ միւս նոխազին գլխուն առջեւ, իսկ միւս նոխազին գլխուն առջեւ, իսկ միւս նոխազին գլխուն առջեւ, իսկ միւս նոխազին գլխուն 
Քահանայապետը իր ձեռքերը պիտի դնէր եւ խնդրէր Աստուծմէ Քահանայապետը իր ձեռքերը պիտի դնէր եւ խնդրէր Աստուծմէ Քահանայապետը իր ձեռքերը պիտի դնէր եւ խնդրէր Աստուծմէ Քահանայապետը իր ձեռքերը պիտի դնէր եւ խնդրէր Աստուծմէ 
որ ներէր իր ժողովուրդին մեղքերը, եւ ապա ան որոշուած որ ներէր իր ժողովուրդին մեղքերը, եւ ապա ան որոշուած որ ներէր իր ժողովուրդին մեղքերը, եւ ապա ան որոշուած որ ներէր իր ժողովուրդին մեղքերը, եւ ապա ան որոշուած 
մարդու մը ձեռքով անապատ պիտի տարուէր:մարդու մը ձեռքով անապատ պիտի տարուէր:մարդու մը ձեռքով անապատ պիտի տարուէր:մարդու մը ձեռքով անապատ պիտի տարուէր:    

Նոխազին գլխուն ձեռքերը դնելը՝ ժողովուրդին մեղքերը Նոխազին գլխուն ձեռքերը դնելը՝ ժողովուրդին մեղքերը Նոխազին գլխուն ձեռքերը դնելը՝ ժողովուրդին մեղքերը Նոխազին գլխուն ձեռքերը դնելը՝ ժողովուրդին մեղքերը 
անոր փոխանցելանոր փոխանցելանոր փոխանցելանոր փոխանցել    էր: Իսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ ժողոէր: Իսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ ժողոէր: Իսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ ժողոէր: Իսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ ժողո----
վուրդին գործած մեղքերը անոնցմէ հեռացնել էր: Խորքին մէջ, վուրդին գործած մեղքերը անոնցմէ հեռացնել էր: Խորքին մէջ, վուրդին գործած մեղքերը անոնցմէ հեռացնել էր: Խորքին մէջ, վուրդին գործած մեղքերը անոնցմէ հեռացնել էր: Խորքին մէջ, 
ինչպէս կը տեսնէք, թէինչպէս կը տեսնէք, թէինչպէս կը տեսնէք, թէինչպէս կը տեսնէք, թէ´ ´ ´ ´ մորթուած նոխազը եւ թէմորթուած նոխազը եւ թէմորթուած նոխազը եւ թէմորթուած նոխազը եւ թէ´ ´ ´ ´ դէպի դէպի դէպի դէպի 
անապատ տարուած նոխազը, երկուքն ալ խորհրդանշաանապատ տարուած նոխազը, երկուքն ալ խորհրդանշաանապատ տարուած նոխազը, երկուքն ալ խորհրդանշաանապատ տարուած նոխազը, երկուքն ալ խորհրդանշակակակականօնօնօնօ----
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րէն ժողովուրդին մեղքերը սրբելու կը ծառայէին: Քրիստոս իրէն ժողովուրդին մեղքերը սրբելու կը ծառայէին: Քրիստոս իրէն ժողովուրդին մեղքերը սրբելու կը ծառայէին: Քրիստոս իրէն ժողովուրդին մեղքերը սրբելու կը ծառայէին: Քրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
եղաւ եղաւ եղաւ եղաւ այն ճշմարիտ զոհը որուն վրայ Աստուած մեր մեղքերը այն ճշմարիտ զոհը որուն վրայ Աստուած մեր մեղքերը այն ճշմարիտ զոհը որուն վրայ Աստուած մեր մեղքերը այն ճշմարիտ զոհը որուն վրայ Աստուած մեր մեղքերը 
դրաւ իր ձեռքերով եւ Քրիստոսով զանոնք հեռացուց մեզմէ:դրաւ իր ձեռքերով եւ Քրիստոսով զանոնք հեռացուց մեզմէ:դրաւ իր ձեռքերով եւ Քրիստոսով զանոնք հեռացուց մեզմէ:դրաւ իր ձեռքերով եւ Քրիստոսով զանոնք հեռացուց մեզմէ:    

Եբրայեցիներուն նամակին ծանօթ ոեւէ անձ, գիտէ որ Եբրայեցիներուն նամակին ծանօթ ոեւէ անձ, գիտէ որ Եբրայեցիներուն նամակին ծանօթ ոեւէ անձ, գիտէ որ Եբրայեցիներուն նամակին ծանօթ ոեւէ անձ, գիտէ որ 
Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ ««««Քաւութեան տօնըՔաւութեան տօնըՔաւութեան տօնըՔաւութեան տօնը», », », », ինչպէս նաեւ այդ տօնին ինչպէս նաեւ այդ տօնին ինչպէս նաեւ այդ տօնին ինչպէս նաեւ այդ տօնին 
ընթացքին մատուցուող քաւութեան զոհերն ու (անապատ ընթացքին մատուցուող քաւութեան զոհերն ու (անապատ ընթացքին մատուցուող քաւութեան զոհերն ու (անապատ ընթացքին մատուցուող քաւութեան զոհերն ու (անապատ 
տարուոտարուոտարուոտարուող) ղ) ղ) ղ) ««««Քաւութեան նոխազըՔաւութեան նոխազըՔաւութեան նոխազըՔաւութեան նոխազը», », », », կը նկատէ գալիքին (Քրիսկը նկատէ գալիքին (Քրիսկը նկատէ գալիքին (Քրիսկը նկատէ գալիքին (Քրիս----
տոսի զոհագործումին) շուքը: Ան կտոսի զոհագործումին) շուքը: Ան կտոսի զոհագործումին) շուքը: Ան կտոսի զոհագործումին) շուքը: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մովսիսական Օրէնքը Մովսիսական Օրէնքը Մովսիսական Օրէնքը Մովսիսական Օրէնքը 
պարզապէս գալիք նոր կարգերուն շուքը, այսինքն՝ մօտաւոր պարզապէս գալիք նոր կարգերուն շուքը, այսինքն՝ մօտաւոր պարզապէս գալիք նոր կարգերուն շուքը, այսինքն՝ մօտաւոր պարզապէս գալիք նոր կարգերուն շուքը, այսինքն՝ մօտաւոր 
նմանութիւնը միայն կը ներկայացնէ եւ ոնմանութիւնը միայն կը ներկայացնէ եւ ոնմանութիւնը միայն կը ներկայացնէ եւ ոնմանութիւնը միայն կը ներկայացնէ եւ ո´́́́չ թէ անոր հարազատ չ թէ անոր հարազատ չ թէ անոր հարազատ չ թէ անոր հարազատ 
պատկերը: Այդ պատճառով ալ՝ նոյն զոհերը տարուէ տպատկերը: Այդ պատճառով ալ՝ նոյն զոհերը տարուէ տպատկերը: Այդ պատճառով ալ՝ նոյն զոհերը տարուէ տպատկերը: Այդ պատճառով ալ՝ նոյն զոհերը տարուէ տարի շաարի շաարի շաարի շա----
րունակ կը մատուցուին, որովհետեւ չեն կրնար կատարելուրունակ կը մատուցուին, որովհետեւ չեն կրնար կատարելուրունակ կը մատուցուին, որովհետեւ չեն կրնար կատարելուրունակ կը մատուցուին, որովհետեւ չեն կրնար կատարելու----
թեան հասցնել այդ զոհերով Աստուծոյ մօտիկ եկողներըթեան հասցնել այդ զոհերով Աստուծոյ մօտիկ եկողներըթեան հասցնել այդ զոհերով Աստուծոյ մօտիկ եկողներըթեան հասցնել այդ զոհերով Աստուծոյ մօտիկ եկողները»»»»    
((((Եբրայեցիս 10.1):Եբրայեցիս 10.1):Եբրայեցիս 10.1):Եբրայեցիս 10.1):    

Քրիստոսի պարագային տարուէ տարի զոհագործուելու Քրիստոսի պարագային տարուէ տարի զոհագործուելու Քրիստոսի պարագային տարուէ տարի զոհագործուելու Քրիստոսի պարագային տարուէ տարի զոհագործուելու 
հարց չկայ, ահա թէ ինչոհարց չկայ, ահա թէ ինչոհարց չկայ, ահա թէ ինչոհարց չկայ, ահա թէ ինչո´́́́ւ առաքեալը կւ առաքեալը կւ առաքեալը կւ առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս երկնաՔրիստոս երկնաՔրիստոս երկնաՔրիստոս երկնա----
յին Սրբարան չմտաւ բազմաթիւ յին Սրբարան չմտաւ բազմաթիւ յին Սրբարան չմտաւ բազմաթիւ յին Սրբարան չմտաւ բազմաթիւ անգամներ ինքզինքը ընծայելու անգամներ ինքզինքը ընծայելու անգամներ ինքզինքը ընծայելու անգամներ ինքզինքը ընծայելու 
համար. այլապէս՝ պէտք էր աշխարհին սկիզբէն ի վեր համար. այլապէս՝ պէտք էր աշխարհին սկիզբէն ի վեր համար. այլապէս՝ պէտք էր աշխարհին սկիզբէն ի վեր համար. այլապէս՝ պէտք էր աշխարհին սկիզբէն ի վեր 
բազմաթիւ անգամներ չարչարուէր: Մինչդեռ այժմ, ահաւասիկ, բազմաթիւ անգամներ չարչարուէր: Մինչդեռ այժմ, ահաւասիկ, բազմաթիւ անգամներ չարչարուէր: Մինչդեռ այժմ, ահաւասիկ, բազմաթիւ անգամներ չարչարուէր: Մինչդեռ այժմ, ահաւասիկ, 
երբ ժամանակները իրենց կատարումին կը մօտենան, Քրիստոս երբ ժամանակները իրենց կատարումին կը մօտենան, Քրիստոս երբ ժամանակները իրենց կատարումին կը մօտենան, Քրիստոս երբ ժամանակները իրենց կատարումին կը մօտենան, Քրիստոս 
յայտնուեցաւ՝ միանգամընդմիշտ ինքզինքը իբրեւ զոհ յայտնուեցաւ՝ միանգամընդմիշտ ինքզինքը իբրեւ զոհ յայտնուեցաւ՝ միանգամընդմիշտ ինքզինքը իբրեւ զոհ յայտնուեցաւ՝ միանգամընդմիշտ ինքզինքը իբրեւ զոհ 
ընծայելով, մեղքը բնաջինջ ընընծայելով, մեղքը բնաջինջ ընընծայելով, մեղքը բնաջինջ ընընծայելով, մեղքը բնաջինջ ընելու համարելու համարելու համարելու համար»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 9.25Եբրայեցիս 9.25Եբրայեցիս 9.25Եբրայեցիս 9.25----26):26):26):26):    

Քրիստոս պէտք չունի բազմաթիւ անգամներ պատարագՔրիստոս պէտք չունի բազմաթիւ անգամներ պատարագՔրիստոս պէտք չունի բազմաթիւ անգամներ պատարագՔրիստոս պէտք չունի բազմաթիւ անգամներ պատարագ----
ուելու որպէսզի մեր մեղքերը սրբէ: Ան ուելու որպէսզի մեր մեղքերը սրբէ: Ան ուելու որպէսզի մեր մեղքերը սրբէ: Ան ուելու որպէսզի մեր մեղքերը սրբէ: Ան ««««միակ պատարագով մը՝ միակ պատարագով մը՝ միակ պատարագով մը՝ միակ պատարագով մը՝ 
յաւիտենապէս կատարեալ դարձուց մեղքերէ սրբուած յաւիտենապէս կատարեալ դարձուց մեղքերէ սրբուած յաւիտենապէս կատարեալ դարձուց մեղքերէ սրբուած յաւիտենապէս կատարեալ դարձուց մեղքերէ սրբուած 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը»»»» ( ( ( (ԵբրԵբրԵբրԵբր 10.14):  10.14):  10.14):  10.14): ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ է որ ամէն անգամ երբ Սուրբ շդ է որ ամէն անգամ երբ Սուրբ շդ է որ ամէն անգամ երբ Սուրբ շդ է որ ամէն անգամ երբ Սուրբ 
Պատարագ կը մատուցանենք՝Պատարագ կը մատուցանենք՝Պատարագ կը մատուցանենք՝Պատարագ կը մատուցանենք՝    Քրիստոս կը պատարագՔրիստոս կը պատարագՔրիստոս կը պատարագՔրիստոս կը պատարագուի, բայց ուի, բայց ուի, բայց ուի, բայց 
ատիկա, մեր եկեղեցւոյ հայրերուն իսկ բնութագրուատիկա, մեր եկեղեցւոյ հայրերուն իսկ բնութագրուատիկա, մեր եկեղեցւոյ հայրերուն իսկ բնութագրուատիկա, մեր եկեղեցւոյ հայրերուն իսկ բնութագրումով`մով`մով`մով` « « « «անաանաանաանա----
րիւն պատարագրիւն պատարագրիւն պատարագրիւն պատարագ» » » » է: Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի զոհագործումը է: Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի զոհագործումը է: Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի զոհագործումը է: Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի զոհագործումը 
կը բնորոշէ իբրեւ կը բնորոշէ իբրեւ կը բնորոշէ իբրեւ կը բնորոշէ իբրեւ ««««անկրկնելիանկրկնելիանկրկնելիանկրկնելի» » » » զոհագործում (Եբրայեցիս 10.10, զոհագործում (Եբրայեցիս 10.10, զոհագործում (Եբրայեցիս 10.10, զոհագործում (Եբրայեցիս 10.10, 
12): 12): 12): 12): Քրիստոսի պատարագումով կը դադրին կենդանական աՔրիստոսի պատարագումով կը դադրին կենդանական աՔրիստոսի պատարագումով կը դադրին կենդանական աՔրիստոսի պատարագումով կը դադրին կենդանական ա----
մէն տեսամէն տեսամէն տեսամէն տեսակի զոհագործութիւններ: Պօղոս առաքեալ նոկի զոհագործութիւններ: Պօղոս առաքեալ նոկի զոհագործութիւններ: Պօղոս առաքեալ նոկի զոհագործութիւններ: Պօղոս առաքեալ նո´́́́յն բանը յն բանը յն բանը յն բանը 
կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««Աստուած բոլոր նախկին զոհերը կը վերցնէ եւ անոնց Աստուած բոլոր նախկին զոհերը կը վերցնէ եւ անոնց Աստուած բոլոր նախկին զոհերը կը վերցնէ եւ անոնց Աստուած բոլոր նախկին զոհերը կը վերցնէ եւ անոնց 
տեղ Քրիստոսի զոհը կը հաստատէտեղ Քրիստոսի զոհը կը հաստատէտեղ Քրիստոսի զոհը կը հաստատէտեղ Քրիստոսի զոհը կը հաստատէ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 10.9, 14):Եբրայեցիս 10.9, 14):Եբրայեցիս 10.9, 14):Եբրայեցիս 10.9, 14):    
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Նախկին բոլոր զոհերը պէտք էր որ վերցուէին, որովհետեւ Նախկին բոլոր զոհերը պէտք էր որ վերցուէին, որովհետեւ Նախկին բոլոր զոհերը պէտք էր որ վերցուէին, որովհետեւ Նախկին բոլոր զոհերը պէտք էր որ վերցուէին, որովհետեւ 
չէին կրնար սրբել պաշտամունքը մատուցանողին մեղքերը չէին կրնար սրբել պաշտամունքը մատուցանողին մեղքերը չէին կրնար սրբել պաշտամունքը մատուցանողին մեղքերը չէին կրնար սրբել պաշտամունքը մատուցանողին մեղքերը 
((((Եբրայեցիս 10.2): Արդարեւ, Եբրայեցիս 10.2): Արդարեւ, Եբրայեցիս 10.2): Արդարեւ, Եբրայեցիս 10.2): Արդարեւ, ««««ցուլերցուլերցուլերցուլերու եւ նոխազներու արիւնը ու եւ նոխազներու արիւնը ու եւ նոխազներու արիւնը ու եւ նոխազներու արիւնը 
բնաւ չիբնաւ չիբնաւ չիբնաւ չի    կրնար մեղքերը ջնջելկրնար մեղքերը ջնջելկրնար մեղքերը ջնջելկրնար մեղքերը ջնջել»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 10.4): Միայն ԱստուԵբրայեցիս 10.4): Միայն ԱստուԵբրայեցիս 10.4): Միայն ԱստուԵբրայեցիս 10.4): Միայն Աստու----
ծոյ Որդիին արիւնը կրնայ Աստուծոյ նմանութեամբ ստեղծուած ծոյ Որդիին արիւնը կրնայ Աստուծոյ նմանութեամբ ստեղծուած ծոյ Որդիին արիւնը կրնայ Աստուծոյ նմանութեամբ ստեղծուած ծոյ Որդիին արիւնը կրնայ Աստուծոյ նմանութեամբ ստեղծուած 
մարդոց մեղքերը սրբել: Քրիստոս իմարդոց մեղքերը սրբել: Քրիստոս իմարդոց մեղքերը սրբել: Քրիստոս իմարդոց մեղքերը սրբել: Քրիստոս ի´́́́նք եղաւ այն ճշմարիտ նք եղաւ այն ճշմարիտ նք եղաւ այն ճշմարիտ նք եղաւ այն ճշմարիտ 
Գառնուկը, որ Գառնուկը, որ Գառնուկը, որ Գառնուկը, որ ««««յաւիտենական Հոգիինյաւիտենական Հոգիինյաւիտենական Հոգիինյաւիտենական Հոգիին    միջոցաւ ինքզինք որպէս միջոցաւ ինքզինք որպէս միջոցաւ ինքզինք որպէս միջոցաւ ինքզինք որպէս 
անարատ զոհ Աստուծոյ մատուցանեցանարատ զոհ Աստուծոյ մատուցանեցանարատ զոհ Աստուծոյ մատուցանեցանարատ զոհ Աստուծոյ մատուցանեց»,»,»,»,    որպէսզի իր արիւնով որպէսզի իր արիւնով որպէսզի իր արիւնով որպէսզի իր արիւնով 
մաքրէ մեր խղճմտանքը մեռելական գործերէ, եւ մենք մաքրէ մեր խղճմտանքը մեռելական գործերէ, եւ մենք մաքրէ մեր խղճմտանքը մեռելական գործերէ, եւ մենք մաքրէ մեր խղճմտանքը մեռելական գործերէ, եւ մենք 
կարենանք կենդանի Աստուածը պաշտել (Եբրայեցիս 9.6կարենանք կենդանի Աստուածը պաշտել (Եբրայեցիս 9.6կարենանք կենդանի Աստուածը պաշտել (Եբրայեցիս 9.6կարենանք կենդանի Աստուածը պաշտել (Եբրայեցիս 9.6----15):15):15):15):    

Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք ««««Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն ինչ արիւնով Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն ինչ արիւնով Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն ինչ արիւնով Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն ինչ արիւնով 
կը սրբուի, մեղքերու թողութիւնկը սրբուի, մեղքերու թողութիւնկը սրբուի, մեղքերու թողութիւնկը սրբուի, մեղքերու թողութիւնն ալ առանց արեան հեղումի ն ալ առանց արեան հեղումի ն ալ առանց արեան հեղումի ն ալ առանց արեան հեղումի 
չչչչ’’’’ըլլարըլլարըլլարըլլար»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 9.22), այդ պարագային, ինչո՞ւ կենդաԵբրայեցիս 9.22), այդ պարագային, ինչո՞ւ կենդաԵբրայեցիս 9.22), այդ պարագային, ինչո՞ւ կենդաԵբրայեցիս 9.22), այդ պարագային, ինչո՞ւ կենդա----
նիներուն արիւնը չէր կրնար սրբել մեր մեղքերը: Ինչո՞ւ նիներուն արիւնը չէր կրնար սրբել մեր մեղքերը: Ինչո՞ւ նիներուն արիւնը չէր կրնար սրբել մեր մեղքերը: Ինչո՞ւ նիներուն արիւնը չէր կրնար սրբել մեր մեղքերը: Ինչո՞ւ 
անպայման Աստուած պէտք էր իր արիւնը թափէր խաչին վրայ: անպայման Աստուած պէտք էր իր արիւնը թափէր խաչին վրայ: անպայման Աստուած պէտք էր իր արիւնը թափէր խաչին վրայ: անպայման Աստուած պէտք էր իր արիւնը թափէր խաչին վրայ: 
Մեղքը կրնայ սրբել միայն աՄեղքը կրնայ սրբել միայն աՄեղքը կրնայ սրբել միայն աՄեղքը կրնայ սրբել միայն ա´́́́ն՝ որուն դէմ գործուած է ատիկա: ն՝ որուն դէմ գործուած է ատիկա: ն՝ որուն դէմ գործուած է ատիկա: ն՝ որուն դէմ գործուած է ատիկա: 
Մենք կենդանինեՄենք կենդանինեՄենք կենդանինեՄենք կենդանիներուն դէմ չէ որ մեղք գործած ենք կամ կը րուն դէմ չէ որ մեղք գործած ենք կամ կը րուն դէմ չէ որ մեղք գործած ենք կամ կը րուն դէմ չէ որ մեղք գործած ենք կամ կը 
գործենք, այլ՝ Աստուծոյ, համաձայն Դաւիթի խօսքին. գործենք, այլ՝ Աստուծոյ, համաձայն Դաւիթի խօսքին. գործենք, այլ՝ Աստուծոյ, համաձայն Դաւիթի խօսքին. գործենք, այլ՝ Աստուծոյ, համաձայն Դաւիթի խօսքին. ««««ՔեզիՔեզիՔեզիՔեզի´, ´, ´, ´, 
միմիմիմի´́́́այն քեզի դէմ մեղանչեցիայն քեզի դէմ մեղանչեցիայն քեզի դէմ մեղանչեցիայն քեզի դէմ մեղանչեցի»»»» ( ( ( (Սաղմոս 51.4):Սաղմոս 51.4):Սաղմոս 51.4):Սաղմոս 51.4):    

Յաճախ հարց կը տրուի. Յաճախ հարց կը տրուի. Յաճախ հարց կը տրուի. Յաճախ հարց կը տրուի. ««««Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր 
միջոցով մը սրբել մեր մեղքերը եւ մեզ փրկել: Իր Որդին միջոցով մը սրբել մեր մեղքերը եւ մեզ փրկել: Իր Որդին միջոցով մը սրբել մեր մեղքերը եւ մեզ փրկել: Իր Որդին միջոցով մը սրբել մեր մեղքերը եւ մեզ փրկել: Իր Որդին 
անպայման պէ՞տք էր զոանպայման պէ՞տք էր զոանպայման պէ՞տք էր զոանպայման պէ՞տք էր զոհուէրհուէրհուէրհուէր»:»:»:»:    Շատ կարեւոր է հետեւեալը մեր Շատ կարեւոր է հետեւեալը մեր Շատ կարեւոր է հետեւեալը մեր Շատ կարեւոր է հետեւեալը մեր 
մմմմտքին մէջ ունենալ: Աստուած յաւիտենական է: Յաւիտենական տքին մէջ ունենալ: Աստուած յաւիտենական է: Յաւիտենական տքին մէջ ունենալ: Աստուած յաւիտենական է: Յաւիտենական տքին մէջ ունենալ: Աստուած յաւիտենական է: Յաւիտենական 
Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ յաւիտենական մեղք կը նկատԱստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ յաւիտենական մեղք կը նկատԱստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ յաւիտենական մեղք կը նկատԱստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ յաւիտենական մեղք կը նկատ----
ուի: Յաւիտենական մեղք մը ջնջելու համար յաւիտենական ուի: Յաւիտենական մեղք մը ջնջելու համար յաւիտենական ուի: Յաւիտենական մեղք մը ջնջելու համար յաւիտենական ուի: Յաւիտենական մեղք մը ջնջելու համար յաւիտենական 
զոհի մը կարիքը կար, որ կարող ըլլար յաւիտենական քաւուզոհի մը կարիքը կար, որ կարող ըլլար յաւիտենական քաւուզոհի մը կարիքը կար, որ կարող ըլլար յաւիտենական քաւուզոհի մը կարիքը կար, որ կարող ըլլար յաւիտենական քաւու----
թիւն պարթիւն պարթիւն պարթիւն պարգեւել: Այդ զոհը Քրիստոսէ զատ ոգեւել: Այդ զոհը Քրիստոսէ զատ ոգեւել: Այդ զոհը Քրիստոսէ զատ ոգեւել: Այդ զոհը Քրիստոսէ զատ ո´́́́չ ոք կրնար ըլլալ:չ ոք կրնար ըլլալ:չ ոք կրնար ըլլալ:չ ոք կրնար ըլլալ:    

Մեղքի ապականութենէն ձերբազատելու համար անաՄեղքի ապականութենէն ձերբազատելու համար անաՄեղքի ապականութենէն ձերբազատելու համար անաՄեղքի ապականութենէն ձերբազատելու համար անա----
պական զոհի մը կարիքը կար: Կենդանիները անապական պական զոհի մը կարիքը կար: Կենդանիները անապական պական զոհի մը կարիքը կար: Կենդանիները անապական պական զոհի մը կարիքը կար: Կենդանիները անապական 
զոհեր չեն, եւ հետեւաբար, անոնք չեն կրնար մեզ առաջնորդել զոհեր չեն, եւ հետեւաբար, անոնք չեն կրնար մեզ առաջնորդել զոհեր չեն, եւ հետեւաբար, անոնք չեն կրնար մեզ առաջնորդել զոհեր չեն, եւ հետեւաբար, անոնք չեն կրնար մեզ առաջնորդել 
անապականութեան: Քրիստոանապականութեան: Քրիստոանապականութեան: Քրիստոանապականութեան: Քրիստո´́́́ս է մէկ եւ միակ անապական եւ ս է մէկ եւ միակ անապական եւ ս է մէկ եւ միակ անապական եւ ս է մէկ եւ միակ անապական եւ 
անապականացանապականացանապականացանապականացնող զոհը, սուրբ եւ սրբող զոհը: Սուրբ Հաղորնող զոհը, սուրբ եւ սրբող զոհը: Սուրբ Հաղորնող զոհը, սուրբ եւ սրբող զոհը: Սուրբ Հաղորնող զոհը, սուրբ եւ սրբող զոհը: Սուրբ Հաղոր----
դութեամբ մեր մարմինին մեղանչականութիւնն է որ կը սրբուի դութեամբ մեր մարմինին մեղանչականութիւնն է որ կը սրբուի դութեամբ մեր մարմինին մեղանչականութիւնն է որ կը սրբուի դութեամբ մեր մարմինին մեղանչականութիւնն է որ կը սրբուի 
Քրիստոսի մարմինին անմեղութեամբ:Քրիստոսի մարմինին անմեղութեամբ:Քրիստոսի մարմինին անմեղութեամբ:Քրիստոսի մարմինին անմեղութեամբ:    
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9) 9) 9) 9) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ ծէսի տարբեՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ ծէսի տարբեՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ ծէսի տարբեՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ ծէսի տարբե----
րութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործրութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործրութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործրութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործման ման ման ման 
եւ փոխարկման հետ:եւ փոխարկման հետ:եւ փոխարկման հետ:եւ փոխարկման հետ:    

    
ԵԵԵԵկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ծիսական տարբեկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ծիսական տարբեկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ծիսական տարբեկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ծիսական տարբե----

րութիւնները երբեք չեն կրնար արգելք ըլլալ որ հացն ու գինին րութիւնները երբեք չեն կրնար արգելք ըլլալ որ հացն ու գինին րութիւնները երբեք չեն կրնար արգելք ըլլալ որ հացն ու գինին րութիւնները երբեք չեն կրնար արգելք ըլլալ որ հացն ու գինին 
սրբագործուին եւ Տիրոջ մարմինին ու արիւնին փոխարկուին:սրբագործուին եւ Տիրոջ մարմինին ու արիւնին փոխարկուին:սրբագործուին եւ Տիրոջ մարմինին ու արիւնին փոխարկուին:սրբագործուին եւ Տիրոջ մարմինին ու արիւնին փոխարկուին:    

Լատին եկեղեցին Պատարագի խորհուրդին համար կը Լատին եկեղեցին Պատարագի խորհուրդին համար կը Լատին եկեղեցին Պատարագի խորհուրդին համար կը Լատին եկեղեցին Պատարագի խորհուրդին համար կը 
գործածէ անխմոր հաց եւ ջրախառն գինի. Յոյն եկեղեցին`գործածէ անխմոր հաց եւ ջրախառն գինի. Յոյն եկեղեցին`գործածէ անխմոր հաց եւ ջրախառն գինի. Յոյն եկեղեցին`գործածէ անխմոր հաց եւ ջրախառն գինի. Յոյն եկեղեցին`    
խմորեալ հաց եւ ջրախառն գինին. իսկ Հայ Եկեղեցին` անխմոր խմորեալ հաց եւ ջրախառն գինին. իսկ Հայ Եկեղեցին` անխմոր խմորեալ հաց եւ ջրախառն գինին. իսկ Հայ Եկեղեցին` անխմոր խմորեալ հաց եւ ջրախառն գինին. իսկ Հայ Եկեղեցին` անխմոր 
հաց եւ անապակ, այսինքն` անջուր գինին:հաց եւ անապակ, այսինքն` անջուր գինին:հաց եւ անապակ, այսինքն` անջուր գինին:հաց եւ անապակ, այսինքն` անջուր գինին:    

Ներսէս Լամբրոնացին կը հաստատէ, թէ սուրբ ՊատաՆերսէս Լամբրոնացին կը հաստատէ, թէ սուրբ ՊատաՆերսէս Լամբրոնացին կը հաստատէ, թէ սուրբ ՊատաՆերսէս Լամբրոնացին կը հաստատէ, թէ սուրբ Պատա----
րագի ժամանակ, գործածուած հացը անխմոր ըլլայ թէ խմորեալ, րագի ժամանակ, գործածուած հացը անխմոր ըլլայ թէ խմորեալ, րագի ժամանակ, գործածուած հացը անխմոր ըլլայ թէ խմորեալ, րագի ժամանակ, գործածուած հացը անխմոր ըլլայ թէ խմորեալ, 
եւ գործածուած գինին անապակ ըլլայ թէ ջրախառն, ոչ կը եւ գործածուած գինին անապակ ըլլայ թէ ջրախառն, ոչ կը եւ գործածուած գինին անապակ ըլլայ թէ ջրախառն, ոչ կը եւ գործածուած գինին անապակ ըլլայ թէ ջրախառն, ոչ կը 
պակսեցնեն Խպակսեցնեն Խպակսեցնեն Խպակսեցնեն Խորհուրդին զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը եւ ոորհուրդին զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը եւ ոորհուրդին զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը եւ ոորհուրդին զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անոր վրայ բան մը կ'աւելցնեն:անոր վրայ բան մը կ'աւելցնեն:անոր վրայ բան մը կ'աւելցնեն:անոր վրայ բան մը կ'աւելցնեն:    

Ան կը հաստատէ նաեւ, թէ Խորհուրդին կատարեալ նուիԱն կը հաստատէ նաեւ, թէ Խորհուրդին կատարեալ նուիԱն կը հաստատէ նաեւ, թէ Խորհուրդին կատարեալ նուիԱն կը հաստատէ նաեւ, թէ Խորհուրդին կատարեալ նուի----
րագործութեան համար կարեւոր են սուրբ Պատարագը մատուրագործութեան համար կարեւոր են սուրբ Պատարագը մատուրագործութեան համար կարեւոր են սուրբ Պատարագը մատուրագործութեան համար կարեւոր են սուրբ Պատարագը մատու----
ցանող պաշտօնեային զօրաւոր հաւատքը, երկիւղած աղօթքը, եւ ցանող պաշտօնեային զօրաւոր հաւատքը, երկիւղած աղօթքը, եւ ցանող պաշտօնեային զօրաւոր հաւատքը, երկիւղած աղօթքը, եւ ցանող պաշտօնեային զօրաւոր հաւատքը, երկիւղած աղօթքը, եւ 
այդ մաքրափայլ աղօթքի զօրուայդ մաքրափայլ աղօթքի զօրուայդ մաքրափայլ աղօթքի զօրուայդ մաքրափայլ աղօթքի զօրութեամբ` աստուածառաք Սուրբ թեամբ` աստուածառաք Սուրբ թեամբ` աստուածառաք Սուրբ թեամբ` աստուածառաք Սուրբ 
Հոգիին ներգործութիւնը:Հոգիին ներգործութիւնը:Հոգիին ներգործութիւնը:Հոգիին ներգործութիւնը:    

Սուրբ հայրեր հացի ու գինիի կատարեալ սրբագործման եւ Սուրբ հայրեր հացի ու գինիի կատարեալ սրբագործման եւ Սուրբ հայրեր հացի ու գինիի կատարեալ սրբագործման եւ Սուրբ հայրեր հացի ու գինիի կատարեալ սրբագործման եւ 
հրաշագործ ազդեցութեան համար` անհրաժեշտ կը գտնեն որ հրաշագործ ազդեցութեան համար` անհրաժեշտ կը գտնեն որ հրաշագործ ազդեցութեան համար` անհրաժեշտ կը գտնեն որ հրաշագործ ազդեցութեան համար` անհրաժեշտ կը գտնեն որ 
պատարագիչ հոգեւորականը լեցուն ըլլայ Քրիստոսի սիրով ու պատարագիչ հոգեւորականը լեցուն ըլլայ Քրիստոսի սիրով ու պատարագիչ հոգեւորականը լեցուն ըլլայ Քրիստոսի սիրով ու պատարագիչ հոգեւորականը լեցուն ըլլայ Քրիստոսի սիրով ու 
հաւատքով, ունենայ արցունք Պատարագի ժամանակ եւ ըլլայ հաւատքով, ունենայ արցունք Պատարագի ժամանակ եւ ըլլայ հաւատքով, ունենայ արցունք Պատարագի ժամանակ եւ ըլլայ հաւատքով, ունենայ արցունք Պատարագի ժամանակ եւ ըլլայ 
կատարելապէս խոնարհ:կատարելապէս խոնարհ:կատարելապէս խոնարհ:կատարելապէս խոնարհ:    
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Հարցումներ Մկրտութեան մասինՀարցումներ Մկրտութեան մասինՀարցումներ Մկրտութեան մասինՀարցումներ Մկրտութեան մասին    

    
1) 1) 1) 1) Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ համար համար համար համար որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու 

մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:    
    
Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները իրենց մերժումի Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները իրենց մերժումի Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները իրենց մերժումի Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները իրենց մերժումի 

տեսութիւնը կը հիմնեն Մարկոս 16.16տեսութիւնը կը հիմնեն Մարկոս 16.16տեսութիւնը կը հիմնեն Մարկոս 16.16տեսութիւնը կը հիմնեն Մարկոս 16.16----ին վրայ որ կին վրայ որ կին վրայ որ կին վրայ որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուհաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուհաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուհաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուի, իսկ ով որ չհաւատայ՝ ի, իսկ ով որ չհաւատայ՝ ի, իսկ ով որ չհաւատայ՝ ի, իսկ ով որ չհաւատայ՝ 
պիտի դատապարտուիպիտի դատապարտուիպիտի դատապարտուիպիտի դատապարտուի»:»:»:»:    Մանկամկրտութիւնը մերժողները Մանկամկրտութիւնը մերժողները Մանկամկրտութիւնը մերժողները Մանկամկրտութիւնը մերժողները 
կկկկ’’’’առարկեն ըսելով. առարկեն ըսելով. առարկեն ըսելով. առարկեն ըսելով. ««««Ինչո՞ւ մկրտենք մանուկները երբ հաւաԻնչո՞ւ մկրտենք մանուկները երբ հաւաԻնչո՞ւ մկրտենք մանուկները երբ հաւաԻնչո՞ւ մկրտենք մանուկները երբ հաւա----
տալու կարողութիւնը չունինտալու կարողութիւնը չունինտալու կարողութիւնը չունինտալու կարողութիւնը չունին»:»:»:»:    

Անոնք որոնք Մարկոս 16.16Անոնք որոնք Մարկոս 16.16Անոնք որոնք Մարկոս 16.16Անոնք որոնք Մարկոս 16.16----ին վրայ հիմնուելով կը մերժեն ին վրայ հիմնուելով կը մերժեն ին վրայ հիմնուելով կը մերժեն ին վրայ հիմնուելով կը մերժեն 
մանուկներու մկրտութիւնը, պէտք է Մարկոս 16.16մանուկներու մկրտութիւնը, պէտք է Մարկոս 16.16մանուկներու մկրտութիւնը, պէտք է Մարկոս 16.16մանուկներու մկրտութիւնը, պէտք է Մարկոս 16.16----ին վրին վրին վրին վրայ այ այ այ 
հիմնուելով մերժեն նաեւ մանուկներու փրկութիւնը: Որովհեհիմնուելով մերժեն նաեւ մանուկներու փրկութիւնը: Որովհեհիմնուելով մերժեն նաեւ մանուկներու փրկութիւնը: Որովհեհիմնուելով մերժեն նաեւ մանուկներու փրկութիւնը: Որովհե----
տեւ, եթէ պիտի առարկեն ըսելով. տեւ, եթէ պիտի առարկեն ըսելով. տեւ, եթէ պիտի առարկեն ըսելով. տեւ, եթէ պիտի առարկեն ըսելով. ««««Մանուկները չեն կրնար Մանուկները չեն կրնար Մանուկները չեն կրնար Մանուկները չեն կրնար 
մկրտուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսիմկրտուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսիմկրտուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսիմկրտուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի»,»,»,»,    մենք ալ մեր մենք ալ մեր մենք ալ մեր մենք ալ մեր 
կարգին կրնանք առարկել ըսելով. կարգին կրնանք առարկել ըսելով. կարգին կրնանք առարկել ըսելով. կարգին կրնանք առարկել ըսելով. ««««Մանուկները չեն կրնար Մանուկները չեն կրնար Մանուկները չեն կրնար Մանուկները չեն կրնար 
փրկուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսփրկուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսփրկուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսփրկուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսիիիի»:»:»:»:    Բայց, ինչպէս Բայց, ինչպէս Բայց, ինչպէս Բայց, ինչպէս 
չենք կրնար մերժել մանուկներուն փրկութիւնը պարզապէս չենք կրնար մերժել մանուկներուն փրկութիւնը պարզապէս չենք կրնար մերժել մանուկներուն փրկութիւնը պարզապէս չենք կրնար մերժել մանուկներուն փրկութիւնը պարզապէս 
որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, պէտք որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, պէտք որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, պէտք որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, պէտք 
չէ մերժել մանուկներուն մկրտութիւնը պարզապէս որովհետեւ չէ մերժել մանուկներուն մկրտութիւնը պարզապէս որովհետեւ չէ մերժել մանուկներուն մկրտութիւնը պարզապէս որովհետեւ չէ մերժել մանուկներուն մկրտութիւնը պարզապէս որովհետեւ 
չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի:չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի:չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի:չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի:    

Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուածաշունչին մէջ արձաԱստուածաշունչին մէջ արձաԱստուածաշունչին մէջ արձաԱստուածաշունչին մէջ արձա----
ննննագրուած ամէն մէկ համար կամ ամէն մէկ հաստատում չի ագրուած ամէն մէկ համար կամ ամէն մէկ հաստատում չի ագրուած ամէն մէկ համար կամ ամէն մէկ հաստատում չի ագրուած ամէն մէկ համար կամ ամէն մէկ հաստատում չի 
վերաբերիր ամէն մէկ մարդու:վերաբերիր ամէն մէկ մարդու:վերաբերիր ամէն մէկ մարդու:վերաբերիր ամէն մէկ մարդու:    Յիսուսի խօսքը՝ Յիսուսի խօսքը՝ Յիսուսի խօսքը՝ Յիսուսի խօսքը՝ ««««ով որ հաւատայ ով որ հաւատայ ով որ հաւատայ ով որ հաւատայ 
եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուիեւ մկրտուի՝ պիտի փրկուիեւ մկրտուի՝ պիտի փրկուիեւ մկրտուի՝ պիտի փրկուի»»»»    չի վերաբերիր մանուկներուն, այլ չի վերաբերիր մանուկներուն, այլ չի վերաբերիր մանուկներուն, այլ չի վերաբերիր մանուկներուն, այլ 
միայն չափահասներուն, որոնք հաւատալու կարողութիւնը միայն չափահասներուն, որոնք հաւատալու կարողութիւնը միայն չափահասներուն, որոնք հաւատալու կարողութիւնը միայն չափահասներուն, որոնք հաւատալու կարողութիւնը 
ունին: Եթէ ընդունինք այս իրողութիւնը, ալ տուունին: Եթէ ընդունինք այս իրողութիւնը, ալ տուունին: Եթէ ընդունինք այս իրողութիւնը, ալ տուունին: Եթէ ընդունինք այս իրողութիւնը, ալ տուեալ համարը եալ համարը եալ համարը եալ համարը 
չենք յիշեր` մերժելու համար մանուկներուն մկրտութիւնը:չենք յիշեր` մերժելու համար մանուկներուն մկրտութիւնը:չենք յիշեր` մերժելու համար մանուկներուն մկրտութիւնը:չենք յիշեր` մերժելու համար մանուկներուն մկրտութիւնը:    

Հաստատեցինք, որ Հաստատեցինք, որ Հաստատեցինք, որ Հաստատեցինք, որ Աստուածաշունչի ամէն մէկ համար Աստուածաշունչի ամէն մէկ համար Աստուածաշունչի ամէն մէկ համար Աստուածաշունչի ամէն մէկ համար 
կամ ամէն մէկ հաստատում չի վերաբերիր ամէն մէկ մարդու: կամ ամէն մէկ հաստատում չի վերաբերիր ամէն մէկ մարդու: կամ ամէն մէկ հաստատում չի վերաբերիր ամէն մէկ մարդու: կամ ամէն մէկ հաստատում չի վերաբերիր ամէն մէկ մարդու: 
Այսպէս, օրինակ,Այսպէս, օրինակ,Այսպէս, օրինակ,Այսպէս, օրինակ,    Սողոմոն կՍողոմոն կՍողոմոն կՍողոմոն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քու Ստեղծիչդ երիտասարՔու Ստեղծիչդ երիտասարՔու Ստեղծիչդ երիտասարՔու Ստեղծիչդ երիտասար----
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դութեանդ օրերուն յիշէդութեանդ օրերուն յիշէդութեանդ օրերուն յիշէդութեանդ օրերուն յիշէ»»»» ( ( ( (Ժողովող 12.1): Ժողովող 12.1): Ժողովող 12.1): Ժողովող 12.1): Դուք ըսէք, որո՞նց Դուք ըսէք, որո՞նց Դուք ըսէք, որո՞նց Դուք ըսէք, որո՞նց 
ուղղուած է այս խօսքը: Ծերերո՞ւն, մանուկներո՞ւն, թէ՝ ուղղուած է այս խօսքը: Ծերերո՞ւն, մանուկներո՞ւն, թէ՝ ուղղուած է այս խօսքը: Ծերերո՞ւն, մանուկներո՞ւն, թէ՝ ուղղուած է այս խօսքը: Ծերերո՞ւն, մանուկներո՞ւն, թէ՝ 
երիտասարդներուն: Յստակ է որ երիտասարդներուն: Կրնա՞նք երիտասարդներուն: Յստակ է որ երիտասարդներուն: Կրնա՞նք երիտասարդներուն: Յստակ է որ երիտասարդներուն: Կրնա՞նք երիտասարդներուն: Յստակ է որ երիտասարդներուն: Կրնա՞նք 
ըսել որ Սողոմոնի այս խօսքը ուղղուած է ամէն տարիքի ըսել որ Սողոմոնի այս խօսքը ուղղուած է ամէն տարիքի ըսել որ Սողոմոնի այս խօսքը ուղղուած է ամէն տարիքի ըսել որ Սողոմոնի այս խօսքը ուղղուած է ամէն տարիքի 
մարդոց: Ոմարդոց: Ոմարդոց: Ոմարդոց: Ո´́́́չ: Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, չենք կրնար ըսել որ Մարկոս չ: Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, չենք կրնար ըսել որ Մարկոս չ: Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, չենք կրնար ըսել որ Մարկոս չ: Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, չենք կրնար ըսել որ Մարկոս 
16.1616.1616.1616.16----ի խօսքը ուղղուած էի խօսքը ուղղուած էի խօսքը ուղղուած էի խօսքը ուղղուած է    բոլորին. հետեւաբար, անոր վրայ բոլորին. հետեւաբար, անոր վրայ բոլորին. հետեւաբար, անոր վրայ բոլորին. հետեւաբար, անոր վրայ 
հիմնուելով՝ մանուկներուն մկրտութիւնը մերժելը ճիշդ չէ:հիմնուելով՝ մանուկներուն մկրտութիւնը մերժելը ճիշդ չէ:հիմնուելով՝ մանուկներուն մկրտութիւնը մերժելը ճիշդ չէ:հիմնուելով՝ մանուկներուն մկրտութիւնը մերժելը ճիշդ չէ:    

Երկրորդ օրինակ մը: Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Երկրորդ օրինակ մը: Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Երկրորդ օրինակ մը: Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Երկրորդ օրինակ մը: Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով 
Տիմոթէոսին՝ կՏիմոթէոսին՝ կՏիմոթէոսին՝ կՏիմոթէոսին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս աշխարհի հարուստներուն պատուիրէ Այս աշխարհի հարուստներուն պատուիրէ Այս աշխարհի հարուստներուն պատուիրէ Այս աշխարհի հարուստներուն պատուիրէ 
որ շատ չհպարտանան եւ անկայուն հարստութեան չվստահին, որ շատ չհպարտանան եւ անկայուն հարստութեան չվստահին, որ շատ չհպարտանան եւ անկայուն հարստութեան չվստահին, որ շատ չհպարտանան եւ անկայուն հարստութեան չվստահին, 
այլ՝ վստահին Աստայլ՝ վստահին Աստայլ՝ վստահին Աստայլ՝ վստահին Աստուծոյուծոյուծոյուծոյ»»»» ( ( ( (Ա.Տիմոթէոս 6.17): Որո՞նց մասին է որ Ա.Տիմոթէոս 6.17): Որո՞նց մասին է որ Ա.Տիմոթէոս 6.17): Որո՞նց մասին է որ Ա.Տիմոթէոս 6.17): Որո՞նց մասին է որ 
կը խօսի առաքեալը այստեղ. հարուստներո՞ւն, թէ՝ աղքատնեկը խօսի առաքեալը այստեղ. հարուստներո՞ւն, թէ՝ աղքատնեկը խօսի առաքեալը այստեղ. հարուստներո՞ւն, թէ՝ աղքատնեկը խօսի առաքեալը այստեղ. հարուստներո՞ւն, թէ՝ աղքատնե----
րուն: Յստակ է որ հարուստներուն մասին է որ կը խօսի: Արդ, րուն: Յստակ է որ հարուստներուն մասին է որ կը խօսի: Արդ, րուն: Յստակ է որ հարուստներուն մասին է որ կը խօսի: Արդ, րուն: Յստակ է որ հարուստներուն մասին է որ կը խօսի: Արդ, 
ինչպէս այս խօսքը հարուստներուն մասին է որ կը խօսի եւ ոինչպէս այս խօսքը հարուստներուն մասին է որ կը խօսի եւ ոինչպէս այս խօսքը հարուստներուն մասին է որ կը խօսի եւ ոինչպէս այս խօսքը հարուստներուն մասին է որ կը խօսի եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ աղքատներուն մասին, այնպէս ալ Մարկոս 16.16թէ աղքատներուն մասին, այնպէս ալ Մարկոս 16.16թէ աղքատներուն մասին, այնպէս ալ Մարկոս 16.16թէ աղքատներուն մասին, այնպէս ալ Մարկոս 16.16----իիիի    խօսքը կը խօսքը կը խօսքը կը խօսքը կը 
վերաբերի տարիքով չափահասներուն, այլ խօսքով` վերաբերի տարիքով չափահասներուն, այլ խօսքով` վերաբերի տարիքով չափահասներուն, այլ խօսքով` վերաբերի տարիքով չափահասներուն, այլ խօսքով` 
հաւատալու կարողութիւն ունեցող անհատներուն, եւ ոհաւատալու կարողութիւն ունեցող անհատներուն, եւ ոհաւատալու կարողութիւն ունեցող անհատներուն, եւ ոհաւատալու կարողութիւն ունեցող անհատներուն, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
հաւատալու ընդունակութիւն չունեցող մանուկներուն:հաւատալու ընդունակութիւն չունեցող մանուկներուն:հաւատալու ընդունակութիւն չունեցող մանուկներուն:հաւատալու ընդունակութիւն չունեցող մանուկներուն:    

Բազմահազար համարներ կարելի է յիշել ԱստուածաշունԲազմահազար համարներ կարելի է յիշել ԱստուածաշունԲազմահազար համարներ կարելի է յիշել ԱստուածաշունԲազմահազար համարներ կարելի է յիշել Աստուածաշուն----
չէն, ցոյց տալու համար թէ ամէն համար` ամէն մարդու չի չէն, ցոյց տալու համար թէ ամէն համար` ամէն մարդու չի չէն, ցոյց տալու համար թէ ամէն համար` ամէն մարդու չի չէն, ցոյց տալու համար թէ ամէն համար` ամէն մարդու չի 
վվվվերաբերիր: Համարներ կան որոնք կը խօսին բարեպաշտներուն երաբերիր: Համարներ կան որոնք կը խօսին բարեպաշտներուն երաբերիր: Համարներ կան որոնք կը խօսին բարեպաշտներուն երաբերիր: Համարներ կան որոնք կը խօսին բարեպաշտներուն 
մասին, համարներ ալ կան որոնք ամբարիշտներուն մասին կը մասին, համարներ ալ կան որոնք ամբարիշտներուն մասին կը մասին, համարներ ալ կան որոնք ամբարիշտներուն մասին կը մասին, համարներ ալ կան որոնք ամբարիշտներուն մասին կը 
խօսին: Մենք չենք կրնար բարեպաշտներուն մասին խօսող խօսին: Մենք չենք կրնար բարեպաշտներուն մասին խօսող խօսին: Մենք չենք կրնար բարեպաշտներուն մասին խօսող խօսին: Մենք չենք կրնար բարեպաշտներուն մասին խօսող 
համարները վերագրել ամբարիշտներուն, եւ ոհամարները վերագրել ամբարիշտներուն, եւ ոհամարները վերագրել ամբարիշտներուն, եւ ոհամարները վերագրել ամբարիշտներուն, եւ ո´́́́չ ալ ամբարիշտչ ալ ամբարիշտչ ալ ամբարիշտչ ալ ամբարիշտ----
ներուն մասին խօսող համարները վերագրել բարեպաշտներուն մասին խօսող համարները վերագրել բարեպաշտներուն մասին խօսող համարները վերագրել բարեպաշտներուն մասին խօսող համարները վերագրել բարեպաշտներուն: ներուն: ներուն: ներուն: 
Կան համարներ որոնք կը խօսին արդարներուն մասին, եւ Կան համարներ որոնք կը խօսին արդարներուն մասին, եւ Կան համարներ որոնք կը խօսին արդարներուն մասին, եւ Կան համարներ որոնք կը խօսին արդարներուն մասին, եւ 
համարներ ալ կան որոնք կը խօսին անարդարներուն մասին. համարներ ալ կան որոնք կը խօսին անարդարներուն մասին. համարներ ալ կան որոնք կը խօսին անարդարներուն մասին. համարներ ալ կան որոնք կը խօսին անարդարներուն մասին. 
որոշ համարներ կը խօսին ճշմարտախօսներուն մասին, եւ որոշ որոշ համարներ կը խօսին ճշմարտախօսներուն մասին, եւ որոշ որոշ համարներ կը խօսին ճշմարտախօսներուն մասին, եւ որոշ որոշ համարներ կը խօսին ճշմարտախօսներուն մասին, եւ որոշ 
համարներ ալ կը խօսին ստախօսներու մասին: Օրինակները համարներ ալ կը խօսին ստախօսներու մասին: Օրինակները համարներ ալ կը խօսին ստախօսներու մասին: Օրինակները համարներ ալ կը խօսին ստախօսներու մասին: Օրինակները 
անհաշիւ են: Ինչպէս ամէն համար չի ներառնեանհաշիւ են: Ինչպէս ամէն համար չի ներառնեանհաշիւ են: Ինչպէս ամէն համար չի ներառնեանհաշիւ են: Ինչպէս ամէն համար չի ներառներ ամէն անձ, ր ամէն անձ, ր ամէն անձ, ր ամէն անձ, 
նոյնպէս ալ Մարկոս 16.16նոյնպէս ալ Մարկոս 16.16նոյնպէս ալ Մարկոս 16.16նոյնպէս ալ Մարկոս 16.16----ը չի ներառներ բոլոր դասակարգի ը չի ներառներ բոլոր դասակարգի ը չի ներառներ բոլոր դասակարգի ը չի ներառներ բոլոր դասակարգի 
մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:    

Կարեւոր նշում մը. եթէ երբեք Կարեւոր նշում մը. եթէ երբեք Կարեւոր նշում մը. եթէ երբեք Կարեւոր նշում մը. եթէ երբեք ««««ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ 
պիտի փրկուիպիտի փրկուիպիտի փրկուիպիտի փրկուի»»»»    խօսքը տառացիօրէն եւ իր տառացի իմաստով խօսքը տառացիօրէն եւ իր տառացի իմաստով խօսքը տառացիօրէն եւ իր տառացի իմաստով խօսքը տառացիօրէն եւ իր տառացի իմաստով 
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առնենք, եզրակացութիւնը կառնենք, եզրակացութիւնը կառնենք, եզրակացութիւնը կառնենք, եզրակացութիւնը կ’’’’ըլլայ այն՝ թէ ով որ չհաւատայ՝ ըլլայ այն՝ թէ ով որ չհաւատայ՝ ըլլայ այն՝ թէ ով որ չհաւատայ՝ ըլլայ այն՝ թէ ով որ չհաւատայ՝ 
պիտի չփրկուի: Այս իմպիտի չփրկուի: Այս իմպիտի չփրկուի: Այս իմպիտի չփրկուի: Այս իմաստով, մանուկները չեն կրնար փրկուիլ, աստով, մանուկները չեն կրնար փրկուիլ, աստով, մանուկները չեն կրնար փրկուիլ, աստով, մանուկները չեն կրնար փրկուիլ, 
եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ, կամ աւելի ճիշդը՝ եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ, կամ աւելի ճիշդը՝ եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ, կամ աւելի ճիշդը՝ եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ, կամ աւելի ճիշդը՝ 
հաւատքի գիտակցութիւնը չունին, հաւատալու հաւատքի գիտակցութիւնը չունին, հաւատալու հաւատքի գիտակցութիւնը չունին, հաւատալու հաւատքի գիտակցութիւնը չունին, հաւատալու ատակութիւնըատակութիւնըատակութիւնըատակութիւնը    
չունին: Բայց պէ՞տք է պահանջել մանուկէն բան մը որ իր մտքի չունին: Բայց պէ՞տք է պահանջել մանուկէն բան մը որ իր մտքի չունին: Բայց պէ՞տք է պահանջել մանուկէն բան մը որ իր մտքի չունին: Բայց պէ՞տք է պահանջել մանուկէն բան մը որ իր մտքի 
ու հոգիի հասողութենէն վեր է. բան մը՝ որ իր կարողութեաու հոգիի հասողութենէն վեր է. բան մը՝ որ իր կարողութեաու հոգիի հասողութենէն վեր է. բան մը՝ որ իր կարողութեաու հոգիի հասողութենէն վեր է. բան մը՝ որ իր կարողութեան եւ ն եւ ն եւ ն եւ 
ընդունակութեան սահմաններուն մէջ չ'իյնար:ընդունակութեան սահմաններուն մէջ չ'իյնար:ընդունակութեան սահմաններուն մէջ չ'իյնար:ընդունակութեան սահմաններուն մէջ չ'իյնար:    

Ճիշդ է որ փրկութիւնը հաւատացողներուն համար է, եւ ով Ճիշդ է որ փրկութիւնը հաւատացողներուն համար է, եւ ով Ճիշդ է որ փրկութիւնը հաւատացողներուն համար է, եւ ով Ճիշդ է որ փրկութիւնը հաւատացողներուն համար է, եւ ով 
որ չհաւատայ՝ չի փրկուիր, բայց այդ որ չհաւատայ՝ չի փրկուիր, բայց այդ որ չհաւատայ՝ չի փրկուիր, բայց այդ որ չհաւատայ՝ չի փրկուիր, բայց այդ ««««ով որ չհաւատայով որ չհաւատայով որ չհաւատայով որ չհաւատայ» » » » խօսքը` խօսքը` խօսքը` խօսքը` 
հաւատալու ընդունակ մարդոց համար է, գիտակից ու չափահաւատալու ընդունակ մարդոց համար է, գիտակից ու չափահաւատալու ընդունակ մարդոց համար է, գիտակից ու չափահաւատալու ընդունակ մարդոց համար է, գիտակից ու չափա----
հաս մարդոց համար է, եւ ոհաս մարդոց համար է, եւ ոհաս մարդոց համար է, եւ ոհաս մարդոց համար է, եւ ո´́́́չ թէ մանուկներուն համար,չ թէ մանուկներուն համար,չ թէ մանուկներուն համար,չ թէ մանուկներուն համար,    որոնք որոնք որոնք որոնք 
տակաւին չունին եւ չեն կրնար ունենալ հաւատքի գիտակցուտակաւին չունին եւ չեն կրնար ունենալ հաւատքի գիտակցուտակաւին չունին եւ չեն կրնար ունենալ հաւատքի գիտակցուտակաւին չունին եւ չեն կրնար ունենալ հաւատքի գիտակցու----
թիւնը: Մենք չենք կրնար մանուկի մը ըսել` թիւնը: Մենք չենք կրնար մանուկի մը ըսել` թիւնը: Մենք չենք կրնար մանուկի մը ըսել` թիւնը: Մենք չենք կրնար մանուկի մը ըսել` ««««եթէ չհաւատաս՝ եթէ չհաւատաս՝ եթէ չհաւատաս՝ եթէ չհաւատաս՝ 
չես կրնար փրկուիլչես կրնար փրկուիլչես կրնար փրկուիլչես կրնար փրկուիլ», », », », որովհետեւ մանուկը ոորովհետեւ մանուկը ոորովհետեւ մանուկը ոորովհետեւ մանուկը ո´́́́չ թէ չի հաւատար, չ թէ չի հաւատար, չ թէ չի հաւատար, չ թէ չի հաւատար, 
այլ` չի կրնար հաւատալ, քանի չունի այդ ընդունակութիւնը:այլ` չի կրնար հաւատալ, քանի չունի այդ ընդունակութիւնը:այլ` չի կրնար հաւատալ, քանի չունի այդ ընդունակութիւնը:այլ` չի կրնար հաւատալ, քանի չունի այդ ընդունակութիւնը:    

Եթէ փրկութեան հասնելու համար Եթէ փրկութեան հասնելու համար Եթէ փրկութեան հասնելու համար Եթէ փրկութեան հասնելու համար գիտակից հաւատքը գիտակից հաւատքը գիտակից հաւատքը գիտակից հաւատքը 
բացարձակ պայման ու պահանջք է, այդ պարագային մանուկբացարձակ պայման ու պահանջք է, այդ պարագային մանուկբացարձակ պայման ու պահանջք է, այդ պարագային մանուկբացարձակ պայման ու պահանջք է, այդ պարագային մանուկ----
ները չեն կրնար փրկուիլ. եւ եթէ չեն կրնար փրկուիլ, այդ ները չեն կրնար փրկուիլ. եւ եթէ չեն կրնար փրկուիլ, այդ ները չեն կրնար փրկուիլ. եւ եթէ չեն կրնար փրկուիլ, այդ ները չեն կրնար փրկուիլ. եւ եթէ չեն կրնար փրկուիլ, այդ 
պարագային, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ մեր Տիրոջ խօսքը. պարագային, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ մեր Տիրոջ խօսքը. պարագային, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ մեր Տիրոջ խօսքը. պարագային, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ մեր Տիրոջ խօսքը. 
««««ՁգեցէՁգեցէՁգեցէՁգեցէ´́́́ք որ մանուկները ինծի գան, արգելք միք որ մանուկները ինծի գան, արգելք միք որ մանուկները ինծի գան, արգելք միք որ մանուկները ինծի գան, արգելք մի´ ´ ´ ´ ըլլաք անոնց, ըլլաք անոնց, ըլլաք անոնց, ըլլաք անոնց, 
որովհետեւ այդպիսիներուն է Աորովհետեւ այդպիսիներուն է Աորովհետեւ այդպիսիներուն է Աորովհետեւ այդպիսիներուն է Աստուծոյ արքայութիւնըստուծոյ արքայութիւնըստուծոյ արքայութիւնըստուծոյ արքայութիւնը»»»»    
((((Ղուկաս 18.16): Որո՞նք են այստեղ յիշուած մանուկները. Ղուկաս 18.16): Որո՞նք են այստեղ յիշուած մանուկները. Ղուկաս 18.16): Որո՞նք են այստեղ յիշուած մանուկները. Ղուկաս 18.16): Որո՞նք են այստեղ յիշուած մանուկները. 
կարելի է մեկնութիւններ ընել, բայց պահ մը յիշեալ հաստատուկարելի է մեկնութիւններ ընել, բայց պահ մը յիշեալ հաստատուկարելի է մեկնութիւններ ընել, բայց պահ մը յիշեալ հաստատուկարելի է մեկնութիւններ ընել, բայց պահ մը յիշեալ հաստատու----
մը առնենք տառացի հասկացողութեամբ: Ի՞նչ կմը առնենք տառացի հասկացողութեամբ: Ի՞նչ կմը առնենք տառացի հասկացողութեամբ: Ի՞նչ կմը առնենք տառացի հասկացողութեամբ: Ի՞նչ կ’’’’ըսէ համարը. ըսէ համարը. ըսէ համարը. ըսէ համարը. 
որո՞նց համար է Աստուծոյ արքայութիւնը. մանուկներոորո՞նց համար է Աստուծոյ արքայութիւնը. մանուկներոորո՞նց համար է Աստուծոյ արքայութիւնը. մանուկներոորո՞նց համար է Աստուծոյ արքայութիւնը. մանուկներո´́́́ւն ւն ւն ւն 
համար. բայց ի՞նչպէսհամար. բայց ի՞նչպէսհամար. բայց ի՞նչպէսհամար. բայց ի՞նչպէս    արքայութիւնը կրնայ մանուկներոարքայութիւնը կրնայ մանուկներոարքայութիւնը կրնայ մանուկներոարքայութիւնը կրնայ մանուկներունը ւնը ւնը ւնը 
ըլլալ, երբ մանուկները ըլլալ, երբ մանուկները ըլլալ, երբ մանուկները ըլլալ, երբ մանուկները գիտակից հաւատքը ունին արքայուգիտակից հաւատքը ունին արքայուգիտակից հաւատքը ունին արքայուգիտակից հաւատքը ունին արքայու----
թեան: Եթէ Յիսուս արքայութիւն կը խոստանայ մանուկներուն, թեան: Եթէ Յիսուս արքայութիւն կը խոստանայ մանուկներուն, թեան: Եթէ Յիսուս արքայութիւն կը խոստանայ մանուկներուն, թեան: Եթէ Յիսուս արքայութիւն կը խոստանայ մանուկներուն, 
թէպէտ անոնք բան մը չեն հասկնար արքայութենէն եւ անոր թէպէտ անոնք բան մը չեն հասկնար արքայութենէն եւ անոր թէպէտ անոնք բան մը չեն հասկնար արքայութենէն եւ անոր թէպէտ անոնք բան մը չեն հասկնար արքայութենէն եւ անոր 
հաւատալու հոգեկան ու մտքի հասողութիւնը չունին, մենք հաւատալու հոգեկան ու մտքի հասողութիւնը չունին, մենք հաւատալու հոգեկան ու մտքի հասողութիւնը չունին, մենք հաւատալու հոգեկան ու մտքի հասողութիւնը չունին, մենք 
ինչո՞ւ չմկրինչո՞ւ չմկրինչո՞ւ չմկրինչո՞ւ չմկրտենք մեր մանուկները, որոնք, դարձեալ, զուրկ են տենք մեր մանուկները, որոնք, դարձեալ, զուրկ են տենք մեր մանուկները, որոնք, դարձեալ, զուրկ են տենք մեր մանուկները, որոնք, դարձեալ, զուրկ են 
հասկնալու եւ հաւատալու ատակութենէն:հասկնալու եւ հաւատալու ատակութենէն:հասկնալու եւ հաւատալու ատակութենէն:հասկնալու եւ հաւատալու ատակութենէն:    

Առաքեալները արգելք կեցան այն ծնողներուն, որոնք Առաքեալները արգելք կեցան այն ծնողներուն, որոնք Առաքեալները արգելք կեցան այն ծնողներուն, որոնք Առաքեալները արգելք կեցան այն ծնողներուն, որոնք 
կկկկ’’’’ուզէին իրենց մանուկները մօտեցնել Յիսուսին որպէսզի Տէրը ուզէին իրենց մանուկները մօտեցնել Յիսուսին որպէսզի Տէրը ուզէին իրենց մանուկները մօտեցնել Յիսուսին որպէսզի Տէրը ուզէին իրենց մանուկները մօտեցնել Յիսուսին որպէսզի Տէրը 
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օրհնէր զանոնք (Ղուկաս 18.15): Առաքեալները հաւանաբար օրհնէր զանոնք (Ղուկաս 18.15): Առաքեալները հաւանաբար օրհնէր զանոնք (Ղուկաս 18.15): Առաքեալները հաւանաբար օրհնէր զանոնք (Ղուկաս 18.15): Առաքեալները հաւանաբար 
մտածեցին թէ Յիսուսմտածեցին թէ Յիսուսմտածեցին թէ Յիսուսմտածեցին թէ Յիսուս    իիիի´́́́նչ կրնար ընենչ կրնար ընենչ կրնար ընենչ կրնար ընել մանուկներուն: Մարկոս լ մանուկներուն: Մարկոս լ մանուկներուն: Մարկոս լ մանուկներուն: Մարկոս 
կ'ըսէ, կ'ըսէ, կ'ըսէ, կ'ըսէ, որորորոր    Յիսուս մանուկները իր գիրկը առաւ, ձեռքը անոնց Յիսուս մանուկները իր գիրկը առաւ, ձեռքը անոնց Յիսուս մանուկները իր գիրկը առաւ, ձեռքը անոնց Յիսուս մանուկները իր գիրկը առաւ, ձեռքը անոնց 
վրայ դրաւ եւ օրհնեց զանոնք (10.16): Եթէ մանուկներուն վրայ վրայ դրաւ եւ օրհնեց զանոնք (10.16): Եթէ մանուկներուն վրայ վրայ դրաւ եւ օրհնեց զանոնք (10.16): Եթէ մանուկներուն վրայ վրայ դրաւ եւ օրհնեց զանոնք (10.16): Եթէ մանուկներուն վրայ 
ձեռք դնելն ու զանոնք օրհնելը տարբերութիւն մը պիտի չընէր` ձեռք դնելն ու զանոնք օրհնելը տարբերութիւն մը պիտի չընէր` ձեռք դնելն ու զանոնք օրհնելը տարբերութիւն մը պիտի չընէր` ձեռք դնելն ու զանոնք օրհնելը տարբերութիւն մը պիտի չընէր` 
այդ պարագային, ինչո՞ւ համար Յիսուս օրհնեց զանոնքայդ պարագային, ինչո՞ւ համար Յիսուս օրհնեց զանոնքայդ պարագային, ինչո՞ւ համար Յիսուս օրհնեց զանոնքայդ պարագային, ինչո՞ւ համար Յիսուս օրհնեց զանոնք: : : : Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մանուկները Յիսուսի ձեռնադրութեամբ ոեւէ օրհնութիւն չէին մանուկները Յիսուսի ձեռնադրութեամբ ոեւէ օրհնութիւն չէին մանուկները Յիսուսի ձեռնադրութեամբ ոեւէ օրհնութիւն չէին մանուկները Յիսուսի ձեռնադրութեամբ ոեւէ օրհնութիւն չէին 
կրնար ստանալ, կը նշանակէր թէ, անոնց վրայ Յիսուսի ձեռք կրնար ստանալ, կը նշանակէր թէ, անոնց վրայ Յիսուսի ձեռք կրնար ստանալ, կը նշանակէր թէ, անոնց վրայ Յիսուսի ձեռք կրնար ստանալ, կը նշանակէր թէ, անոնց վրայ Յիսուսի ձեռք 
դնելն ու զանոնք օրհնելը` լոկ ձեւականութիւն կամ ցուցադնելն ու զանոնք օրհնելը` լոկ ձեւականութիւն կամ ցուցադնելն ու զանոնք օրհնելը` լոկ ձեւականութիւն կամ ցուցադնելն ու զանոնք օրհնելը` լոկ ձեւականութիւն կամ ցուցադրուդրուդրուդրու----
թիւն էր: Եթէ երբեք Յիսուս մանուկներուն վրայ ձեռք դնելով եւ թիւն էր: Եթէ երբեք Յիսուս մանուկներուն վրայ ձեռք դնելով եւ թիւն էր: Եթէ երբեք Յիսուս մանուկներուն վրայ ձեռք դնելով եւ թիւն էր: Եթէ երբեք Յիսուս մանուկներուն վրայ ձեռք դնելով եւ 
զանոնք օրհնելով` կրնար օզանոնք օրհնելով` կրնար օզանոնք օրհնելով` կրնար օզանոնք օրհնելով` կրնար օրհնութիւն փոխանցել անոնց, ինչո՞ւ րհնութիւն փոխանցել անոնց, ինչո՞ւ րհնութիւն փոխանցել անոնց, ինչո՞ւ րհնութիւն փոխանցել անոնց, ինչո՞ւ 
համար մկրտութեան ժամանակ պիտի չկրնայ օրհնել զանոնք եւ համար մկրտութեան ժամանակ պիտի չկրնայ օրհնել զանոնք եւ համար մկրտութեան ժամանակ պիտի չկրնայ օրհնել զանոնք եւ համար մկրտութեան ժամանակ պիտի չկրնայ օրհնել զանոնք եւ 
օրհնութիւն փոխանցել անոնց: Երբ Աւետարանիչները կը խօսին օրհնութիւն փոխանցել անոնց: Երբ Աւետարանիչները կը խօսին օրհնութիւն փոխանցել անոնց: Երբ Աւետարանիչները կը խօսին օրհնութիւն փոխանցել անոնց: Երբ Աւետարանիչները կը խօսին 
մանուկներուն վրայ Յիսուսի ձեռք դնելուն եւ զանոնք օրհնելուն մանուկներուն վրայ Յիսուսի ձեռք դնելուն եւ զանոնք օրհնելուն մանուկներուն վրայ Յիսուսի ձեռք դնելուն եւ զանոնք օրհնելուն մանուկներուն վրայ Յիսուսի ձեռք դնելուն եւ զանոնք օրհնելուն 
մասին, մեզի համար շատ յստակ կը դառնայ, որ Տէր Յիսուսին մասին, մեզի համար շատ յստակ կը դառնայ, որ Տէր Յիսուսին մասին, մեզի համար շատ յստակ կը դառնայ, որ Տէր Յիսուսին մասին, մեզի համար շատ յստակ կը դառնայ, որ Տէր Յիսուսին 
կողմէ օրհնուելու եւ օրհնութիւն ստանալու խնդիրը տարիքի կողմէ օրհնուելու եւ օրհնութիւն ստանալու խնդիրը տարիքի կողմէ օրհնուելու եւ օրհնութիւն ստանալու խնդիրը տարիքի կողմէ օրհնուելու եւ օրհնութիւն ստանալու խնդիրը տարիքի 
հետ կապ չունի. եւ եթէ տարիքի հետ կապ չունի` մենք հետ կապ չունի. եւ եթէ տարիքի հետ կապ չունի` մենք հետ կապ չունի. եւ եթէ տարիքի հետ կապ չունի` մենք հետ կապ չունի. եւ եթէ տարիքի հետ կապ չունի` մենք 
պատճառ մը չունինք մեր մանուկները չմկրտելու:պատճառ մը չունինք մեր մանուկները չմկրտելու:պատճառ մը չունինք մեր մանուկները չմկրտելու:պատճառ մը չունինք մեր մանուկները չմկրտելու:        

Աշակերտները հաւանաբար խորհեցան թէ մանուկները Աշակերտները հաւանաբար խորհեցան թէ մանուկները Աշակերտները հաւանաբար խորհեցան թէ մանուկները Աշակերտները հաւանաբար խորհեցան թէ մանուկները 
հիւանդ չէին, եւ ուստի բժշկութեան կարիքը չունէին, ոհիւանդ չէին, եւ ուստի բժշկութեան կարիքը չունէին, ոհիւանդ չէին, եւ ուստի բժշկութեան կարիքը չունէին, ոհիւանդ չէին, եւ ուստի բժշկութեան կարիքը չունէին, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ուսուցոուսուցոուսուցոուսուցումներ լսելու կարողութիւնը ունէին, եւ հետեւաբար, ւմներ լսելու կարողութիւնը ունէին, եւ հետեւաբար, ւմներ լսելու կարողութիւնը ունէին, եւ հետեւաբար, ւմներ լսելու կարողութիւնը ունէին, եւ հետեւաբար, 
ինչո՞ւ համար բերուէին Յիսուսին, ինչո՞ւ համար խլէին անոր ինչո՞ւ համար բերուէին Յիսուսին, ինչո՞ւ համար խլէին անոր ինչո՞ւ համար բերուէին Յիսուսին, ինչո՞ւ համար խլէին անոր ինչո՞ւ համար բերուէին Յիսուսին, ինչո՞ւ համար խլէին անոր 
ժամանակը, ժամանակը, ժամանակը, ժամանակը, եւ եւ եւ եւ ինչո՞ւ համար զայն ծանրաինչո՞ւ համար զայն ծանրաինչո՞ւ համար զայն ծանրաինչո՞ւ համար զայն ծանրաբեռնէին յաւելեալ բեռնէին յաւելեալ բեռնէին յաւելեալ բեռնէին յաւելեալ 
գործով մը: Կարծէք աշակերտները մտածեգործով մը: Կարծէք աշակերտները մտածեգործով մը: Կարծէք աշակերտները մտածեգործով մը: Կարծէք աշակերտները մտածեցին, որ Յիսուս ոեւէ ցին, որ Յիսուս ոեւէ ցին, որ Յիսուս ոեւէ ցին, որ Յիսուս ոեւէ 
ձեւով չէր կրնար օգտակար դառնալ մաձեւով չէր կրնար օգտակար դառնալ մաձեւով չէր կրնար օգտակար դառնալ մաձեւով չէր կրնար օգտակար դառնալ մանուկներոնուկներոնուկներոնուկներուն, նոյնիսկ եթէ ւն, նոյնիսկ եթէ ւն, նոյնիսկ եթէ ւն, նոյնիսկ եթէ 
օրհնէր զանոնք: Բայց Յիսուսի խօսքը շատ յստակ էր. օրհնէր զանոնք: Բայց Յիսուսի խօսքը շատ յստակ էր. օրհնէր զանոնք: Բայց Յիսուսի խօսքը շատ յստակ էր. օրհնէր զանոնք: Բայց Յիսուսի խօսքը շատ յստակ էր. ««««ՁգեցէՁգեցէՁգեցէՁգեցէ´́́́ք ք ք ք 
որ մանուկները ինծի գան, արգելք միոր մանուկները ինծի գան, արգելք միոր մանուկները ինծի գան, արգելք միոր մանուկները ինծի գան, արգելք մի´ ´ ´ ´ ըլլաք անոնց, որովհետեւ ըլլաք անոնց, որովհետեւ ըլլաք անոնց, որովհետեւ ըլլաք անոնց, որովհետեւ 
այդպիսիներուն է երկինքի արքայուայդպիսիներուն է երկինքի արքայուայդպիսիներուն է երկինքի արքայուայդպիսիներուն է երկինքի արքայութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»:»:»:»:    Սխալած էին աշաՍխալած էին աշաՍխալած էին աշաՍխալած էին աշա----
կերտները: Յիսուս շատ բաներով կրնար եւ կրնայ օգնել ու կերտները: Յիսուս շատ բաներով կրնար եւ կրնայ օգնել ու կերտները: Յիսուս շատ բաներով կրնար եւ կրնայ օգնել ու կերտները: Յիսուս շատ բաներով կրնար եւ կրնայ օգնել ու 
օրհնել իրեն բերուօրհնել իրեն բերուօրհնել իրեն բերուօրհնել իրեն բերուող մանուկները: Առաքեալներուն նման կը ող մանուկները: Առաքեալներուն նման կը ող մանուկները: Առաքեալներուն նման կը ող մանուկները: Առաքեալներուն նման կը 
սխալին բոլոր անոնք՝ որոնք կը խորհին կամ կը կարծեն որ սխալին բոլոր անոնք՝ որոնք կը խորհին կամ կը կարծեն որ սխալին բոլոր անոնք՝ որոնք կը խորհին կամ կը կարծեն որ սխալին բոլոր անոնք՝ որոնք կը խորհին կամ կը կարծեն որ 
մկրտութեան բերուած մանուկները բանով մը չեն օգտուիր, չեն մկրտութեան բերուած մանուկները բանով մը չեն օգտուիր, չեն մկրտութեան բերուած մանուկները բանով մը չեն օգտուիր, չեն մկրտութեան բերուած մանուկները բանով մը չեն օգտուիր, չեն 
փոխուիր ու չեն օրհնուիր:փոխուիր ու չեն օրհնուիր:փոխուիր ու չեն օրհնուիր:փոխուիր ու չեն օրհնուիր:    



 237 

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, պէտք է թոյլ տալ որ մանուկները մկրտութեամբ բերպէտք է թոյլ տալ որ մանուկները մկրտութեամբ բերպէտք է թոյլ տալ որ մանուկները մկրտութեամբ բերպէտք է թոյլ տալ որ մանուկները մկրտութեամբ բեր----
ուին ու յանձնուին Յիսուսին, եւ երուին ու յանձնուին Յիսուսին, եւ երուին ու յանձնուին Յիսուսին, եւ երուին ու յանձնուին Յիսուսին, եւ երբեք պէտք չէ մտածել, որ բեք պէտք չէ մտածել, որ բեք պէտք չէ մտածել, որ բեք պէտք չէ մտածել, որ 
Յիսուս օգուտ մը չՅիսուս օգուտ մը չՅիսուս օգուտ մը չՅիսուս օգուտ մը չ’’’’ունենար իրենց եթէ մկրտուին: Առաքեալունենար իրենց եթէ մկրտուին: Առաքեալունենար իրենց եթէ մկրտուին: Առաքեալունենար իրենց եթէ մկրտուին: Առաքեալ----
ները խորհեցան որ Յիսուս ժամանակ չունէր մանուկներուն ները խորհեցան որ Յիսուս ժամանակ չունէր մանուկներուն ները խորհեցան որ Յիսուս ժամանակ չունէր մանուկներուն ները խորհեցան որ Յիսուս ժամանակ չունէր մանուկներուն 
համար, բայց անոնք սխալած էին. Յիսուսի ամբողջ վարդապեհամար, բայց անոնք սխալած էին. Յիսուսի ամբողջ վարդապեհամար, բայց անոնք սխալած էին. Յիսուսի ամբողջ վարդապեհամար, բայց անոնք սխալած էին. Յիսուսի ամբողջ վարդապե----
տութիւնը ուրիշ բան չէր եթէ ոչտութիւնը ուրիշ բան չէր եթէ ոչտութիւնը ուրիշ բան չէր եթէ ոչտութիւնը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ,,,,    կոչ մը ուղղուած մարդոց, կոչ մը ուղղուած մարդոց, կոչ մը ուղղուած մարդոց, կոչ մը ուղղուած մարդոց, 
ըլլալու մանուկներուըլլալու մանուկներուըլլալու մանուկներուըլլալու մանուկներուն նման: Կարելի՞ բան էր որ Յիսուս, որ ն նման: Կարելի՞ բան էր որ Յիսուս, որ ն նման: Կարելի՞ բան էր որ Յիսուս, որ ն նման: Կարելի՞ բան էր որ Յիսուս, որ 
այսքան սէր ունէր մանուկներուն հանդէպ՝ արգիլէր կամ արգիլէ այսքան սէր ունէր մանուկներուն հանդէպ՝ արգիլէր կամ արգիլէ այսքան սէր ունէր մանուկներուն հանդէպ՝ արգիլէր կամ արգիլէ այսքան սէր ունէր մանուկներուն հանդէպ՝ արգիլէր կամ արգիլէ 
իր անունով մանուկները մկրտելու արարողութիւնը: Կարելի՞ իր անունով մանուկները մկրտելու արարողութիւնը: Կարելի՞ իր անունով մանուկները մկրտելու արարողութիւնը: Կարելի՞ իր անունով մանուկները մկրտելու արարողութիւնը: Կարելի՞ 
բան է մանուկին նմանիլ պահանջող Տէրը՝ արգիլէր զանոնք բան է մանուկին նմանիլ պահանջող Տէրը՝ արգիլէր զանոնք բան է մանուկին նմանիլ պահանջող Տէրը՝ արգիլէր զանոնք բան է մանուկին նմանիլ պահանջող Տէրը՝ արգիլէր զանոնք 
մկրտել:մկրտել:մկրտել:մկրտել:    

Եթէ կը համարձակինք ըսել որ Յիսուսի ձեռք դնելը մաԵթէ կը համարձակինք ըսել որ Յիսուսի ձեռք դնելը մաԵթէ կը համարձակինք ըսել որ Յիսուսի ձեռք դնելը մաԵթէ կը համարձակինք ըսել որ Յիսուսի ձեռք դնելը մա----
նուկներուն վրայ եւ զանոնք օրհնելը ոնուկներուն վրայ եւ զանոնք օրհնելը ոնուկներուն վրայ եւ զանոնք օրհնելը ոնուկներուն վրայ եւ զանոնք օրհնելը ո´́́́չ մէկ օգուտ ունի, միայն չ մէկ օգուտ ունի, միայն չ մէկ օգուտ ունի, միայն չ մէկ օգուտ ունի, միայն 
աաաա´́́́յն ատեն կրնանք ըսել թէ մանուկներու մկրտութիւնը օգուտ յն ատեն կրնանք ըսել թէ մանուկներու մկրտութիւնը օգուտ յն ատեն կրնանք ըսել թէ մանուկներու մկրտութիւնը օգուտ յն ատեն կրնանք ըսել թէ մանուկներու մկրտութիւնը օգուտ 
մը չմը չմը չմը չ’’’’ունենար անոնց եւ փոփոխութիւն չի յառաջացներ անոնց ունենար անոնց եւ փոփոխութիւն չի յառաջացներ անոնց ունենար անոնց եւ փոփոխութիւն չի յառաջացներ անոնց ունենար անոնց եւ փոփոխութիւն չի յառաջացներ անոնց 
կեանքին մէջ: Բայց ո՞վ է այն մարդը որ կը յանդգնի ըսելու, թէ կեանքին մէջ: Բայց ո՞վ է այն մարդը որ կը յանդգնի ըսելու, թէ կեանքին մէջ: Բայց ո՞վ է այն մարդը որ կը յանդգնի ըսելու, թէ կեանքին մէջ: Բայց ո՞վ է այն մարդը որ կը յանդգնի ըսելու, թէ 
Յիսուսի ձեռք դնելն ու օրհնեՅիսուսի ձեռք դնելն ու օրհնեՅիսուսի ձեռք դնելն ու օրհնեՅիսուսի ձեռք դնելն ու օրհնելը մանուկներուն վրայ՝ օգուտ մը լը մանուկներուն վրայ՝ օգուտ մը լը մանուկներուն վրայ՝ օգուտ մը լը մանուկներուն վրայ՝ օգուտ մը 
չչչչ’’’’ունենար անոնց համար:ունենար անոնց համար:ունենար անոնց համար:ունենար անոնց համար:    

    
2) 2) 2) 2) Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան 

մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:    
    
Եկեղեցւոյ առաջին հայրերը կը հաւատային, որ մկրտուԵկեղեցւոյ առաջին հայրերը կը հաւատային, որ մկրտուԵկեղեցւոյ առաջին հայրերը կը հաւատային, որ մկրտուԵկեղեցւոյ առաջին հայրերը կը հաւատային, որ մկրտու----

թիւնը կ'առաջնորդէ վերածնունդի: Անոնք կը մկրտէին թէթիւնը կ'առաջնորդէ վերածնունդի: Անոնք կը մկրտէին թէթիւնը կ'առաջնորդէ վերածնունդի: Անոնք կը մկրտէին թէթիւնը կ'առաջնորդէ վերածնունդի: Անոնք կը մկրտէին թէ´ ´ ´ ´ 
մանուկները եւ թէմանուկները եւ թէմանուկները եւ թէմանուկները եւ թէ´ ´ ´ ´ չափահասները: Մկրտութիւնը կը կատաչափահասները: Մկրտութիւնը կը կատաչափահասները: Մկրտութիւնը կը կատաչափահասները: Մկրտութիւնը կը կատա----
րէին ընկղմումով, հեղմամբ եւ սրսկումով:րէին ընկղմումով, հեղմամբ եւ սրսկումով:րէին ընկղմումով, հեղմամբ եւ սրսկումով:րէին ընկղմումով, հեղմամբ եւ սրսկումով:    

Եկեղեցւոյ հայրերուն խօսքերը մանուկներու մկրտութեան Եկեղեցւոյ հայրերուն խօսքերը մանուկներու մկրտութեան Եկեղեցւոյ հայրերուն խօսքերը մանուկներու մկրտութեան Եկեղեցւոյ հայրերուն խօսքերը մանուկներու մկրտութեան 
մասին շատ շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.մասին շատ շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.մասին շատ շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.մասին շատ շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.----    

----    ««««Եկեղեցին մանուկները մկրտելու աւանդութիւնը Եկեղեցին մանուկները մկրտելու աւանդութիւնը Եկեղեցին մանուկները մկրտելու աւանդութիւնը Եկեղեցին մանուկները մկրտելու աւանդութիւնը 
առաքեալներէն առաւառաքեալներէն առաւառաքեալներէն առաւառաքեալներէն առաւ»»»» ( ( ( (Որոգինէս):Որոգինէս):Որոգինէս):Որոգինէս):    

----    ««««Սուրբ Հոգին կարՍուրբ Հոգին կարՍուրբ Հոգին կարՍուրբ Հոգին կարելի կը դարձնէ որ նորածին մանուկը ելի կը դարձնէ որ նորածին մանուկը ելի կը դարձնէ որ նորածին մանուկը ելի կը դարձնէ որ նորածին մանուկը 
վերանորոգուի ու վերածնի երբ անիկա մկրտուիվերանորոգուի ու վերածնի երբ անիկա մկրտուիվերանորոգուի ու վերածնի երբ անիկա մկրտուիվերանորոգուի ու վերածնի երբ անիկա մկրտուի»»»» ( ( ( (Օգոստինոս):Օգոստինոս):Օգոստինոս):Օգոստինոս):    

----    ՆՆՆՆշանաւոր հայրերէն՝ Շաֆ, կշանաւոր հայրերէն՝ Շաֆ, կշանաւոր հայրերէն՝ Շաֆ, կշանաւոր հայրերէն՝ Շաֆ, կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մանուկները մկրտելը Մանուկները մկրտելը Մանուկները մկրտելը Մանուկները մկրտելը 
առաքելական ծագում ունի, եւ չկաառաքելական ծագում ունի, եւ չկաառաքելական ծագում ունի, եւ չկաառաքելական ծագում ունի, եւ չկա´́́́յ մէկը որ ասոր դէմ խօսիյ մէկը որ ասոր դէմ խօսիյ մէկը որ ասոր դէմ խօսիյ մէկը որ ասոր դէմ խօսի»:»:»:»:    
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----    Փետոս անունով գաւառական եպիսկոպոս մը հարցուց. Փետոս անունով գաւառական եպիսկոպոս մը հարցուց. Փետոս անունով գաւառական եպիսկոպոս մը հարցուց. Փետոս անունով գաւառական եպիսկոպոս մը հարցուց. 
««««Պատշա՞ճ Պատշա՞ճ Պատշա՞ճ Պատշա՞ճ է մկրտել երեխաները անոնց ութօրեայ ըլլալէն է մկրտել երեխաները անոնց ութօրեայ ըլլալէն է մկրտել երեխաները անոնց ութօրեայ ըլլալէն է մկրտել երեխաները անոնց ութօրեայ ըլլալէն 
առաջ, նկատի առնելով որ հրեաներ իրենց մանուկները ութօրառաջ, նկատի առնելով որ հրեաներ իրենց մանուկները ութօրառաջ, նկատի առնելով որ հրեաներ իրենց մանուկները ութօրառաջ, նկատի առնելով որ հրեաներ իրենց մանուկները ութօր----
եայ ըլլալէ ետք կը թլփատէինեայ ըլլալէ ետք կը թլփատէինեայ ըլլալէ ետք կը թլփատէինեայ ըլլալէ ետք կը թլփատէին»:»:»:»:    Ասոր պատասխանեցին ԿիպրիԱսոր պատասխանեցին ԿիպրիԱսոր պատասխանեցին ԿիպրիԱսոր պատասխանեցին Կիպրի----
անոս եւ 66 եպիսկոպոսներ, որոնք ժողով մը գումարեցին 250 անոս եւ 66 եպիսկոպոսներ, որոնք ժողով մը գումարեցին 250 անոս եւ 66 եպիսկոպոսներ, որոնք ժողով մը գումարեցին 250 անոս եւ 66 եպիսկոպոսներ, որոնք ժողով մը գումարեցին 250 
թուականին՝ Կարքեդոնի մէջ: Ժողովը ըսաւ. թուականին՝ Կարքեդոնի մէջ: Ժողովը ըսաւ. թուականին՝ Կարքեդոնի մէջ: Ժողովը ըսաւ. թուականին՝ Կարքեդոնի մէջ: Ժողովը ըսաւ. ««««Պատշաճ է մկՊատշաճ է մկՊատշաճ է մկՊատշաճ է մկըըըըրրրր----
տել երեխաները, նոյնիսկ եթէ անոնք երեք կամ երկու օրուան տել երեխաները, նոյնիսկ եթէ անոնք երեք կամ երկու օրուան տել երեխաները, նոյնիսկ եթէ անոնք երեք կամ երկու օրուան տել երեխաները, նոյնիսկ եթէ անոնք երեք կամ երկու օրուան 
ըլլան: Զանոնք իրենց ծննդեան օրն իսկ կարելի է մկրտելըլլան: Զանոնք իրենց ծննդեան օրն իսկ կարելի է մկրտելըլլան: Զանոնք իրենց ծննդեան օրն իսկ կարելի է մկրտելըլլան: Զանոնք իրենց ծննդեան օրն իսկ կարելի է մկրտել»:»:»:»:    

----    ««««Սկիզբէն իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ընդունած ու Սկիզբէն իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ընդունած ու Սկիզբէն իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ընդունած ու Սկիզբէն իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ընդունած ու 
կատարած է մանուկներու մկրտութիւնը. ուստի մանուկները կատարած է մանուկներու մկրտութիւնը. ուստի մանուկները կատարած է մանուկներու մկրտութիւնը. ուստի մանուկները կատարած է մանուկներու մկրտութիւնը. ուստի մանուկները 
մկրտելու համար խնդիր յարուցանելու պէտք չկայմկրտելու համար խնդիր յարուցանելու պէտք չկայմկրտելու համար խնդիր յարուցանելու պէտք չկայմկրտելու համար խնդիր յարուցանելու պէտք չկայ»»»» ( ( ( (ՕգՕգՕգՕգոստոսոստոսոստոսոստոս):):):):    

----    ««««Մանուկներու մկրտութեան խորհուրդը առաքելական Մանուկներու մկրտութեան խորհուրդը առաքելական Մանուկներու մկրտութեան խորհուրդը առաքելական Մանուկներու մկրտութեան խորհուրդը առաքելական 
ծագում ունիծագում ունիծագում ունիծագում ունի»»»» ( ( ( (Բառնաբաս):Բառնաբաս):Բառնաբաս):Բառնաբաս):    

----    Յովհան Ոսկեբերան, Գրիգոր Նազիանզացի, Գեղասիոս, Յովհան Ոսկեբերան, Գրիգոր Նազիանզացի, Գեղասիոս, Յովհան Ոսկեբերան, Գրիգոր Նազիանզացի, Գեղասիոս, Յովհան Ոսկեբերան, Գրիգոր Նազիանզացի, Գեղասիոս, 
Կղեմէս Հռոմայեցի, Պօղիկարպոս Զմիւռնացի եւ ուրիշներ կը Կղեմէս Հռոմայեցի, Պօղիկարպոս Զմիւռնացի եւ ուրիշներ կը Կղեմէս Հռոմայեցի, Պօղիկարպոս Զմիւռնացի եւ ուրիշներ կը Կղեմէս Հռոմայեցի, Պօղիկարպոս Զմիւռնացի եւ ուրիշներ կը 
հաստատեն, թէ մանուկներու մկրտութիւնը շատ սովորական հաստատեն, թէ մանուկներու մկրտութիւնը շատ սովորական հաստատեն, թէ մանուկներու մկրտութիւնը շատ սովորական հաստատեն, թէ մանուկներու մկրտութիւնը շատ սովորական 
բան մըն էր իրենց ժամանբան մըն էր իրենց ժամանբան մըն էր իրենց ժամանբան մըն էր իրենց ժամանակ եւ թէ այս աւանդութիւնը ակ եւ թէ այս աւանդութիւնը ակ եւ թէ այս աւանդութիւնը ակ եւ թէ այս աւանդութիւնը 
առաքեալներէն առնուած է:առաքեալներէն առնուած է:առաքեալներէն առնուած է:առաքեալներէն առնուած է:    

    
3) 3) 3) 3) Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու 

կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց ծնողներուն կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց ծնողներուն կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց ծնողներուն կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց ծնողներուն 
հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու քաջալերել հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու քաջալերել հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու քաջալերել հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու քաջալերել 
մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքմանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքմանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքմանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին ին ին ին 
հիման վրայ:հիման վրայ:հիման վրայ:հիման վրայ:    

    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, թէպէտ կարելի է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ թէպէտ կարելի է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ թէպէտ կարելի է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ թէպէտ կարելի է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ 

մանուկներու կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց մանուկներու կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց մանուկներու կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց մանուկներու կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց 
ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու 
քաջալերել մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն քաջալերել մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն քաջալերել մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն քաջալերել մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն 
հաւատքին հիման վրայ, եւ սակայն, կհաւատքին հիման վրայ, եւ սակայն, կհաւատքին հիման վրայ, եւ սակայն, կհաւատքին հիման վրայ, եւ սակայն, կարեւոր է յիշել եւ յիշեցնել, արեւոր է յիշել եւ յիշեցնել, արեւոր է յիշել եւ յիշեցնել, արեւոր է յիշել եւ յիշեցնել, 
թէ Քրիստոս ծնողներու հաւատքին հիման վրայ մանուկները թէ Քրիստոս ծնողներու հաւատքին հիման վրայ մանուկները թէ Քրիստոս ծնողներու հաւատքին հիման վրայ մանուկները թէ Քրիստոս ծնողներու հաւատքին հիման վրայ մանուկները 
մկրտելու պատուէր չտուաւ, այլ պարզապէս` մկրտել ու մկրտելու պատուէր չտուաւ, այլ պարզապէս` մկրտել ու մկրտելու պատուէր չտուաւ, այլ պարզապէս` մկրտել ու մկրտելու պատուէր չտուաւ, այլ պարզապէս` մկրտել ու 
մկրտուիլ պատուիրեց, եւ մկրտուելու պատուէրը` բոլոր մկրտուիլ պատուիրեց, եւ մկրտուելու պատուէրը` բոլոր մկրտուիլ պատուիրեց, եւ մկրտուելու պատուէրը` բոլոր մկրտուիլ պատուիրեց, եւ մկրտուելու պատուէրը` բոլոր 
տարիքի մարդոց համար է, անոնք ըլլան նորածին, պատանի, տարիքի մարդոց համար է, անոնք ըլլան նորածին, պատանի, տարիքի մարդոց համար է, անոնք ըլլան նորածին, պատանի, տարիքի մարդոց համար է, անոնք ըլլան նորածին, պատանի, 
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չափահաս թէ տարեց: Օգոստինչափահաս թէ տարեց: Օգոստինչափահաս թէ տարեց: Օգոստինչափահաս թէ տարեց: Օգոստինոս կ'ըսէ. ոս կ'ըսէ. ոս կ'ըսէ. ոս կ'ըսէ. ««««Ճիշդ է որ մենք մեր Ճիշդ է որ մենք մեր Ճիշդ է որ մենք մեր Ճիշդ է որ մենք մեր 
մանուկները կը մկրտենք հիմնուելով անոնց ծնողներուն ազատ մանուկները կը մկրտենք հիմնուելով անոնց ծնողներուն ազատ մանուկները կը մկրտենք հիմնուելով անոնց ծնողներուն ազատ մանուկները կը մկրտենք հիմնուելով անոնց ծնողներուն ազատ 
կամքին ու հաւատքին վրայ, եւ սակայն, կարեւոր է այստեղ կամքին ու հաւատքին վրայ, եւ սակայն, կարեւոր է այստեղ կամքին ու հաւատքին վրայ, եւ սակայն, կարեւոր է այստեղ կամքին ու հաւատքին վրայ, եւ սակայն, կարեւոր է այստեղ 
հաստատել, թէ Քրիստոս չըսաւ` հաստատել, թէ Քրիստոս չըսաւ` հաստատել, թէ Քրիստոս չըսաւ` հաստատել, թէ Քրիստոս չըսաւ` ««««Եթէ մէկը իր ծնողքին կամքով Եթէ մէկը իր ծնողքին կամքով Եթէ մէկը իր ծնողքին կամքով Եթէ մէկը իր ծնողքին կամքով 
կամ զինք մկրտութեան ներկայացնող կամ մկրտող անհատնեկամ զինք մկրտութեան ներկայացնող կամ մկրտող անհատնեկամ զինք մկրտութեան ներկայացնող կամ մկրտող անհատնեկամ զինք մկրտութեան ներկայացնող կամ մկրտող անհատնե----
րուն հաւատքրուն հաւատքրուն հաւատքրուն հաւատքին հիման վրայ չմկրտուի ու վերստին չծնի` չի ին հիման վրայ չմկրտուի ու վերստին չծնի` չի ին հիման վրայ չմկրտուի ու վերստին չծնի` չի ին հիման վրայ չմկրտուի ու վերստին չծնի` չի 
կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելկրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելկրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելկրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»,»,»,»,    այլ ըսաւ. այլ ըսաւ. այլ ըսաւ. այլ ըսաւ. ««««Եթէ մէկը Եթէ մէկը Եթէ մէկը Եթէ մէկը 
ջուրէն ու Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը ջուրէն ու Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը ջուրէն ու Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը ջուրէն ու Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը 
մտնելմտնելմտնելմտնել»»»» ( ( ( (ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 3.5):  3.5):  3.5):  3.5): ՋուրէնՋուրէնՋուրէնՋուրէն    ու Հոգիէն ծնող անձերը, անոնք ու Հոգիէն ծնող անձերը, անոնք ու Հոգիէն ծնող անձերը, անոնք ու Հոգիէն ծնող անձերը, անոնք 
ըլլան մանուկ թէ չափահաս, Աստուծոյ արքայութեըլլան մանուկ թէ չափահաս, Աստուծոյ արքայութեըլլան մանուկ թէ չափահաս, Աստուծոյ արքայութեըլլան մանուկ թէ չափահաս, Աստուծոյ արքայութեան ժառանան ժառանան ժառանան ժառան----
գորդ կը դառնան: Կարեւորը, հետեւաբար, մէկու մը ձեռքով գորդ կը դառնան: Կարեւորը, հետեւաբար, մէկու մը ձեռքով գորդ կը դառնան: Կարեւորը, հետեւաբար, մէկու մը ձեռքով գորդ կը դառնան: Կարեւորը, հետեւաբար, մէկու մը ձեռքով 
մկրտուիլն է, եւ ոմկրտուիլն է, եւ ոմկրտուիլն է, եւ ոմկրտուիլն է, եւ ո´́́́չ թէ մէկու մըչ թէ մէկու մըչ թէ մէկու մըչ թէ մէկու մը    հաւատքին հիման վրայ հաւատքին հիման վրայ հաւատքին հիման վրայ հաւատքին հիման վրայ 
մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլըըըը: : : : Ջուրը կը ներկայացնէ Շնորհքին արտաքին երեսը,Ջուրը կը ներկայացնէ Շնորհքին արտաքին երեսը,Ջուրը կը ներկայացնէ Շնորհքին արտաքին երեսը,Ջուրը կը ներկայացնէ Շնորհքին արտաքին երեսը,    
իսկ Հոգին` Շնորհքին ներքին երեսը, եւ անոնք զիրար իսկ Հոգին` Շնորհքին ներքին երեսը, եւ անոնք զիրար իսկ Հոգին` Շնորհքին ներքին երեսը, եւ անոնք զիրար իսկ Հոգին` Շնորհքին ներքին երեսը, եւ անոնք զիրար 
կ'ամբողջացնեն, եւ ծնունդ կու տան մանուկ'ամբողջացնեն, եւ ծնունդ կու տան մանուկ'ամբողջացնեն, եւ ծնունդ կու տան մանուկ'ամբողջացնեն, եւ ծնունդ կու տան մանուկին մէջ քրիստոնեայ կին մէջ քրիստոնեայ կին մէջ քրիստոնեայ կին մէջ քրիստոնեայ 
մարդունմարդունմարդունմարդուն»:»:»:»:    

Յիշենք որոշ դէպքեր, որոնք կրնան քաջալերել մանուկնեՅիշենք որոշ դէպքեր, որոնք կրնան քաջալերել մանուկնեՅիշենք որոշ դէպքեր, որոնք կրնան քաջալերել մանուկնեՅիշենք որոշ դէպքեր, որոնք կրնան քաջալերել մանուկնե----
րու մկրտութիւնը.րու մկրտութիւնը.րու մկրտութիւնը.րու մկրտութիւնը.----    

ա) Աստուած Աբրահամին հետ ուխտ մը կնքեց եւ ուխտի ա) Աստուած Աբրահամին հետ ուխտ մը կնքեց եւ ուխտի ա) Աստուած Աբրահամին հետ ուխտ մը կնքեց եւ ուխտի ա) Աստուած Աբրահամին հետ ուխտ մը կնքեց եւ ուխտի 
իբրեւ նշան թլփատութիւնը տուաւ (Ծննդոց 17.11): Եբրայեցի մը իբրեւ նշան թլփատութիւնը տուաւ (Ծննդոց 17.11): Եբրայեցի մը իբրեւ նշան թլփատութիւնը տուաւ (Ծննդոց 17.11): Եբրայեցի մը իբրեւ նշան թլփատութիւնը տուաւ (Ծննդոց 17.11): Եբրայեցի մը 
որպէսզի կարենար Քանանու երկրին ժառանգորդը դառնալ, եւորպէսզի կարենար Քանանու երկրին ժառանգորդը դառնալ, եւորպէսզի կարենար Քանանու երկրին ժառանգորդը դառնալ, եւորպէսզի կարենար Քանանու երկրին ժառանգորդը դառնալ, եւ    
որպէսզի Տէրը իր Աստուածը ըլլար՝ պէտք էր որ թլփատուէր իր որպէսզի Տէրը իր Աստուածը ըլլար՝ պէտք էր որ թլփատուէր իր որպէսզի Տէրը իր Աստուածը ըլլար՝ պէտք էր որ թլփատուէր իր որպէսզի Տէրը իր Աստուածը ըլլար՝ պէտք էր որ թլփատուէր իր 
ծննդեան ութերորդ օրը (Ծննդոց 17.7ծննդեան ութերորդ օրը (Ծննդոց 17.7ծննդեան ութերորդ օրը (Ծննդոց 17.7ծննդեան ութերորդ օրը (Ծննդոց 17.7----12): 12): 12): 12): Հարցում. ութերորդ Հարցում. ութերորդ Հարցում. ութերորդ Հարցում. ութերորդ 
օրը թլփատուող մանուկը ի՞նչ կը հասկնար թլփատութեան օրը թլփատուող մանուկը ի՞նչ կը հասկնար թլփատութեան օրը թլփատուող մանուկը ի՞նչ կը հասկնար թլփատութեան օրը թլփատուող մանուկը ի՞նչ կը հասկնար թլփատութեան 
ուխտի նշանէն, ի՞նչ կը հասկնար Տէրը իբրեւ Աստուած ունենաուխտի նշանէն, ի՞նչ կը հասկնար Տէրը իբրեւ Աստուած ունենաուխտի նշանէն, ի՞նչ կը հասկնար Տէրը իբրեւ Աստուած ունենաուխտի նշանէն, ի՞նչ կը հասկնար Տէրը իբրեւ Աստուած ունենա----
լէն, կամ ի՞նչ կը հասկնար խոստացեալ ելէն, կամ ի՞նչ կը հասկնար խոստացեալ ելէն, կամ ի՞նչ կը հասկնար խոստացեալ ելէն, կամ ի՞նչ կը հասկնար խոստացեալ երկիրը ժառանգելէն: րկիրը ժառանգելէն: րկիրը ժառանգելէն: րկիրը ժառանգելէն: 
Արդեօք ութերորդ օրը թլփատուող մանուկները իրե՞նց Արդեօք ութերորդ օրը թլփատուող մանուկները իրե՞նց Արդեօք ութերորդ օրը թլփատուող մանուկները իրե՞նց Արդեօք ութերորդ օրը թլփատուող մանուկները իրե՞նց 
հաւատքին հիման վրայ կը թլփատուէին, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ կը թլփատուէին, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ կը թլփատուէին, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ կը թլփատուէին, թէ՝ իրենց ծնողներուն 
հաւատքին հիման վրայ: Յստակ է որ իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ: Յստակ է որ իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ: Յստակ է որ իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ: Յստակ է որ իրենց ծնողներուն 
հաւատքին հիման վրայ. հակառակ ասոր, Աստուած կհաւատքին հիման վրայ. հակառակ ասոր, Աստուած կհաւատքին հիման վրայ. հակառակ ասոր, Աստուած կհաւատքին հիման վրայ. հակառակ ասոր, Աստուած կ’’’’ընդունէր ընդունէր ընդունէր ընդունէր 
զանոնք: Արդ, ինչպէս Աստուած կզանոնք: Արդ, ինչպէս Աստուած կզանոնք: Արդ, ինչպէս Աստուած կզանոնք: Արդ, ինչպէս Աստուած կ’’’’ըըըընդունէր իրենց ծնողներուն նդունէր իրենց ծնողներուն նդունէր իրենց ծնողներուն նդունէր իրենց ծնողներուն 
հաւատքի հիման վրայ թլփատուող մանուկները, այնպէս ալ հաւատքի հիման վրայ թլփատուող մանուկները, այնպէս ալ հաւատքի հիման վրայ թլփատուող մանուկները, այնպէս ալ հաւատքի հիման վրայ թլփատուող մանուկները, այնպէս ալ 
կկկկ’’’’ընդունի իրենց ծնողներուն հաւատքի հիման վրայ մկրտուող ընդունի իրենց ծնողներուն հաւատքի հիման վրայ մկրտուող ընդունի իրենց ծնողներուն հաւատքի հիման վրայ մկրտուող ընդունի իրենց ծնողներուն հաւատքի հիման վրայ մկրտուող 
մանուկները: Ուստի, բոլորովին աւելորդ է առարկել թէ պէտք չէ մանուկները: Ուստի, բոլորովին աւելորդ է առարկել թէ պէտք չէ մանուկները: Ուստի, բոլորովին աւելորդ է առարկել թէ պէտք չէ մանուկները: Ուստի, բոլորովին աւելորդ է առարկել թէ պէտք չէ 
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մկրտել մանուկները, քանի որ հաւատալու ու հասկնալու կարոմկրտել մանուկները, քանի որ հաւատալու ու հասկնալու կարոմկրտել մանուկները, քանի որ հաւատալու ու հասկնալու կարոմկրտել մանուկները, քանի որ հաւատալու ու հասկնալու կարո----
ղութիւնը չուղութիւնը չուղութիւնը չուղութիւնը չունին:նին:նին:նին:    

բ) Երբ Աստուած մտադրեց Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկբ) Երբ Աստուած մտադրեց Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկբ) Երբ Աստուած մտադրեց Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկբ) Երբ Աստուած մտադրեց Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկ----
ները զարնել, պատուիրեց Եբրայեցիներուն որ մորթեն ները զարնել, պատուիրեց Եբրայեցիներուն որ մորթեն ները զարնել, պատուիրեց Եբրայեցիներուն որ մորթեն ները զարնել, պատուիրեց Եբրայեցիներուն որ մորթեն 
զատկական գառնուկը եւ անոր արիւնէն քսեն իրենց տուներուն զատկական գառնուկը եւ անոր արիւնէն քսեն իրենց տուներուն զատկական գառնուկը եւ անոր արիւնէն քսեն իրենց տուներուն զատկական գառնուկը եւ անոր արիւնէն քսեն իրենց տուներուն 
դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ, որպէսզի երբ սատակիչը դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ, որպէսզի երբ սատակիչը դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ, որպէսզի երբ սատակիչը դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ, որպէսզի երբ սատակիչը 
զարնելու սկսէր՝ արեան նշանը տեսնէր եւ չզարնէր զարնելու սկսէր՝ արեան նշանը տեսնէր եւ չզարնէր զարնելու սկսէր՝ արեան նշանը տեսնէր եւ չզարնէր զարնելու սկսէր՝ արեան նշանը տեսնէր եւ չզարնէր իրենց (Ելից իրենց (Ելից իրենց (Ելից իրենց (Ելից 
12.7, 22, 23): 12.7, 22, 23): 12.7, 22, 23): 12.7, 22, 23): Աստուած զարկաւ բոլոր Եգիպտացի ընտանիքնեԱստուած զարկաւ բոլոր Եգիպտացի ընտանիքնեԱստուած զարկաւ բոլոր Եգիպտացի ընտանիքնեԱստուած զարկաւ բոլոր Եգիպտացի ընտանիքնե----
րուն անդրանիկ զաւակները (Ելից 12.29րուն անդրանիկ զաւակները (Ելից 12.29րուն անդրանիկ զաւակները (Ելից 12.29րուն անդրանիկ զաւակները (Ելից 12.29----30): 30): 30): 30): Աստուածային Աստուածային Աստուածային Աստուածային 
հարուածէն ազատեցան Եբրայեցիները, որոնց թիւը հարուածէն ազատեցան Եբրայեցիները, որոնց թիւը հարուածէն ազատեցան Եբրայեցիները, որոնց թիւը հարուածէն ազատեցան Եբրայեցիները, որոնց թիւը 
վստահաբար երկու միլիոնէն աւելի էր: Այս մասին կը կարդանք. վստահաբար երկու միլիոնէն աւելի էր: Այս մասին կը կարդանք. վստահաբար երկու միլիոնէն աւելի էր: Այս մասին կը կարդանք. վստահաբար երկու միլիոնէն աւելի էր: Այս մասին կը կարդանք. 
««««Իսրայէլի որդիները Ռամսէսէն դէպի ՍոԻսրայէլի որդիները Ռամսէսէն դէպի ՍոԻսրայէլի որդիները Ռամսէսէն դէպի ՍոԻսրայէլի որդիները Ռամսէսէն դէպի Սոկքովթ չուեցին: կքովթ չուեցին: կքովթ չուեցին: կքովթ չուեցին: 
Ընտանիքներէն զատ վեց հարիւր հազարի չափ հետեւակ այր Ընտանիքներէն զատ վեց հարիւր հազարի չափ հետեւակ այր Ընտանիքներէն զատ վեց հարիւր հազարի չափ հետեւակ այր Ընտանիքներէն զատ վեց հարիւր հազարի չափ հետեւակ այր 
մարդիկ էինմարդիկ էինմարդիկ էինմարդիկ էին»»»» ( ( ( (Ելից 12.37): Միայն այր մարդիկը 600.000 էին, Ելից 12.37): Միայն այր մարդիկը 600.000 էին, Ելից 12.37): Միայն այր մարդիկը 600.000 էին, Ելից 12.37): Միայն այր մարդիկը 600.000 էին, 
անդին կային անոնց ընտանիքները, այսինքն՝ անոնց կիներն ու անդին կային անոնց ընտանիքները, այսինքն՝ անոնց կիներն ու անդին կային անոնց ընտանիքները, այսինքն՝ անոնց կիներն ու անդին կային անոնց ընտանիքները, այսինքն՝ անոնց կիներն ու 
զաւակները: Ասոնց մէջ առնուազն 200.000 մանուկներ եղած զաւակները: Ասոնց մէջ առնուազն 200.000 մանուկներ եղած զաւակները: Ասոնց մէջ առնուազն 200.000 մանուկներ եղած զաւակները: Ասոնց մէջ առնուազն 200.000 մանուկներ եղած 
պէտք էր ըլլային: Ոեւէ մէպէտք էր ըլլային: Ոեւէ մէպէտք էր ըլլային: Ոեւէ մէպէտք էր ըլլային: Ոեւէ մէկ մանուկ հարուած չստացաւ կ մանուկ հարուած չստացաւ կ մանուկ հարուած չստացաւ կ մանուկ հարուած չստացաւ 
սատակիչին կողմէ: Հարցում. այս մանուկները ի՞նչպէս սատակիչին կողմէ: Հարցում. այս մանուկները ի՞նչպէս սատակիչին կողմէ: Հարցում. այս մանուկները ի՞նչպէս սատակիչին կողմէ: Հարցում. այս մանուկները ի՞նչպէս 
ազատեցան աստուածային հարուածէն. իրե՞նց հաւատքով, թէ՝ ազատեցան աստուածային հարուածէն. իրե՞նց հաւատքով, թէ՝ ազատեցան աստուածային հարուածէն. իրե՞նց հաւատքով, թէ՝ ազատեցան աստուածային հարուածէն. իրե՞նց հաւատքով, թէ՝ 
իրենց ծնողներուն հաւատքով: Կամ այդ մանուկները ի՞նչ կը իրենց ծնողներուն հաւատքով: Կամ այդ մանուկները ի՞նչ կը իրենց ծնողներուն հաւատքով: Կամ այդ մանուկները ի՞նչ կը իրենց ծնողներուն հաւատքով: Կամ այդ մանուկները ի՞նչ կը 
հասկնային զատկական գառնուկը մորթելու եւ անոր արիւնէն հասկնային զատկական գառնուկը մորթելու եւ անոր արիւնէն հասկնային զատկական գառնուկը մորթելու եւ անոր արիւնէն հասկնային զատկական գառնուկը մորթելու եւ անոր արիւնէն 
տուներուն դրանդիքներուտուներուն դրանդիքներուտուներուն դրանդիքներուտուներուն դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ քսելու ն եւ վերի սեմին վրայ քսելու ն եւ վերի սեմին վրայ քսելու ն եւ վերի սեմին վրայ քսելու 
աստուածային հրահանգէն: Իրենց հայրերն ու մայրերը չէի՞ն որ աստուածային հրահանգէն: Իրենց հայրերն ու մայրերը չէի՞ն որ աստուածային հրահանգէն: Իրենց հայրերն ու մայրերը չէի՞ն որ աստուածային հրահանգէն: Իրենց հայրերն ու մայրերը չէի՞ն որ 
հաւատացին Աստուծոյ խօսքին ու հնազանդեցան անոր: հաւատացին Աստուծոյ խօսքին ու հնազանդեցան անոր: հաւատացին Աստուծոյ խօսքին ու հնազանդեցան անոր: հաւատացին Աստուծոյ խօսքին ու հնազանդեցան անոր: 
Ինչպէս այս աւելի քան 200.000 մանուկները փրկուեցան Ինչպէս այս աւելի քան 200.000 մանուկները փրկուեցան Ինչպէս այս աւելի քան 200.000 մանուկները փրկուեցան Ինչպէս այս աւելի քան 200.000 մանուկները փրկուեցան 
աստուածային պատիժէն, շնորհիւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ աստուածային պատիժէն, շնորհիւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ աստուածային պատիժէն, շնորհիւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ աստուածային պատիժէն, շնորհիւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ 
իրենց ծնողներուն ցուցաիրենց ծնողներուն ցուցաիրենց ծնողներուն ցուցաիրենց ծնողներուն ցուցաբերած հաւատքին, այնպէս ալ, մեր բերած հաւատքին, այնպէս ալ, մեր բերած հաւատքին, այնպէս ալ, մեր բերած հաւատքին, այնպէս ալ, մեր 
մանուկները կը փրկուին ադամական մեղքէն ու Սատանային մանուկները կը փրկուին ադամական մեղքէն ու Սատանային մանուկները կը փրկուին ադամական մեղքէն ու Սատանային մանուկները կը փրկուին ադամական մեղքէն ու Սատանային 
սատակիչ հարուածէն շնորհիւ իրենց ծնողներու հաւատքին սատակիչ հարուածէն շնորհիւ իրենց ծնողներու հաւատքին սատակիչ հարուածէն շնորհիւ իրենց ծնողներու հաւատքին սատակիչ հարուածէն շնորհիւ իրենց ծնողներու հաւատքին 
Աստուծոյ հանդէպ եւ Աստուծոյ կողմէ հաստատուած Աստուծոյ հանդէպ եւ Աստուծոյ կողմէ հաստատուած Աստուծոյ հանդէպ եւ Աստուծոյ կողմէ հաստատուած Աստուծոյ հանդէպ եւ Աստուծոյ կողմէ հաստատուած 
մկրտութեան խորհուրդին ենթարկուելով:մկրտութեան խորհուրդին ենթարկուելով:մկրտութեան խորհուրդին ենթարկուելով:մկրտութեան խորհուրդին ենթարկուելով:    

գ) Յիշենք Եբրայեցիներուն ելքը Եգիպտոսէն: Ագ) Յիշենք Եբրայեցիներուն ելքը Եգիպտոսէն: Ագ) Յիշենք Եբրայեցիներուն ելքը Եգիպտոսէն: Ագ) Յիշենք Եբրայեցիներուն ելքը Եգիպտոսէն: Անոնք նոնք նոնք նոնք 
Եգիպտոսէն ելլելէ ետք՝ Կարմիր ծովէն անցան (Ելից 14.21Եգիպտոսէն ելլելէ ետք՝ Կարմիր ծովէն անցան (Ելից 14.21Եգիպտոսէն ելլելէ ետք՝ Կարմիր ծովէն անցան (Ելից 14.21Եգիպտոսէն ելլելէ ետք՝ Կարմիր ծովէն անցան (Ելից 14.21----22): 22): 22): 22): 
Աւելի քան 200.000 մանուկները որոնք Կարմիր Աւելի քան 200.000 մանուկները որոնք Կարմիր Աւելի քան 200.000 մանուկները որոնք Կարմիր Աւելի քան 200.000 մանուկները որոնք Կարմիր ««««ծովուն մէջէն ծովուն մէջէն ծովուն մէջէն ծովուն մէջէն 
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ցամաքով անցանցամաքով անցանցամաքով անցանցամաքով անցան», », », », ի՞նչպէս անցան: Իրենց սեփակա՞ն հաւատի՞նչպէս անցան: Իրենց սեփակա՞ն հաւատի՞նչպէս անցան: Իրենց սեփակա՞ն հաւատի՞նչպէս անցան: Իրենց սեփակա՞ն հաւատ----
քով, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքով: Ինչպէս Եբրայեցի քով, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքով: Ինչպէս Եբրայեցի քով, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքով: Ինչպէս Եբրայեցի քով, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքով: Ինչպէս Եբրայեցի 
հայրեր ու մայրեր հաւատքով շալկեցիհայրեր ու մայրեր հաւատքով շալկեցիհայրեր ու մայրեր հաւատքով շալկեցիհայրեր ու մայրեր հաւատքով շալկեցին իրենց մանուկները եւ ն իրենց մանուկները եւ ն իրենց մանուկները եւ ն իրենց մանուկները եւ 
հաւատքով Կարմիր հաւատքով Կարմիր հաւատքով Կարմիր հաւատքով Կարմիր ««««ծովուն մէջէն ցամաքով անցանծովուն մէջէն ցամաքով անցանծովուն մէջէն ցամաքով անցանծովուն մէջէն ցամաքով անցան», », », », այնպէս այնպէս այնպէս այնպէս 
ալ, այսօր, մեր հայրերն ու մայրերը հաւատքով շալկած իրենց ալ, այսօր, մեր հայրերն ու մայրերը հաւատքով շալկած իրենց ալ, այսօր, մեր հայրերն ու մայրերը հաւատքով շալկած իրենց ալ, այսօր, մեր հայրերն ու մայրերը հաւատքով շալկած իրենց 
մանուկները եկեղեցի կը դիմեն, զանոնք մանուկները եկեղեցի կը դիմեն, զանոնք մանուկները եկեղեցի կը դիմեն, զանոնք մանուկները եկեղեցի կը դիմեն, զանոնք անցանցանցանցըըըընելու նելու նելու նելու համար համար համար համար 
մկրտութեան աւազանի ծովէն: Եւ հետաքրքրական է նկատի մկրտութեան աւազանի ծովէն: Եւ հետաքրքրական է նկատի մկրտութեան աւազանի ծովէն: Եւ հետաքրքրական է նկատի մկրտութեան աւազանի ծովէն: Եւ հետաքրքրական է նկատի 
առնել, որ Պօղոս առաքեալառնել, որ Պօղոս առաքեալառնել, որ Պօղոս առաքեալառնել, որ Պօղոս առաքեալ    Եբրայեցիներու Կարմիր ծովէն Եբրայեցիներու Կարմիր ծովէն Եբրայեցիներու Կարմիր ծովէն Եբրայեցիներու Կարմիր ծովէն 
անցքը՝ կը նմանցնէ մկրտութեան: Ան կանցքը՝ կը նմանցնէ մկրտութեան: Ան կանցքը՝ կը նմանցնէ մկրտութեան: Ան կանցքը՝ կը նմանցնէ մկրտութեան: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մովսէսի Մովսէսի Մովսէսի Մովսէսի 
հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ ծովուն մէջհետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ ծովուն մէջհետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ ծովուն մէջհետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ ծովուն մէջ»»»»    
((((Ա.Կորնթացիս 10.2): Կարծէք ամբողջ Կարմիր ծովը Իսրայէլի Ա.Կորնթացիս 10.2): Կարծէք ամբողջ Կարմիր ծովը Իսրայէլի Ա.Կորնթացիս 10.2): Կարծէք ամբողջ Կարմիր ծովը Իսրայէլի Ա.Կորնթացիս 10.2): Կարծէք ամբողջ Կարմիր ծովը Իսրայէլի 
ժողովուրդին համար դարձաւ մկրտութեան մեծ աւազան մը: ժողովուրդին համար դարձաւ մկրտութեան մեծ աւազան մը: ժողովուրդին համար դարձաւ մկրտութեան մեծ աւազան մը: ժողովուրդին համար դարձաւ մկրտութեան մեծ աւազան մը: 
Քանի այդ ծովու աւազաՔանի այդ ծովու աւազաՔանի այդ ծովու աւազաՔանի այդ ծովու աւազանէն անցնող բազմահազար մանուկներ նէն անցնող բազմահազար մանուկներ նէն անցնող բազմահազար մանուկներ նէն անցնող բազմահազար մանուկներ 
կային, այսօր ալ, սուրբ եկեղեցւոյ աւազանէն պէտք է անցուին կային, այսօր ալ, սուրբ եկեղեցւոյ աւազանէն պէտք է անցուին կային, այսօր ալ, սուրբ եկեղեցւոյ աւազանէն պէտք է անցուին կային, այսօր ալ, սուրբ եկեղեցւոյ աւազանէն պէտք է անցուին 
մանուկները, եւ ոմանուկները, եւ ոմանուկները, եւ ոմանուկները, եւ ո´́́́չ ոք պէտք է արգելք կենայ անոնց:չ ոք պէտք է արգելք կենայ անոնց:չ ոք պէտք է արգելք կենայ անոնց:չ ոք պէտք է արգելք կենայ անոնց:    

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒԹԻՒԹԻՒԹԻՒ----
ՆԸ ԱՐԳԻԼՈՂ ՈՆԸ ԱՐԳԻԼՈՂ ՈՆԸ ԱՐԳԻԼՈՂ ՈՆԸ ԱՐԳԻԼՈՂ Ո´́́́Չ ՄԷԿ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅ, ԲԱՅՑ ԱՆՈՐ ՓՈԽԱՐԷՆ Չ ՄԷԿ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅ, ԲԱՅՑ ԱՆՈՐ ՓՈԽԱՐԷՆ Չ ՄԷԿ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅ, ԲԱՅՑ ԱՆՈՐ ՓՈԽԱՐԷՆ Չ ՄԷԿ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅ, ԲԱՅՑ ԱՆՈՐ ՓՈԽԱՐԷՆ 
ԿԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՔԱՋԱԼԵՐՈՂ ԲԱԶՔԱՋԱԼԵՐՈՂ ԲԱԶՔԱՋԱԼԵՐՈՂ ԲԱԶՔԱՋԱԼԵՐՈՂ ԲԱԶ----
ՄԱԹԻՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ, ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱՐՆԵՐ: Յիշեմ ՄԱԹԻՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ, ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱՐՆԵՐ: Յիշեմ ՄԱԹԻՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ, ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱՐՆԵՐ: Յիշեմ ՄԱԹԻՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ, ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱՐՆԵՐ: Յիշեմ 
անոնցմէ լոկ մի քանին: Օրինակ.անոնցմէ լոկ մի քանին: Օրինակ.անոնցմէ լոկ մի քանին: Օրինակ.անոնցմէ լոկ մի քանին: Օրինակ.----    

1) 1) 1) 1) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ազդուած Պետրոս առաքեաՀոգեգալուստի օրը մարդիկ ազդուած Պետրոս առաքեաՀոգեգալուստի օրը մարդիկ ազդուած Պետրոս առաքեաՀոգեգալուստի օրը մարդիկ ազդուած Պետրոս առաքեա----
լին պատգամէն, անոր եւ միւս առաքեալներուն հարց տուին թէ լին պատգամէն, անոր եւ միւս առաքեալներուն հարց տուին թէ լին պատգամէն, անոր եւ միւս առաքեալներուն հարց տուին թէ լին պատգամէն, անոր եւ միւս առաքեալներուն հարց տուին թէ 
ի՞նչ պէտք է ընեն: Պետրոս անոնց ըսաւ. ի՞նչ պէտք է ընեն: Պետրոս անոնց ըսաւ. ի՞նչ պէտք է ընեն: Պետրոս անոնց ըսաւ. ի՞նչ պէտք է ընեն: Պետրոս անոնց ըսաւ. ««««Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը Ձեր ընթացքը 
փոխեցէք (տփոխեցէք (տփոխեցէք (տփոխեցէք (տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ իւրաքանչիւրդ առացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ իւրաքանչիւրդ առացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ իւրաքանչիւրդ առացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ իւրաքանչիւրդ 
մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր 
մեղքերը ներուինմեղքերը ներուինմեղքերը ներուինմեղքերը ներուին»»»» ( ( ( (Գործք 2.38):Գործք 2.38):Գործք 2.38):Գործք 2.38):    

««««Ձեր ընթացքը փոխեցէքՁեր ընթացքը փոխեցէքՁեր ընթացքը փոխեցէքՁեր ընթացքը փոխեցէք»:»:»:»:    Այս բառերուն փոխարէն, ինչպէս Այս բառերուն փոխարէն, ինչպէս Այս բառերուն փոխարէն, ինչպէս Այս բառերուն փոխարէն, ինչպէս 
ըսինք, տառացիօրէն` ըսինք, տառացիօրէն` ըսինք, տառացիօրէն` ըսինք, տառացիօրէն` ««««Ապաշխարեցէք [Ապաշխարեցէք [Ապաշխարեցէք [Ապաշխարեցէք [ΜΜΜΜεεεεττττααααννννοοοοηηηησσσσααααττττεεεε]» ]» ]» ]» բառը բառը բառը բառը 
ունինք: Տուեալ բառը ունինք: Տուեալ բառը ունինք: Տուեալ բառը ունինք: Տուեալ բառը ««««ընթացքի ընթացքի ընթացքի ընթացքի փոփոխութիւնփոփոխութիւնփոփոխութիւնփոփոխութիւն» » » » կը նշանակէ, եւ կը նշանակէ, եւ կը նշանակէ, եւ կը նշանակէ, եւ 
անոր համար ալ թարգմանիչները ճիշդ այդպէս թարգմանած են անոր համար ալ թարգմանիչները ճիշդ այդպէս թարգմանած են անոր համար ալ թարգմանիչները ճիշդ այդպէս թարգմանած են անոր համար ալ թարգմանիչները ճիշդ այդպէս թարգմանած են 
զայն, որովհետեւ թարգմանութիւնը իմաստային է եւ ոզայն, որովհետեւ թարգմանութիւնը իմաստային է եւ ոզայն, որովհետեւ թարգմանութիւնը իմաստային է եւ ոզայն, որովհետեւ թարգմանութիւնը իմաստային է եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
տառացի: Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները այս համարը տառացի: Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները այս համարը տառացի: Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները այս համարը տառացի: Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները այս համարը 
նաեւ կ'առնեն իբրեւ հիմ, եւ կ'ըսեն. նաեւ կ'առնեն իբրեւ հիմ, եւ կ'ըսեն. նաեւ կ'առնեն իբրեւ հիմ, եւ կ'ըսեն. նաեւ կ'առնեն իբրեւ հիմ, եւ կ'ըսեն. ««««Առաքեալները պատուիԱռաքեալները պատուիԱռաքեալները պատուիԱռաքեալները պատուի----
րեցին մարդոց րեցին մարդոց րեցին մարդոց րեցին մարդոց ապաշխարել, մանուկները սակայն չեն կրնար ապաշխարել, մանուկները սակայն չեն կրնար ապաշխարել, մանուկները սակայն չեն կրնար ապաշխարել, մանուկները սակայն չեն կրնար 
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ապաշխարել եւ ոապաշխարել եւ ոապաշխարել եւ ոապաշխարել եւ ո´́́́չ ալ ապաշխարութեան կարիքը ունին, եւ չ ալ ապաշխարութեան կարիքը ունին, եւ չ ալ ապաշխարութեան կարիքը ունին, եւ չ ալ ապաշխարութեան կարիքը ունին, եւ 
հետեւաբար, պէտք չէ զանոնք մկրտելհետեւաբար, պէտք չէ զանոնք մկրտելհետեւաբար, պէտք չէ զանոնք մկրտելհետեւաբար, պէտք չէ զանոնք մկրտել»:»:»:»:    Պատասխան. չենք Պատասխան. չենք Պատասխան. չենք Պատասխան. չենք 
կրնար կրնար կրնար կրնար ««««ապաշխարեցէքապաշխարեցէքապաշխարեցէքապաշխարեցէք» » » » բառը առանձին առնել: Առաքեալը բառը առանձին առնել: Առաքեալը բառը առանձին առնել: Առաքեալը բառը առանձին առնել: Առաքեալը 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ապաշխարեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք...Ապաշխարեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք...Ապաշխարեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք...Ապաշխարեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք...»:»:»:»:    ՅուՅուՅուՅու----
նարէն բնագինարէն բնագինարէն բնագինարէն բնագիրը կ'ըսէ. րը կ'ըսէ. րը կ'ըսէ. րը կ'ըսէ. ««««ΜΜΜΜεεεεττττααααννννοοοοηηηησσσσααααττττεεεε    κκκκααααιιιι    ββββααααππππττττιιιισσσσθθθθηηηηττττωωωω    εεεεκκκκαααασσσσττττοοοοςςςς    
υυυυµµµµωωωωνννν» [Metanoesate kai bapistheto hekastos hymon], » [Metanoesate kai bapistheto hekastos hymon], » [Metanoesate kai bapistheto hekastos hymon], » [Metanoesate kai bapistheto hekastos hymon], Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, 
««««Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը թող մկրտուիԱպաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը թող մկրտուիԱպաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը թող մկրտուիԱպաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը թող մկրտուի»:»:»:»:    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
տառացի թարգմանութիւնն է, բայց համաձայն Սուրբ Գիրքի տառացի թարգմանութիւնն է, բայց համաձայն Սուրբ Գիրքի տառացի թարգմանութիւնն է, բայց համաձայն Սուրբ Գիրքի տառացի թարգմանութիւնն է, բայց համաձայն Սուրբ Գիրքի 
մասնագէտներուն, Յունարէնին իմաստային թարգմանութմասնագէտներուն, Յունարէնին իմաստային թարգմանութմասնագէտներուն, Յունարէնին իմաստային թարգմանութմասնագէտներուն, Յունարէնին իմաստային թարգմանութիւնն իւնն իւնն իւնն 
է. է. է. է. ««««Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը եւ ձերիններէն ամէն Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը եւ ձերիններէն ամէն Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը եւ ձերիններէն ամէն Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը եւ ձերիններէն ամէն 
մէկը թող մկրտուիմէկը թող մկրտուիմէկը թող մկրտուիմէկը թող մկրտուի»:»:»:»: « « « «ՁերիններէնՁերիններէնՁերիններէնՁերիններէն» » » » ըսելով կ'ակնարկուի անոնց ըսելով կ'ակնարկուի անոնց ըսելով կ'ակնարկուի անոնց ըսելով կ'ակնարկուի անոնց 
ընտանիքի միւս անդամներուն որոնք ներկայ չէին Պետրոսի ընտանիքի միւս անդամներուն որոնք ներկայ չէին Պետրոսի ընտանիքի միւս անդամներուն որոնք ներկայ չէին Պետրոսի ընտանիքի միւս անդամներուն որոնք ներկայ չէին Պետրոսի 
պատգամին ժամանակ, եւ որոնց մէջ կ'իյնան նաեւ մանուկները: պատգամին ժամանակ, եւ որոնց մէջ կ'իյնան նաեւ մանուկները: պատգամին ժամանակ, եւ որոնց մէջ կ'իյնան նաեւ մանուկները: պատգամին ժամանակ, եւ որոնց մէջ կ'իյնան նաեւ մանուկները: 
Եւ ասիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երԵւ ասիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երԵւ ասիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երԵւ ասիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք բեք նկատի առնենք բեք նկատի առնենք բեք նկատի առնենք 
խօսքին շարունակութիւնը որ կ'ըսէ. խօսքին շարունակութիւնը որ կ'ըսէ. խօսքին շարունակութիւնը որ կ'ըսէ. խօսքին շարունակութիւնը որ կ'ըսէ. ««««Երբ մկրտուիք, խոստացԵրբ մկրտուիք, խոստացԵրբ մկրտուիք, խոստացԵրբ մկրտուիք, խոստաց----
ուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք: Որովհետեւ ուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք: Որովհետեւ ուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք: Որովհետեւ ուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք: Որովհետեւ 
Աստուած իր խոստումը ըրաւ թէԱստուած իր խոստումը ըրաւ թէԱստուած իր խոստումը ըրաւ թէԱստուած իր խոստումը ըրաւ թէ´ ´ ´ ´ ձեզի ու ձեզի ու ձեզի ու ձեզի ու ձեր զաւակներուն եւ ձեր զաւակներուն եւ ձեր զաւակներուն եւ ձեր զաւակներուն եւ 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ բոլոր անոնց` որոնք իրմէ հեռու ենբոլոր անոնց` որոնք իրմէ հեռու ենբոլոր անոնց` որոնք իրմէ հեռու ենբոլոր անոնց` որոնք իրմէ հեռու են»»»» ( ( ( (Գործք 2.38Գործք 2.38Գործք 2.38Գործք 2.38----39): 39): 39): 39): Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
ցոյց կու տան վերջցոյց կու տան վերջցոյց կու տան վերջցոյց կու տան վերջին երկու բառերը՝ ին երկու բառերը՝ ին երկու բառերը՝ ին երկու բառերը՝ ««««ձեր զաւակներունձեր զաւակներունձեր զաւակներունձեր զաւակներուն»: «»: «»: «»: «Ձեր Ձեր Ձեր Ձեր 
զաւակներունզաւակներունզաւակներունզաւակներուն» » » » ըսելով արդեօք Պետրոս առաքեալ նկատի ըսելով արդեօք Պետրոս առաքեալ նկատի ըսելով արդեօք Պետրոս առաքեալ նկատի ըսելով արդեօք Պետրոս առաքեալ նկատի 
չունէ՞ր մանուկները: Պարզ է, հետեւաբար, որ չունէ՞ր մանուկները: Պարզ է, հետեւաբար, որ չունէ՞ր մանուկները: Պարզ է, հետեւաբար, որ չունէ՞ր մանուկները: Պարզ է, հետեւաբար, որ ««««զաւակներունզաւակներունզաւակներունզաւակներուն» » » » 
բառին մէջ կային բոլոր տարիքի մանուկները: բառին մէջ կային բոլոր տարիքի մանուկները: բառին մէջ կային բոլոր տարիքի մանուկները: բառին մէջ կային բոլոր տարիքի մանուկները: ««««ԶաւակներունԶաւակներունԶաւակներունԶաւակներուն» » » » 
բառին համար գործածուած Յունարէն բառն է` բառին համար գործածուած Յունարէն բառն է` բառին համար գործածուած Յունարէն բառն է` բառին համար գործածուած Յունարէն բառն է` «teknon», «teknon», «teknon», «teknon», որ կը որ կը որ կը որ կը 
ներառնէ բոլոր տարիքի մանուկները, եւ նոյնիսկ նորածինները: ներառնէ բոլոր տարիքի մանուկները, եւ նոյնիսկ նորածինները: ներառնէ բոլոր տարիքի մանուկները, եւ նոյնիսկ նորածինները: ներառնէ բոլոր տարիքի մանուկները, եւ նոյնիսկ նորածինները: 
Նոյն Յունարէն Նոյն Յունարէն Նոյն Յունարէն Նոյն Յունարէն «teknon» «teknon» «teknon» «teknon» բառը գործածուած էբառը գործածուած էբառը գործածուած էբառը գործածուած է::::    

2) 2) 2) 2) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր, Աստուած բացաւ Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր, Աստուած բացաւ Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր, Աստուած բացաւ Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր, Աստուած բացաւ 
Լիդիային միտքը, Լիդիա հաւատաց եւ Լիդիային միտքը, Լիդիա հաւատաց եւ Լիդիային միտքը, Լիդիա հաւատաց եւ Լիդիային միտքը, Լիդիա հաւատաց եւ ««««ինք ու իր ընտանիքը ինք ու իր ընտանիքը ինք ու իր ընտանիքը ինք ու իր ընտանիքը 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.15): Ի՞նչ կը հասկնանք Լիդիա Գործք 16.15): Ի՞նչ կը հասկնանք Լիդիա Գործք 16.15): Ի՞նչ կը հասկնանք Լիդիա Գործք 16.15): Ի՞նչ կը հասկնանք Լիդիա ««««ինք ուինք ուինք ուինք ու    
իր ընտանիքը մկրտուեցանիր ընտանիքը մկրտուեցանիր ընտանիքը մկրտուեցանիր ընտանիքը մկրտուեցան»»»»    ըսելով: Յստակ է որ ըսելով: Յստակ է որ ըսելով: Յստակ է որ ըսելով: Յստակ է որ ««««իր իր իր իր 
ընտանիքըընտանիքըընտանիքըընտանիքը» » » » ըսելով` կ'ակնարկուի իր զաւակներուն: ըսելով` կ'ակնարկուի իր զաւակներուն: ըսելով` կ'ակնարկուի իր զաւակներուն: ըսելով` կ'ակնարկուի իր զաւակներուն: Լիդիայի Լիդիայի Լիդիայի Լիդիայի 
ընտանիքին մէջ մանուկ չկա՞ր արդեօք: Եւ եթէ կար՝ իր ծնողնեընտանիքին մէջ մանուկ չկա՞ր արդեօք: Եւ եթէ կար՝ իր ծնողնեընտանիքին մէջ մանուկ չկա՞ր արդեօք: Եւ եթէ կար՝ իր ծնողնեընտանիքին մէջ մանուկ չկա՞ր արդեօք: Եւ եթէ կար՝ իր ծնողնե----
րուն հետ չմկրտուեցա՞ւ: Կարեւոր է գիտնալ, որ առաքելական րուն հետ չմկրտուեցա՞ւ: Կարեւոր է գիտնալ, որ առաքելական րուն հետ չմկրտուեցա՞ւ: Կարեւոր է գիտնալ, որ առաքելական րուն հետ չմկրտուեցա՞ւ: Կարեւոր է գիտնալ, որ առաքելական 
ժամանակներուն բացարձակ ընդունուած աւանդութժամանակներուն բացարձակ ընդունուած աւանդութժամանակներուն բացարձակ ընդունուած աւանդութժամանակներուն բացարձակ ընդունուած աւանդութիւն, իւն, իւն, իւն, 
սովորութիւն եւ օրէնք էր, որ տունի մը հայրը ինչ հաւատք որ սովորութիւն եւ օրէնք էր, որ տունի մը հայրը ինչ հաւատք որ սովորութիւն եւ օրէնք էր, որ տունի մը հայրը ինչ հաւատք որ սովորութիւն եւ օրէնք էր, որ տունի մը հայրը ինչ հաւատք որ 
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ընդգրկէր՝ անոր ամբողջ ընտանիքը նոյն հաւատքը պարտաւոր ընդգրկէր՝ անոր ամբողջ ընտանիքը նոյն հաւատքը պարտաւոր ընդգրկէր՝ անոր ամբողջ ընտանիքը նոյն հաւատքը պարտաւոր ընդգրկէր՝ անոր ամբողջ ընտանիքը նոյն հաւատքը պարտաւոր 
էր ընդգրկելու: Ասոր ամենէն գեղեցիկ օրինակը կը կարդանք էր ընդգրկելու: Ասոր ամենէն գեղեցիկ օրինակը կը կարդանք էր ընդգրկելու: Ասոր ամենէն գեղեցիկ օրինակը կը կարդանք էր ընդգրկելու: Ասոր ամենէն գեղեցիկ օրինակը կը կարդանք 
Զակքէոսի դրուագին մէջ, ուր Յիսուս կ'ըսէ. Զակքէոսի դրուագին մէջ, ուր Յիսուս կ'ըսէ. Զակքէոսի դրուագին մէջ, ուր Յիսուս կ'ըսէ. Զակքէոսի դրուագին մէջ, ուր Յիսուս կ'ըսէ. ««««Այսօր այս տունը Այսօր այս տունը Այսօր այս տունը Այսօր այս տունը 
փրկուեցաւփրկուեցաւփրկուեցաւփրկուեցաւ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.9): Ղուկաս 19.9): Ղուկաս 19.9): Ղուկաս 19.9): ««««ՏոՏոՏոՏունւնւնւն»»»»ը բառը յստակօրէն ցոյց կու ը բառը յստակօրէն ցոյց կու ը բառը յստակօրէն ցոյց կու ը բառը յստակօրէն ցոյց կու 
տայ, թէ առաքելական ժամանակներուն եւ անկէ առաջ բնատայ, թէ առաքելական ժամանակներուն եւ անկէ առաջ բնատայ, թէ առաքելական ժամանակներուն եւ անկէ առաջ բնատայ, թէ առաքելական ժամանակներուն եւ անկէ առաջ բնա----
կանօրէն, հաստատ սովորութիւն եւ օրէնք էր, ինչպէս ըսի, որ կանօրէն, հաստատ սովորութիւն եւ օրէնք էր, ինչպէս ըսի, որ կանօրէն, հաստատ սովորութիւն եւ օրէնք էր, ինչպէս ըսի, որ կանօրէն, հաստատ սովորութիւն եւ օրէնք էր, ինչպէս ըսի, որ 
տան մը հօրը կողմէ ընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր տան տան մը հօրը կողմէ ընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր տան տան մը հօրը կողմէ ընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր տան տան մը հօրը կողմէ ընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր տան 
բոլոր անդամներուն կողմէ, եւ կը դառնար սեփականութիւնը բոլոր անդամներուն կողմէ, եւ կը դառնար սեփականութիւնը բոլոր անդամներուն կողմէ, եւ կը դառնար սեփականութիւնը բոլոր անդամներուն կողմէ, եւ կը դառնար սեփականութիւնը 
բոլոր մանուկնբոլոր մանուկնբոլոր մանուկնբոլոր մանուկներուն:երուն:երուն:երուն:    

3) 3) 3) 3) Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ստեֆանասի ընտանիքը ես Ստեֆանասի ընտանիքը ես Ստեֆանասի ընտանիքը ես Ստեֆանասի ընտանիքը ես 
մկրտեցիմկրտեցիմկրտեցիմկրտեցի»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 1.16): Հոս եւս կը խօսուի ոԱ.Կորնթացիս 1.16): Հոս եւս կը խօսուի ոԱ.Կորնթացիս 1.16): Հոս եւս կը խօսուի ոԱ.Կորնթացիս 1.16): Հոս եւս կը խօսուի ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Ստեֆանասի մասին, այլեւ` անոր ընտանիքին մասին: Յստակ է Ստեֆանասի մասին, այլեւ` անոր ընտանիքին մասին: Յստակ է Ստեֆանասի մասին, այլեւ` անոր ընտանիքին մասին: Յստակ է Ստեֆանասի մասին, այլեւ` անոր ընտանիքին մասին: Յստակ է 
որ Ստեֆանաս իր տան գլուխն է, իր տան հայրն է, եւ յստակ է որ Ստեֆանաս իր տան գլուխն է, իր տան հայրն է, եւ յստակ է որ Ստեֆանաս իր տան գլուխն է, իր տան հայրն է, եւ յստակ է որ Ստեֆանաս իր տան գլուխն է, իր տան հայրն է, եւ յստակ է 
որ նախ ինքն էր որ ընդգրկեց Քրիստոսիոր նախ ինքն էր որ ընդգրկեց Քրիստոսիոր նախ ինքն էր որ ընդգրկեց Քրիստոսիոր նախ ինքն էր որ ընդգրկեց Քրիստոսի    հաւատքը, եւ իր հաւատքը, եւ իր հաւատքը, եւ իր հաւատքը, եւ իր 
միջոցաւ` այդ հաւատքը դարձաւ սեփականութիւնը ընտանիքի միջոցաւ` այդ հաւատքը դարձաւ սեփականութիւնը ընտանիքի միջոցաւ` այդ հաւատքը դարձաւ սեփականութիւնը ընտանիքի միջոցաւ` այդ հաւատքը դարձաւ սեփականութիւնը ընտանիքի 
բոլոր անդամներուն:բոլոր անդամներուն:բոլոր անդամներուն:բոլոր անդամներուն:    

4) 4) 4) 4) Փիլիպպէի բանտապետին համար կՓիլիպպէի բանտապետին համար կՓիլիպպէի բանտապետին համար կՓիլիպպէի բանտապետին համար կ’’’’ըսուի. ըսուի. ըսուի. ըսուի. ««««Ինք եւ բոլոր Ինք եւ բոլոր Ինք եւ բոլոր Ինք եւ բոլոր 
իրենները մկրտուեցանիրենները մկրտուեցանիրենները մկրտուեցանիրենները մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.33): Դարձեալ, Գործք 16.33): Դարձեալ, Գործք 16.33): Դարձեալ, Գործք 16.33): Դարձեալ, ««««իրեններիրեններիրեններիրեններ» » » » 
ըսելով կըսելով կըսելով կըսելով կ’’’’ակնարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն: Արդեօք ակնարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն: Արդեօք ակնարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն: Արդեօք ակնարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն: Արդեօք 
այդ անդաայդ անդաայդ անդաայդ անդամներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Իսկ եթէ կային՝ մներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Իսկ եթէ կային՝ մներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Իսկ եթէ կային՝ մներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Իսկ եթէ կային՝ 
որո՞ւ հաւատքին հիման վրայ մկրտուեցան, իրե՞նց, թէ՝ իրենց որո՞ւ հաւատքին հիման վրայ մկրտուեցան, իրե՞նց, թէ՝ իրենց որո՞ւ հաւատքին հիման վրայ մկրտուեցան, իրե՞նց, թէ՝ իրենց որո՞ւ հաւատքին հիման վրայ մկրտուեցան, իրե՞նց, թէ՝ իրենց 
ծնողներուն: Պարզ է, հետեւաբար, որ երբ Փիլիպպէի բանտածնողներուն: Պարզ է, հետեւաբար, որ երբ Փիլիպպէի բանտածնողներուն: Պարզ է, հետեւաբար, որ երբ Փիլիպպէի բանտածնողներուն: Պարզ է, հետեւաբար, որ երբ Փիլիպպէի բանտա----
պետը ընդունեց Քրիստոսը եւ մկրտուեցաւպետը ընդունեց Քրիստոսը եւ մկրտուեցաւպետը ընդունեց Քրիստոսը եւ մկրտուեցաւպետը ընդունեց Քրիստոսը եւ մկրտուեցաւ,,,,    ««««բոլոր իրեններըբոլոր իրեններըբոլոր իրեններըբոլոր իրենները»»»»    
հետը մկրտուեցան:հետը մկրտուեցան:հետը մկրտուեցան:հետը մկրտուեցան:    

5) 5) 5) 5) Երբ առաքեալը կը քարոզէր ԿոԵրբ առաքեալը կը քարոզէր ԿոԵրբ առաքեալը կը քարոզէր ԿոԵրբ առաքեալը կը քարոզէր Կորնթոսի մէջ, րնթոսի մէջ, րնթոսի մէջ, րնթոսի մէջ, ««««ժողովրդաժողովրդաժողովրդաժողովրդա----
պետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ: պետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ: պետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ: պետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ: 
Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 18.8): Գործք 18.8): Գործք 18.8): Գործք 18.8): ««««Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքովԿրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքովԿրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքովԿրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով»»»»    
բառերը ցոյց չե՞ն տար, որ այն ատեն ընտանիքի մը հօր կողմէ բառերը ցոյց չե՞ն տար, որ այն ատեն ընտանիքի մը հօր կողմէ բառերը ցոյց չե՞ն տար, որ այն ատեն ընտանիքի մը հօր կողմէ բառերը ցոյց չե՞ն տար, որ այն ատեն ընտանիքի մը հօր կողմէ 
ընդունուած հաւատքը` կ'ընընդունուած հաւատքը` կ'ընընդունուած հաւատքը` կ'ընընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր նաեւ ընտանիքին բոլոր դունուէր նաեւ ընտանիքին բոլոր դունուէր նաեւ ընտանիքին բոլոր դունուէր նաեւ ընտանիքին բոլոր 
անդամներուն կողմէ: Արդեօք Կրիսպոսի անդամներուն կողմէ: Արդեօք Կրիսպոսի անդամներուն կողմէ: Արդեօք Կրիսպոսի անդամներուն կողմէ: Արդեօք Կրիսպոսի ««««ամբողջ ընտանիքինամբողջ ընտանիքինամբողջ ընտանիքինամբողջ ընտանիքին» » » » 
մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Մկրտուող Կորնթացիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Մկրտուող Կորնթացիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Մկրտուող Կորնթացիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Մկրտուող Կորնթացիներուն 
պարագաներուն մէ՞ջ ալ մանուկներ չկային:պարագաներուն մէ՞ջ ալ մանուկներ չկային:պարագաներուն մէ՞ջ ալ մանուկներ չկային:պարագաներուն մէ՞ջ ալ մանուկներ չկային:    
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6) 6) 6) 6) ««««Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան եւ Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան եւ Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան եւ Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան եւ 
մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք շուրջ երեք շուրջ երեք շուրջ երեք 
հազար հոգիով աւելցաւհազար հոգիով աւելցաւհազար հոգիով աւելցաւհազար հոգիով աւելցաւ»»»» ( ( ( (Գործք 2.41): Հարցում. արդեօք Գործք 2.41): Հարցում. արդեօք Գործք 2.41): Հարցում. արդեօք Գործք 2.41): Հարցում. արդեօք 
մկրտուող այս երեք հազար հոգիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: մկրտուող այս երեք հազար հոգիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: մկրտուող այս երեք հազար հոգիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: մկրտուող այս երեք հազար հոգիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: 
Մէկը կրնայ մտածել որ մանուկ մը ի՞նչպէս կրնար հաւատալ Մէկը կրնայ մտածել որ մանուկ մը ի՞նչպէս կրնար հաւատալ Մէկը կրնայ մտածել որ մանուկ մը ի՞նչպէս կրնար հաւատալ Մէկը կրնայ մտածել որ մանուկ մը ի՞նչպէս կրնար հաւատալ 
առաքեալին վկայութեան եւ դարձի գալ ու մկրտուիլ: Հարցումը առաքեալին վկայութեան եւ դարձի գալ ու մկրտուիլ: Հարցումը առաքեալին վկայութեան եւ դարձի գալ ու մկրտուիլ: Հարցումը առաքեալին վկայութեան եւ դարձի գալ ու մկրտուիլ: Հարցումը 
տեղին է, բայց պատասխանը նատեղին է, բայց պատասխանը նատեղին է, բայց պատասխանը նատեղին է, բայց պատասխանը նաեւ շատ պարզ է: Կարեւոր է եւ շատ պարզ է: Կարեւոր է եւ շատ պարզ է: Կարեւոր է եւ շատ պարզ է: Կարեւոր է 
նկատի առնել, որ Ղուկաս մեզի չ'ըսեր թէ երեք հազար նկատի առնել, որ Ղուկաս մեզի չ'ըսեր թէ երեք հազար նկատի առնել, որ Ղուկաս մեզի չ'ըսեր թէ երեք հազար նկատի առնել, որ Ղուկաս մեզի չ'ըսեր թէ երեք հազար 
չափահաս անձեր դարձի եկան եւ հաւատացին Քրիստոսի ու չափահաս անձեր դարձի եկան եւ հաւատացին Քրիստոսի ու չափահաս անձեր դարձի եկան եւ հաւատացին Քրիստոսի ու չափահաս անձեր դարձի եկան եւ հաւատացին Քրիստոսի ու 
մկրտուեցան: Մկրտուողներուն թիւը երեք հազար էր, բայց մկրտուեցան: Մկրտուողներուն թիւը երեք հազար էր, բայց մկրտուեցան: Մկրտուողներուն թիւը երեք հազար էր, բայց մկրտուեցան: Մկրտուողներուն թիւը երեք հազար էր, բայց 
բոլորը չափահա՞ս մարդիկ էին: Ղուկաս կը հաստատէ, թէ բոլորը չափահա՞ս մարդիկ էին: Ղուկաս կը հաստատէ, թէ բոլորը չափահա՞ս մարդիկ էին: Ղուկաս կը հաստատէ, թէ բոլորը չափահա՞ս մարդիկ էին: Ղուկաս կը հաստատէ, թէ 
««««ՈՄԱՆՔ Պետրոսի ըսածներուն համոՈՄԱՆՔ Պետրոսի ըսածներուն համոՈՄԱՆՔ Պետրոսի ըսածներուն համոՈՄԱՆՔ Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան եւ մկրտուեզուեցան եւ մկրտուեզուեցան եւ մկրտուեզուեցան եւ մկրտուե----
ցանցանցանցան»:»:»:»:    Ի՞նչ ցոյց կու տայ ՈՄԱՆՔ բառը: Եթէ մկրտուող երեք հաԻ՞նչ ցոյց կու տայ ՈՄԱՆՔ բառը: Եթէ մկրտուող երեք հաԻ՞նչ ցոյց կու տայ ՈՄԱՆՔ բառը: Եթէ մկրտուող երեք հաԻ՞նչ ցոյց կու տայ ՈՄԱՆՔ բառը: Եթէ մկրտուող երեք հա----
զար անձերը չափահաս մարդիկ ըլլային, կը կարծէ՞ք որ Ղուկաս զար անձերը չափահաս մարդիկ ըլլային, կը կարծէ՞ք որ Ղուկաս զար անձերը չափահաս մարդիկ ըլլային, կը կարծէ՞ք որ Ղուկաս զար անձերը չափահաս մարդիկ ըլլային, կը կարծէ՞ք որ Ղուկաս 
պիտի գործածէր պիտի գործածէր պիտի գործածէր պիտի գործածէր ««««ոմանքոմանքոմանքոմանք» » » » բառը:բառը:բառը:բառը: « « « «ՈմանքՈմանքՈմանքՈմանք»»»»ը կը վերաբերի ը կը վերաբերի ը կը վերաբերի ը կը վերաբերի 
Պետրոսի խօսքերուն հաւատացողներուն միայն: Այլ խօսքով Պետրոսի խօսքերուն հաւատացողներուն միայն: Այլ խօսքով Պետրոսի խօսքերուն հաւատացողներուն միայն: Այլ խօսքով Պետրոսի խօսքերուն հաւատացողներուն միայն: Այլ խօսքով 
ոմանքոմանքոմանքոմանք    հաւատացին առաքեալհաւատացին առաքեալհաւատացին առաքեալհաւատացին առաքեալին խօսքին, եւ երբ այս ին խօսքին, եւ երբ այս ին խօսքին, եւ երբ այս ին խօսքին, եւ երբ այս ««««ոմանքոմանքոմանքոմանք»»»»ը ը ը ը 
մկրտուելու ելան` իրենց կիներն ու ամուսինները եւ զաւակներն մկրտուելու ելան` իրենց կիներն ու ամուսինները եւ զաւակներն մկրտուելու ելան` իրենց կիներն ու ամուսինները եւ զաւակներն մկրտուելու ելան` իրենց կիներն ու ամուսինները եւ զաւակներն 
ալ մկրտելու բերին, եւ ասոնք բոլորը միասին կազմեցին երեք ալ մկրտելու բերին, եւ ասոնք բոլորը միասին կազմեցին երեք ալ մկրտելու բերին, եւ ասոնք բոլորը միասին կազմեցին երեք ալ մկրտելու բերին, եւ ասոնք բոլորը միասին կազմեցին երեք 
հազար անձերը: Եթէ ծնողներ հաւատացին առաքեալին հազար անձերը: Եթէ ծնողներ հաւատացին առաքեալին հազար անձերը: Եթէ ծնողներ հաւատացին առաքեալին հազար անձերը: Եթէ ծնողներ հաւատացին առաքեալին 
խօսքերուն եւ մկրտուեցան, կարելի՞ է պատկերացնել որ անոնց խօսքերուն եւ մկրտուեցան, կարելի՞ է պատկերացնել որ անոնց խօսքերուն եւ մկրտուեցան, կարելի՞ է պատկերացնել որ անոնց խօսքերուն եւ մկրտուեցան, կարելի՞ է պատկերացնել որ անոնց 
զաւակներըզաւակներըզաւակներըզաւակները    մնացին առանց մկրտութեան:մնացին առանց մկրտութեան:մնացին առանց մկրտութեան:մնացին առանց մկրտութեան:    

7) 7) 7) 7) Տակաւին, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք, Տակաւին, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք, Տակաւին, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք, Տակաւին, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք, 
Եթովպիացի ներքինիի մը մկրտութեան մասին (Գործք 8.38), Եթովպիացի ներքինիի մը մկրտութեան մասին (Գործք 8.38), Եթովպիացի ներքինիի մը մկրտութեան մասին (Գործք 8.38), Եթովպիացի ներքինիի մը մկրտութեան մասին (Գործք 8.38), 
Կոռնելիոս հարիւրապետին եւ այլ հեթանոսներու մկրտութեան Կոռնելիոս հարիւրապետին եւ այլ հեթանոսներու մկրտութեան Կոռնելիոս հարիւրապետին եւ այլ հեթանոսներու մկրտութեան Կոռնելիոս հարիւրապետին եւ այլ հեթանոսներու մկրտութեան 
մասին (Գործք 10.45մասին (Գործք 10.45մասին (Գործք 10.45մասին (Գործք 10.45----48), 48), 48), 48), բազմաթիւ Սամարացիներու մկրտուբազմաթիւ Սամարացիներու մկրտուբազմաթիւ Սամարացիներու մկրտուբազմաթիւ Սամարացիներու մկրտու----
թեան մասին (Գործք 8թեան մասին (Գործք 8թեան մասին (Գործք 8թեան մասին (Գործք 8.12.12.12.12----13), 13), 13), 13), շատ մը Կորնթացիներու շատ մը Կորնթացիներու շատ մը Կորնթացիներու շատ մը Կորնթացիներու 
մկրտութեան մասին (Գործք 18.8), Եփեսացիներու մկրտութեան մկրտութեան մասին (Գործք 18.8), Եփեսացիներու մկրտութեան մկրտութեան մասին (Գործք 18.8), Եփեսացիներու մկրտութեան մկրտութեան մասին (Գործք 18.8), Եփեսացիներու մկրտութեան 
մասին (Գործք 19.5): Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ասոնց մէջ չկային մասին (Գործք 19.5): Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ասոնց մէջ չկային մասին (Գործք 19.5): Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ասոնց մէջ չկային մասին (Գործք 19.5): Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ասոնց մէջ չկային 
մանուկներ, եւ ո՞վ կրնայ ըսել որ կային մանուկներ բայց մանուկներ, եւ ո՞վ կրնայ ըսել որ կային մանուկներ բայց մանուկներ, եւ ո՞վ կրնայ ըսել որ կային մանուկներ բայց մանուկներ, եւ ո՞վ կրնայ ըսել որ կային մանուկներ բայց 
չմկրտուեցան իրենց ծնողներուն հետ: Ո՞ր հայրը կամ մայրը չմկրտուեցան իրենց ծնողներուն հետ: Ո՞ր հայրը կամ մայրը չմկրտուեցան իրենց ծնողներուն հետ: Ո՞ր հայրը կամ մայրը չմկրտուեցան իրենց ծնողներուն հետ: Ո՞ր հայրը կամ մայրը 
սրտով ու սրտով ու սրտով ու սրտով ու հոգիով պիտի ընդունէր Քրիստոսի հաւատքը եւ հոգիով պիտի ընդունէր Քրիստոսի հաւատքը եւ հոգիով պիտի ընդունէր Քրիստոսի հաւատքը եւ հոգիով պիտի ընդունէր Քրիստոսի հաւատքը եւ 
մկրտուէր, իսկ իր զաւակները առանց Քրիստոսի ու առանց մկրտուէր, իսկ իր զաւակները առանց Քրիստոսի ու առանց մկրտուէր, իսկ իր զաւակները առանց Քրիստոսի ու առանց մկրտուէր, իսկ իր զաւակները առանց Քրիստոսի ու առանց 
մկրտութեան պիտի թողուր:մկրտութեան պիտի թողուր:մկրտութեան պիտի թողուր:մկրտութեան պիտի թողուր:    
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Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը.Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը.Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը.Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը.    
Յիսուս առաքեալները առաքելութեան ղրկեց ըսելով. Յիսուս առաքեալները առաքելութեան ղրկեց ըսելով. Յիսուս առաքեալները առաքելութեան ղրկեց ըսելով. Յիսուս առաքեալները առաքելութեան ղրկեց ըսելով. ««««ԳաԳաԳաԳա----

ցէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք: Զացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք: Զացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք: Զացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք: Զա----
նոնոնոնոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունովնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունովնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունովնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով»»»» ( ( ( (ՄտՄտՄտՄտ    
28.19): 28.19): 28.19): 28.19): Կրնա՞նք ըսել թէ երբ Յիսուս աշակերտները մկրտելու Կրնա՞նք ըսել թէ երբ Յիսուս աշակերտները մկրտելու Կրնա՞նք ըսել թէ երբ Յիսուս աշակերտները մկրտելու Կրնա՞նք ըսել թէ երբ Յիսուս աշակերտները մկրտելու 
ղրկեց, նկատի չունէր մանուկները: Կրնա՞նք ըսել որ Յիսուս իր ղրկեց, նկատի չունէր մանուկները: Կրնա՞նք ըսել որ Յիսուս իր ղրկեց, նկատի չունէր մանուկները: Կրնա՞նք ըսել որ Յիսուս իր ղրկեց, նկատի չունէր մանուկները: Կրնա՞նք ըսել որ Յիսուս իր 
առաքեալները ղրկեց միայն չափահասները մկրտելու:առաքեալները ղրկեց միայն չափահասները մկրտելու:առաքեալները ղրկեց միայն չափահասները մկրտելու:առաքեալները ղրկեց միայն չափահասները մկրտելու:    

Յիսուս Նիկոդեմոսին ըսաւ. Յիսուս Նիկոդեմոսին ըսաւ. Յիսուս Նիկոդեմոսին ըսաւ. Յիսուս Նիկոդեմոսին ըսաւ. ««««Հաստատ գիտցիր, ոՀաստատ գիտցիր, ոՀաստատ գիտցիր, ոՀաստատ գիտցիր, որ եթէ ր եթէ ր եթէ ր եթէ 
մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը 
մտնելմտնելմտնելմտնել»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.5): Արդեօք երբ Յիսուս այս խօսքը ըսաւ, Յովհաննէս 3.5): Արդեօք երբ Յիսուս այս խօսքը ըսաւ, Յովհաննէս 3.5): Արդեօք երբ Յիսուս այս խօսքը ըսաւ, Յովհաննէս 3.5): Արդեօք երբ Յիսուս այս խօսքը ըսաւ, 
նկատի չունէ՞ր մանուկները: Մկրտութիւնը միայն ջուր չէ եւ ոնկատի չունէ՞ր մանուկները: Մկրտութիւնը միայն ջուր չէ եւ ոնկատի չունէ՞ր մանուկները: Մկրտութիւնը միայն ջուր չէ եւ ոնկատի չունէ՞ր մանուկները: Մկրտութիւնը միայն ջուր չէ եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ միայն Հոգի, այլ ջուր եւ Հոգի միասին: Աալ միայն Հոգի, այլ ջուր եւ Հոգի միասին: Աալ միայն Հոգի, այլ ջուր եւ Հոգի միասին: Աալ միայն Հոգի, այլ ջուր եւ Հոգի միասին: Ա´́́́յս է ինչ որ ցոյց կու յս է ինչ որ ցոյց կու յս է ինչ որ ցոյց կու յս է ինչ որ ցոյց կու 
տան տան տան տան ««««ՋուրէնՋուրէնՋուրէնՋուրէն    եւ Հոգիէնեւ Հոգիէնեւ Հոգիէնեւ Հոգիէն» » » » բառերը: Ասիկա կասկած չի թողուր որ բառերը: Ասիկա կասկած չի թողուր որ բառերը: Ասիկա կասկած չի թողուր որ բառերը: Ասիկա կասկած չի թողուր որ 
Յիսուս այստեղ մկրտութեան մասին է որ կը խօսի: Եւ քանի Յիսուս այստեղ մկրտութեան մասին է որ կը խօսի: Եւ քանի Յիսուս այստեղ մկրտութեան մասին է որ կը խօսի: Եւ քանի Յիսուս այստեղ մկրտութեան մասին է որ կը խօսի: Եւ քանի 
մկրտութիւնն է որ մարդիկը արքայութեան կմկրտութիւնն է որ մարդիկը արքայութեան կմկրտութիւնն է որ մարդիկը արքայութեան կմկրտութիւնն է որ մարդիկը արքայութեան կ’’’’առաջնորդէ, ինչո՞ւ առաջնորդէ, ինչո՞ւ առաջնորդէ, ինչո՞ւ առաջնորդէ, ինչո՞ւ 
թոյլ չտալ որ մանուկները մկրտուին, ինչո՞ւ արգելք կենանք որ թոյլ չտալ որ մանուկները մկրտուին, ինչո՞ւ արգելք կենանք որ թոյլ չտալ որ մանուկները մկրտուին, ինչո՞ւ արգելք կենանք որ թոյլ չտալ որ մանուկները մկրտուին, ինչո՞ւ արգելք կենանք որ 
անոնք մկրտութեամբ մօտենան արքայութեան:անոնք մկրտութեամբ մօտենան արքայութեան:անոնք մկրտութեամբ մօտենան արքայութեան:անոնք մկրտութեամբ մօտենան արքայութեան:    

ՄկրՄկրՄկրՄկրտութիւնը փրկութեան բերող առաջին քայլն է: Ինչո՞ւ տութիւնը փրկութեան բերող առաջին քայլն է: Ինչո՞ւ տութիւնը փրկութեան բերող առաջին քայլն է: Ինչո՞ւ տութիւնը փրկութեան բերող առաջին քայլն է: Ինչո՞ւ 
խափանել մանուկները փրկութեան բերող առաջին քայլը: Երբ խափանել մանուկները փրկութեան բերող առաջին քայլը: Երբ խափանել մանուկները փրկութեան բերող առաջին քայլը: Երբ խափանել մանուկները փրկութեան բերող առաջին քայլը: Երբ 
արգելք կենանք անոնց մկրտութեան՝ արգելք կեցած կարգելք կենանք անոնց մկրտութեան՝ արգելք կեցած կարգելք կենանք անոնց մկրտութեան՝ արգելք կեցած կարգելք կենանք անոնց մկրտութեան՝ արգելք կեցած կ’’’’ըլլանք ըլլանք ըլլանք ըլլանք 
անոնց փրկութեան առաջին քայլին, եւ մենք պատասխանատու անոնց փրկութեան առաջին քայլին, եւ մենք պատասխանատու անոնց փրկութեան առաջին քայլին, եւ մենք պատասխանատու անոնց փրկութեան առաջին քայլին, եւ մենք պատասխանատու 
կը դառնանք Աստուծոյ դիմաց անոնց համար:կը դառնանք Աստուծոյ դիմաց անոնց համար:կը դառնանք Աստուծոյ դիմաց անոնց համար:կը դառնանք Աստուծոյ դիմաց անոնց համար:    

Մեզմէ ո՞վ Մեզմէ ո՞վ Մեզմէ ո՞վ Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ մկրտութեամբ է որ կը դառնանք չի գիտեր, թէ մկրտութեամբ է որ կը դառնանք չի գիտեր, թէ մկրտութեամբ է որ կը դառնանք չի գիտեր, թէ մկրտութեամբ է որ կը դառնանք 
Տաճար Սուրբ Հոգիին: Մկրտուելէ ետք է որ Սուրբ Հոգին կը Տաճար Սուրբ Հոգիին: Մկրտուելէ ետք է որ Սուրբ Հոգին կը Տաճար Սուրբ Հոգիին: Մկրտուելէ ետք է որ Սուրբ Հոգին կը Տաճար Սուրբ Հոգիին: Մկրտուելէ ետք է որ Սուրբ Հոգին կը 
սկսի գործել մեր մէջ: Երբ կսկսի գործել մեր մէջ: Երբ կսկսի գործել մեր մէջ: Երբ կսկսի գործել մեր մէջ: Երբ կ’’’’արգիլենք որ մանուկները արգիլենք որ մանուկները արգիլենք որ մանուկները արգիլենք որ մանուկները 
մկրտուին՝ արգելք եղած կմկրտուին՝ արգելք եղած կմկրտուին՝ արգելք եղած կմկրտուին՝ արգելք եղած կ’’’’ըլլանք Սուրբ Հոգիին գործելու ու ըլլանք Սուրբ Հոգիին գործելու ու ըլլանք Սուրբ Հոգիին գործելու ու ըլլանք Սուրբ Հոգիին գործելու ու 
բնակելու անոնց մէջ եւ զանոնք Տաճար դարձնելու: Չափահաբնակելու անոնց մէջ եւ զանոնք Տաճար դարձնելու: Չափահաբնակելու անոնց մէջ եւ զանոնք Տաճար դարձնելու: Չափահաբնակելու անոնց մէջ եւ զանոնք Տաճար դարձնելու: Չափահա----
սոսոսոսութեան տարիքը հասած մարդոցմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք ւթեան տարիքը հասած մարդոցմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք ւթեան տարիքը հասած մարդոցմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք ւթեան տարիքը հասած մարդոցմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք 
մանուկներէն աւելի մաքուր Տաճար կրնայ ըլլալ Սուրբ Հոգիին մանուկներէն աւելի մաքուր Տաճար կրնայ ըլլալ Սուրբ Հոգիին մանուկներէն աւելի մաքուր Տաճար կրնայ ըլլալ Սուրբ Հոգիին մանուկներէն աւելի մաքուր Տաճար կրնայ ըլլալ Սուրբ Հոգիին 
բնակութեան համար:բնակութեան համար:բնակութեան համար:բնակութեան համար:    
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4) 4) 4) 4) Ի՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնքԻ՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնքԻ՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնքԻ՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնք    կ'ըսենկ'ըսենկ'ըսենկ'ըսեն,,,,    թէ թէ թէ թէ 
պէտք չէ մկրտել մանուկները, որովհեպէտք չէ մկրտել մանուկները, որովհեպէտք չէ մկրտել մանուկները, որովհեպէտք չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ անոնք չափահաս տեւ անոնք չափահաս տեւ անոնք չափահաս տեւ անոնք չափահաս 
ըլլալէ ետք կրնան գիտակցաբաըլլալէ ետք կրնան գիտակցաբաըլլալէ ետք կրնան գիտակցաբաըլլալէ ետք կրնան գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ կրնան ր մեղքի մէջ իյնալ, կամ կրնան ր մեղքի մէջ իյնալ, կամ կրնան ր մեղքի մէջ իյնալ, կամ կրնան 
նոյնիսկ ուրանալ Քրիստոսը:նոյնիսկ ուրանալ Քրիստոսը:նոյնիսկ ուրանալ Քրիստոսը:նոյնիսկ ուրանալ Քրիստոսը:    

    
Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, 

առարկելով որ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք կրնան գիտակցաառարկելով որ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք կրնան գիտակցաառարկելով որ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք կրնան գիտակցաառարկելով որ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք կրնան գիտակցա----
բար մեղքի մէջ իյնալ, հարց կու տամ անոնց, թէ արդեօք իրենց բար մեղքի մէջ իյնալ, հարց կու տամ անոնց, թէ արդեօք իրենց բար մեղքի մէջ իյնալ, հարց կու տամ անոնց, թէ արդեօք իրենց բար մեղքի մէջ իյնալ, հարց կու տամ անոնց, թէ արդեօք իրենց 
չափահաս տարիքին մկրտուած անձերը, իրենք եւսչափահաս տարիքին մկրտուած անձերը, իրենք եւսչափահաս տարիքին մկրտուած անձերը, իրենք եւսչափահաս տարիքին մկրտուած անձերը, իրենք եւս    գիտակցագիտակցագիտակցագիտակցա----
բար չե՞ն կրնար մեղքի մէջ իյնալ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի բար չե՞ն կրնար մեղքի մէջ իյնալ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի բար չե՞ն կրնար մեղքի մէջ իյնալ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի բար չե՞ն կրնար մեղքի մէջ իյնալ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի 
իրենց կեանքը Սուրբ Հոգիով սկսող եւ քիչ ժամանակ ետք իրենց իրենց կեանքը Սուրբ Հոգիով սկսող եւ քիչ ժամանակ ետք իրենց իրենց կեանքը Սուրբ Հոգիով սկսող եւ քիչ ժամանակ ետք իրենց իրենց կեանքը Սուրբ Հոգիով սկսող եւ քիչ ժամանակ ետք իրենց 
նախկին կենցաղակերպին դարձող մարդոց մասին. նախկին կենցաղակերպին դարձող մարդոց մասին. նախկին կենցաղակերպին դարձող մարդոց մասին. նախկին կենցաղակերպին դարձող մարդոց մասին. ««««Այդքան Այդքան Այդքան Այդքան 
անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին 
պահանջքներո՞ւն կը վերադառնաքպահանջքներո՞ւն կը վերադառնաքպահանջքներո՞ւն կը վերադառնաքպահանջքներո՞ւն կը վերադառնաք»»»»    ((((Գաղատացիս 3.3: ՏեԳաղատացիս 3.3: ՏեԳաղատացիս 3.3: ՏեԳաղատացիս 3.3: Տե´́́́ս ս ս ս 
նաեւ` 4.9, 5.7): Առաքեալը իր զարմանքը կը յայտնէ այն Գաղանաեւ` 4.9, 5.7): Առաքեալը իր զարմանքը կը յայտնէ այն Գաղանաեւ` 4.9, 5.7): Առաքեալը իր զարմանքը կը յայտնէ այն Գաղանաեւ` 4.9, 5.7): Առաքեալը իր զարմանքը կը յայտնէ այն Գաղա----
տացիներուն համար, որոնք ընդունելէ ետք Քրիստոսի Աւետատացիներուն համար, որոնք ընդունելէ ետք Քրիստոսի Աւետատացիներուն համար, որոնք ընդունելէ ետք Քրիստոսի Աւետատացիներուն համար, որոնք ընդունելէ ետք Քրիստոսի Աւետա----
րանը, քիչ ժամանակ ետք` դարձեալ լքեցին զայն եւ ականջ րանը, քիչ ժամանակ ետք` դարձեալ լքեցին զայն եւ ականջ րանը, քիչ ժամանակ ետք` դարձեալ լքեցին զայն եւ ականջ րանը, քիչ ժամանակ ետք` դարձեալ լքեցին զայն եւ ականջ 
տուին այլափոխուած աւետարանի մը (Գաղատացիս 1.6):տուին այլափոխուած աւետարանի մը (Գաղատացիս 1.6):տուին այլափոխուած աւետարանի մը (Գաղատացիս 1.6):տուին այլափոխուած աւետարանի մը (Գաղատացիս 1.6):    

Դեմաս իր չափահաս տարիքիԴեմաս իր չափահաս տարիքիԴեմաս իր չափահաս տարիքիԴեմաս իր չափահաս տարիքինննն    ընդգրկած էր Քրիստոսի ընդգրկած էր Քրիստոսի ընդգրկած էր Քրիստոսի ընդգրկած էր Քրիստոսի 
հաւատքը եւ Պօղոս առաքեալին գործակիցներէն մին էր: Իրեն հաւատքը եւ Պօղոս առաքեալին գործակիցներէն մին էր: Իրեն հաւատքը եւ Պօղոս առաքեալին գործակիցներէն մին էր: Իրեն հաւատքը եւ Պօղոս առաքեալին գործակիցներէն մին էր: Իրեն 
համար կ'ըսուի, թէ այս աշխարհը նախընտրեց եւ լքեց Պօղոսը համար կ'ըսուի, թէ այս աշխարհը նախընտրեց եւ լքեց Պօղոսը համար կ'ըսուի, թէ այս աշխարհը նախընտրեց եւ լքեց Պօղոսը համար կ'ըսուի, թէ այս աշխարհը նախընտրեց եւ լքեց Պօղոսը 
((((Բ.Տիմոթէոս 4.10): Նիկողայոս իր չափահաս տարիքին էր որ Բ.Տիմոթէոս 4.10): Նիկողայոս իր չափահաս տարիքին էր որ Բ.Տիմոթէոս 4.10): Նիկողայոս իր չափահաս տարիքին էր որ Բ.Տիմոթէոս 4.10): Նիկողայոս իր չափահաս տարիքին էր որ 
սարկաւագ ձեռնադրուեցաւ եւ գործի հրաւիրուեցաւ առաքեալսարկաւագ ձեռնադրուեցաւ եւ գործի հրաւիրուեցաւ առաքեալսարկաւագ ձեռնադրուեցաւ եւ գործի հրաւիրուեցաւ առաքեալսարկաւագ ձեռնադրուեցաւ եւ գործի հրաւիրուեցաւ առաքեալ----
ներուն կողմէ (Գորներուն կողմէ (Գորներուն կողմէ (Գորներուն կողմէ (Գործք 6.5ծք 6.5ծք 6.5ծք 6.5----6): 6): 6): 6): Արտաքին աղբիւրներէ գիտենք, որ Արտաքին աղբիւրներէ գիտենք, որ Արտաքին աղբիւրներէ գիտենք, որ Արտաքին աղբիւրներէ գիտենք, որ 
Նիկողայոս հետագային աղանդաւորական շարժումի հետեւորդ Նիկողայոս հետագային աղանդաւորական շարժումի հետեւորդ Նիկողայոս հետագային աղանդաւորական շարժումի հետեւորդ Նիկողայոս հետագային աղանդաւորական շարժումի հետեւորդ 
եղաւ: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Յայտնութիւն 2.15եղաւ: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Յայտնութիւն 2.15եղաւ: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Յայտնութիւն 2.15եղաւ: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Յայտնութիւն 2.15----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
յիշուած Նիկողայոսը, որ սխալ վարդապետութեան հիմնադիր յիշուած Նիկողայոսը, որ սխալ վարդապետութեան հիմնադիր յիշուած Նիկողայոսը, որ սխալ վարդապետութեան հիմնադիր յիշուած Նիկողայոսը, որ սխալ վարդապետութեան հիմնադիր 
իբրեւ կը ներկայանայ, նոյնն է Նիկողայոս սարկաւագին հեիբրեւ կը ներկայանայ, նոյնն է Նիկողայոս սարկաւագին հեիբրեւ կը ներկայանայ, նոյնն է Նիկողայոս սարկաւագին հեիբրեւ կը ներկայանայ, նոյնն է Նիկողայոս սարկաւագին հետ: տ: տ: տ: 
Դեմասի եւ Նիկողայոս սարկաւագին օրինակները ցոյց կու Դեմասի եւ Նիկողայոս սարկաւագին օրինակները ցոյց կու Դեմասի եւ Նիկողայոս սարկաւագին օրինակները ցոյց կու Դեմասի եւ Նիկողայոս սարկաւագին օրինակները ցոյց կու 
տան, թէ ծառայելէ ետք Քրիստոսի` մարդիկ կրնան յետոյ իյնալ տան, թէ ծառայելէ ետք Քրիստոսի` մարդիկ կրնան յետոյ իյնալ տան, թէ ծառայելէ ետք Քրիստոսի` մարդիկ կրնան յետոյ իյնալ տան, թէ ծառայելէ ետք Քրիստոսի` մարդիկ կրնան յետոյ իյնալ 
մեղքի ծառայութեան մէջ:մեղքի ծառայութեան մէջ:մեղքի ծառայութեան մէջ:մեղքի ծառայութեան մէջ:    

Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները, 
որովհետեւ անոնք մեծնալէ ետք կրնան ուրանալ Քրիստոսը, որովհետեւ անոնք մեծնալէ ետք կրնան ուրանալ Քրիստոսը, որովհետեւ անոնք մեծնալէ ետք կրնան ուրանալ Քրիստոսը, որովհետեւ անոնք մեծնալէ ետք կրնան ուրանալ Քրիստոսը, 
հարց կու տամ անոնհարց կու տամ անոնհարց կու տամ անոնհարց կու տամ անոնց, թէ իրենց չափահաս տարիքին մկրտուող ց, թէ իրենց չափահաս տարիքին մկրտուող ց, թէ իրենց չափահաս տարիքին մկրտուող ց, թէ իրենց չափահաս տարիքին մկրտուող 
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ու Քրիստոսը ընդունող մարդիկը, իրենք ալ չե՞ն կրնար ուրաու Քրիստոսը ընդունող մարդիկը, իրենք ալ չե՞ն կրնար ուրաու Քրիստոսը ընդունող մարդիկը, իրենք ալ չե՞ն կրնար ուրաու Քրիստոսը ընդունող մարդիկը, իրենք ալ չե՞ն կրնար ուրա----
նալ Քրիստոսը: Աչքի դիմաց ունեցէք հետեւեալ մի քանի հանալ Քրիստոսը: Աչքի դիմաց ունեցէք հետեւեալ մի քանի հանալ Քրիստոսը: Աչքի դիմաց ունեցէք հետեւեալ մի քանի հանալ Քրիստոսը: Աչքի դիմաց ունեցէք հետեւեալ մի քանի հա----
մարները, եւ պիտի համոզուիք, որ իրենց չափահաս տարիքին մարները, եւ պիտի համոզուիք, որ իրենց չափահաս տարիքին մարները, եւ պիտի համոզուիք, որ իրենց չափահաս տարիքին մարները, եւ պիտի համոզուիք, որ իրենց չափահաս տարիքին 
Քրիստոսը ընդունողները կրնան վերստին հեռանալ Քրիստոսէ.Քրիստոսը ընդունողները կրնան վերստին հեռանալ Քրիստոսէ.Քրիստոսը ընդունողները կրնան վերստին հեռանալ Քրիստոսէ.Քրիստոսը ընդունողները կրնան վերստին հեռանալ Քրիստոսէ.    

աաաա) ) ) ) ««««ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    որոնքորոնքորոնքորոնք    մերմերմերմեր    ՏէրնՏէրնՏէրնՏէրն    ուուուու    Փրկիչը՝Փրկիչը՝Փրկիչը՝Փրկիչը՝    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    
ճանչնալով՝ճանչնալով՝ճանչնալով՝ճանչնալով՝    աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    պղծութիւններէնպղծութիւններէնպղծութիւններէնպղծութիւններէն    անգամանգամանգամանգամ    մըմըմըմը    հեռանալէհեռանալէհեռանալէհեռանալէ    
ետքետքետքետք    վերստինվերստինվերստինվերստին    նոյննոյննոյննոյն    պղծութիւններունպղծութիւններունպղծութիւններունպղծութիւններուն    մէջմէջմէջմէջ    կկկկ’’’’իյնանիյնանիյնանիյնան, , , , անոնցանոնցանոնցանոնց    վիճավիճավիճավիճա----
կըկըկըկը    նախկինէննախկինէննախկինէննախկինէն    շատշատշատշատ    աւելիաւելիաւելիաւելի    գէշգէշգէշգէշ    կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ: : : : ԱւելիԱւելիԱւելիԱւելի    լաւլաւլաւլաւ    կկկկ’’’’ըլլար՝ըլլար՝ըլլար՝ըլլար՝    որորորոր    
անոնքանոնքանոնքանոնք    բնաւբնաւբնաւբնաւ    ճանչցածճանչցածճանչցածճանչցած    չըլլայինչըլլայինչըլլայինչըլլային    արդարութեանարդարութեանարդարութեանարդարութեան    ճաճաճաճամբանմբանմբանմբան, , , , քանքանքանքան    թէթէթէթէ    
ճանչնալէճանչնալէճանչնալէճանչնալէ    ետք՝ետք՝ետք՝ետք՝    հեռանայինհեռանայինհեռանայինհեռանային    իրենցիրենցիրենցիրենց    աւանդուածաւանդուածաւանդուածաւանդուած    սուրբսուրբսուրբսուրբ    պատուիպատուիպատուիպատուի----
րանէնրանէնրանէնրանէն: : : : ԻնչքանԻնչքանԻնչքանԻնչքան    անոնցանոնցանոնցանոնց    կըկըկըկը    պատշաճինպատշաճինպատշաճինպատշաճին    ԱռակացԱռակացԱռակացԱռակաց    գիրքինգիրքինգիրքինգիրքին    սասասասա    ճճճճըըըըշշշշ----
մարիտմարիտմարիտմարիտ    առածներըառածներըառածներըառածները. . . . շունըշունըշունըշունը    իրիրիրիր    փսխածինփսխածինփսխածինփսխածին    կըկըկըկը    դառնայդառնայդառնայդառնայ. . . . իսկիսկիսկիսկ    միւսը՝միւսը՝միւսը՝միւսը՝    
խոզըխոզըխոզըխոզը    որքանորքանորքանորքան    ալալալալ    լուաս՝լուաս՝լուաս՝լուաս՝    տիղմինտիղմինտիղմինտիղմին    մէջմէջմէջմէջ    կըկըկըկը    թաւալիթաւալիթաւալիթաւալի»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....ՊՊՊՊտտտտ 2.20 2.20 2.20 2.20----22):22):22):22):    

բբբբ) ) ) ) ««««ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    որորորոր    անգամանգամանգամանգամ    մըմըմըմը    լլլլուսաւորուելովուսաւորուելովուսաւորուելովուսաւորուելով    ՄԿՐՏՈՒԵԼԷՄԿՐՏՈՒԵԼԷՄԿՐՏՈՒԵԼԷՄԿՐՏՈՒԵԼԷ, , , , 
երկնայիներկնայիներկնայիներկնային    պարգեւներըպարգեւներըպարգեւներըպարգեւները    վայելելէվայելելէվայելելէվայելելէ, , , , ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին    հաղորդակիցհաղորդակիցհաղորդակիցհաղորդակից    
դառնալէդառնալէդառնալէդառնալէ, , , , ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    բարիբարիբարիբարի    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    ճաշակելէճաշակելէճաշակելէճաշակելէ    եւեւեւեւ    հանդերձեալհանդերձեալհանդերձեալհանդերձեալ    աշաշաշաշ----
խարհիխարհիխարհիխարհի    սքանչելիքներունսքանչելիքներունսքանչելիքներունսքանչելիքներուն    նախաճաշակընախաճաշակընախաճաշակընախաճաշակը    առնելէառնելէառնելէառնելէ    ետք՝ետք՝ետք՝ետք՝    իրենցիրենցիրենցիրենց    
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը    կըկըկըկը    լքենլքենլքենլքեն, , , , այդպիսիներըայդպիսիներըայդպիսիներըայդպիսիները    կարելիկարելիկարելիկարելի    չէչէչէչէ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    անգամանգամանգամանգամ    
ապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեան    բերեբերեբերեբերելլլլ»»»» ( ( ( (ԵբրԵբրԵբրԵբր 6.4 6.4 6.4 6.4----6): 6): 6): 6): ԱռաքեալինԱռաքեալինԱռաքեալինԱռաքեալին    այսայսայսայս    վկայուվկայուվկայուվկայու----
թիւթիւթիւթիւնընընընը    յստակյստակյստակյստակ    կերպովկերպովկերպովկերպով    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , թէթէթէթէ    չափահասչափահասչափահասչափահաս    մարդըմարդըմարդըմարդը    կրնայկրնայկրնայկրնայ    
մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլ    ուուուու    լուսաւորուիլլուսաւորուիլլուսաւորուիլլուսաւորուիլ    եւեւեւեւ    վերստինվերստինվերստինվերստին    հեռանալհեռանալհեռանալհեռանալ    ՔրիստոսէՔրիստոսէՔրիստոսէՔրիստոսէ::::    

գգգգ) ) ) ) ««««Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ 
գիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ագիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ագիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ագիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ա´́́́լ լ լ լ 
չի մնաչի մնաչի մնաչի մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէր ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէր ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէր ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 10.26):Եբրայեցիս 10.26):Եբրայեցիս 10.26):Եբրայեցիս 10.26):    

դ) դ) դ) դ) ««««ՈվՈվՈվՈվ    որորորոր    կըկըկըկը    կարծէկարծէկարծէկարծէ    թէթէթէթէ    կանգունկանգունկանգունկանգուն    է՝է՝է՝է՝    թողթողթողթող    զգոյշզգոյշզգոյշզգոյշ    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    որորորոր    
չիյնայչիյնայչիյնայչիյնայ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 10.12:  10.12:  10.12:  10.12: ՏեՏեՏեՏե´́́́սսսս    նաեւնաեւնաեւնաեւ` ` ` ` ԲԲԲԲ....ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս 3.17):  3.17):  3.17):  3.17): ԵթէԵթէԵթէԵթէ    
հաւատացեալինհաւատացեալինհաւատացեալինհաւատացեալին    համարհամարհամարհամար    իյնալուիյնալուիյնալուիյնալու    վախվախվախվախ    չըլլարչըլլարչըլլարչըլլար, , , , առաքեալըառաքեալըառաքեալըառաքեալը    պիտիպիտիպիտիպիտի    
չզգուշացնէրչզգուշացնէրչզգուշացնէրչզգուշացնէր    իյնալէիյնալէիյնալէիյնալէ::::    

եեեե) ) ) ) ««««ԱյլեւսԱյլեւսԱյլեւսԱյլեւս    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    մմմմասասասաս    կըկըկըկը    կազմենքկազմենքկազմենքկազմենք, , , , եթէեթէեթէեթէ    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    վերջվերջվերջվերջ    
անխախտանխախտանխախտանխախտ    պահենքպահենքպահենքպահենք    սկիզբէնսկիզբէնսկիզբէնսկիզբէն    մերմերմերմեր    ձեռքձեռքձեռքձեռք    բերածբերածբերածբերած    վստահութիւնըվստահութիւնըվստահութիւնըվստահութիւնը»»»»    
((((ԵբրայեցիսԵբրայեցիսԵբրայեցիսԵբրայեցիս 3.14):  3.14):  3.14):  3.14): ԱյսԱյսԱյսԱյս    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    շատշատշատշատ    յստակյստակյստակյստակ    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , թէթէթէթէ    
կարելիութիւնկարելիութիւնկարելիութիւնկարելիութիւն    կայկայկայկայ    որորորոր « « « «մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    վերջվերջվերջվերջ    անխախտանխախտանխախտանխախտ» » » » չպահենքչպահենքչպահենքչպահենք    մերմերմերմեր    
հաւատքնհաւատքնհաւատքնհաւատքն    ուուուու    վստահութիւնըվստահութիւնըվստահութիւնըվստահութիւնը    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ: : : : ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    
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5) 5) 5) 5) Որոշ հոսանքնեՈրոշ հոսանքնեՈրոշ հոսանքնեՈրոշ հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ ր մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ ր մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ ր մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ 
չեն նկատեր, այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն նկատեր, այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն նկատեր, այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն նկատեր, այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ 
կ'ըսեն. կ'ըսեն. կ'ըսեն. կ'ըսեն. ««««Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտուՓրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտուՓրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտուՓրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտու----
թիւնը երբեք անհրաժեշտութիւն չէթիւնը երբեք անհրաժեշտութիւն չէթիւնը երբեք անհրաժեշտութիւն չէթիւնը երբեք անհրաժեշտութիւն չէ»:»:»:»:    Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:    

    
ա) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ցնցուած հարց տուին ա) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ցնցուած հարց տուին ա) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ցնցուած հարց տուին ա) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ցնցուած հարց տուին 

առաքեալներուն առաքեալներուն առաքեալներուն առաքեալներուն թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, Պետրոս անոնց ըսաւ. թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, Պետրոս անոնց ըսաւ. թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, Պետրոս անոնց ըսաւ. թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, Պետրոս անոնց ըսաւ. 
««««Ձեր ընթացքը փոխեցէք (տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ Ձեր ընթացքը փոխեցէք (տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ Ձեր ընթացքը փոխեցէք (տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ Ձեր ընթացքը փոխեցէք (տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ 
իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, 
որպէսզի ձեր մեղքերը ներուինորպէսզի ձեր մեղքերը ներուինորպէսզի ձեր մեղքերը ներուինորպէսզի ձեր մեղքերը ներուին»»»» ( ( ( (Գործք 2.38): Առաքեալը զինք Գործք 2.38): Առաքեալը զինք Գործք 2.38): Առաքեալը զինք Գործք 2.38): Առաքեալը զինք 
լսողներուն յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ մեղքերու ներում ձելսողներուն յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ մեղքերու ներում ձելսողներուն յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ մեղքերու ներում ձելսողներուն յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ մեղքերու ներում ձեռք ռք ռք ռք 
ձգելու համար` պէտք է ապաշխարեն, այլ խօսքով` իրենց ձգելու համար` պէտք է ապաշխարեն, այլ խօսքով` իրենց ձգելու համար` պէտք է ապաշխարեն, այլ խօսքով` իրենց ձգելու համար` պէտք է ապաշխարեն, այլ խօսքով` իրենց 
ընթացքը փոխեն, եւ պէտք է մկրտուին ընթացքը փոխեն, եւ պէտք է մկրտուին ընթացքը փոխեն, եւ պէտք է մկրտուին ընթացքը փոխեն, եւ պէտք է մկրտուին Տէր Յիսուս Քրիստոսի Տէր Յիսուս Քրիստոսի Տէր Յիսուս Քրիստոսի Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
անունով: Ինչո՞ւ մեղքերու ներման համար առաքեալը պիտի անունով: Ինչո՞ւ մեղքերու ներման համար առաքեալը պիտի անունով: Ինչո՞ւ մեղքերու ներման համար առաքեալը պիտի անունով: Ինչո՞ւ մեղքերու ներման համար առաքեալը պիտի 
խօսէր մկրտուելու մասին, եթէ երբեք ապաշխարելը բաւարար խօսէր մկրտուելու մասին, եթէ երբեք ապաշխարելը բաւարար խօսէր մկրտուելու մասին, եթէ երբեք ապաշխարելը բաւարար խօսէր մկրտուելու մասին, եթէ երբեք ապաշխարելը բաւարար 
ըլլար: Եւ կամ, առաքեալը պիտի խօսէ՞ր մկրտութեըլլար: Եւ կամ, առաքեալը պիտի խօսէ՞ր մկրտութեըլլար: Եւ կամ, առաքեալը պիտի խօսէ՞ր մկրտութեըլլար: Եւ կամ, առաքեալը պիտի խօսէ՞ր մկրտութեան եւ ան եւ ան եւ ան եւ 
մեղքերու ներումին մասին, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ մեղքերու ներումին մասին, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ մեղքերու ներումին մասին, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ մեղքերու ներումին մասին, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ 
խորհրդանիշ ըլլար: Մենք գիտենք որ Հին Կտակարանի խորհրդանիշ ըլլար: Մենք գիտենք որ Հին Կտակարանի խորհրդանիշ ըլլար: Մենք գիտենք որ Հին Կտակարանի խորհրդանիշ ըլլար: Մենք գիտենք որ Հին Կտակարանի 
զոհերուն արիւնը կը խորհրդանշէր Աստուծոյ Գառնուկին` զոհերուն արիւնը կը խորհրդանշէր Աստուծոյ Գառնուկին` զոհերուն արիւնը կը խորհրդանշէր Աստուծոյ Գառնուկին` զոհերուն արիւնը կը խորհրդանշէր Աստուծոյ Գառնուկին` 
Քրիստոսի արիւնը, եւ որովհետեւ լոկ խորհրդանիշ մըն էր` Քրիստոսի արիւնը, եւ որովհետեւ լոկ խորհրդանիշ մըն էր` Քրիստոսի արիւնը, եւ որովհետեւ լոկ խորհրդանիշ մըն էր` Քրիստոսի արիւնը, եւ որովհետեւ լոկ խորհրդանիշ մըն էր` 
բնականօրէն չէր կրնար մարդոց մեղքերը սրբել, բնականօրէն չէր կրնար մարդոց մեղքերը սրբել, բնականօրէն չէր կրնար մարդոց մեղքերը սրբել, բնականօրէն չէր կրնար մարդոց մեղքերը սրբել, ««««որովորովորովորովհետեւ հետեւ հետեւ հետեւ 
ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջելցուլերու եւ նոխազներու արիւնը բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջելցուլերու եւ նոխազներու արիւնը բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջելցուլերու եւ նոխազներու արիւնը բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջել»»»»    
((((Եբրայեցիս 10.4): Անոնք որոնք մկրտութեան խորհուրդը` Եբրայեցիս 10.4): Անոնք որոնք մկրտութեան խորհուրդը` Եբրայեցիս 10.4): Անոնք որոնք մկրտութեան խորհուրդը` Եբրայեցիս 10.4): Անոնք որոնք մկրտութեան խորհուրդը` 
խորհուրդ կոչելու խորհուրդ կոչելու խորհուրդ կոչելու խորհուրդ կոչելու փոխարէն, խորհրդանիշփոխարէն, խորհրդանիշփոխարէն, խորհրդանիշփոխարէն, խորհրդանիշ    կը կոչեն, զայն կը կոչեն, զայն կը կոչեն, զայն կը կոչեն, զայն 
հաւասարեցուցած կ'ըլլան Հին Կտակարանի հաւասարեցուցած կ'ըլլան Հին Կտակարանի հաւասարեցուցած կ'ըլլան Հին Կտակարանի հաւասարեցուցած կ'ըլլան Հին Կտակարանի ««««ցուլերու եւ ցուլերու եւ ցուլերու եւ ցուլերու եւ 
նոխազներու արիւնիննոխազներու արիւնիննոխազներու արիւնիննոխազներու արիւնին»: »: »: »: Բայց պէ՞տք է իրաԲայց պէ՞տք է իրաԲայց պէ՞տք է իրաԲայց պէ՞տք է իրար հաւասար բան ր հաւասար բան ր հաւասար բան ր հաւասար բան 
նկատել` Հին Կտակարանի ցուլերուն եւ նոխազներուն արիւնը նկատել` Հին Կտակարանի ցուլերուն եւ նոխազներուն արիւնը նկատել` Հին Կտակարանի ցուլերուն եւ նոխազներուն արիւնը նկատել` Հին Կտակարանի ցուլերուն եւ նոխազներուն արիւնը 
եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով մկրտուիլը: Մեղա՜յ: Կը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով մկրտուիլը: Մեղա՜յ: Կը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով մկրտուիլը: Մեղա՜յ: Կը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով մկրտուիլը: Մեղա՜յ: Կը 
տեսնէք, հետեւաբար, թէ որքա՜ն մեծ սխալ է մկրտութեան տեսնէք, հետեւաբար, թէ որքա՜ն մեծ սխալ է մկրտութեան տեսնէք, հետեւաբար, թէ որքա՜ն մեծ սխալ է մկրտութեան տեսնէք, հետեւաբար, թէ որքա՜ն մեծ սխալ է մկրտութեան 
խորհուրդը` խորհուրդ կոչելու փոխարէն, զանիկա խորհրդախորհուրդը` խորհուրդ կոչելու փոխարէն, զանիկա խորհրդախորհուրդը` խորհուրդ կոչելու փոխարէն, զանիկա խորհրդախորհուրդը` խորհուրդ կոչելու փոխարէն, զանիկա խորհրդա----
նիշ կոչելը: Հին Կտակարանի կենդաննիշ կոչելը: Հին Կտակարանի կենդաննիշ կոչելը: Հին Կտակարանի կենդաննիշ կոչելը: Հին Կտակարանի կենդանիներուն արիւնը միայն իներուն արիւնը միայն իներուն արիւնը միայն իներուն արիւնը միայն 
ծիսականօրէն կը մաքրէր մարդիկը (Եբրայեցիս 9.13). եւ ինչո՞ւ ծիսականօրէն կը մաքրէր մարդիկը (Եբրայեցիս 9.13). եւ ինչո՞ւ ծիսականօրէն կը մաքրէր մարդիկը (Եբրայեցիս 9.13). եւ ինչո՞ւ ծիսականօրէն կը մաքրէր մարդիկը (Եբրայեցիս 9.13). եւ ինչո՞ւ 
համար. որովհետեւ անիկա խորհուրդ չէր, այլ պարզապէս համար. որովհետեւ անիկա խորհուրդ չէր, այլ պարզապէս համար. որովհետեւ անիկա խորհուրդ չէր, այլ պարզապէս համար. որովհետեւ անիկա խորհուրդ չէր, այլ պարզապէս 
խորհրդանիշ մը գալիք իրականութեան: Հարցում. Պետրոս խորհրդանիշ մը գալիք իրականութեան: Հարցում. Պետրոս խորհրդանիշ մը գալիք իրականութեան: Հարցում. Պետրոս խորհրդանիշ մը գալիք իրականութեան: Հարցում. Պետրոս 
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առաքեալ առաքեալ առաքեալ առաքեալ Գործք 2.38Գործք 2.38Գործք 2.38Գործք 2.38----ին մէջ, ծիսականօրէ՞ն մեղքերու ներում ին մէջ, ծիսականօրէ՞ն մեղքերու ներում ին մէջ, ծիսականօրէ՞ն մեղքերու ներում ին մէջ, ծիսականօրէ՞ն մեղքերու ներում 
ձեռք ձգելու եւ մաքրուձեռք ձգելու եւ մաքրուձեռք ձգելու եւ մաքրուձեռք ձգելու եւ մաքրուելու մասին կը խօսի, թէ` իրողապէս ելու մասին կը խօսի, թէ` իրողապէս ելու մասին կը խօսի, թէ` իրողապէս ելու մասին կը խօսի, թէ` իրողապէս 
ներուելու մասին: Եթէ իրողապէս ներուելու մասին է որ կը ներուելու մասին: Եթէ իրողապէս ներուելու մասին է որ կը ներուելու մասին: Եթէ իրողապէս ներուելու մասին է որ կը ներուելու մասին: Եթէ իրողապէս ներուելու մասին է որ կը 
խօսի, կը նշանակէ թէ մկրտութիւնը որուն մասին կը խօսի, խօսի, կը նշանակէ թէ մկրտութիւնը որուն մասին կը խօսի, խօսի, կը նշանակէ թէ մկրտութիւնը որուն մասին կը խօսի, խօսի, կը նշանակէ թէ մկրտութիւնը որուն մասին կը խօսի, 
խորհուրդ է, եւ ոխորհուրդ է, եւ ոխորհուրդ է, եւ ոխորհուրդ է, եւ ո´́́́չ թէ խորհրդանիշ: Խորհրդանշական ձեւով չ թէ խորհրդանիշ: Խորհրդանշական ձեւով չ թէ խորհրդանիշ: Խորհրդանշական ձեւով չ թէ խորհրդանիշ: Խորհրդանշական ձեւով 
կատարուած մկրտութիւն մը` մեղքերու թողութիւն չի շնորհեր:կատարուած մկրտութիւն մը` մեղքերու թողութիւն չի շնորհեր:կատարուած մկրտութիւն մը` մեղքերու թողութիւն չի շնորհեր:կատարուած մկրտութիւն մը` մեղքերու թողութիւն չի շնորհեր:    

բ) Պօղբ) Պօղբ) Պօղբ) Պօղոս առաքեալ կոս առաքեալ կոս առաքեալ կոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին 
թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւատաթաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւատաթաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւատաթաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւատա----
ցիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեցցիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեցցիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեցցիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեց»»»»    
((((Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտուիլը Յիսուսի հետ թաղուիլ է` Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտուիլը Յիսուսի հետ թաղուիլ է` Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտուիլը Յիսուսի հետ թաղուիլ է` Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտուիլը Յիսուսի հետ թաղուիլ է` 
ի՞նչպէս անիկա կրնայ խորհուրդ չըլլալ, եւ ի՞նչպի՞նչպէս անիկա կրնայ խորհուրդ չըլլալ, եւ ի՞նչպի՞նչպէս անիկա կրնայ խորհուրդ չըլլալ, եւ ի՞նչպի՞նչպէս անիկա կրնայ խորհուրդ չըլլալ, եւ ի՞նչպէս անիկա էս անիկա էս անիկա էս անիկա 
կրնայ անհրաժեշտ չըլլալ մեր փրկութեան համար: Թաղուիլը՝ կրնայ անհրաժեշտ չըլլալ մեր փրկութեան համար: Թաղուիլը՝ կրնայ անհրաժեշտ չըլլալ մեր փրկութեան համար: Թաղուիլը՝ կրնայ անհրաժեշտ չըլլալ մեր փրկութեան համար: Թաղուիլը՝ 
մեր հին ինքնութեան կամ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլը չէ՞, մեր հին ինքնութեան կամ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլը չէ՞, մեր հին ինքնութեան կամ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլը չէ՞, մեր հին ինքնութեան կամ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլը չէ՞, 
մեր նախկին կեանքին թաղուիլը չէ՞: Ի՞նչպէս կրնանք փրկուիլ մեր նախկին կեանքին թաղուիլը չէ՞: Ի՞նչպէս կրնանք փրկուիլ մեր նախկին կեանքին թաղուիլը չէ՞: Ի՞նչպէս կրնանք փրկուիլ մեր նախկին կեանքին թաղուիլը չէ՞: Ի՞նչպէս կրնանք փրկուիլ 
առանց թաղելու մեր հին ինքնութիւնն ու կեանքը առանց թաղելու մեր հին ինքնութիւնն ու կեանքը առանց թաղելու մեր հին ինքնութիւնն ու կեանքը առանց թաղելու մեր հին ինքնութիւնն ու կեանքը 
մկրտութեամբ: Մկրտութիւնը միայն Քրիստմկրտութեամբ: Մկրտութիւնը միայն Քրիստմկրտութեամբ: Մկրտութիւնը միայն Քրիստմկրտութեամբ: Մկրտութիւնը միայն Քրիստոսի հետ թաղուիլ չէ, ոսի հետ թաղուիլ չէ, ոսի հետ թաղուիլ չէ, ոսի հետ թաղուիլ չէ, 
այլ նաեւ՝ անոր յարութեան մասնակից դառնալ է. այլ նաեւ՝ անոր յարութեան մասնակից դառնալ է. այլ նաեւ՝ անոր յարութեան մասնակից դառնալ է. այլ նաեւ՝ անոր յարութեան մասնակից դառնալ է. ««««Եւ անոր հետ Եւ անոր հետ Եւ անոր հետ Եւ անոր հետ 
ալ յարութիւն առիքալ յարութիւն առիքալ յարութիւն առիքալ յարութիւն առիք»:»:»:»:    Ի՞նչպէս կրնանք Յիսուսի հետ յարութիւն Ի՞նչպէս կրնանք Յիսուսի հետ յարութիւն Ի՞նչպէս կրնանք Յիսուսի հետ յարութիւն Ի՞նչպէս կրնանք Յիսուսի հետ յարութիւն 
առնել առանց հետը թաղուելուառնել առանց հետը թաղուելուառնել առանց հետը թաղուելուառնել առանց հետը թաղուելու՝՝՝՝    մկրտութեամբ: Եթէ մկրտումկրտութեամբ: Եթէ մկրտումկրտութեամբ: Եթէ մկրտումկրտութեամբ: Եթէ մկրտու----
թիւնը լոկ խորհրդանիշ ըլլար, անկարելի էր որ առաքեալը թիւնը լոկ խորհրդանիշ ըլլար, անկարելի էր որ առաքեալը թիւնը լոկ խորհրդանիշ ըլլար, անկարելի էր որ առաքեալը թիւնը լոկ խորհրդանիշ ըլլար, անկարելի էր որ առաքեալը 
հաստատէր թէ մկրտուհաստատէր թէ մկրտուհաստատէր թէ մկրտուհաստատէր թէ մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է, եւ թիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է, եւ թիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է, եւ թիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է, եւ 
Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել է:Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել է:Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել է:Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել է:    

գ) գ) գ) գ) ««««Մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոՄկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոՄկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոՄկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ո´́́́չ թէ մարմնական չ թէ մարմնական չ թէ մարմնական չ թէ մարմնական 
աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ 
ընծայելովընծայելովընծայելովընծայելով»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 3.21): Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, Ա.Պետրոս 3.21): Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, Ա.Պետրոս 3.21): Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, Ա.Պետրոս 3.21): Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, 
ցոյց կու տայ երկու բան.ցոյց կու տայ երկու բան.ցոյց կու տայ երկու բան.ցոյց կու տայ երկու բան.----    

Առաջին,Առաջին,Առաջին,Առաջին,    ցոյց կու տայ մկրտութեան փրկարար դերն ու ցոյց կու տայ մկրտութեան փրկարար դերն ու ցոյց կու տայ մկրտութեան փրկարար դերն ու ցոյց կու տայ մկրտութեան փրկարար դերն ու 
ազդեցութիւնը: Աազդեցութիւնը: Աազդեցութիւնը: Աազդեցութիւնը: Ա´́́́յս է ինչ որ կը պարզէ յս է ինչ որ կը պարզէ յս է ինչ որ կը պարզէ յս է ինչ որ կը պարզէ ««««ձեզ կը փրկէձեզ կը փրկէձեզ կը փրկէձեզ կը փրկէ» » » » բառերը: բառերը: բառերը: բառերը: 
Քանի առաքեալը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ մկրտութիւնը Քանի առաքեալը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ մկրտութիւնը Քանի առաքեալը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ մկրտութիւնը Քանի առաքեալը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ մկրտութիւնը 
««««կը փրկէկը փրկէկը փրկէկը փրկէ», », », », մենք ի՞նչ տրամաբանութեամբ մկրտութիւնը մենք ի՞նչ տրամաբանութեամբ մկրտութիւնը մենք ի՞նչ տրամաբանութեամբ մկրտութիւնը մենք ի՞նչ տրամաբանութեամբ մկրտութիւնը 
փրկութեան համար կարեւոր չենք սեպեր: Միաժամանակ, եթէ փրկութեան համար կարեւոր չենք սեպեր: Միաժամանակ, եթէ փրկութեան համար կարեւոր չենք սեպեր: Միաժամանակ, եթէ փրկութեան համար կարեւոր չենք սեպեր: Միաժամանակ, եթէ 
մկրտմկրտմկրտմկրտութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ««««կը փրկէկը փրկէկը փրկէկը փրկէ», », », », կը նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ է, եւ կը նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ է, եւ կը նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ է, եւ կը նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ է, եւ 
ոոոո´́́́չ թէ խորհրդանիշ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է՝ չ թէ խորհրդանիշ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է՝ չ թէ խորհրդանիշ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է՝ չ թէ խորհրդանիշ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է՝ 
չիչիչիչի´ ´ ´ ´ կրնար մեզ փրկել:կրնար մեզ փրկել:կրնար մեզ փրկել:կրնար մեզ փրկել:    
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Երկրորդ, Երկրորդ, Երկրորդ, Երկրորդ, ««««ոոոո´́́́չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս 
մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելովմաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելովմաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելովմաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով»»»»    բառերը կը բառերը կը բառերը կը բառերը կը 
պարզեն, որ մկրտութիւնը մեպարզեն, որ մկրտութիւնը մեպարզեն, որ մկրտութիւնը մեպարզեն, որ մկրտութիւնը մեզ արտաքնապէս չէ որ կը մաքրէ, զ արտաքնապէս չէ որ կը մաքրէ, զ արտաքնապէս չէ որ կը մաքրէ, զ արտաքնապէս չէ որ կը մաքրէ, 
այլ ներքնապէս կը մաքրէ ու Աստուծոյ կայլ ներքնապէս կը մաքրէ ու Աստուծոյ կայլ ներքնապէս կը մաքրէ ու Աստուծոյ կայլ ներքնապէս կը մաքրէ ու Աստուծոյ կ’’’’ընծայէ: Քանի ընծայէ: Քանի ընծայէ: Քանի ընծայէ: Քանի 
մկրտութիւնը մեր արտաքինին հմկրտութիւնը մեր արտաքինին հմկրտութիւնը մեր արտաքինին հմկրտութիւնը մեր արտաքինին հետ կապ չունի, այլ՝ ներքինին ետ կապ չունի, այլ՝ ներքինին ետ կապ չունի, այլ՝ ներքինին ետ կապ չունի, այլ՝ ներքինին 
հետհետհետհետ,,,,    մենք ի՞նչպէս կրնանք ըսել թէ կարեւոր չէ ատիկա մեր մենք ի՞նչպէս կրնանք ըսել թէ կարեւոր չէ ատիկա մեր մենք ի՞նչպէս կրնանք ըսել թէ կարեւոր չէ ատիկա մեր մենք ի՞նչպէս կրնանք ըսել թէ կարեւոր չէ ատիկա մեր 
փրկութեան համար: Եւ եթէ մկրտութիւնը մեզ ներքնապէս կը փրկութեան համար: Եւ եթէ մկրտութիւնը մեզ ներքնապէս կը փրկութեան համար: Եւ եթէ մկրտութիւնը մեզ ներքնապէս կը փրկութեան համար: Եւ եթէ մկրտութիւնը մեզ ներքնապէս կը 
մաքրէ՝մաքրէ՝մաքրէ՝մաքրէ՝    կը նշանակը նշանակը նշանակը նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ էկէ թէ անիկա խորհուրդ էկէ թէ անիկա խորհուրդ էկէ թէ անիկա խորհուրդ է    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
խորհրդանիշ: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ: Եթէ մկրտութիւնը ««««մարդս մաքուր խղճմտանքով մարդս մաքուր խղճմտանքով մարդս մաքուր խղճմտանքով մարդս մաքուր խղճմտանքով 
Աստուծոյ կ'ընծայէԱստուծոյ կ'ընծայէԱստուծոյ կ'ընծայէԱստուծոյ կ'ընծայէ»,»,»,»,    անիկա ի՞նչպէս կրնայ խորհրդանիշ անիկա ի՞նչպէս կրնայ խորհրդանիշ անիկա ի՞նչպէս կրնայ խորհրդանիշ անիկա ի՞նչպէս կրնայ խորհրդանիշ 
նկատուիլ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ է` ի՞նչպէս նկատուիլ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ է` ի՞նչպէս նկատուիլ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ է` ի՞նչպէս նկատուիլ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ է` ի՞նչպէս 
կրնայ մաքրել մեր խղճմտանքը ու մեզ Աստուծոյ ընծայել:կրնայ մաքրել մեր խղճմտանքը ու մեզ Աստուծոյ ընծայել:կրնայ մաքրել մեր խղճմտանքը ու մեզ Աստուծոյ ընծայել:կրնայ մաքրել մեր խղճմտանքը ու մեզ Աստուծոյ ընծայել:    

դ)դ)դ)դ)    Եթէ փրկութեանԵթէ փրկութեանԵթէ փրկութեանԵթէ փրկութեան    համար լոկ հաւատքը բաւարար ըլլար՝ համար լոկ հաւատքը բաւարար ըլլար՝ համար լոկ հաւատքը բաւարար ըլլար՝ համար լոկ հաւատքը բաւարար ըլլար՝ 
Յիսուս պիտի չըսէր. Յիսուս պիտի չըսէր. Յիսուս պիտի չըսէր. Յիսուս պիտի չըսէր. ««««Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի 
փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի»»»» ( ( ( (Մարկոս 16.16), այլ պիտի ըսէր. Մարկոս 16.16), այլ պիտի ըսէր. Մարկոս 16.16), այլ պիտի ըսէր. Մարկոս 16.16), այլ պիտի ըսէր. ««««Ով որ հաւատայ` Ով որ հաւատայ` Ով որ հաւատայ` Ով որ հաւատայ` 
պիտի փրկուիպիտի փրկուիպիտի փրկուիպիտի փրկուի»:»:»:»:    Յստակ է Տիրոջ խօսքը: Ան փրկութեան համար Յստակ է Տիրոջ խօսքը: Ան փրկութեան համար Յստակ է Տիրոջ խօսքը: Ան փրկութեան համար Յստակ է Տիրոջ խօսքը: Ան փրկութեան համար 
երկու պայման կը դնէ՝ հաւատալ եւ մկրտուիլ: Տէրը հաւատքն երկու պայման կը դնէ՝ հաւատալ եւ մկրտուիլ: Տէրը հաւատքն երկու պայման կը դնէ՝ հաւատալ եւ մկրտուիլ: Տէրը հաւատքն երկու պայման կը դնէ՝ հաւատալ եւ մկրտուիլ: Տէրը հաւատքն 
ու մկրտու մկրտու մկրտու մկրտուիլը իրարմէ չբաժնեց, ուստի, մեուիլը իրարմէ չբաժնեց, ուստի, մեուիլը իրարմէ չբաժնեց, ուստի, մեուիլը իրարմէ չբաժնեց, ուստի, մե´́́́նք եւս զանոնք նք եւս զանոնք նք եւս զանոնք նք եւս զանոնք 
իրարմէ չբաժնենք: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ ըլլար՝ Տէրը իրարմէ չբաժնենք: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ ըլլար՝ Տէրը իրարմէ չբաժնենք: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ ըլլար՝ Տէրը իրարմէ չբաժնենք: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ ըլլար՝ Տէրը 
զայն մեզմէ պիտի չպահանջէր, եւ ոզայն մեզմէ պիտի չպահանջէր, եւ ոզայն մեզմէ պիտի չպահանջէր, եւ ոզայն մեզմէ պիտի չպահանջէր, եւ ո´́́́չ ալ զանիկա հաւատքին չ ալ զանիկա հաւատքին չ ալ զանիկա հաւատքին չ ալ զանիկա հաւատքին 
պիտի կցէր, կամ հաւատքին հետ միասին պիտի յիշէր:պիտի կցէր, կամ հաւատքին հետ միասին պիտի յիշէր:պիտի կցէր, կամ հաւատքին հետ միասին պիտի յիշէր:պիտի կցէր, կամ հաւատքին հետ միասին պիտի յիշէր:    

ե) Եթէ մեր փրկութեան համար մկրտութիւնը անհրաժեշտ ե) Եթէ մեր փրկութեան համար մկրտութիւնը անհրաժեշտ ե) Եթէ մեր փրկութեան համար մկրտութիւնը անհրաժեշտ ե) Եթէ մեր փրկութեան համար մկրտութիւնը անհրաժեշտ 
չէ, աչէ, աչէ, աչէ, այդ պարագային ինչո՞ւ համար Յիսուս չբաւարարուեցաւ իր յդ պարագային ինչո՞ւ համար Յիսուս չբաւարարուեցաւ իր յդ պարագային ինչո՞ւ համար Յիսուս չբաւարարուեցաւ իր յդ պարագային ինչո՞ւ համար Յիսուս չբաւարարուեցաւ իր 
աշակերտներուն պատուիրելով որ երթան քարոզեն եւ ուրիշաշակերտներուն պատուիրելով որ երթան քարոզեն եւ ուրիշաշակերտներուն պատուիրելով որ երթան քարոզեն եւ ուրիշաշակերտներուն պատուիրելով որ երթան քարոզեն եւ ուրիշ----
ները իրեն աշակերտ դարձնեն. ինչո՞ւ ները իրեն աշակերտ դարձնեն. ինչո՞ւ ները իրեն աշակերտ դարձնեն. ինչո՞ւ ները իրեն աշակերտ դարձնեն. ինչո՞ւ համար պատուիրեց համար պատուիրեց համար պատուիրեց համար պատուիրեց 
մկրտել նորադարձները մկրտել նորադարձները մկրտել նորադարձները մկրտել նորադարձները ((((Մատթէոս 28.19): Դուք ըսէք, Սուրբ Մատթէոս 28.19): Դուք ըսէք, Սուրբ Մատթէոս 28.19): Դուք ըսէք, Սուրբ Մատթէոս 28.19): Դուք ըսէք, Սուրբ 
Երրորդութեան անունով մկրտուիլը խորհուրդ չէ՞: ԵրրոԵրրորդութեան անունով մկրտուիլը խորհուրդ չէ՞: ԵրրոԵրրորդութեան անունով մկրտուիլը խորհուրդ չէ՞: ԵրրոԵրրորդութեան անունով մկրտուիլը խորհուրդ չէ՞: Երրորդուրդուրդուրդու----
թեան անունով մկրտուիլը խորհրդանիշ նկատելը՝ մեղք է թեան անունով մկրտուիլը խորհրդանիշ նկատելը՝ մեղք է թեան անունով մկրտուիլը խորհրդանիշ նկատելը՝ մեղք է թեան անունով մկրտուիլը խորհրդանիշ նկատելը՝ մեղք է 
գործուած նոյնինքն Սուրբ Երրորդութեան դէմ, որովհետեւ գործուած նոյնինքն Սուրբ Երրորդութեան դէմ, որովհետեւ գործուած նոյնինքն Սուրբ Երրորդութեան դէմ, որովհետեւ գործուած նոյնինքն Սուրբ Երրորդութեան դէմ, որովհետեւ 
Սուրբ Երրորդութեան բոլոր ըրածները կամ անոր անունով Սուրբ Երրորդութեան բոլոր ըրածները կամ անոր անունով Սուրբ Երրորդութեան բոլոր ըրածները կամ անոր անունով Սուրբ Երրորդութեան բոլոր ըրածները կամ անոր անունով 
բոլոր եղածները խորհուրդներ են, եւ ոբոլոր եղածները խորհուրդներ են, եւ ոբոլոր եղածները խորհուրդներ են, եւ ոբոլոր եղածները խորհուրդներ են, եւ ո´́́́չ թէ խորհրդանիշներ: չ թէ խորհրդանիշներ: չ թէ խորհրդանիշներ: չ թէ խորհրդանիշներ: 
Խորհուրդներ են` այն իմաստով որ անոնք մեր մԽորհուրդներ են` այն իմաստով որ անոնք մեր մԽորհուրդներ են` այն իմաստով որ անոնք մեր մԽորհուրդներ են` այն իմաստով որ անոնք մեր մտքի տքի տքի տքի 
հասողութենէն եւ ըմբռնողութենէն վեր են, եւ վեր կը մնան:հասողութենէն եւ ըմբռնողութենէն վեր են, եւ վեր կը մնան:հասողութենէն եւ ըմբռնողութենէն վեր են, եւ վեր կը մնան:հասողութենէն եւ ըմբռնողութենէն վեր են, եւ վեր կը մնան:    
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զ) Երբ Եթովպիացի ներքինին դարձի եկաւ Փիլիպպոս զ) Երբ Եթովպիացի ներքինին դարձի եկաւ Փիլիպպոս զ) Երբ Եթովպիացի ներքինին դարձի եկաւ Փիլիպպոս զ) Երբ Եթովպիացի ներքինին դարձի եկաւ Փիլիպպոս 
սարկաւագի ձեռքով, ուզեց անմիջապէս մկրտուիլ: Փիլիպպոս սարկաւագի ձեռքով, ուզեց անմիջապէս մկրտուիլ: Փիլիպպոս սարկաւագի ձեռքով, ուզեց անմիջապէս մկրտուիլ: Փիլիպպոս սարկաւագի ձեռքով, ուզեց անմիջապէս մկրտուիլ: Փիլիպպոս 
ըսաւ իրեն. ըսաւ իրեն. ըսաւ իրեն. ըսաւ իրեն. ««««Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս 
մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլ»:»:»:»:    Ներքինին պատասխանեց. Ներքինին պատասխանեց. Ներքինին պատասխանեց. Ներքինին պատասխանեց. ««««Կը հաւատամ՝ թէ Կը հաւատամ՝ թէ Կը հաւատամ՝ թէ Կը հաւատամ՝ թէ 
ՅիՅիՅիՅիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է»:»:»:»:    Եւ անմիջապէս Եւ անմիջապէս Եւ անմիջապէս Եւ անմիջապէս ««««ՓիլիպՓիլիպՓիլիպՓիլիպ----
պոս եւ ներքինին երկուքը միասին ջուր մտան, եւ Փիլիպպոս պոս եւ ներքինին երկուքը միասին ջուր մտան, եւ Փիլիպպոս պոս եւ ներքինին երկուքը միասին ջուր մտան, եւ Փիլիպպոս պոս եւ ներքինին երկուքը միասին ջուր մտան, եւ Փիլիպպոս 
մկրտեց զայնմկրտեց զայնմկրտեց զայնմկրտեց զայն»»»» ( ( ( (Գործք 8.36Գործք 8.36Գործք 8.36Գործք 8.36----38):38):38):38):    

Առաջին, եթէ հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, Առաջին, եթէ հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, Առաջին, եթէ հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, Առաջին, եթէ հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, 
ինչո՞ւ Փիլիպպոս ներքինիին տուած հաւատքի վկայութեամբ ինչո՞ւ Փիլիպպոս ներքինիին տուած հաւատքի վկայութեամբ ինչո՞ւ Փիլիպպոս ներքինիին տուած հաւատքի վկայութեամբ ինչո՞ւ Փիլիպպոս ներքինիին տուած հաւատքի վկայութեամբ 
չբաւարարուեցաւ, այլ ոչբաւարարուեցաւ, այլ ոչբաւարարուեցաւ, այլ ոչբաւարարուեցաւ, այլ ուզեց նաեւ զայն մկրտել: Եւ ուշագրաւ է, ւզեց նաեւ զայն մկրտել: Եւ ուշագրաւ է, ւզեց նաեւ զայն մկրտել: Եւ ուշագրաւ է, ւզեց նաեւ զայն մկրտել: Եւ ուշագրաւ է, 
որ ներքինին իոր ներքինին իոր ներքինին իոր ներքինին ի´́́́նքն էր որ Փիլիպպոսի առաջարկեց մկրտուիլ նքն էր որ Փիլիպպոսի առաջարկեց մկրտուիլ նքն էր որ Փիլիպպոսի առաջարկեց մկրտուիլ նքն էր որ Փիլիպպոսի առաջարկեց մկրտուիլ 
((((Գործք 8.36), եւ Փիլիպպոս անմիջապէս ընդառաջեց:Գործք 8.36), եւ Փիլիպպոս անմիջապէս ընդառաջեց:Գործք 8.36), եւ Փիլիպպոս անմիջապէս ընդառաջեց:Գործք 8.36), եւ Փիլիպպոս անմիջապէս ընդառաջեց:    

Երկրորդ, եթէ մկրտութիւնը լոկ խորհրդանիշ մըն է, առաքԵրկրորդ, եթէ մկրտութիւնը լոկ խորհրդանիշ մըն է, առաքԵրկրորդ, եթէ մկրտութիւնը լոկ խորհրդանիշ մըն է, առաքԵրկրորդ, եթէ մկրտութիւնը լոկ խորհրդանիշ մըն է, առաք----
եալը ներքինիին պիտի չըսէր. եալը ներքինիին պիտի չըսէր. եալը ներքինիին պիտի չըսէր. եալը ներքինիին պիտի չըսէր. ««««Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաԵթէ ամբողջ սրտովդ կը հաԵթէ ամբողջ սրտովդ կը հաԵթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւաւաւաւա----
տաս, կրնաս տաս, կրնաս տաս, կրնաս տաս, կրնաս մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլ»:»:»:»:    Ի՞նչ պէտք կայ մկրտել մէկը որ ամբողջ Ի՞նչ պէտք կայ մկրտել մէկը որ ամբողջ Ի՞նչ պէտք կայ մկրտել մէկը որ ամբողջ Ի՞նչ պէտք կայ մկրտել մէկը որ ամբողջ 
սրտով կը հաւատայ Քրիստոսի, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ սրտով կը հաւատայ Քրիստոսի, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ սրտով կը հաւատայ Քրիստոսի, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ սրտով կը հաւատայ Քրիստոսի, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ 
խորհրդանիշ մըն է, եւ ոչինչ պիտի աւելցնէ իր հաւատքին ու խորհրդանիշ մըն է, եւ ոչինչ պիտի աւելցնէ իր հաւատքին ու խորհրդանիշ մըն է, եւ ոչինչ պիտի աւելցնէ իր հաւատքին ու խորհրդանիշ մըն է, եւ ոչինչ պիտի աւելցնէ իր հաւատքին ու 
փրկութեան վրայ: փրկութեան վրայ: փրկութեան վրայ: փրկութեան վրայ:     

է)է)է)է)    Հետաքրքրական է Փիլիպպէի բանտապետին դարձի Հետաքրքրական է Փիլիպպէի բանտապետին դարձի Հետաքրքրական է Փիլիպպէի բանտապետին դարձի Հետաքրքրական է Փիլիպպէի բանտապետին դարձի 
դրուագը: Երբ անիկա հարցուց Պօղոսին ու Շիդրուագը: Երբ անիկա հարցուց Պօղոսին ու Շիդրուագը: Երբ անիկա հարցուց Պօղոսին ու Շիդրուագը: Երբ անիկա հարցուց Պօղոսին ու Շիղային. ղային. ղային. ղային. ««««ՊարոնՊարոնՊարոնՊարոն----
նենենենե´́́́ր, ի՞նչ պէտք է ընեմ որ փրկուիմր, ի՞նչ պէտք է ընեմ որ փրկուիմր, ի՞նչ պէտք է ընեմ որ փրկուիմր, ի՞նչ պէտք է ընեմ որ փրկուիմ»:»:»:»:    Անոնք պատասխանեցին. Անոնք պատասխանեցին. Անոնք պատասխանեցին. Անոնք պատասխանեցին. 
««««Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատա´ ´ ´ ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը 
փրկուիսփրկուիսփրկուիսփրկուիս»:»:»:»:    Ապա Պօղոսն ու Շիղան Ապա Պօղոսն ու Շիղան Ապա Պօղոսն ու Շիղան Ապա Պօղոսն ու Շիղան ««««Տիրոջ խօսքը քարոզեցին Տիրոջ խօսքը քարոզեցին Տիրոջ խօսքը քարոզեցին Տիրոջ խօսքը քարոզեցին 
անոր եւ անոր ընտանիքի անդամներուն: Անմիջապէս ետք, ինք անոր եւ անոր ընտանիքի անդամներուն: Անմիջապէս ետք, ինք անոր եւ անոր ընտանիքի անդամներուն: Անմիջապէս ետք, ինք անոր եւ անոր ընտանիքի անդամներուն: Անմիջապէս ետք, ինք 
եւ բոլոր իրենները մկրտուեցեւ բոլոր իրենները մկրտուեցեւ բոլոր իրենները մկրտուեցեւ բոլոր իրենները մկրտուեցանանանան»»»» ( ( ( (Գործք 16.30Գործք 16.30Գործք 16.30Գործք 16.30----33): 33): 33): 33): Եթէ փրկուԵթէ փրկուԵթէ փրկուԵթէ փրկու----
թեան համար հաւատքը բաւարար սեպուէր, եւ եթէ մկրտութիւթեան համար հաւատքը բաւարար սեպուէր, եւ եթէ մկրտութիւթեան համար հաւատքը բաւարար սեպուէր, եւ եթէ մկրտութիւթեան համար հաւատքը բաւարար սեպուէր, եւ եթէ մկրտութիւ----
նը լոկ խորհրդանիշ ըլլար` առաքեալները նը լոկ խորհրդանիշ ըլլար` առաքեալները նը լոկ խորհրդանիշ ըլլար` առաքեալները նը լոկ խորհրդանիշ ըլլար` առաքեալները ««««Տէր Յիսուս ՔրիսՏէր Յիսուս ՔրիսՏէր Յիսուս ՔրիսՏէր Յիսուս Քրիս----
տոսի հաւատատոսի հաւատատոսի հաւատատոսի հաւատա´ ´ ´ ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսեւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսեւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսեւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիս»»»»    ըսելէ ըսելէ ըսելէ ըսելէ 
ետք, պիտի չմկրտէին բանտապետը իր ընտանիքի անդամնեետք, պիտի չմկրտէին բանտապետը իր ընտանիքի անդամնեետք, պիտի չմկրտէին բանտապետը իր ընտանիքի անդամնեետք, պիտի չմկրտէին բանտապետը իր ընտանիքի անդամնե----
րուն հետ:րուն հետ:րուն հետ:րուն հետ:    

ը) Եթէը) Եթէը) Եթէը) Եթէ    մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան 
համար, ինչո՞ւ ծիրանի զգեստ ծախող Լիդիան երբ ընդգրկեց համար, ինչո՞ւ ծիրանի զգեստ ծախող Լիդիան երբ ընդգրկեց համար, ինչո՞ւ ծիրանի զգեստ ծախող Լիդիան երբ ընդգրկեց համար, ինչո՞ւ ծիրանի զգեստ ծախող Լիդիան երբ ընդգրկեց 
Քրիստոսի հաւատքը, անմիջապէս Քրիստոսի հաւատքը, անմիջապէս Քրիստոսի հաւատքը, անմիջապէս Քրիստոսի հաւատքը, անմիջապէս ««««ինք եւ իր ընտանիքը ինք եւ իր ընտանիքը ինք եւ իր ընտանիքը ինք եւ իր ընտանիքը 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.15): Ի՞նչ պէտք ունէր Լիդիան եւ իր Գործք 16.15): Ի՞նչ պէտք ունէր Լիդիան եւ իր Գործք 16.15): Ի՞նչ պէտք ունէր Լիդիան եւ իր Գործք 16.15): Ի՞նչ պէտք ունէր Լիդիան եւ իր 
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ընտանիքը դիմելու խորհրդանշական մկրտութեան մը, եթէ ընտանիքը դիմելու խորհրդանշական մկրտութեան մը, եթէ ընտանիքը դիմելու խորհրդանշական մկրտութեան մը, եթէ ընտանիքը դիմելու խորհրդանշական մկրտութեան մը, եթէ 
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոսի հաւատալը բաւարար էր իրենց փրկութեան համար:տոսի հաւատալը բաւարար էր իրենց փրկութեան համար:տոսի հաւատալը բաւարար էր իրենց փրկութեան համար:տոսի հաւատալը բաւարար էր իրենց փրկութեան համար:    

թ) Յիշեցէք որ մինչ Պետրոս առաքեալ կը խօսէր Կոռնելիոս թ) Յիշեցէք որ մինչ Պետրոս առաքեալ կը խօսէր Կոռնելիոս թ) Յիշեցէք որ մինչ Պետրոս առաքեալ կը խօսէր Կոռնելիոս թ) Յիշեցէք որ մինչ Պետրոս առաքեալ կը խօսէր Կոռնելիոս 
հարիւրապետին եւ անոր տունը հաւաքուած հեթանոս մարդոց, հարիւրապետին եւ անոր տունը հաւաքուած հեթանոս մարդոց, հարիւրապետին եւ անոր տունը հաւաքուած հեթանոս մարդոց, հարիւրապետին եւ անոր տունը հաւաքուած հեթանոս մարդոց, 
««««Սուրբ Հոգին իջաւ բոլորին վրայ, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը Սուրբ Հոգին իջաւ բոլորին վրայ, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը Սուրբ Հոգին իջաւ բոլորին վրայ, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը Սուրբ Հոգին իջաւ բոլորին վրայ, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը 
լսէինլսէինլսէինլսէին»»»»    եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ: Այն եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ: Այն եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ: Այն եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ: Այն ատեն առաքատեն առաքատեն առաքատեն առաք----
եալը ըսաւ. եալը ըսաւ. եալը ըսաւ. եալը ըսաւ. ««««Ո՞վ կրնայ արգիլել որ ջուրով մկրտուին ասոնք, Ո՞վ կրնայ արգիլել որ ջուրով մկրտուին ասոնք, Ո՞վ կրնայ արգիլել որ ջուրով մկրտուին ասոնք, Ո՞վ կրնայ արգիլել որ ջուրով մկրտուին ասոնք, 
որոնք Սուրբ Հոգին ստացան մեզի պէսորոնք Սուրբ Հոգին ստացան մեզի պէսորոնք Սուրբ Հոգին ստացան մեզի պէսորոնք Սուրբ Հոգին ստացան մեզի պէս»:»:»:»:    Անկէ անմիջապէս Անկէ անմիջապէս Անկէ անմիջապէս Անկէ անմիջապէս 
ետք, առաքեալը ետք, առաքեալը ետք, առաքեալը ետք, առաքեալը ««««հրամայեց անոնց, որ Յիսուս Քրիստոսի հրամայեց անոնց, որ Յիսուս Քրիստոսի հրամայեց անոնց, որ Յիսուս Քրիստոսի հրամայեց անոնց, որ Յիսուս Քրիստոսի 
անունով մկրտուինանունով մկրտուինանունով մկրտուինանունով մկրտուին»»»» ( ( ( (Գործք 10.44Գործք 10.44Գործք 10.44Գործք 10.44----48): 48): 48): 48): Հետաքրքրական է որ Հետաքրքրական է որ Հետաքրքրական է որ Հետաքրքրական է որ 
թէպէտ անոնք ընդունեցին Քրիստոսի հաւթէպէտ անոնք ընդունեցին Քրիստոսի հաւթէպէտ անոնք ընդունեցին Քրիստոսի հաւթէպէտ անոնք ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը, առին Սուրբ ատքը, առին Սուրբ ատքը, առին Սուրբ ատքը, առին Սուրբ 
Հոգին եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ, առաքեալը Հոգին եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ, առաքեալը Հոգին եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ, առաքեալը Հոգին եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ, առաքեալը 
սակայն չբաւարարուեցաւ այս բոլորով, այլ հրամայեց որ սակայն չբաւարարուեցաւ այս բոլորով, այլ հրամայեց որ սակայն չբաւարարուեցաւ այս բոլորով, այլ հրամայեց որ սակայն չբաւարարուեցաւ այս բոլորով, այլ հրամայեց որ 
մկրտուին: Եթէ երբեք մկրտութիւնը խորհուրդ չըլլար, այլ լոկ մկրտուին: Եթէ երբեք մկրտութիւնը խորհուրդ չըլլար, այլ լոկ մկրտուին: Եթէ երբեք մկրտութիւնը խորհուրդ չըլլար, այլ լոկ մկրտուին: Եթէ երբեք մկրտութիւնը խորհուրդ չըլլար, այլ լոկ 
խորհրդանշական իմաստ ունենար, բոլորովին անտրամաբախորհրդանշական իմաստ ունենար, բոլորովին անտրամաբախորհրդանշական իմաստ ունենար, բոլորովին անտրամաբախորհրդանշական իմաստ ունենար, բոլորովին անտրամաբա----
նական պիտի ըլլար մկրտել Կոռնելիոնական պիտի ըլլար մկրտել Կոռնելիոնական պիտի ըլլար մկրտել Կոռնելիոնական պիտի ըլլար մկրտել Կոռնելիոսն ու հետը եղողները, սն ու հետը եղողները, սն ու հետը եղողները, սն ու հետը եղողները, 
որոնք արդէն ստացած էին Սուրբ Հոգին եւ անոր մէկ պարգեւը:որոնք արդէն ստացած էին Սուրբ Հոգին եւ անոր մէկ պարգեւը:որոնք արդէն ստացած էին Սուրբ Հոգին եւ անոր մէկ պարգեւը:որոնք արդէն ստացած էին Սուրբ Հոգին եւ անոր մէկ պարգեւը:    

ժ) ժ) ժ) ժ) ««««Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով 
մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից 
դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեդարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեդարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեդարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուե----
ցանք եւ մահուան հաղորդ եցանք եւ մահուան հաղորդ եցանք եւ մահուան հաղորդ եցանք եւ մահուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս ղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս ղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս ղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս 
Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք 
նորոգուած կեանքով ապրինքնորոգուած կեանքով ապրինքնորոգուած կեանքով ապրինքնորոգուած կեանքով ապրինք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3----4): 4): 4): 4): Նոյն Նոյն Նոյն Նոյն 
հարցադրումները կը կատարենք: Եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսի հարցադրումները կը կատարենք: Եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսի հարցադրումները կը կատարենք: Եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսի հարցադրումները կը կատարենք: Եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսի 
մահուան հաղորդակից դառնալ է` ի՞նչպէս անիկա կրնայ մահուան հաղորդակից դառնալ է` ի՞նչպէս անիկա կրնայ մահուան հաղորդակից դառնալ է` ի՞նչպէս անիկա կրնայ մահուան հաղորդակից դառնալ է` ի՞նչպէս անիկա կրնայ 
անհրաժեշտ չնկատուիլանհրաժեշտ չնկատուիլանհրաժեշտ չնկատուիլանհրաժեշտ չնկատուիլ    մեր փրկութեան համար, կամ՝ ի՞նչպէս մեր փրկութեան համար, կամ՝ ի՞նչպէս մեր փրկութեան համար, կամ՝ ի՞նչպէս մեր փրկութեան համար, կամ՝ ի՞նչպէս 
անիկա կրնայ խորհուրդ չնկատուիլ: Ի՞նչպէս մկրտութիւնը անիկա կրնայ խորհուրդ չնկատուիլ: Ի՞նչպէս մկրտութիւնը անիկա կրնայ խորհուրդ չնկատուիլ: Ի՞նչպէս մկրտութիւնը անիկա կրնայ խորհուրդ չնկատուիլ: Ի՞նչպէս մկրտութիւնը 
կրնայ մեր փրկութեան համար կարեւոր չնկակրնայ մեր փրկութեան համար կարեւոր չնկակրնայ մեր փրկութեան համար կարեւոր չնկակրնայ մեր փրկութեան համար կարեւոր չնկատուիլ, եւ ի՞նչպէս տուիլ, եւ ի՞նչպէս տուիլ, եւ ի՞նչպէս տուիլ, եւ ի՞նչպէս 
անիկա կրնայ լանիկա կրնայ լանիկա կրնայ լանիկա կրնայ լոոոոկ խորհրդանիշ ըլլալ, երբ մեզ կկ խորհրդանիշ ըլլալ, երբ մեզ կկ խորհրդանիշ ըլլալ, երբ մեզ կկ խորհրդանիշ ըլլալ, երբ մեզ կ’’’’առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ 
««««նորոգուած կեանքովնորոգուած կեանքովնորոգուած կեանքովնորոգուած կեանքով» » » » ապրելու: Բան մը որ մեր կեանքը ապրելու: Բան մը որ մեր կեանքը ապրելու: Բան մը որ մեր կեանքը ապրելու: Բան մը որ մեր կեանքը 
նորոգելունորոգելունորոգելունորոգելու    զօրութիւնը ունի, խորհուրդ չի՞ սեպուիր: Բան մը որ զօրութիւնը ունի, խորհուրդ չի՞ սեպուիր: Բան մը որ զօրութիւնը ունի, խորհուրդ չի՞ սեպուիր: Բան մը որ զօրութիւնը ունի, խորհուրդ չի՞ սեպուիր: Բան մը որ 
խորհրդանիշ է՝ կրնա՞յ մեր կեանքը նորոգել, կամ օգնել մեզի որ խորհրդանիշ է՝ կրնա՞յ մեր կեանքը նորոգել, կամ օգնել մեզի որ խորհրդանիշ է՝ կրնա՞յ մեր կեանքը նորոգել, կամ օգնել մեզի որ խորհրդանիշ է՝ կրնա՞յ մեր կեանքը նորոգել, կամ օգնել մեզի որ 
««««նորոգուած կեանքովնորոգուած կեանքովնորոգուած կեանքովնորոգուած կեանքով» » » » մը ապրինք:մը ապրինք:մը ապրինք:մը ապրինք:    
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ժա) Յիսուս կժա) Յիսուս կժա) Յիսուս կժա) Յիսուս կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ ««««որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար 
տեսնել Աստուծոյ արքայութիւնըտեսնել Աստուծոյ արքայութիւնըտեսնել Աստուծոյ արքայութիւնըտեսնել Աստուծոյ արքայութիւնը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.3): Իսկ Յովհաննէս 3.3): Իսկ Յովհաննէս 3.3): Իսկ Յովհաննէս 3.3): Իսկ 
վերստին ծնուվերստին ծնուվերստին ծնուվերստին ծնունդը նդը նդը նդը ««««ջուրէն եւ Հոգիէնջուրէն եւ Հոգիէնջուրէն եւ Հոգիէնջուրէն եւ Հոգիէն»»»»    ծնիլն է (Յովհաննէս 3.5):ծնիլն է (Յովհաննէս 3.5):ծնիլն է (Յովհաննէս 3.5):ծնիլն է (Յովհաննէս 3.5):    

Առաջին, ի՞նչպէս կարելի է փրկութեան համար անհրաԱռաջին, ի՞նչպէս կարելի է փրկութեան համար անհրաԱռաջին, ի՞նչպէս կարելի է փրկութեան համար անհրաԱռաջին, ի՞նչպէս կարելի է փրկութեան համար անհրա----
ժեշտ չնկատել մկրտութիւնը, երբ անիկա մեզ վերստին ծնունդի, ժեշտ չնկատել մկրտութիւնը, երբ անիկա մեզ վերստին ծնունդի, ժեշտ չնկատել մկրտութիւնը, երբ անիկա մեզ վերստին ծնունդի, ժեշտ չնկատել մկրտութիւնը, երբ անիկա մեզ վերստին ծնունդի, 
կամ միակ բառով մը՝ վերածնունդի կկամ միակ բառով մը՝ վերածնունդի կկամ միակ բառով մը՝ վերածնունդի կկամ միակ բառով մը՝ վերածնունդի կ’’’’առաջնորդէ, եւ վերաառաջնորդէ, եւ վերաառաջնորդէ, եւ վերաառաջնորդէ, եւ վերա----
ծնունդը՝ արքայութեան:ծնունդը՝ արքայութեան:ծնունդը՝ արքայութեան:ծնունդը՝ արքայութեան:    

Երկրորդ, եթէ մկրտութիւնը վերստԵրկրորդ, եթէ մկրտութիւնը վերստԵրկրորդ, եթէ մկրտութիւնը վերստԵրկրորդ, եթէ մկրտութիւնը վերստին ծնունդ կու տայ մեզի՝ ին ծնունդ կու տայ մեզի՝ ին ծնունդ կու տայ մեզի՝ ին ծնունդ կու տայ մեզի՝ 
անկարելի է որ ատիկա խորհրդանիշ ըլլայ: Մկրտութեամբ անկարելի է որ ատիկա խորհրդանիշ ըլլայ: Մկրտութեամբ անկարելի է որ ատիկա խորհրդանիշ ըլլայ: Մկրտութեամբ անկարելի է որ ատիկա խորհրդանիշ ըլլայ: Մկրտութեամբ 
վերստին ծնիլը խորհուրդ է, եւ զայն վերստին ծնիլը խորհուրդ է, եւ զայն վերստին ծնիլը խորհուրդ է, եւ զայն վերստին ծնիլը խորհուրդ է, եւ զայն ««««խորհուրդխորհուրդխորհուրդխորհուրդ» » » » կը կոչենքկը կոչենքկը կոչենքկը կոչենք,,,,    
որովհետեւ չենք գիտեր թէ ի՞նչպէս տեղի կորովհետեւ չենք գիտեր թէ ի՞նչպէս տեղի կորովհետեւ չենք գիտեր թէ ի՞նչպէս տեղի կորովհետեւ չենք գիտեր թէ ի՞նչպէս տեղի կ’’’’ունենայ մեր հոգեւոր ունենայ մեր հոգեւոր ունենայ մեր հոգեւոր ունենայ մեր հոգեւոր 
ծնունդը, եւ Յիսուս ինքն իսկ բացայայտեց, որ չենք կրնար ծնունդը, եւ Յիսուս ինքն իսկ բացայայտեց, որ չենք կրնար ծնունդը, եւ Յիսուս ինքն իսկ բացայայտեց, որ չենք կրնար ծնունդը, եւ Յիսուս ինքն իսկ բացայայտեց, որ չենք կրնար 
գիտնալ թէ մկրգիտնալ թէ մկրգիտնալ թէ մկրգիտնալ թէ մկրտութեամբ մարդիկ իտութեամբ մարդիկ իտութեամբ մարդիկ իտութեամբ մարդիկ ի´́́́նչպէս Հոգիէն կը ծնին, երբ նչպէս Հոգիէն կը ծնին, երբ նչպէս Հոգիէն կը ծնին, երբ նչպէս Հոգիէն կը ծնին, երբ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Հովը ոՀովը ոՀովը ոՀովը ո´́́́ւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դուն անոր ձայնը կը լսես, ուն անոր ձայնը կը լսես, ուն անոր ձայնը կը լսես, ուն անոր ձայնը կը լսես, 
բայց ՉԵբայց ՉԵբայց ՉԵբայց ՉԵՍՍՍՍ    ԳԻՏԵՐ թէ ուրկէԳԻՏԵՐ թէ ուրկէԳԻՏԵՐ թէ ուրկէԳԻՏԵՐ թէ ուրկէ´ ´ ´ ´ կու գայ եւ ոկու գայ եւ ոկու գայ եւ ոկու գայ եւ ո´́́́ւր կւր կւր կւր կ’’’’երթայ: Նոյնպէս են երթայ: Նոյնպէս են երթայ: Նոյնպէս են երթայ: Նոյնպէս են 
բոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնինբոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնինբոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնինբոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.8):Յովհաննէս 3.8):Յովհաննէս 3.8):Յովհաննէս 3.8):    

ժբ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Աստուած ժբ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Աստուած ժբ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Աստուած ժբ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Աստուած ««««մեզի նոր մեզի նոր մեզի նոր մեզի նոր 
ծնունդ տուաւ մկրտութեամբծնունդ տուաւ մկրտութեամբծնունդ տուաւ մկրտութեամբծնունդ տուաւ մկրտութեամբ»»»» ( ( ( (Տիտոս 3.5): Եթէ երբեք Տիտոս 3.5): Եթէ երբեք Տիտոս 3.5): Եթէ երբեք Տիտոս 3.5): Եթէ երբեք 
փրկութեան համար կարեւոր է նոր ծնունդ ունենալը, եւ եթէ փրկութեան համար կարեւոր է նոր ծնունդ ունենալը, եւ եթէ փրկութեան համար կարեւոր է նոր ծնունդ ունենալը, եւ եթէ փրկութեան համար կարեւոր է նոր ծնունդ ունենալը, եւ եթէ 
երբեք մկրտութիւնը իերբեք մկրտութիւնը իերբեք մկրտութիւնը իերբեք մկրտութիւնը ի´́́́նքն է որ մեզի նոր ծնունդ կու տայ` նքն է որ մեզի նոր ծնունդ կու տայ` նքն է որ մեզի նոր ծնունդ կու տայ` նքն է որ մեզի նոր ծնունդ կու տայ` 
ի՞նչպէս կրնանք ուրանալ անոր փրկարար ազդեցութիւնը մեր ի՞նչպէս կրնանք ուրանալ անոր փրկարար ազդեցութիւնը մեր ի՞նչպէս կրնանք ուրանալ անոր փրկարար ազդեցութիւնը մեր ի՞նչպէս կրնանք ուրանալ անոր փրկարար ազդեցութիւնը մեր 
կեանքին մէջ, եւ ըսել, թէ՝ անիկա ոկեանքին մէջ, եւ ըսել, թէ՝ անիկա ոկեանքին մէջ, եւ ըսել, թէ՝ անիկա ոկեանքին մէջ, եւ ըսել, թէ՝ անիկա ո´́́́չ չ չ չ մէկ ձեւով կը նպաստէ մեր մէկ ձեւով կը նպաստէ մեր մէկ ձեւով կը նպաստէ մեր մէկ ձեւով կը նպաստէ մեր 
փրկութեան: Դարձեալ, եթէ մկրտութիւնը խորհուրդ չէ՝ անիկա փրկութեան: Դարձեալ, եթէ մկրտութիւնը խորհուրդ չէ՝ անիկա փրկութեան: Դարձեալ, եթէ մկրտութիւնը խորհուրդ չէ՝ անիկա փրկութեան: Դարձեալ, եթէ մկրտութիւնը խորհուրդ չէ՝ անիկա 
չի կրնար նոր ծնունդ տալ մեզի:չի կրնար նոր ծնունդ տալ մեզի:չի կրնար նոր ծնունդ տալ մեզի:չի կրնար նոր ծնունդ տալ մեզի:    

ժգ) Պօղոս առաքեալ կժգ) Պօղոս առաքեալ կժգ) Պօղոս առաքեալ կժգ) Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անգամ մը որ Քրիստոսի Անգամ մը որ Քրիստոսի Անգամ մը որ Քրիստոսի Անգամ մը որ Քրիստոսի 
միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ կմիանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ կմիանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ կմիանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ կ’’’’ապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջապրի ձեր մէջ»»»»    
((((Գաղատացիս 3.27): Առաքեալին այս հաստատումը Գաղատացիս 3.27): Առաքեալին այս հաստատումը Գաղատացիս 3.27): Առաքեալին այս հաստատումը Գաղատացիս 3.27): Առաքեալին այս հաստատումը ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու 
տայ, թէ մկրտութիւնը մեզ կը միացնէ Քրիստոսի, եւ թէ` տայ, թէ մկրտութիւնը մեզ կը միացնէ Քրիստոսի, եւ թէ` տայ, թէ մկրտութիւնը մեզ կը միացնէ Քրիստոսի, եւ թէ` տայ, թէ մկրտութիւնը մեզ կը միացնէ Քրիստոսի, եւ թէ` 
մկրտութեամբ Քրիստոս մեր մէջ կ'ապրի: Հարցում. եթէ մկրտութեամբ Քրիստոս մեր մէջ կ'ապրի: Հարցում. եթէ մկրտութեամբ Քրիստոս մեր մէջ կ'ապրի: Հարցում. եթէ մկրտութեամբ Քրիստոս մեր մէջ կ'ապրի: Հարցում. եթէ 
մկրտութեան արարողութիւնը լոկ խորհրդանիշ մը ըլլար` մկրտութեան արարողութիւնը լոկ խորհրդանիշ մը ըլլար` մկրտութեան արարողութիւնը լոկ խորհրդանիշ մը ըլլար` մկրտութեան արարողութիւնը լոկ խորհրդանիշ մը ըլլար` 
անիկա պիտի կարենա՞ր մեզ Քրիստոսի միացնել, եւ պիտի անիկա պիտի կարենա՞ր մեզ Քրիստոսի միացնել, եւ պիտի անիկա պիտի կարենա՞ր մեզ Քրիստոսի միացնել, եւ պիտի անիկա պիտի կարենա՞ր մեզ Քրիստոսի միացնել, եւ պիտի 
կարենա՞ր Քրիստոսը մեր մէջ ապրեցնել: Ի՞նչպէս Քրիկարենա՞ր Քրիստոսը մեր մէջ ապրեցնել: Ի՞նչպէս Քրիկարենա՞ր Քրիստոսը մեր մէջ ապրեցնել: Ի՞նչպէս Քրիկարենա՞ր Քրիստոսը մեր մէջ ապրեցնել: Ի՞նչպէս Քրիստոս ստոս ստոս ստոս 
կրնայ մեզկրնայ մեզկրնայ մեզկրնայ մեզիիիի    միանալ եւ մեզ իրեն միացնել, եւ ի՞նչպէս կրնայ միանալ եւ մեզ իրեն միացնել, եւ ի՞նչպէս կրնայ միանալ եւ մեզ իրեն միացնել, եւ ի՞նչպէս կրնայ միանալ եւ մեզ իրեն միացնել, եւ ի՞նչպէս կրնայ 
մկրտութեամբ ապրիլ մեր մէջ եթէ երբեք մկրտութիւնը մկրտութեամբ ապրիլ մեր մէջ եթէ երբեք մկրտութիւնը մկրտութեամբ ապրիլ մեր մէջ եթէ երբեք մկրտութիւնը մկրտութեամբ ապրիլ մեր մէջ եթէ երբեք մկրտութիւնը 
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խորհուրդ չէ: Եւ եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսը հագնիլ է (հին խորհուրդ չէ: Եւ եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսը հագնիլ է (հին խորհուրդ չէ: Եւ եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսը հագնիլ է (հին խորհուրդ չէ: Եւ եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսը հագնիլ է (հին 
թրգ.), այլ խօսքով՝ զայն մեր մէջ առնել եւ մեր ներսիդին ապրեթրգ.), այլ խօսքով՝ զայն մեր մէջ առնել եւ մեր ներսիդին ապրեթրգ.), այլ խօսքով՝ զայն մեր մէջ առնել եւ մեր ներսիդին ապրեթրգ.), այլ խօսքով՝ զայն մեր մէջ առնել եւ մեր ներսիդին ապրե----
ցցցցնել է` ի՞նչպէս կը յանդգնինք ըսենել է` ի՞նչպէս կը յանդգնինք ըսենել է` ի՞նչպէս կը յանդգնինք ըսենել է` ի՞նչպէս կը յանդգնինք ըսել թէ անիկա անհրաժեշտ չէ լ թէ անիկա անհրաժեշտ չէ լ թէ անիկա անհրաժեշտ չէ լ թէ անիկա անհրաժեշտ չէ 
փրկութեան համար:փրկութեան համար:փրկութեան համար:փրկութեան համար:    

ժդ) Պօղոս առաքեալ պատմելով իր դարձը, կը յիշէ թէ ժդ) Պօղոս առաքեալ պատմելով իր դարձը, կը յիշէ թէ ժդ) Պօղոս առաքեալ պատմելով իր դարձը, կը յիշէ թէ ժդ) Պօղոս առաքեալ պատմելով իր դարձը, կը յիշէ թէ 
իիիի´́́́նչպէս Անանիա իրեն ըսաւ. նչպէս Անանիա իրեն ըսաւ. նչպէս Անանիա իրեն ըսաւ. նչպէս Անանիա իրեն ըսաւ. ««««Իսկ հիմա ինչո՞ւ կԻսկ հիմա ինչո՞ւ կԻսկ հիմա ինչո՞ւ կԻսկ հիմա ինչո՞ւ կ’’’’ուշանաս. եուշանաս. եուշանաս. եուշանաս. ե´́́́լ, լ, լ, լ, 
մկրտուէմկրտուէմկրտուէմկրտուէ´ ´ ´ ´ եւ լուաեւ լուաեւ լուաեւ լուա´ ´ ´ ´ մեղքերդ՝ իրեն աղօթելովմեղքերդ՝ իրեն աղօթելովմեղքերդ՝ իրեն աղօթելովմեղքերդ՝ իրեն աղօթելով»»»» ( ( ( (Գործք 22.16): Գործք 22.16): Գործք 22.16): Գործք 22.16): 
Պիտի անդրադառՊիտի անդրադառՊիտի անդրադառՊիտի անդրադառնանք մկրտութեան բացարձակ անհրաժեշնանք մկրտութեան բացարձակ անհրաժեշնանք մկրտութեան բացարձակ անհրաժեշնանք մկրտութեան բացարձակ անհրաժեշ----
տուտուտուտութեան, եթէ մնայուն կերպով յիշենք, որ Պօղոսի հանդիպիլը թեան, եթէ մնայուն կերպով յիշենք, որ Պօղոսի հանդիպիլը թեան, եթէ մնայուն կերպով յիշենք, որ Պօղոսի հանդիպիլը թեան, եթէ մնայուն կերպով յիշենք, որ Պօղոսի հանդիպիլը 
Քրիստոսի եւ հաւատքի գալը բաւարար չսեպուեցան իր Քրիստոսի եւ հաւատքի գալը բաւարար չսեպուեցան իր Քրիստոսի եւ հաւատքի գալը բաւարար չսեպուեցան իր Քրիստոսի եւ հաւատքի գալը բաւարար չսեպուեցան իր 
մեղքերու լուացման համար, այլ անհրաժեշտ նկատուեցաւ որ մեղքերու լուացման համար, այլ անհրաժեշտ նկատուեցաւ որ մեղքերու լուացման համար, այլ անհրաժեշտ նկատուեցաւ որ մեղքերու լուացման համար, այլ անհրաժեշտ նկատուեցաւ որ 
ան մկրտուի: Առաքեալը կը յիշէ որ մկրտութիւնը` մեղքերու ան մկրտուի: Առաքեալը կը յիշէ որ մկրտութիւնը` մեղքերու ան մկրտուի: Առաքեալը կը յիշէ որ մկրտութիւնը` մեղքերու ան մկրտուի: Առաքեալը կը յիշէ որ մկրտութիւնը` մեղքերու 
լուացում է. լուացում է. լուացում է. լուացում է. ««««ՄկրտուէՄկրտուէՄկրտուէՄկրտուէ´ ´ ´ ´ եւ լուաեւ լուաեւ լուաեւ լուա´ ´ ´ ´ մեղքերդմեղքերդմեղքերդմեղքերդ»:»:»:»:    Եթէ մկրտԵթէ մկրտԵթէ մկրտԵթէ մկրտութիւնըութիւնըութիւնըութիւնը    
մեղքերու լուացում է` ուրեմն խորհուրդ է:մեղքերու լուացում է` ուրեմն խորհուրդ է:մեղքերու լուացում է` ուրեմն խորհուրդ է:մեղքերու լուացում է` ուրեմն խորհուրդ է:    

ժե)ժե)ժե)ժե)    Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք. Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք. Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք. Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք. ««««ԺամաԺամաԺամաԺամա----
նակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կնակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կնակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կնակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կ’’’’իջնէր աւազանին մէջ եւ իջնէր աւազանին մէջ եւ իջնէր աւազանին մէջ եւ իջնէր աւազանին մէջ եւ 
ջուրը կը խառնէր, եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին ջուրը կը խառնէր, եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին ջուրը կը խառնէր, եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին ջուրը կը խառնէր, եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին 
անգամ աւազան կանգամ աւազան կանգամ աւազան կանգամ աւազան կ’’’’իջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէրիջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէրիջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէրիջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէր»»»»    
((((Յովհաննէս 5.4): Եթէ ջուրը բժշկարար զօրութիւն կը ստանար Յովհաննէս 5.4): Եթէ ջուրը բժշկարար զօրութիւն կը ստանար Յովհաննէս 5.4): Եթէ ջուրը բժշկարար զօրութիւն կը ստանար Յովհաննէս 5.4): Եթէ ջուրը բժշկարար զօրութիւն կը ստանար 
Տիրոջ հրեշտակին իջնելովը Բեթհեզդայի աւազանին վրայ, Տիրոջ հրեշտակին իջնելովը Բեթհեզդայի աւազանին վրայ, Տիրոջ հրեշտակին իջնելովը Բեթհեզդայի աւազանին վրայ, Տիրոջ հրեշտակին իջնելովը Բեթհեզդայի աւազանին վրայ, 
հապա ո՞րքան աւելի զօրութիւն կը ստանայ մկրտութեան հապա ո՞րքան աւելի զօրութիւն կը ստանայ մկրտութեան հապա ո՞րքան աւելի զօրութիւն կը ստանայ մկրտութեան հապա ո՞րքան աւելի զօրութիւն կը ստանայ մկրտութեան 
աւազանին ջուրը երբ Սուրբ Հոգին իաւազանին ջուրը երբ Սուրբ Հոգին իաւազանին ջուրը երբ Սուրբ Հոգին իաւազանին ջուրը երբ Սուրբ Հոգին ի´́́́նք անոր վրայ կնք անոր վրայ կնք անոր վրայ կնք անոր վրայ կ’’’’իջնէ, իսկ իջնէ, իսկ իջնէ, իսկ իջնէ, իսկ 
եթէ Սուրբ Հոգին կ'իջնէ մկրտութեան պահուն, կեթէ Սուրբ Հոգին կ'իջնէ մկրտութեան պահուն, կեթէ Սուրբ Հոգին կ'իջնէ մկրտութեան պահուն, կեթէ Սուրբ Հոգին կ'իջնէ մկրտութեան պահուն, կը նշանակէ թէ ը նշանակէ թէ ը նշանակէ թէ ը նշանակէ թէ 
անիկա խորհուրդ է եւ ոանիկա խորհուրդ է եւ ոանիկա խորհուրդ է եւ ոանիկա խորհուրդ է եւ ո´́́́չ թէ խորհրդանիշ:չ թէ խորհրդանիշ:չ թէ խորհրդանիշ:չ թէ խորհրդանիշ:    

Տերտուղիանոս իր Տերտուղիանոս իր Տերտուղիանոս իր Տերտուղիանոս իր ««««Յաղագս մկրտութեանՅաղագս մկրտութեանՅաղագս մկրտութեանՅաղագս մկրտութեան» » » » գործին մէջ՝ կը գործին մէջ՝ կը գործին մէջ՝ կը գործին մէջ՝ կը 
հաստատէ. հաստատէ. հաստատէ. հաստատէ. ««««Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհրդանշական էր, Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհրդանշական էր, Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհրդանշական էր, Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհրդանշական էր, 
իսկ Քրիստոսի մկրտութիւիսկ Քրիստոսի մկրտութիւիսկ Քրիստոսի մկրտութիւիսկ Քրիստոսի մկրտութիւնընընընը՝ ՝ ՝ ՝ խորհրդականխորհրդականխորհրդականխորհրդական»:»:»:»:    Առաջին դարերու Առաջին դարերու Առաջին դարերու Առաջին դարերու 
բոլոր հայրերը կը խօսին մկրտութեան մասին եւ զանիբոլոր հայրերը կը խօսին մկրտութեան մասին եւ զանիբոլոր հայրերը կը խօսին մկրտութեան մասին եւ զանիբոլոր հայրերը կը խօսին մկրտութեան մասին եւ զանիկա կը կա կը կա կը կա կը 
ներկայացնեն իբրեւ խորհուրդ:ներկայացնեն իբրեւ խորհուրդ:ներկայացնեն իբրեւ խորհուրդ:ներկայացնեն իբրեւ խորհուրդ:    

    
6) 6) 6) 6) Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. ««««Եթէ մկրտութիւնը Եթէ մկրտութիւնը Եթէ մկրտութիւնը Եթէ մկրտութիւնը 

փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան 
բանտապետին ըսին. բանտապետին ըսին. բանտապետին ըսին. բանտապետին ըսին. ““““Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատա´ ´ ´ ´ եւ ամեւ ամեւ ամեւ ամ----
բողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիս””””    եւ չըսին` եւ չըսին` եւ չըսին` եւ չըսին` ““““Տէր Յիսուս ՔրիստոՏէր Յիսուս ՔրիստոՏէր Յիսուս ՔրիստոՏէր Յիսուս Քրիստո----
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սի հաւատասի հաւատասի հաւատասի հաւատա´ ´ ´ ´ եւ մկրտուէեւ մկրտուէեւ մկրտուէեւ մկրտուէ´ ´ ´ ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը 
փրկուիսփրկուիսփրկուիսփրկուիս””””»»»» ( ( ( (Գործք 16.31):Գործք 16.31):Գործք 16.31):Գործք 16.31):    

    
Նախորդ հարցումը նման է այս 4Նախորդ հարցումը նման է այս 4Նախորդ հարցումը նման է այս 4Նախորդ հարցումը նման է այս 4----րդ հարցումին, բայց րդ հարցումին, բայց րդ հարցումին, բայց րդ հարցումին, բայց 

խուսափելու համար կրկնաբանութենէ, պիտի փորձեմ հարցին խուսափելու համար կրկնաբանութենէ, պիտի փորձեմ հարցին խուսափելու համար կրկնաբանութենէ, պիտի փորձեմ հարցին խուսափելու համար կրկնաբանութենէ, պիտի փորձեմ հարցին 
մօտենալ ուրիշ անկիւնէ մը:մօտենալ ուրիշ անկիւնէ մը:մօտենալ ուրիշ անկիւնէ մը:մօտենալ ուրիշ անկիւնէ մը:    

Ճիշդ է որ Պօղոսն ու Շիղան բանտապետին պատուիրեցին. Ճիշդ է որ Պօղոսն ու Շիղան բանտապետին պատուիրեցին. Ճիշդ է որ Պօղոսն ու Շիղան բանտապետին պատուիրեցին. Ճիշդ է որ Պօղոսն ու Շիղան բանտապետին պատուիրեցին. 
««««Տէր Յիսուս ՔրիստոՏէր Յիսուս ՔրիստոՏէր Յիսուս ՔրիստոՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատասի հաւատասի հաւատասի հաւատա´ ´ ´ ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը 
փրկուիսփրկուիսփրկուիսփրկուիս»,»,»,»,    բայց եթէ շարունակենք կարդալ մէկբայց եթէ շարունակենք կարդալ մէկբայց եթէ շարունակենք կարդալ մէկբայց եթէ շարունակենք կարդալ մէկ----երկու համար երկու համար երկու համար երկու համար 
անդին, պիտի տեսնենք որ բանտապետը անդին, պիտի տեսնենք որ բանտապետը անդին, պիտի տեսնենք որ բանտապետը անդին, պիտի տեսնենք որ բանտապետը ««««ինք եւ բոլոր ինք եւ բոլոր ինք եւ բոլոր ինք եւ բոլոր 
իրենները մկրտուեցանիրենները մկրտուեցանիրենները մկրտուեցանիրենները մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.33):Գործք 16.33):Գործք 16.33):Գործք 16.33):    

Սխալ է մէկ համարի վրայ կանգ առնել, զայն բաժնել իր Սխալ է մէկ համարի վրայ կանգ առնել, զայն բաժնել իր Սխալ է մէկ համարի վրայ կանգ առնել, զայն բաժնել իր Սխալ է մէկ համարի վրայ կանգ առնել, զայն բաժնել իր 
շրջագիծէն ու խօսիլ անոր մասին եւ եշրջագիծէն ու խօսիլ անոր մասին եւ եշրջագիծէն ու խօսիլ անոր մասին եւ եշրջագիծէն ու խօսիլ անոր մասին եւ եզրակացութիւններու զրակացութիւններու զրակացութիւններու զրակացութիւններու 
յանգիլ: Կարելի է բազմահազար տողեր յիշել, եւ ցոյց տալ թէ յանգիլ: Կարելի է բազմահազար տողեր յիշել, եւ ցոյց տալ թէ յանգիլ: Կարելի է բազմահազար տողեր յիշել, եւ ցոյց տալ թէ յանգիլ: Կարելի է բազմահազար տողեր յիշել, եւ ցոյց տալ թէ 
իիիի´́́́նչպէս անոնք կրնան սխալ հասկցուիլ եթէ երբեք բաժնուին նչպէս անոնք կրնան սխալ հասկցուիլ եթէ երբեք բաժնուին նչպէս անոնք կրնան սխալ հասկցուիլ եթէ երբեք բաժնուին նչպէս անոնք կրնան սխալ հասկցուիլ եթէ երբեք բաժնուին 
իրենց շրջագիծէն: Կը բաւարարուիմ մէկիրենց շրջագիծէն: Կը բաւարարուիմ մէկիրենց շրջագիծէն: Կը բաւարարուիմ մէկիրենց շրջագիծէն: Կը բաւարարուիմ մէկ----երկու օրինակներ երկու օրինակներ երկու օրինակներ երկու օրինակներ 
յիշելով: Յիսուս Պետրոս առաքեալին կյիշելով: Յիսուս Պետրոս առաքեալին կյիշելով: Յիսուս Պետրոս առաքեալին կյիշելով: Յիսուս Պետրոս առաքեալին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵտիԵտիԵտիԵտի´́́́ս գնա, ս գնա, ս գնա, ս գնա, 
ՍատանաՍատանաՍատանաՍատանա´́́́յ, դուն արգելք եսյ, դուն արգելք եսյ, դուն արգելք եսյ, դուն արգելք ես    ինծիինծիինծիինծի»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.23): Մեզմէ ո՞վ Մատթէոս 16.23): Մեզմէ ո՞վ Մատթէոս 16.23): Մեզմէ ո՞վ Մատթէոս 16.23): Մեզմէ ո՞վ 
մեր Տիրոջ այս հաստատումը կրնայ շիտակ հասկնալ եթէ մեր Տիրոջ այս հաստատումը կրնայ շիտակ հասկնալ եթէ մեր Տիրոջ այս հաստատումը կրնայ շիտակ հասկնալ եթէ մեր Տիրոջ այս հաստատումը կրնայ շիտակ հասկնալ եթէ 
նկատի չունենայ զինք նախորդող ու յաջորդող բաժինները: Կամ նկատի չունենայ զինք նախորդող ու յաջորդող բաժինները: Կամ նկատի չունենայ զինք նախորդող ու յաջորդող բաժինները: Կամ նկատի չունենայ զինք նախորդող ու յաջորդող բաժինները: Կամ 
ո՞վ չի գայթակղիր եթէ երբեք կարդայ Տիրոջ հետեւեալ խօսքը ո՞վ չի գայթակղիր եթէ երբեք կարդայ Տիրոջ հետեւեալ խօսքը ո՞վ չի գայթակղիր եթէ երբեք կարդայ Տիրոջ հետեւեալ խօսքը ո՞վ չի գայթակղիր եթէ երբեք կարդայ Տիրոջ հետեւեալ խօսքը 
առանց հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ նկատի առնելու. առանց հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ նկատի առնելու. առանց հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ նկատի առնելու. առանց հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ նկատի առնելու. 
««««Շնութիւն ըՇնութիւն ըՇնութիւն ըՇնութիւն ըրած կ'ըլլայ ան` որ ամուսնանայրած կ'ըլլայ ան` որ ամուսնանայրած կ'ըլլայ ան` որ ամուսնանայրած կ'ըլլայ ան` որ ամուսնանայ» » » » (Մատթէոս 5.32):(Մատթէոս 5.32):(Մատթէոս 5.32):(Մատթէոս 5.32):    

Աստուածաշունչը մէկ ամբողջութիւն է: Երբ նիւթի մը Աստուածաշունչը մէկ ամբողջութիւն է: Երբ նիւթի մը Աստուածաշունչը մէկ ամբողջութիւն է: Երբ նիւթի մը Աստուածաշունչը մէկ ամբողջութիւն է: Երբ նիւթի մը 
մասին պիտի խօսինք կամ գրենք, պէտք է նկատի ունենանք մեր մասին պիտի խօսինք կամ գրենք, պէտք է նկատի ունենանք մեր մասին պիտի խօսինք կամ գրենք, պէտք է նկատի ունենանք մեր մասին պիտի խօսինք կամ գրենք, պէտք է նկատի ունենանք մեր 
ուսումնասիրած հատուածին ամբողջ շրջագիծը, այլ խօսքով, ուսումնասիրած հատուածին ամբողջ շրջագիծը, այլ խօսքով, ուսումնասիրած հատուածին ամբողջ շրջագիծը, այլ խօսքով, ուսումնասիրած հատուածին ամբողջ շրջագիծը, այլ խօսքով, 
զայն նախորդող եւ յաջորդող բաժինները, ինչպէս նաեւ, տուզայն նախորդող եւ յաջորդող բաժինները, ինչպէս նաեւ, տուզայն նախորդող եւ յաջորդող բաժինները, ինչպէս նաեւ, տուզայն նախորդող եւ յաջորդող բաժինները, ինչպէս նաեւ, տուեալ եալ եալ եալ 
համարին կամ հատուածին հետ առնչութիւն ունեցող եւ անոր համարին կամ հատուածին հետ առնչութիւն ունեցող եւ անոր համարին կամ հատուածին հետ առնչութիւն ունեցող եւ անոր համարին կամ հատուածին հետ առնչութիւն ունեցող եւ անոր 
զուգահեռ եղող Աստուածաշնչական բոլոր հատուածները:զուգահեռ եղող Աստուածաշնչական բոլոր հատուածները:զուգահեռ եղող Աստուածաշնչական բոլոր հատուածները:զուգահեռ եղող Աստուածաշնչական բոլոր հատուածները:    

Արդ, գիտնալու համար թէ ինչո՞ւ Պօղոս առաքեալ բանտաԱրդ, գիտնալու համար թէ ինչո՞ւ Պօղոս առաքեալ բանտաԱրդ, գիտնալու համար թէ ինչո՞ւ Պօղոս առաքեալ բանտաԱրդ, գիտնալու համար թէ ինչո՞ւ Պօղոս առաքեալ բանտա----
պետէն Քրիստոսի հաւատալ կը պահանջէ, պէտք է յիշել որ պետէն Քրիստոսի հաւատալ կը պահանջէ, պէտք է յիշել որ պետէն Քրիստոսի հաւատալ կը պահանջէ, պէտք է յիշել որ պետէն Քրիստոսի հաւատալ կը պահանջէ, պէտք է յիշել որ 
բանտապետը անհաւատ մըն էր: Անհաւատէ մը նախ ի՞նչ կըբանտապետը անհաւատ մըն էր: Անհաւատէ մը նախ ի՞նչ կըբանտապետը անհաւատ մըն էր: Անհաւատէ մը նախ ի՞նչ կըբանտապետը անհաւատ մըն էր: Անհաւատէ մը նախ ի՞նչ կը    
պահանջուի. հաւա՞տք, թէ՝ մկրտութիւն: Անշոպահանջուի. հաւա՞տք, թէ՝ մկրտութիւն: Անշոպահանջուի. հաւա՞տք, թէ՝ մկրտութիւն: Անշոպահանջուի. հաւա՞տք, թէ՝ մկրտութիւն: Անշո´́́́ւշտ նախ հաւշտ նախ հաւշտ նախ հաւշտ նախ հա----
ւատք կը պահանջուի: Երբ անհաւատը դարձի գայ, միայն այն ւատք կը պահանջուի: Երբ անհաւատը դարձի գայ, միայն այն ւատք կը պահանջուի: Երբ անհաւատը դարձի գայ, միայն այն ւատք կը պահանջուի: Երբ անհաւատը դարձի գայ, միայն այն 
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ատեն անկէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ Քրիստոսի անունով: ատեն անկէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ Քրիստոսի անունով: ատեն անկէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ Քրիստոսի անունով: ատեն անկէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ Քրիստոսի անունով: 
Ուրեմն, նախ պէտք է հաւատալ եւ յետոՈւրեմն, նախ պէտք է հաւատալ եւ յետոՈւրեմն, նախ պէտք է հաւատալ եւ յետոՈւրեմն, նախ պէտք է հաւատալ եւ յետո´́́́յ միայն մկրտուիլ: յ միայն մկրտուիլ: յ միայն մկրտուիլ: յ միայն մկրտուիլ: 
Հարկաւ այս խօսքը չի կրնար վերաբերիլ մանուկնեՀարկաւ այս խօսքը չի կրնար վերաբերիլ մանուկնեՀարկաւ այս խօսքը չի կրնար վերաբերիլ մանուկնեՀարկաւ այս խօսքը չի կրնար վերաբերիլ մանուկներուն, որոնք րուն, որոնք րուն, որոնք րուն, որոնք 
տարիքի բերումով զուրկ են հաւատալու կարողութենէն: տարիքի բերումով զուրկ են հաւատալու կարողութենէն: տարիքի բերումով զուրկ են հաւատալու կարողութենէն: տարիքի բերումով զուրկ են հաւատալու կարողութենէն: 
Հաւատալը՝ չափահասութեան տարիքը հասած մարդէն միայն Հաւատալը՝ չափահասութեան տարիքը հասած մարդէն միայն Հաւատալը՝ չափահասութեան տարիքը հասած մարդէն միայն Հաւատալը՝ չափահասութեան տարիքը հասած մարդէն միայն 
կը պահանջուի:կը պահանջուի:կը պահանջուի:կը պահանջուի: 

Թէպէտ բանտապետը անհաւատ կոչեցի, բայց պէտք է ըսել, Թէպէտ բանտապետը անհաւատ կոչեցի, բայց պէտք է ըսել, Թէպէտ բանտապետը անհաւատ կոչեցի, բայց պէտք է ըսել, Թէպէտ բանտապետը անհաւատ կոչեցի, բայց պէտք է ըսել, 
որ բանտապետը հաւանաբար անհաւատ մը չէր: Բանտապետը որ բանտապետը հաւանաբար անհաւատ մը չէր: Բանտապետը որ բանտապետը հաւանաբար անհաւատ մը չէր: Բանտապետը որ բանտապետը հաւանաբար անհաւատ մը չէր: Բանտապետը 
հաւատք ունէր, բայց այդ հաւատքը հհաւատք ունէր, բայց այդ հաւատքը հհաւատք ունէր, բայց այդ հաւատքը հհաւատք ունէր, բայց այդ հաւատքը հանդէպ Հայր Աստուծոյ էր անդէպ Հայր Աստուծոյ էր անդէպ Հայր Աստուծոյ էր անդէպ Հայր Աստուծոյ էր 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ Քրիստոսի: Ուստի, բանտապետը կարիքը ունէր չ թէ Քրիստոսի: Ուստի, բանտապետը կարիքը ունէր չ թէ Քրիստոսի: Ուստի, բանտապետը կարիքը ունէր չ թէ Քրիստոսի: Ուստի, բանտապետը կարիքը ունէր 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ հաւատալու: Ահա թէ ինչոհաւատալու: Ահա թէ ինչոհաւատալու: Ահա թէ ինչոհաւատալու: Ահա թէ ինչո´́́́ւ Պօղոս առաքեալ նախ ւ Պօղոս առաքեալ նախ ւ Պօղոս առաքեալ նախ ւ Պօղոս առաքեալ նախ 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ հաւատալու կոչ ուղղեց անոր: Նոյնը չէ՞ իսլամնեհաւատալու կոչ ուղղեց անոր: Նոյնը չէ՞ իսլամնեհաւատալու կոչ ուղղեց անոր: Նոյնը չէ՞ իսլամնեհաւատալու կոչ ուղղեց անոր: Նոյնը չէ՞ իսլամնե----
րուն պարագան: Եթէ մենք անոնց Աստուծոյ մասին պիտի րուն պարագան: Եթէ մենք անոնց Աստուծոյ մասին պիտի րուն պարագան: Եթէ մենք անոնց Աստուծոյ մասին պիտի րուն պարագան: Եթէ մենք անոնց Աստուծոյ մասին պիտի 
խօսինք, բնականօրէն Հօր Աստխօսինք, բնականօրէն Հօր Աստխօսինք, բնականօրէն Հօր Աստխօսինք, բնականօրէն Հօր Աստուծոյ մասին չէ որ պիտի ուծոյ մասին չէ որ պիտի ուծոյ մասին չէ որ պիտի ուծոյ մասին չէ որ պիտի 
խօսինք, այլ՝ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին մասին, որովհետեւ խօսինք, այլ՝ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին մասին, որովհետեւ խօսինք, այլ՝ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին մասին, որովհետեւ խօսինք, այլ՝ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին մասին, որովհետեւ 
անոնք եւս մեզի պէս, կը պաշտեն Հայրը:անոնք եւս մեզի պէս, կը պաշտեն Հայրը:անոնք եւս մեզի պէս, կը պաշտեն Հայրը:անոնք եւս մեզի պէս, կը պաշտեն Հայրը:    

Եթէ երբեք հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, կամ Եթէ երբեք հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, կամ Եթէ երբեք հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, կամ Եթէ երբեք հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, կամ 
եթէ երբեք մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան եթէ երբեք մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան եթէ երբեք մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան եթէ երբեք մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան 
համար, հարց կու տանք.համար, հարց կու տանք.համար, հարց կու տանք.համար, հարց կու տանք.    

Ինչո՞ւ ԵթովպիացիԻնչո՞ւ ԵթովպիացիԻնչո՞ւ ԵթովպիացիԻնչո՞ւ Եթովպիացի    Ներքինին հաւատքը ընդունելէ Ներքինին հաւատքը ընդունելէ Ներքինին հաւատքը ընդունելէ Ներքինին հաւատքը ընդունելէ 
անմիջապէս ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 8.38):անմիջապէս ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 8.38):անմիջապէս ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 8.38):անմիջապէս ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 8.38):    

Ինչո՞ւ Կոռնելիոսն ու իր մարդիկը հաւատքը ընդգրկելէ, Ինչո՞ւ Կոռնելիոսն ու իր մարդիկը հաւատքը ընդգրկելէ, Ինչո՞ւ Կոռնելիոսն ու իր մարդիկը հաւատքը ընդգրկելէ, Ինչո՞ւ Կոռնելիոսն ու իր մարդիկը հաւատքը ընդգրկելէ, 
Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով խօսելէ Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով խօսելէ Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով խօսելէ Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով խօսելէ 
անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 10.44անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 10.44անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 10.44անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 10.44----48):48):48):48):    

Ինչո՞ւ Սաւուղ Դամասկոսի ճամբուն վրայ ՔրիստոսԻնչո՞ւ Սաւուղ Դամասկոսի ճամբուն վրայ ՔրիստոսԻնչո՞ւ Սաւուղ Դամասկոսի ճամբուն վրայ ՔրիստոսԻնչո՞ւ Սաւուղ Դամասկոսի ճամբուն վրայ Քրիստոսի ի ի ի 
հանդիպելէ եւ հաւատքի գալէ ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 9.18):հանդիպելէ եւ հաւատքի գալէ ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 9.18):հանդիպելէ եւ հաւատքի գալէ ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 9.18):հանդիպելէ եւ հաւատքի գալէ ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 9.18):    

Ինչո՞ւ Լիդիա հաւատքը ընդգրկելէ անմիջապէս ետք` Ինչո՞ւ Լիդիա հաւատքը ընդգրկելէ անմիջապէս ետք` Ինչո՞ւ Լիդիա հաւատքը ընդգրկելէ անմիջապէս ետք` Ինչո՞ւ Լիդիա հաւատքը ընդգրկելէ անմիջապէս ետք` ««««ինք ինք ինք ինք 
եւ իր ընտանիքը մկրտուեցանեւ իր ընտանիքը մկրտուեցանեւ իր ընտանիքը մկրտուեցանեւ իր ընտանիքը մկրտուեցան» » » » (Գործք 16.15):(Գործք 16.15):(Գործք 16.15):(Գործք 16.15):    

Ինչո՞ւ Փիլիպպէի բանտապետն ու իրենները Քրիստոսի Ինչո՞ւ Փիլիպպէի բանտապետն ու իրենները Քրիստոսի Ինչո՞ւ Փիլիպպէի բանտապետն ու իրենները Քրիստոսի Ինչո՞ւ Փիլիպպէի բանտապետն ու իրենները Քրիստոսի 
հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 16.33):հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 16.33):հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 16.33):հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 16.33):    

Ինչո՞ւ ՀԻնչո՞ւ ՀԻնչո՞ւ ՀԻնչո՞ւ Հոգեգալուստին օրը, շուրջ երեք հազար հաւաոգեգալուստին օրը, շուրջ երեք հազար հաւաոգեգալուստին օրը, շուրջ երեք հազար հաւաոգեգալուստին օրը, շուրջ երեք հազար հաւա----
տացեալներ Քրիստոսի հաւատքը ընդունելէ անմիջապէս ետք` տացեալներ Քրիստոսի հաւատքը ընդունելէ անմիջապէս ետք` տացեալներ Քրիստոսի հաւատքը ընդունելէ անմիջապէս ետք` տացեալներ Քրիստոսի հաւատքը ընդունելէ անմիջապէս ետք` 
մկրտուեցան (Գործք 2.41):մկրտուեցան (Գործք 2.41):մկրտուեցան (Գործք 2.41):մկրտուեցան (Գործք 2.41):    
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Ինչո՞ւ ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ Ինչո՞ւ ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ Ինչո՞ւ ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ Ինչո՞ւ ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ ՅիՅիՅիՅի----
սուսիսուսիսուսիսուսի    հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 18.8):հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 18.8):հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 18.8):հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 18.8):    

Ինչո՞ւ Եփեսացիները Յիսուսի հաւատալԻնչո՞ւ Եփեսացիները Յիսուսի հաւատալԻնչո՞ւ Եփեսացիները Յիսուսի հաւատալԻնչո՞ւ Եփեսացիները Յիսուսի հաւատալէ անմիջապէս է անմիջապէս է անմիջապէս է անմիջապէս 
ետք` ետք` ետք` ետք` ««««Տէր Յիսուսի անունով մկրտուեցանՏէր Յիսուսի անունով մկրտուեցանՏէր Յիսուսի անունով մկրտուեցանՏէր Յիսուսի անունով մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 19.5):Գործք 19.5):Գործք 19.5):Գործք 19.5):    

Ինչո՞ւ Սամարացիները Ինչո՞ւ Սամարացիները Ինչո՞ւ Սամարացիները Ինչո՞ւ Սամարացիները ««««երբ հաւատացին Փիլիպպոսի, որ երբ հաւատացին Փիլիպպոսի, որ երբ հաւատացին Փիլիպպոսի, որ երբ հաւատացին Փիլիպպոսի, որ 
Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի մասին կը Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի մասին կը Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի մասին կը Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի մասին կը 
քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցանքարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցանքարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցանքարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 8.12):Գործք 8.12):Գործք 8.12):Գործք 8.12):    

Յիշեալ բոլոր անձերը՝ Եթովպիացի ՆերքինիՅիշեալ բոլոր անձերը՝ Եթովպիացի ՆերքինիՅիշեալ բոլոր անձերը՝ Եթովպիացի ՆերքինիՅիշեալ բոլոր անձերը՝ Եթովպիացի Ներքինին, Կոռնելիոսն ն, Կոռնելիոսն ն, Կոռնելիոսն ն, Կոռնելիոսն 
ու իր մարդիկը, Սաւուղը, Լիդիան, Փիլիպպէի բանտապետն ու ու իր մարդիկը, Սաւուղը, Լիդիան, Փիլիպպէի բանտապետն ու ու իր մարդիկը, Սաւուղը, Լիդիան, Փիլիպպէի բանտապետն ու ու իր մարդիկը, Սաւուղը, Լիդիան, Փիլիպպէի բանտապետն ու 
իրենները, ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ, իրենները, ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ, իրենները, ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ, իրենները, ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ, 
Եփեսացիներ, Սամարացիներ եւ Հոգեգալուստի օրը դարձի Եփեսացիներ, Սամարացիներ եւ Հոգեգալուստի օրը դարձի Եփեսացիներ, Սամարացիներ եւ Հոգեգալուստի օրը դարձի Եփեսացիներ, Սամարացիներ եւ Հոգեգալուստի օրը դարձի 
եկող հաւատացեալներ, այս բոլորը հաւատքը ընդգրկելէ եկող հաւատացեալներ, այս բոլորը հաւատքը ընդգրկելէ եկող հաւատացեալներ, այս բոլորը հաւատքը ընդգրկելէ եկող հաւատացեալներ, այս բոլորը հաւատքը ընդգրկելէ 
անմիջապէս ետք մկրտուեցան. ասոնք բաւարաանմիջապէս ետք մկրտուեցան. ասոնք բաւարաանմիջապէս ետք մկրտուեցան. ասոնք բաւարաանմիջապէս ետք մկրտուեցան. ասոնք բաւարար վկայութիւն եւ ր վկայութիւն եւ ր վկայութիւն եւ ր վկայութիւն եւ 
ապացոյց չե՞ն թէ հաւատքին պէտք է ընկերանայ մկրտութիւնը, ապացոյց չե՞ն թէ հաւատքին պէտք է ընկերանայ մկրտութիւնը, ապացոյց չե՞ն թէ հաւատքին պէտք է ընկերանայ մկրտութիւնը, ապացոյց չե՞ն թէ հաւատքին պէտք է ընկերանայ մկրտութիւնը, 
եւ թէ՝ հաւատքն ու մկրտութիւնը, երկուքը միասին մեզ եւ թէ՝ հաւատքն ու մկրտութիւնը, երկուքը միասին մեզ եւ թէ՝ հաւատքն ու մկրտութիւնը, երկուքը միասին մեզ եւ թէ՝ հաւատքն ու մկրտութիւնը, երկուքը միասին մեզ 
կկկկ’’’’առաջնորդեն փրկութեան:առաջնորդեն փրկութեան:առաջնորդեն փրկութեան:առաջնորդեն փրկութեան:    

    
7) 7) 7) 7) ՈմանքՈմանքՈմանքՈմանք    հարց կու տանհարց կու տանհարց կու տանհարց կու տան. . . . ««««Եթէ մկրտութիւնը անհրաժեշտ է Եթէ մկրտութիւնը անհրաժեշտ է Եթէ մկրտութիւնը անհրաժեշտ է Եթէ մկրտութիւնը անհրաժեշտ է 

փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս փրկուեցաւ Քրիստոսի փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս փրկուեցաւ Քրիստոսի փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս փրկուեցաւ Քրիստոսի փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս փրկուեցաւ Քրիստոսի 
խաչակից եխաչակից եխաչակից եխաչակից եղող աւազակը առանց մկրտութեանղող աւազակը առանց մկրտութեանղող աւազակը առանց մկրտութեանղող աւազակը առանց մկրտութեան»:»:»:»:    

    
Կարելի չէ խօսիլ աւազակին մկրտութեան մասին, նախ, Կարելի չէ խօսիլ աւազակին մկրտութեան մասին, նախ, Կարելի չէ խօսիլ աւազակին մկրտութեան մասին, նախ, Կարելի չէ խօսիլ աւազակին մկրտութեան մասին, նախ, 

որովհետեւ մկրտութեան խորհուրդը տակաւին չէր հաստատորովհետեւ մկրտութեան խորհուրդը տակաւին չէր հաստատորովհետեւ մկրտութեան խորհուրդը տակաւին չէր հաստատորովհետեւ մկրտութեան խորհուրդը տակաւին չէր հաստատ----
ուած: Քրիստոս, իր յարութենէն ետք էր որ Սուրբ Երրորդուուած: Քրիստոս, իր յարութենէն ետք էր որ Սուրբ Երրորդուուած: Քրիստոս, իր յարութենէն ետք էր որ Սուրբ Երրորդուուած: Քրիստոս, իր յարութենէն ետք էր որ Սուրբ Երրորդու----
թեան անունով մկրտելու պատուէրը պիտի տար իր աշակերտթեան անունով մկրտելու պատուէրը պիտի տար իր աշակերտթեան անունով մկրտելու պատուէրը պիտի տար իր աշակերտթեան անունով մկրտելու պատուէրը պիտի տար իր աշակերտ----
ներուն (Մատթէոս 28.19ներուն (Մատթէոս 28.19ներուն (Մատթէոս 28.19ներուն (Մատթէոս 28.19): ): ): ): Եւ երկրորդ, որովհետեւ կարելի չէր Եւ երկրորդ, որովհետեւ կարելի չէր Եւ երկրորդ, որովհետեւ կարելի չէր Եւ երկրորդ, որովհետեւ կարելի չէր 
աւազակին համար խաչէն վար իջնել, մկրտուիլ եւ դարձեալ աւազակին համար խաչէն վար իջնել, մկրտուիլ եւ դարձեալ աւազակին համար խաչէն վար իջնել, մկրտուիլ եւ դարձեալ աւազակին համար խաչէն վար իջնել, մկրտուիլ եւ դարձեալ 
խաչ բարձրանալ:խաչ բարձրանալ:խաչ բարձրանալ:խաչ բարձրանալ:    

Հարցումին պատասխանը արդէն տրուեցաւ, բայց առիթէն Հարցումին պատասխանը արդէն տրուեցաւ, բայց առիթէն Հարցումին պատասխանը արդէն տրուեցաւ, բայց առիթէն Հարցումին պատասխանը արդէն տրուեցաւ, բայց առիթէն 
օգտուիմ հետեւեալը ըսելու համար: Հայ Եկեղեցին, ինչպէս օգտուիմ հետեւեալը ըսելու համար: Հայ Եկեղեցին, ինչպէս օգտուիմ հետեւեալը ըսելու համար: Հայ Եկեղեցին, ինչպէս օգտուիմ հետեւեալը ըսելու համար: Հայ Եկեղեցին, ինչպէս 
նաեւ միւս ուղղափառ եկեղեցիները, կնաեւ միւս ուղղափառ եկեղեցիները, կնաեւ միւս ուղղափառ եկեղեցիները, կնաեւ միւս ուղղափառ եկեղեցիները, կ’’’’ընդունին ընդունին ընդունին ընդունին ««««Արեան Արեան Արեան Արեան 
ՄկՄկՄկՄկրտութիւնրտութիւնրտութիւնրտութիւն»»»»ը: Ի՞նչ կը հասկնանք ը: Ի՞նչ կը հասկնանք ը: Ի՞նչ կը հասկնանք ը: Ի՞նչ կը հասկնանք ««««Արեան մկրտութիւնԱրեան մկրտութիւնԱրեան մկրտութիւնԱրեան մկրտութիւն» » » » 
ըսելով, կամ որո՞նք են արեամբ մկրտուածները: ըսելով, կամ որո՞նք են արեամբ մկրտուածները: ըսելով, կամ որո՞նք են արեամբ մկրտուածները: ըսելով, կամ որո՞նք են արեամբ մկրտուածները: ««««Արեան Արեան Արեան Արեան 
մկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւն» » » » ստացած կը նկատուին անոնք՝ որոնք թէպէտ ստացած կը նկատուին անոնք՝ որոնք թէպէտ ստացած կը նկատուին անոնք՝ որոնք թէպէտ ստացած կը նկատուին անոնք՝ որոնք թէպէտ 
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առիթ չեն ունեցած մկրտուելու Սուրբ Երրորդութեան անունով, առիթ չեն ունեցած մկրտուելու Սուրբ Երրորդութեան անունով, առիթ չեն ունեցած մկրտուելու Սուրբ Երրորդութեան անունով, առիթ չեն ունեցած մկրտուելու Սուրբ Երրորդութեան անունով, 
բայց իրենց արիւնը թափած են Քրիստոսի համար: Քրիստոսի բայց իրենց արիւնը թափած են Քրիստոսի համար: Քրիստոսի բայց իրենց արիւնը թափած են Քրիստոսի համար: Քրիստոսի բայց իրենց արիւնը թափած են Քրիստոսի համար: Քրիստոսի 
յաջորդող յատկապէս առաջին երեք դարերուն, առաքեալներուն յաջորդող յատկապէս առաջին երեք դարերուն, առաքեալներուն յաջորդող յատկապէս առաջին երեք դարերուն, առաքեալներուն յաջորդող յատկապէս առաջին երեք դարերուն, առաքեալներուն 
եւ անոնց յաջորդներուն քարոզութեանց շնորհիւ, անհաշիւ եղաւ եւ անոնց յաջորդներուն քարոզութեանց շնորհիւ, անհաշիւ եղաւ եւ անոնց յաջորդներուն քարոզութեանց շնորհիւ, անհաշիւ եղաւ եւ անոնց յաջորդներուն քարոզութեանց շնորհիւ, անհաշիւ եղաւ 
թիւը այն նորադարձներուն, որոնք իրենց դարձէն անմիջապէս թիւը այն նորադարձներուն, որոնք իրենց դարձէն անմիջապէս թիւը այն նորադարձներուն, որոնք իրենց դարձէն անմիջապէս թիւը այն նորադարձներուն, որոնք իրենց դարձէն անմիջապէս 
ետք նահատակուեցան, առանց առիթը ունենալու մկրտուելու ետք նահատակուեցան, առանց առիթը ունենալու մկրտուելու ետք նահատակուեցան, առանց առիթը ունենալու մկրտուելու ետք նահատակուեցան, առանց առիթը ունենալու մկրտուելու 
Սուրբ Երրորդութեան անունով: Յիշենք նաեւՍուրբ Երրորդութեան անունով: Յիշենք նաեւՍուրբ Երրորդութեան անունով: Յիշենք նաեւՍուրբ Երրորդութեան անունով: Յիշենք նաեւ 1915  1915  1915  1915 Ապրիլ 24Ապրիլ 24Ապրիլ 24Ապրիլ 24----ին, ին, ին, ին, 
եւ անկէ առաջ ու անկէ ետք, նահատակ ինկած մեր միլիոնաւոր եւ անկէ առաջ ու անկէ ետք, նահատակ ինկած մեր միլիոնաւոր եւ անկէ առաջ ու անկէ ետք, նահատակ ինկած մեր միլիոնաւոր եւ անկէ առաջ ու անկէ ետք, նահատակ ինկած մեր միլիոնաւոր 
հայորդիները, որոնցմէ տասնեակ հազարաւորներ, մեծ թէ հայորդիները, որոնցմէ տասնեակ հազարաւորներ, մեծ թէ հայորդիները, որոնցմէ տասնեակ հազարաւորներ, մեծ թէ հայորդիները, որոնցմէ տասնեակ հազարաւորներ, մեծ թէ 
փոքր, չէին մկրտուած: Ասոփոքր, չէին մկրտուած: Ասոփոքր, չէին մկրտուած: Ասոփոքր, չէին մկրտուած: Ասո´́́́նք եւս արեան մկրտութեամբ նք եւս արեան մկրտութեամբ նք եւս արեան մկրտութեամբ նք եւս արեան մկրտութեամբ 
մկրտուած կը սեպուին:մկրտուած կը սեպուին:մկրտուած կը սեպուին:մկրտուած կը սեպուին:    

Հետեւաբար, իրենց քրիստոնէական հաւատքին համար Հետեւաբար, իրենց քրիստոնէական հաւատքին համար Հետեւաբար, իրենց քրիստոնէական հաւատքին համար Հետեւաբար, իրենց քրիստոնէական հաւատքին համար 
իրենց արիւնը թափիրենց արիւնը թափիրենց արիւնը թափիրենց արիւնը թափած ու նահատակուած հաւատացեալները՝ ած ու նահատակուած հաւատացեալները՝ ած ու նահատակուած հաւատացեալները՝ ած ու նահատակուած հաւատացեալները՝ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նց իսկ արիւնով մկրտուած կը սեպուին:նց իսկ արիւնով մկրտուած կը սեպուին:նց իսկ արիւնով մկրտուած կը սեպուին:նց իսկ արիւնով մկրտուած կը սեպուին:    ԱԱԱԱ´́́́յս եղած է եւ յս եղած է եւ յս եղած է եւ յս եղած է եւ 
աաաա´́́́յս է կեցուածքն ու համոզումը ուղղափառ եւ առաքելական յս է կեցուածքն ու համոզումը ուղղափառ եւ առաքելական յս է կեցուածքն ու համոզումը ուղղափառ եւ առաքելական յս է կեցուածքն ու համոզումը ուղղափառ եւ առաքելական 
բոլոր եկեղեցիներուն: Եւ այս համոզումը Աստուածաշունչէն է բոլոր եկեղեցիներուն: Եւ այս համոզումը Աստուածաշունչէն է բոլոր եկեղեցիներուն: Եւ այս համոզումը Աստուածաշունչէն է բոլոր եկեղեցիներուն: Եւ այս համոզումը Աստուածաշունչէն է 
որ կը բղխի: Պօղոս առաքեալ կոր կը բղխի: Պօղոս առաքեալ կոր կը բղխի: Պօղոս առաքեալ կոր կը բղխի: Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ 
Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ 
անոր մահուան հաղորդակից դարձանքանոր մահուան հաղորդակից դարձանքանոր մահուան հաղորդակից դարձանքանոր մահուան հաղորդակից դարձանք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 6.3): Հռոմայեցիս 6.3): Հռոմայեցիս 6.3): Հռոմայեցիս 6.3): 
Համաձայն այս համարին, մկրտութիւնը Քրիստոսի մահուան Համաձայն այս համարին, մկրտութիւնը Քրիստոսի մահուան Համաձայն այս համարին, մկրտութիւնը Քրիստոսի մահուան Համաձայն այս համարին, մկրտութիւնը Քրիստոսի մահուան 
հաղորդակից դառնալ է: Եթէ մկրտութեան նպատակը Քրիսհաղորդակից դառնալ է: Եթէ մկրտութեան նպատակը Քրիսհաղորդակից դառնալ է: Եթէ մկրտութեան նպատակը Քրիսհաղորդակից դառնալ է: Եթէ մկրտութեան նպատակը Քրիս----
տոսի մահուան հաղորդակից դառնալ է, տոսի մահուան հաղորդակից դառնալ է, տոսի մահուան հաղորդակից դառնալ է, տոսի մահուան հաղորդակից դառնալ է, ««««աւազակըաւազակըաւազակըաւազակը» » » » արդէն արդէն արդէն արդէն 
ՔրիստՔրիստՔրիստՔրիստոսի մահուան հաղորդակից դարձաւ, որ կը նշանակէ թէ ոսի մահուան հաղորդակից դարձաւ, որ կը նշանակէ թէ ոսի մահուան հաղորդակից դարձաւ, որ կը նշանակէ թէ ոսի մահուան հաղորդակից դարձաւ, որ կը նշանակէ թէ 
ան ընդունած եղաւ ճշմարիտ մկրտութիւնը:ան ընդունած եղաւ ճշմարիտ մկրտութիւնը:ան ընդունած եղաւ ճշմարիտ մկրտութիւնը:ան ընդունած եղաւ ճշմարիտ մկրտութիւնը:    

Եթէ մկրտութեան նպատակը լուսաւորուիլ է (Եբրայեցիս Եթէ մկրտութեան նպատակը լուսաւորուիլ է (Եբրայեցիս Եթէ մկրտութեան նպատակը լուսաւորուիլ է (Եբրայեցիս Եթէ մկրտութեան նպատակը լուսաւորուիլ է (Եբրայեցիս 
6.4), 6.4), 6.4), 6.4), Քրիստոսի խաչակից Քրիստոսի խաչակից Քրիստոսի խաչակից Քրիստոսի խաչակից ««««աւազակինաւազակինաւազակինաւազակին» » » » մտքի ու հոգիի աչքերը մտքի ու հոգիի աչքերը մտքի ու հոգիի աչքերը մտքի ու հոգիի աչքերը 
արդէն լուսաւորուեցան, եւ ուստի` մկրտուած կը սեպուի:արդէն լուսաւորուեցան, եւ ուստի` մկրտուած կը սեպուի:արդէն լուսաւորուեցան, եւ ուստի` մկրտուած կը սեպուի:արդէն լուսաւորուեցան, եւ ուստի` մկրտուած կը սեպուի:    

Եթէ մկրտութեանԵթէ մկրտութեանԵթէ մկրտութեանԵթէ մկրտութեան    նպատակը մեղքերու թողութիւն ձեռք նպատակը մեղքերու թողութիւն ձեռք նպատակը մեղքերու թողութիւն ձեռք նպատակը մեղքերու թողութիւն ձեռք 
ձգել է (Գործք 2.38), Քրիստոսի խաչակից ձգել է (Գործք 2.38), Քրիստոսի խաչակից ձգել է (Գործք 2.38), Քրիստոսի խաչակից ձգել է (Գործք 2.38), Քրիստոսի խաչակից ««««աւազակըաւազակըաւազակըաւազակը» » » » արդէն արդէն արդէն արդէն 
մեղքերու թողութիւն ձեռք ձգեց, եւ ոմեղքերու թողութիւն ձեռք ձգեց, եւ ոմեղքերու թողութիւն ձեռք ձգեց, եւ ոմեղքերու թողութիւն ձեռք ձգեց, եւ ո´́́́չ միայն մեղքերու չ միայն մեղքերու չ միայն մեղքերու չ միայն մեղքերու 
թողութիւն ձեռք ձգեց, այլեւ` դարձաւ առաջին անձը մարդկային թողութիւն ձեռք ձգեց, այլեւ` դարձաւ առաջին անձը մարդկային թողութիւն ձեռք ձգեց, այլեւ` դարձաւ առաջին անձը մարդկային թողութիւն ձեռք ձգեց, այլեւ` դարձաւ առաջին անձը մարդկային 
սերունդին մէջ, որ Տէր Յիսուսի արիւնով մաքրուեցաւ ու սերունդին մէջ, որ Տէր Յիսուսի արիւնով մաքրուեցաւ ու սերունդին մէջ, որ Տէր Յիսուսի արիւնով մաքրուեցաւ ու սերունդին մէջ, որ Տէր Յիսուսի արիւնով մաքրուեցաւ ու 
դրախտ մտդրախտ մտդրախտ մտդրախտ մտաւ:աւ:աւ:աւ:    
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Վերեւ հաստատեցինք թէ Վերեւ հաստատեցինք թէ Վերեւ հաստատեցինք թէ Վերեւ հաստատեցինք թէ իրենց քրիստոնէական հաւատիրենց քրիստոնէական հաւատիրենց քրիստոնէական հաւատիրենց քրիստոնէական հաւատ----
քին համար նահատակուած հաւատացեալները՝ իրեքին համար նահատակուած հաւատացեալները՝ իրեքին համար նահատակուած հաւատացեալները՝ իրեքին համար նահատակուած հաւատացեալները՝ իրե´́́́նց իսկ նց իսկ նց իսկ նց իսկ 
արիւնով մկրտուած կը սեպուին:արիւնով մկրտուած կը սեպուին:արիւնով մկրտուած կը սեպուին:արիւնով մկրտուած կը սեպուին:    Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ 
Քրիստոս ինք եւս տառապելով մեռնիլը կը նմանցնէ մկրտուՔրիստոս ինք եւս տառապելով մեռնիլը կը նմանցնէ մկրտուՔրիստոս ինք եւս տառապելով մեռնիլը կը նմանցնէ մկրտուՔրիստոս ինք եւս տառապելով մեռնիլը կը նմանցնէ մկրտու----
թեան: Ան կթեան: Ան կթեան: Ան կթեան: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կրնա՞ք խմել տառապանքի այն բաժակէնԿրնա՞ք խմել տառապանքի այն բաժակէնԿրնա՞ք խմել տառապանքի այն բաժակէնԿրնա՞ք խմել տառապանքի այն բաժակէն, , , , 
որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտուորմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտուորմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտուորմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտու----
թիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմթիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմթիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմթիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 20.22): Այստեղ Մատթէոս 20.22): Այստեղ Մատթէոս 20.22): Այստեղ Մատթէոս 20.22): Այստեղ 
Քրիստոս իր խաչելութիւնը Քրիստոս իր խաչելութիւնը Քրիստոս իր խաչելութիւնը Քրիստոս իր խաչելութիւնը ««««մկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւն» » » » կը նկատէ: Համար մը կը նկատէ: Համար մը կը նկատէ: Համար մը կը նկատէ: Համար մը 
անդին, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն կանդին, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն կանդին, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն կանդին, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուք Դուք Դուք Դուք 
պիտի մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով պիտի մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով պիտի մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով պիտի մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմես պիտի մկրտուիմես պիտի մկրտուիմես պիտի մկրտուիմ»»»»    
((((Մատթէոս 20.23): Ի՞նչ մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին Մատթէոս 20.23): Ի՞նչ մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին Մատթէոս 20.23): Ի՞նչ մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին Մատթէոս 20.23): Ի՞նչ մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին 
Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները: Ջուրի՞ մկրտութեամբ: Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները: Ջուրի՞ մկրտութեամբ: Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները: Ջուրի՞ մկրտութեամբ: Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները: Ջուրի՞ մկրտութեամբ: 
ՈՈՈՈ´́́́չ: Մենք գիտենք որ անոնք ջուրով չմկրտուեցան: Ակնարկուչ: Մենք գիտենք որ անոնք ջուրով չմկրտուեցան: Ակնարկուչ: Մենք գիտենք որ անոնք ջուրով չմկրտուեցան: Ակնարկուչ: Մենք գիտենք որ անոնք ջուրով չմկրտուեցան: Ակնարկու----
թիւնը հետեւաբար անոնց քաշելիք մահաբեր տառապանքին էր: թիւնը հետեւաբար անոնց քաշելիք մահաբեր տառապանքին էր: թիւնը հետեւաբար անոնց քաշելիք մահաբեր տառապանքին էր: թիւնը հետեւաբար անոնց քաշելիք մահաբեր տառապանքին էր: 
Եւ արդէն իսկ Գործք առաքելոցԵւ արդէն իսկ Գործք առաքելոցԵւ արդէն իսկ Գործք առաքելոցԵւ արդէն իսկ Գործք առաքելոց    գիրքը կը յիշէ Յակոբոս գիրքը կը յիշէ Յակոբոս գիրքը կը յիշէ Յակոբոս գիրքը կը յիշէ Յակոբոս 
առաքեալին նառաքեալին նառաքեալին նառաքեալին նահատակութիւնը Հերովդէս Ագրիպպասահատակութիւնը Հերովդէս Ագրիպպասահատակութիւնը Հերովդէս Ագրիպպասահատակութիւնը Հերովդէս Ագրիպպաս    Ա.ի Ա.ի Ա.ի Ա.ի 
ձեռքով (Գործք 12.2): Նաեւ մեզի ծանօթ է Յովհաննէս ձեռքով (Գործք 12.2): Նաեւ մեզի ծանօթ է Յովհաննէս ձեռքով (Գործք 12.2): Նաեւ մեզի ծանօթ է Յովհաննէս ձեռքով (Գործք 12.2): Նաեւ մեզի ծանօթ է Յովհաննէս 
առաքեալին կրած մեծ նեղութիւնները աքսորէն առաջ ու առաքեալին կրած մեծ նեղութիւնները աքսորէն առաջ ու առաքեալին կրած մեծ նեղութիւնները աքսորէն առաջ ու առաքեալին կրած մեծ նեղութիւնները աքսորէն առաջ ու 
Պատմոս կղզիին վրայ աքսորի ժամանակ: Որոշապէս կը Պատմոս կղզիին վրայ աքսորի ժամանակ: Որոշապէս կը Պատմոս կղզիին վրայ աքսորի ժամանակ: Որոշապէս կը Պատմոս կղզիին վրայ աքսորի ժամանակ: Որոշապէս կը 
տեսնուի թէ ինչպէս Քրիստոսի անունին համար տեսնուի թէ ինչպէս Քրիստոսի անունին համար տեսնուի թէ ինչպէս Քրիստոսի անունին համար տեսնուի թէ ինչպէս Քրիստոսի անունին համար տառապիլն ու տառապիլն ու տառապիլն ու տառապիլն ու 
նահատակուիլը նահատակուիլը նահատակուիլը նահատակուիլը ««««մկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւն» » » » կը նկատուի:կը նկատուի:կը նկատուի:կը նկատուի:    

Այլուր մեր Տէրը կԱյլուր մեր Տէրը կԱյլուր մեր Տէրը կԱյլուր մեր Տէրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մկրտութիւն մը ինծի կը սպասէ, եւ Մկրտութիւն մը ինծի կը սպասէ, եւ Մկրտութիւն մը ինծի կը սպասէ, եւ Մկրտութիւն մը ինծի կը սպասէ, եւ 
որքա՜ն կը տագնապիմ՝ մինչեւ որ անիկա կատարուիորքա՜ն կը տագնապիմ՝ մինչեւ որ անիկա կատարուիորքա՜ն կը տագնապիմ՝ մինչեւ որ անիկա կատարուիորքա՜ն կը տագնապիմ՝ մինչեւ որ անիկա կատարուի»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
12.50): 12.50): 12.50): 12.50): Դարձեալ, խաչի տառապանքն ու մահն է որ Քրիստոս Դարձեալ, խաչի տառապանքն ու մահն է որ Քրիստոս Դարձեալ, խաչի տառապանքն ու մահն է որ Քրիստոս Դարձեալ, խաչի տառապանքն ու մահն է որ Քրիստոս 
««««մկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւն» » » » կը կոչէ: Եթէ խաչի տառապանքը կը կոչէ: Եթէ խաչի տառապանքը կը կոչէ: Եթէ խաչի տառապանքը կը կոչէ: Եթէ խաչի տառապանքը ««««մմմմկրտութիւնկրտութիւնկրտութիւնկրտութիւն» » » » 
է, ուրեմն, Քրիստոսի խաչակից է, ուրեմն, Քրիստոսի խաչակից է, ուրեմն, Քրիստոսի խաչակից է, ուրեմն, Քրիստոսի խաչակից ««««աւազակըաւազակըաւազակըաւազակը» » » » մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:    

    
8) 8) 8) 8) ՈՈՈՈմանքմանքմանքմանք    կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Մատթէոս 28.19Մատթէոս 28.19Մատթէոս 28.19Մատթէոս 28.19----ին մէջ Յիսուս մկրտելու ին մէջ Յիսուս մկրտելու ին մէջ Յիսուս մկրտելու ին մէջ Յիսուս մկրտելու 

պատուէր պատուէր պատուէր պատուէր տուաւ տուաւ տուաւ տուաւ իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտիր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտիր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտիր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտնենենենե----
րը չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի պատուէրըրը չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի պատուէրըրը չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի պատուէրըրը չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի պատուէրը»:»:»:»:    

    
Հարցումը ինքնին իր մէջ ունի պՀարցումը ինքնին իր մէջ ունի պՀարցումը ինքնին իր մէջ ունի պՀարցումը ինքնին իր մէջ ունի պատասխանը: Քրիստոս ատասխանը: Քրիստոս ատասխանը: Քրիստոս ատասխանը: Քրիստոս 

առաքեալներուն մկրտելու պատուէր տուաւ եւ ոառաքեալներուն մկրտելու պատուէր տուաւ եւ ոառաքեալներուն մկրտելու պատուէր տուաւ եւ ոառաքեալներուն մկրտելու պատուէր տուաւ եւ ո´́́́չ թէ մկրտուեչ թէ մկրտուեչ թէ մկրտուեչ թէ մկրտուե----
լու պատուէր: Ան ըսաւ` լու պատուէր: Ան ըսաւ` լու պատուէր: Ան ըսաւ` լու պատուէր: Ան ըսաւ` ««««մկրտեցէքմկրտեցէքմկրտեցէքմկրտեցէք», », », », եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` ««««մկրտուեցէքմկրտուեցէքմկրտուեցէքմկրտուեցէք»:»:»:»:    
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Մեր Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն երկուքը՝ Սուրբ Մեր Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն երկուքը՝ Սուրբ Մեր Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն երկուքը՝ Սուրբ Մեր Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն երկուքը՝ Սուրբ 
Հաղորդութեան խորհուրդը (Ղուկաս 22.17Հաղորդութեան խորհուրդը (Ղուկաս 22.17Հաղորդութեան խորհուրդը (Ղուկաս 22.17Հաղորդութեան խորհուրդը (Ղուկաս 22.17----20: 20: 20: 20: Մարկոս 14.22Մարկոս 14.22Մարկոս 14.22Մարկոս 14.22----24: 24: 24: 24: 
Մատթէոս 26.26Մատթէոս 26.26Մատթէոս 26.26Մատթէոս 26.26----28),28),28),28),    եւ մկրտութեան խորհուրդը (Մատթէոս եւ մկրտութեան խորհուրդը (Մատթէոս եւ մկրտութեան խորհուրդը (Մատթէոս եւ մկրտութեան խորհուրդը (Մատթէոս 
28.19) 28.19) 28.19) 28.19) ուղղակիօրէն Քրիստոսի կողմէ հաստատուած են: ուղղակիօրէն Քրիստոսի կողմէ հաստատուած են: ուղղակիօրէն Քրիստոսի կողմէ հաստատուած են: ուղղակիօրէն Քրիստոսի կողմէ հաստատուած են: 
Ուշադրութեան արժանի է որ Քրիստոս Սուրբ Հաղորդութեան Ուշադրութեան արժանի է որ Քրիստոս Սուրբ Հաղորդութեան Ուշադրութեան արժանի է որ Քրիստոս Սուրբ Հաղորդութեան Ուշադրութեան արժանի է որ Քրիստոս Սուրբ Հաղորդութեան 
խորհուրդը հաստատած ատեն, կը պատուիրէ իր աշակերտնեխորհուրդը հաստատած ատեն, կը պատուիրէ իր աշակերտնեխորհուրդը հաստատած ատեն, կը պատուիրէ իր աշակերտնեխորհուրդը հաստատած ատեն, կը պատուիրէ իր աշակերտնե----
րուն ուտել հացէն եւ խմել գինիէն, բայց մկրտութեան խորհուրրուն ուտել հացէն եւ խմել գինիէն, բայց մկրտութեան խորհուրրուն ուտել հացէն եւ խմել գինիէն, բայց մկրտութեան խորհուրրուն ուտել հացէն եւ խմել գինիէն, բայց մկրտութեան խորհուր----
դը հաստատած ատդը հաստատած ատդը հաստատած ատդը հաստատած ատեն չի պատուիրեր անոնց մկրտուիլ:են չի պատուիրեր անոնց մկրտուիլ:են չի պատուիրեր անոնց մկրտուիլ:են չի պատուիրեր անոնց մկրտուիլ:    

Ասիկա միակ պատճառը չէ թէ ինչոԱսիկա միակ պատճառը չէ թէ ինչոԱսիկա միակ պատճառը չէ թէ ինչոԱսիկա միակ պատճառը չէ թէ ինչո´́́́ւ աշակերտները ւ աշակերտները ւ աշակերտները ւ աշակերտները 
չմկրտուեցան: Կայ ուրիշ պատճառ մը նաեւ: Ջուրէն աւելի լաւ չմկրտուեցան: Կայ ուրիշ պատճառ մը նաեւ: Ջուրէն աւելի լաւ չմկրտուեցան: Կայ ուրիշ պատճառ մը նաեւ: Ջուրէն աւելի լաւ չմկրտուեցան: Կայ ուրիշ պատճառ մը նաեւ: Ջուրէն աւելի լաւ 
մկրտութիւն մը կը սպասէր աշակերտներուն: Նախքան իր մկրտութիւն մը կը սպասէր աշակերտներուն: Նախքան իր մկրտութիւն մը կը սպասէր աշակերտներուն: Նախքան իր մկրտութիւն մը կը սպասէր աշակերտներուն: Նախքան իր 
համբարձումը, Յիսուս աշակերտներուն ըսաւ. համբարձումը, Յիսուս աշակերտներուն ըսաւ. համբարձումը, Յիսուս աշակերտներուն ըսաւ. համբարձումը, Յիսուս աշակերտներուն ըսաւ. ««««Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
ջուրով մկրտեց, բայց դուքջուրով մկրտեց, բայց դուքջուրով մկրտեց, բայց դուքջուրով մկրտեց, բայց դուք    Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտուիքՍուրբ Հոգիով պիտի մկրտուիքՍուրբ Հոգիով պիտի մկրտուիքՍուրբ Հոգիով պիտի մկրտուիք»»»»    
((((Գործք 1.5): Եւ գիտենք որ Պենտէկոստէի օրը աշակերտները Գործք 1.5): Եւ գիտենք որ Պենտէկոստէի օրը աշակերտները Գործք 1.5): Եւ գիտենք որ Պենտէկոստէի օրը աշակերտները Գործք 1.5): Եւ գիտենք որ Պենտէկոստէի օրը աշակերտները 
մկրտուեցան Սուրբ Հոգիով (Գործք 2.1մկրտուեցան Սուրբ Հոգիով (Գործք 2.1մկրտուեցան Սուրբ Հոգիով (Գործք 2.1մկրտուեցան Սուրբ Հոգիով (Գործք 2.1----4), 4), 4), 4), եւ անմիջապէս եւ անմիջապէս եւ անմիջապէս եւ անմիջապէս 
քարոզութեան սկսան (Գործք 2.14) եւ մեծ թիւով մարդիկ դարձի քարոզութեան սկսան (Գործք 2.14) եւ մեծ թիւով մարդիկ դարձի քարոզութեան սկսան (Գործք 2.14) եւ մեծ թիւով մարդիկ դարձի քարոզութեան սկսան (Գործք 2.14) եւ մեծ թիւով մարդիկ դարձի 
եկան (Գործք 2.41):եկան (Գործք 2.41):եկան (Գործք 2.41):եկան (Գործք 2.41):    

Ասկէ առաջ տեսանք որ Քրիստոսի համար նահատակուիԱսկէ առաջ տեսանք որ Քրիստոսի համար նահատակուիԱսկէ առաջ տեսանք որ Քրիստոսի համար նահատակուիԱսկէ առաջ տեսանք որ Քրիստոսի համար նահատակուիլը լը լը լը 
««««արեան մկրտութիւնարեան մկրտութիւնարեան մկրտութիւնարեան մկրտութիւն» » » » կը նկատուի: Չմոռնանք նաեւ որ առաքկը նկատուի: Չմոռնանք նաեւ որ առաքկը նկատուի: Չմոռնանք նաեւ որ առաքկը նկատուի: Չմոռնանք նաեւ որ առաք----
եալները այս մկրտութեամբ եւս մկրտուեցան: Այս իմաստով, եալները այս մկրտութեամբ եւս մկրտուեցան: Այս իմաստով, եալները այս մկրտութեամբ եւս մկրտուեցան: Այս իմաստով, եալները այս մկրտութեամբ եւս մկրտուեցան: Այս իմաստով, 
առաքեալները երկու մկրտութիւններ ընդունեցին՝ Սուրբ առաքեալները երկու մկրտութիւններ ընդունեցին՝ Սուրբ առաքեալները երկու մկրտութիւններ ընդունեցին՝ Սուրբ առաքեալները երկու մկրտութիւններ ընդունեցին՝ Սուրբ 
Հոգիին մկրտութիւնը եւ արեան մկրտութիւնը: Հետեւաբար, Հոգիին մկրտութիւնը եւ արեան մկրտութիւնը: Հետեւաբար, Հոգիին մկրտութիւնը եւ արեան մկրտութիւնը: Հետեւաբար, Հոգիին մկրտութիւնը եւ արեան մկրտութիւնը: Հետեւաբար, 
երբեք ճիշդ չէ անոնցմէ ակնկալել ջուրի մկրտութիերբեք ճիշդ չէ անոնցմէ ակնկալել ջուրի մկրտութիերբեք ճիշդ չէ անոնցմէ ակնկալել ջուրի մկրտութիերբեք ճիշդ չէ անոնցմէ ակնկալել ջուրի մկրտութիւնը նաեւ:ւնը նաեւ:ւնը նաեւ:ւնը նաեւ: 

Չմոռնանք որ ջուրի մկրտութիւնը նորահաւատներուն Չմոռնանք որ ջուրի մկրտութիւնը նորահաւատներուն Չմոռնանք որ ջուրի մկրտութիւնը նորահաւատներուն Չմոռնանք որ ջուրի մկրտութիւնը նորահաւատներուն 
համար էր, ուստի առաքեալները պէտք չունէին մկրտուելու, համար էր, ուստի առաքեալները պէտք չունէին մկրտուելու, համար էր, ուստի առաքեալները պէտք չունէին մկրտուելու, համար էր, ուստի առաքեալները պէտք չունէին մկրտուելու, 
որովհետեւ անոնք նորահաւատ մարդիկ չէին:որովհետեւ անոնք նորահաւատ մարդիկ չէին:որովհետեւ անոնք նորահաւատ մարդիկ չէին:որովհետեւ անոնք նորահաւատ մարդիկ չէին:    

Յիշենք նաեւ որ Սուրբ Երրորդութեան անունով կամ լոկ Յիշենք նաեւ որ Սուրբ Երրորդութեան անունով կամ լոկ Յիշենք նաեւ որ Սուրբ Երրորդութեան անունով կամ լոկ Յիշենք նաեւ որ Սուրբ Երրորդութեան անունով կամ լոկ 
Քրիստոսի անունով մկրտուիլը՝ փաստ մը պիտի ըլլար որ Քրիստոսի անունով մկրտուիլը՝ փաստ մը պիտի ըլլար որ Քրիստոսի անունով մկրտուիլը՝ փաստ մը պիտի ըլլար որ Քրիստոսի անունով մկրտուիլը՝ փաստ մը պիտի ըլլար որ 
մկրտուողմկրտուողմկրտուողմկրտուող    անձը Քրիստոսի հետեւորդ մըն էր. առաքեալները անձը Քրիստոսի հետեւորդ մըն էր. առաքեալները անձը Քրիստոսի հետեւորդ մըն էր. առաքեալները անձը Քրիստոսի հետեւորդ մըն էր. առաքեալները 
պէտք չունէին մկրտուելու, որովհետեւ ոպէտք չունէին մկրտուելու, որովհետեւ ոպէտք չունէին մկրտուելու, որովհետեւ ոպէտք չունէին մկրտուելու, որովհետեւ ո´́́́չ միայն Քրիստոսի չ միայն Քրիստոսի չ միայն Քրիստոսի չ միայն Քրիստոսի 
հետեւորդ էին, այլեւ սիւներն ու տարածիչները պիտի ըլլային հետեւորդ էին, այլեւ սիւներն ու տարածիչները պիտի ըլլային հետեւորդ էին, այլեւ սիւներն ու տարածիչները պիտի ըլլային հետեւորդ էին, այլեւ սիւներն ու տարածիչները պիտի ըլլային 
քրիստոնէութեան:քրիստոնէութեան:քրիստոնէութեան:քրիստոնէութեան:    

Պէտք չէ Քրիստոսի առաքեալներուն չմկրտուիլը նկատի Պէտք չէ Քրիստոսի առաքեալներուն չմկրտուիլը նկատի Պէտք չէ Քրիստոսի առաքեալներուն չմկրտուիլը նկատի Պէտք չէ Քրիստոսի առաքեալներուն չմկրտուիլը նկատի 
առնելով՝ անկարեւոր նկատել մկրտութիւնը:առնելով՝ անկարեւոր նկատել մկրտութիւնը:առնելով՝ անկարեւոր նկատել մկրտութիւնը:առնելով՝ անկարեւոր նկատել մկրտութիւնը:    Պէտք է գիտնալ որ Պէտք է գիտնալ որ Պէտք է գիտնալ որ Պէտք է գիտնալ որ 
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12121212----րդ առաքեալը նաեւ որ Մատաթիան էր՝ չմկրտուեցաւ, որովրդ առաքեալը նաեւ որ Մատաթիան էր՝ չմկրտուեցաւ, որովրդ առաքեալը նաեւ որ Մատաթիան էր՝ չմկրտուեցաւ, որովրդ առաքեալը նաեւ որ Մատաթիան էր՝ չմկրտուեցաւ, որով----
հետեւ ընտրուած էր նախքան Հոգեգալուստը եւ արժանացած հետեւ ընտրուած էր նախքան Հոգեգալուստը եւ արժանացած հետեւ ընտրուած էր նախքան Հոգեգալուստը եւ արժանացած հետեւ ընտրուած էր նախքան Հոգեգալուստը եւ արժանացած 
Սուրբ Հոգիի մկրտութեան, բայց անկէ ետք եկողները բոլորը Սուրբ Հոգիի մկրտութեան, բայց անկէ ետք եկողները բոլորը Սուրբ Հոգիի մկրտութեան, բայց անկէ ետք եկողները բոլորը Սուրբ Հոգիի մկրտութեան, բայց անկէ ետք եկողները բոլորը 
մկրտուեցան, նոյնիսկ անոնք՝ որոնք Պենտէկոստէի օրը դարձի մկրտուեցան, նոյնիսկ անոնք՝ որոնք Պենտէկոստէի օրը դարձի մկրտուեցան, նոյնիսկ անոնք՝ որոնք Պենտէկոստէի օրը դարձի մկրտուեցան, նոյնիսկ անոնք՝ որոնք Պենտէկոստէի օրը դարձի 
եկան (Գործք 2.38): Պօղոսեկան (Գործք 2.38): Պօղոսեկան (Գործք 2.38): Պօղոսեկան (Գործք 2.38): Պօղոս    առաքեալ ինք եւս մկրտուեցաւ առաքեալ ինք եւս մկրտուեցաւ առաքեալ ինք եւս մկրտուեցաւ առաքեալ ինք եւս մկրտուեցաւ 
((((Գործք 9.18):Գործք 9.18):Գործք 9.18):Գործք 9.18):    

    
9) 9) 9) 9) Որոշ հոսանքներ կՈրոշ հոսանքներ կՈրոշ հոսանքներ կՈրոշ հոսանքներ կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան 

համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի հաւահամար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի հաւահամար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի հաւահամար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի հաւա----
տացեալ մարդիկը չմկրտուեցանտացեալ մարդիկը չմկրտուեցանտացեալ մարդիկը չմկրտուեցանտացեալ մարդիկը չմկրտուեցան»:»:»:»:    

    
Կարելի չէ Հին Կտակարանի ժամանակ ապրած մարդոցմէ Կարելի չէ Հին Կտակարանի ժամանակ ապրած մարդոցմէ Կարելի չէ Հին Կտակարանի ժամանակ ապրած մարդոցմէ Կարելի չէ Հին Կտակարանի ժամանակ ապրած մարդոցմէ 

պահանջել մկրտութիւն, որովհետեւ մպահանջել մկրտութիւն, որովհետեւ մպահանջել մկրտութիւն, որովհետեւ մպահանջել մկրտութիւն, որովհետեւ մկրտութեան խորհուրդը կրտութեան խորհուրդը կրտութեան խորհուրդը կրտութեան խորհուրդը 
այն ատեն տակաւին չէր հաստատուած:այն ատեն տակաւին չէր հաստատուած:այն ատեն տակաւին չէր հաստատուած:այն ատեն տակաւին չէր հաստատուած:    

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մկրտութիւնը Քրիստոսի Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մկրտութիւնը Քրիստոսի Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մկրտութիւնը Քրիստոսի Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մկրտութիւնը Քրիստոսի 
մահուան հաղորդակից դառնալ է (Հռոմայեցիս 6.3): Ի՞նչպէս Հին մահուան հաղորդակից դառնալ է (Հռոմայեցիս 6.3): Ի՞նչպէս Հին մահուան հաղորդակից դառնալ է (Հռոմայեցիս 6.3): Ի՞նչպէս Հին մահուան հաղորդակից դառնալ է (Հռոմայեցիս 6.3): Ի՞նչպէս Հին 
Կտակարանի մարդոցմէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ եւ Կտակարանի մարդոցմէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ եւ Կտակարանի մարդոցմէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ եւ Կտակարանի մարդոցմէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ եւ 
Քրիստոսի մահուան հաղորդակից դառնալ, երբ Քրիստոս ՀՔրիստոսի մահուան հաղորդակից դառնալ, երբ Քրիստոս ՀՔրիստոսի մահուան հաղորդակից դառնալ, երբ Քրիստոս ՀՔրիստոսի մահուան հաղորդակից դառնալ, երբ Քրիստոս Հին ին ին ին 
Կտակարանի մէջ չէր մեռած:Կտակարանի մէջ չէր մեռած:Կտակարանի մէջ չէր մեռած:Կտակարանի մէջ չէր մեռած:    

Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել 
Նոր Կտակարանեան բաներ: Օրինակ, կարելի՞ բան է Հին Նոր Կտակարանեան բաներ: Օրինակ, կարելի՞ բան է Հին Նոր Կտակարանեան բաներ: Օրինակ, կարելի՞ բան է Հին Նոր Կտակարանեան բաներ: Օրինակ, կարելի՞ բան է Հին 
Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել ուտել Տիրոջ մարմինէն Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել ուտել Տիրոջ մարմինէն Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել ուտել Տիրոջ մարմինէն Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել ուտել Տիրոջ մարմինէն 
եւ խմել անոր արիւնէն, երբ գիտենք որ Սուրբ Հաղորդութեան եւ խմել անոր արիւնէն, երբ գիտենք որ Սուրբ Հաղորդութեան եւ խմել անոր արիւնէն, երբ գիտենք որ Սուրբ Հաղորդութեան եւ խմել անոր արիւնէն, երբ գիտենք որ Սուրբ Հաղորդութեան 
խորհուրդը Նոր Կտակարանիխորհուրդը Նոր Կտակարանիխորհուրդը Նոր Կտակարանիխորհուրդը Նոր Կտակարանի    մէջ էր որ հաստատուեցաւ: մէջ էր որ հաստատուեցաւ: մէջ էր որ հաստատուեցաւ: մէջ էր որ հաստատուեցաւ: 
Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել 
Յիսուսի խաչը շալկել եւ Յիսուսի հետեւիլ երբ գիտենք որ խաչը Յիսուսի խաչը շալկել եւ Յիսուսի հետեւիլ երբ գիտենք որ խաչը Յիսուսի խաչը շալկել եւ Յիսուսի հետեւիլ երբ գիտենք որ խաչը Յիսուսի խաչը շալկել եւ Յիսուսի հետեւիլ երբ գիտենք որ խաչը 
շալկելու պատուէրը Նոր Կտակարանն է որ կու տայ:շալկելու պատուէրը Նոր Կտակարանն է որ կու տայ:շալկելու պատուէրը Նոր Կտակարանն է որ կու տայ:շալկելու պատուէրը Նոր Կտակարանն է որ կու տայ:    

Հին Իսրայէլէն՝ Եբրայեցիներէն, թլփատութիւն կը պահանՀին Իսրայէլէն՝ Եբրայեցիներէն, թլփատութիւն կը պահանՀին Իսրայէլէն՝ Եբրայեցիներէն, թլփատութիւն կը պահանՀին Իսրայէլէն՝ Եբրայեցիներէն, թլփատութիւն կը պահան----
ջջջջըըըըւէր (Ծննդոց 17.8ւէր (Ծննդոց 17.8ւէր (Ծննդոց 17.8ւէր (Ծննդոց 17.8----12), 12), 12), 12), իսկիսկիսկիսկ    նոր Իսրայէլէն՝ քրիստոնեաներէն՝ նոր Իսրայէլէն՝ քրիստոնեաներէն՝ նոր Իսրայէլէն՝ քրիստոնեաներէն՝ նոր Իսրայէլէն՝ քրիստոնեաներէն՝ 
մկրտութիւն (Մատթէոս 28.19): Ինչպէս կարելի չէ Նոր Կտամկրտութիւն (Մատթէոս 28.19): Ինչպէս կարելի չէ Նոր Կտամկրտութիւն (Մատթէոս 28.19): Ինչպէս կարելի չէ Նոր Կտամկրտութիւն (Մատթէոս 28.19): Ինչպէս կարելի չէ Նոր Կտա----
կարանի ժողովուրդէն թլփատութիւն պահանջել, այնպէս ալ, կարանի ժողովուրդէն թլփատութիւն պահանջել, այնպէս ալ, կարանի ժողովուրդէն թլփատութիւն պահանջել, այնպէս ալ, կարանի ժողովուրդէն թլփատութիւն պահանջել, այնպէս ալ, 
կարելի չէ Հին Կտակարանի ժողովուրդէն մկրտութիւն պահանկարելի չէ Հին Կտակարանի ժողովուրդէն մկրտութիւն պահանկարելի չէ Հին Կտակարանի ժողովուրդէն մկրտութիւն պահանկարելի չէ Հին Կտակարանի ժողովուրդէն մկրտութիւն պահան----
ջել: ջել: ջել: ջել: Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ Նոր Կտակարանի մէջ հասԲայց կարեւոր է գիտնալ, որ Նոր Կտակարանի մէջ հասԲայց կարեւոր է գիտնալ, որ Նոր Կտակարանի մէջ հասԲայց կարեւոր է գիտնալ, որ Նոր Կտակարանի մէջ հաս----
տատուած գրեթէտատուած գրեթէտատուած գրեթէտատուած գրեթէ    ամէն բան նախապատկերացուած է Հին ամէն բան նախապատկերացուած է Հին ամէն բան նախապատկերացուած է Հին ամէն բան նախապատկերացուած է Հին 
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Կտակարանի մէջ, եւ անոնցմէ մին է մկրտութիւնը, որուն Կտակարանի մէջ, եւ անոնցմէ մին է մկրտութիւնը, որուն Կտակարանի մէջ, եւ անոնցմէ մին է մկրտութիւնը, որուն Կտակարանի մէջ, եւ անոնցմէ մին է մկրտութիւնը, որուն 
նախապատկերացումը ունինք Հին Կտակարանի մէջ երեք նախապատկերացումը ունինք Հին Կտակարանի մէջ երեք նախապատկերացումը ունինք Հին Կտակարանի մէջ երեք նախապատկերացումը ունինք Հին Կտակարանի մէջ երեք 
տարբեր դրուագներով.տարբեր դրուագներով.տարբեր դրուագներով.տարբեր դրուագներով.    

1) 1) 1) 1) ՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՏՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՏՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՏՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱԿԵՐԱԿԵՐԱԿԵՐԱ----
ՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պետրոս առաքեալ կՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պետրոս առաքեալ կՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պետրոս առաքեալ կՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԿԿԿԿ’’’’ակնարակնարակնարակնար----
կեմ Նոյի օրեկեմ Նոյի օրեկեմ Նոյի օրեկեմ Նոյի օրերուն, երբ անիկա տապանը կը շինէր, որով շատ րուն, երբ անիկա տապանը կը շինէր, որով շատ րուն, երբ անիկա տապանը կը շինէր, որով շատ րուն, երբ անիկա տապանը կը շինէր, որով շատ 
քիչեր, միայն ութը հոգի ազատեցան ջուրէն: Ատոր ճշմարիտ քիչեր, միայն ութը հոգի ազատեցան ջուրէն: Ատոր ճշմարիտ քիչեր, միայն ութը հոգի ազատեցան ջուրէն: Ատոր ճշմարիտ քիչեր, միայն ութը հոգի ազատեցան ջուրէն: Ատոր ճշմարիտ 
պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոպատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոպատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոպատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով 
Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբԱստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբԱստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբԱստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբ»»»» ( ( ( (Ա.ՊետԱ.ՊետԱ.ՊետԱ.Պետ----
րորորորոս 3.20ս 3.20ս 3.20ս 3.20----21): 21): 21): 21): Բացայայտ է թէ ինչպէս առաքեալը տապաԲացայայտ է թէ ինչպէս առաքեալը տապաԲացայայտ է թէ ինչպէս առաքեալը տապաԲացայայտ է թէ ինչպէս առաքեալը տապանով նով նով նով 
իրականացած ազատագրութիւնը կը նկատէ նախապատիրականացած ազատագրութիւնը կը նկատէ նախապատիրականացած ազատագրութիւնը կը նկատէ նախապատիրականացած ազատագրութիւնը կը նկատէ նախապատ----
կերացումը մկրտութեամբ իրականացած ազատագրութեան:կերացումը մկրտութեամբ իրականացած ազատագրութեան:կերացումը մկրտութեամբ իրականացած ազատագրութեան:կերացումը մկրտութեամբ իրականացած ազատագրութեան:    

2) 2) 2) 2) ԹԼՓԱՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՆՇԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ԹԼՓԱՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՆՇԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ԹԼՓԱՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՆՇԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ԹԼՓԱՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՆՇԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ 
ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պօղոս առաքեալ ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պօղոս առաքեալ ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պօղոս առաքեալ ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հաւատքի ճամբով երբ ՔՀաւատքի ճամբով երբ ՔՀաւատքի ճամբով երբ ՔՀաւատքի ճամբով երբ Քրիստոսի միացաք, դուք ձեր րիստոսի միացաք, դուք ձեր րիստոսի միացաք, դուք ձեր րիստոսի միացաք, դուք ձեր 
մեղքերը թօթափեցիք եւ Քրիստոսի թլփատութեամբ ստացած մեղքերը թօթափեցիք եւ Քրիստոսի թլփատութեամբ ստացած մեղքերը թօթափեցիք եւ Քրիստոսի թլփատութեամբ ստացած մեղքերը թօթափեցիք եւ Քրիստոսի թլփատութեամբ ստացած 
եղաք սրտի թլփատութիւնը: Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին եղաք սրտի թլփատութիւնը: Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին եղաք սրտի թլփատութիւնը: Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին եղաք սրտի թլփատութիւնը: Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին 
թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւաթաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւաթաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւաթաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւա----
տացիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեցտացիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեցտացիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեցտացիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեց»»»»    
((((Կողոսացիս 2.11Կողոսացիս 2.11Կողոսացիս 2.11Կողոսացիս 2.11----12):12):12):12):    Առաքեալին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց Առաքեալին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց Առաքեալին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց Առաքեալին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց 
կու տայ, թէ ինչպէս մկրտութիւնը փոխանակեց թլփատութիւնը:կու տայ, թէ ինչպէս մկրտութիւնը փոխանակեց թլփատութիւնը:կու տայ, թէ ինչպէս մկրտութիւնը փոխանակեց թլփատութիւնը:կու տայ, թէ ինչպէս մկրտութիւնը փոխանակեց թլփատութիւնը:    

3) 3) 3) 3) ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՆԻԼԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՆԻԼԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՆԻԼԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՆԻԼԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱ----
ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Այս ուղղութեամբ Պօղոս ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Այս ուղղութեամբ Պօղոս ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Այս ուղղութեամբ Պօղոս ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Այս ուղղութեամբ Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́ր, միր, միր, միր, մի´ ´ ´ ´ մոռնաք որ Եգիպտոսէն ելլող մոռնաք որ Եգիպտոսէն ելլող մոռնաք որ Եգիպտոսէն ելլող մոռնաք որ Եգիպտոսէն ելլող 
մեր հայրերը բոլմեր հայրերը բոլմեր հայրերը բոլմեր հայրերը բոլորն ալ ամպին առաջնորդութեան եւ որն ալ ամպին առաջնորդութեան եւ որն ալ ամպին առաջնորդութեան եւ որն ալ ամպին առաջնորդութեան եւ 
պահպանութեան տակ էին եւ բոլորն ալ Կարմիր ծովէն անցան, պահպանութեան տակ էին եւ բոլորն ալ Կարմիր ծովէն անցան, պահպանութեան տակ էին եւ բոլորն ալ Կարմիր ծովէն անցան, պահպանութեան տակ էին եւ բոլորն ալ Կարմիր ծովէն անցան, 
եւ Մովսէսի հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ եւ Մովսէսի հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ եւ Մովսէսի հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ եւ Մովսէսի հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ 
ծովուն մէջծովուն մէջծովուն մէջծովուն մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 10.1Ա.Կորնթացիս 10.1Ա.Կորնթացիս 10.1Ա.Կորնթացիս 10.1----2):2):2):2): 

Կարմիր ծովէն անցնիլը նախապատկերացումն էր մկրտուԿարմիր ծովէն անցնիլը նախապատկերացումն էր մկրտուԿարմիր ծովէն անցնիլը նախապատկերացումն էր մկրտուԿարմիր ծովէն անցնիլը նախապատկերացումն էր մկրտու----
թեան աւազանի ջուրէն անցնելուն: Ինչպէսթեան աւազանի ջուրէն անցնելուն: Ինչպէսթեան աւազանի ջուրէն անցնելուն: Ինչպէսթեան աւազանի ջուրէն անցնելուն: Ինչպէս    Կարմիր ծովէն Կարմիր ծովէն Կարմիր ծովէն Կարմիր ծովէն 
անցնիլը Փարաւոնէն եւ Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրուեանցնիլը Փարաւոնէն եւ Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրուեանցնիլը Փարաւոնէն եւ Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրուեանցնիլը Փարաւոնէն եւ Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրուե----
լու խորհրդանիշ մըն էր, այնպէս ալ մկրտութիւնը մեզ կլու խորհրդանիշ մըն էր, այնպէս ալ մկրտութիւնը մեզ կլու խորհրդանիշ մըն էր, այնպէս ալ մկրտութիւնը մեզ կլու խորհրդանիշ մըն էր, այնպէս ալ մկրտութիւնը մեզ կ’’’’ազատէ ազատէ ազատէ ազատէ 
Սատանայէն, մեղքէն ու մահուան գերութենէն: Դարձեալ, Սատանայէն, մեղքէն ու մահուան գերութենէն: Դարձեալ, Սատանայէն, մեղքէն ու մահուան գերութենէն: Դարձեալ, Սատանայէն, մեղքէն ու մահուան գերութենէն: Դարձեալ, 
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ինչպէս Կարմին ծովէն անցնելով խոստացուած Քանաանու ինչպէս Կարմին ծովէն անցնելով խոստացուած Քանաանու ինչպէս Կարմին ծովէն անցնելով խոստացուած Քանաանու ինչպէս Կարմին ծովէն անցնելով խոստացուած Քանաանու 
երկիրը ժառանգելու պիտի երթային, այերկիրը ժառանգելու պիտի երթային, այերկիրը ժառանգելու պիտի երթային, այերկիրը ժառանգելու պիտի երթային, այնպէս ալ մկրտութեամբ նպէս ալ մկրտութեամբ նպէս ալ մկրտութեամբ նպէս ալ մկրտութեամբ 
խոստացուած Աստուծոյ արքայութիւնը կը ժառանգենք, համախոստացուած Աստուծոյ արքայութիւնը կը ժառանգենք, համախոստացուած Աստուծոյ արքայութիւնը կը ժառանգենք, համախոստացուած Աստուծոյ արքայութիւնը կը ժառանգենք, համա----
ձայն մեր Տիրոջ խօսքին. ձայն մեր Տիրոջ խօսքին. ձայն մեր Տիրոջ խօսքին. ձայն մեր Տիրոջ խօսքին. ««««Եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի` չի Եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի` չի Եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի` չի Եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի` չի 
կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելկրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելկրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելկրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել» » » » (Յովհաննէս 3.5):(Յովհաննէս 3.5):(Յովհաննէս 3.5):(Յովհաննէս 3.5):    

Յիշենք նաեւ որ կարգ մը մեկնիչներ, Երուսաղէմի Յիշենք նաեւ որ կարգ մը մեկնիչներ, Երուսաղէմի Յիշենք նաեւ որ կարգ մը մեկնիչներ, Երուսաղէմի Յիշենք նաեւ որ կարգ մը մեկնիչներ, Երուսաղէմի 
ժողովուրդին ուղղուած Աստուծոժողովուրդին ուղղուած Աստուծոժողովուրդին ուղղուած Աստուծոժողովուրդին ուղղուած Աստուծոյ խօսքը՝ յ խօսքը՝ յ խօսքը՝ յ խօսքը՝ ««««քեզի հետ ուխտ ըրի քեզի հետ ուխտ ըրի քեզի հետ ուխտ ըրի քեզի հետ ուխտ ըրի 
եւ դուն իմս եղար: եւ դուն իմս եղար: եւ դուն իմս եղար: եւ դուն իմս եղար: Քեզ ջուրով լուացիՔեզ ջուրով լուացիՔեզ ջուրով լուացիՔեզ ջուրով լուացի, , , , քու վրայէդ քու արիւնդ քու վրայէդ քու արիւնդ քու վրայէդ քու արիւնդ քու վրայէդ քու արիւնդ 
մաքրեցի, քեզ իւղով օծեցիմաքրեցի, քեզ իւղով օծեցիմաքրեցի, քեզ իւղով օծեցիմաքրեցի, քեզ իւղով օծեցի»»»» ( ( ( (Եզեկիէլ 16.8Եզեկիէլ 16.8Եզեկիէլ 16.8Եզեկիէլ 16.8----9) 9) 9) 9) խօսքը, կը նկատեն խօսքը, կը նկատեն խօսքը, կը նկատեն խօսքը, կը նկատեն 
նախապատկերացում մկրտութեան խորհուրդին:նախապատկերացում մկրտութեան խորհուրդին:նախապատկերացում մկրտութեան խորհուրդին:նախապատկերացում մկրտութեան խորհուրդին:    

Ինչպէս Նոր Կտակարանի ժողովուրդը չկրցաւ ունենալ Ինչպէս Նոր Կտակարանի ժողովուրդը չկրցաւ ունենալ Ինչպէս Նոր Կտակարանի ժողովուրդը չկրցաւ ունենալ Ինչպէս Նոր Կտակարանի ժողովուրդը չկրցաւ ունենալ 
վերոյիշեալ երեք մկրտութվերոյիշեալ երեք մկրտութվերոյիշեալ երեք մկրտութվերոյիշեալ երեք մկրտութիւնները, այնպէս ալ կարելի չէ Հին իւնները, այնպէս ալ կարելի չէ Հին իւնները, այնպէս ալ կարելի չէ Հին իւնները, այնպէս ալ կարելի չէ Հին 
Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Նոր Կտակարանի Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Նոր Կտակարանի Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Նոր Կտակարանի Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Նոր Կտակարանի 
մկրտութեամբ մկրտուած ըլլալ:մկրտութեամբ մկրտուած ըլլալ:մկրտութեամբ մկրտուած ըլլալ:մկրտութեամբ մկրտուած ըլլալ:    

    
10) 10) 10) 10) ԵԵԵԵթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը մեծնալէ ետք լքէ ը մեծնալէ ետք լքէ ը մեծնալէ ետք լքէ ը մեծնալէ ետք լքէ 

իր հաւատքը, ծնողները որոնք զինք մկրտեցինիր հաւատքը, ծնողները որոնք զինք մկրտեցինիր հաւատքը, ծնողները որոնք զինք մկրտեցինիր հաւատքը, ծնողները որոնք զինք մկրտեցին` ` ` ` իրե՞նք պաիրե՞նք պաիրե՞նք պաիրե՞նք պա----
տասխանատու կ'ըլլան:տասխանատու կ'ըլլան:տասխանատու կ'ըլլան:տասխանատու կ'ըլլան:    

    
Եթէ փոքր տարիքին մկրտուածԵթէ փոքր տարիքին մկրտուածԵթէ փոքր տարիքին մկրտուածԵթէ փոքր տարիքին մկրտուած    մանուկը մեծնալէ ետք լքէ մանուկը մեծնալէ ետք լքէ մանուկը մեծնալէ ետք լքէ մանուկը մեծնալէ ետք լքէ 

իր հաւատքը, իիր հաւատքը, իիր հաւատքը, իիր հաւատքը, ի´́́́նք կը դառնայ պատասխանատուն իր առած նք կը դառնայ պատասխանատուն իր առած նք կը դառնայ պատասխանատուն իր առած նք կը դառնայ պատասխանատուն իր առած 
քայլին եւ ոքայլին եւ ոքայլին եւ ոքայլին եւ ո´́́́չ թէ իր ծնողները:չ թէ իր ծնողները:չ թէ իր ծնողները:չ թէ իր ծնողները:    

Երբ չափահասութեան տարիքը հասնելով գիտակցօրէն կը Երբ չափահասութեան տարիքը հասնելով գիտակցօրէն կը Երբ չափահասութեան տարիքը հասնելով գիտակցօրէն կը Երբ չափահասութեան տարիքը հասնելով գիտակցօրէն կը 
մերժէ իր հաւատքը` ի՞նչպէս կրնայ ուրիշը յանցաւոր կամ մերժէ իր հաւատքը` ի՞նչպէս կրնայ ուրիշը յանցաւոր կամ մերժէ իր հաւատքը` ի՞նչպէս կրնայ ուրիշը յանցաւոր կամ մերժէ իր հաւատքը` ի՞նչպէս կրնայ ուրիշը յանցաւոր կամ 
պատասխանատու նկատուիլ:պատասխանատու նկատուիլ:պատասխանատու նկատուիլ:պատասխանատու նկատուիլ:    

Ծնողները պատասխանատու կԾնողները պատասխանատու կԾնողները պատասխանատու կԾնողները պատասխանատու կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան    ոոոո´́́́չ թէ երբ մկրտուած չ թէ երբ մկրտուած չ թէ երբ մկրտուած չ թէ երբ մկրտուած 
մանուկը մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը, այլ երբ չմկրտուած մանուկը մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը, այլ երբ չմկրտուած մանուկը մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը, այլ երբ չմկրտուած մանուկը մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը, այլ երբ չմկրտուած 
մանուկը մեծնալէ ետք մերժէ ընդունիլ Քրիստոսի հաւատքը. մանուկը մեծնալէ ետք մերժէ ընդունիլ Քրիստոսի հաւատքը. մանուկը մեծնալէ ետք մերժէ ընդունիլ Քրիստոսի հաւատքը. մանուկը մեծնալէ ետք մերժէ ընդունիլ Քրիստոսի հաւատքը. 
ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եթէ ծնողները զայն մկրտած ըլլային ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եթէ ծնողները զայն մկրտած ըլլային ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եթէ ծնողները զայն մկրտած ըլլային ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եթէ ծնողները զայն մկրտած ըլլային 
իր փոքր տարիքին եւ սնուցած ըլլային Քրիստոսի հաւատքով՝ իր փոքր տարիքին եւ սնուցած ըլլային Քրիստոսի հաւատքով՝ իր փոքր տարիքին եւ սնուցած ըլլային Քրիստոսի հաւատքով՝ իր փոքր տարիքին եւ սնուցած ըլլային Քրիստոսի հաւատքով՝ 
շատ հաւանաբար չլքշատ հաւանաբար չլքշատ հաւանաբար չլքշատ հաւանաբար չլքէր իր հաւատքը:էր իր հաւատքը:էր իր հաւատքը:էր իր հաւատքը:    

Ծնողներ եթէ իրենց պարտականութիւնը ընեն իրենց Ծնողներ եթէ իրենց պարտականութիւնը ընեն իրենց Ծնողներ եթէ իրենց պարտականութիւնը ընեն իրենց Ծնողներ եթէ իրենց պարտականութիւնը ընեն իրենց 
զաւակներուն նկատմամբ, մկրտեն զանոնք անոնց փոքր զաւակներուն նկատմամբ, մկրտեն զանոնք անոնց փոքր զաւակներուն նկատմամբ, մկրտեն զանոնք անոնց փոքր զաւակներուն նկատմամբ, մկրտեն զանոնք անոնց փոքր 
տարիքին եւ հոգ տանին անոնց հոգեւոր աճումին, զերծ կտարիքին եւ հոգ տանին անոնց հոգեւոր աճումին, զերծ կտարիքին եւ հոգ տանին անոնց հոգեւոր աճումին, զերծ կտարիքին եւ հոգ տանին անոնց հոգեւոր աճումին, զերծ կ’’’’ըլլան ըլլան ըլլան ըլլան 
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ամէն տեսակ մեղադրանքէ: Իսկ եթէ ծնողներ սպասեն որ իրենց ամէն տեսակ մեղադրանքէ: Իսկ եթէ ծնողներ սպասեն որ իրենց ամէն տեսակ մեղադրանքէ: Իսկ եթէ ծնողներ սպասեն որ իրենց ամէն տեսակ մեղադրանքէ: Իսկ եթէ ծնողներ սպասեն որ իրենց 
զաւակները մեծնան եւ իրենք որոշեն եթէ զաւակները մեծնան եւ իրենք որոշեն եթէ զաւակները մեծնան եւ իրենք որոշեն եթէ զաւակները մեծնան եւ իրենք որոշեն եթէ երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
մկրտուիլ կամ ոչ, եթէ երբեք Քրիստոսի հետեւիլ կմկրտուիլ կամ ոչ, եթէ երբեք Քրիստոսի հետեւիլ կմկրտուիլ կամ ոչ, եթէ երբեք Քրիստոսի հետեւիլ կմկրտուիլ կամ ոչ, եթէ երբեք Քրիստոսի հետեւիլ կ’’’’ուզեն կամ ոչ, ուզեն կամ ոչ, ուզեն կամ ոչ, ուզեն կամ ոչ, 
նման պարագայի, ծնողներ իրենման պարագայի, ծնողներ իրենման պարագայի, ծնողներ իրենման պարագայի, ծնողներ իրե´́́́նք կը դառնան պատասխանք կը դառնան պատասխանք կը դառնան պատասխանք կը դառնան պատասխանանանանա----
տու Աստուծոյ առջեւտու Աստուծոյ առջեւտու Աստուծոյ առջեւտու Աստուծոյ առջեւ, , , , եթէ իրենց զաւակները չորդեգրեեթէ իրենց զաւակները չորդեգրեեթէ իրենց զաւակները չորդեգրեեթէ իրենց զաւակները չորդեգրեն ն ն ն 
հաւատքի ճամբան:հաւատքի ճամբան:հաւատքի ճամբան:հաւատքի ճամբան:    

Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկը, որովըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկը, որովըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկը, որովըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկը, որով----
հետեւ մեծնալէ հետեւ մեծնալէ հետեւ մեծնալէ հետեւ մեծնալէ ետք ան կրնայ լքել իր հաւատքը, հարց կու տամ ետք ան կրնայ լքել իր հաւատքը, հարց կու տամ ետք ան կրնայ լքել իր հաւատքը, հարց կու տամ ետք ան կրնայ լքել իր հաւատքը, հարց կու տամ 
իրենց, թէ արդեօք չափահաս տարիքին մկրտուած անձը ինք եւս իրենց, թէ արդեօք չափահաս տարիքին մկրտուած անձը ինք եւս իրենց, թէ արդեօք չափահաս տարիքին մկրտուած անձը ինք եւս իրենց, թէ արդեօք չափահաս տարիքին մկրտուած անձը ինք եւս 
իր մկրտութենէն ետք չի՞ կրնար ուրանալ իր հաւատքը:իր մկրտութենէն ետք չի՞ կրնար ուրանալ իր հաւատքը:իր մկրտութենէն ետք չի՞ կրնար ուրանալ իր հաւատքը:իր մկրտութենէն ետք չի՞ կրնար ուրանալ իր հաւատքը:    

    
11) 11) 11) 11) Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամառարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամառարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամառարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամ----

քը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի քը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի քը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի քը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի 
մանուկնմանուկնմանուկնմանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատուերը իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատուերը իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատուերը իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատու----
թիւնը կաշկանդել չի՞ նշանակեր:թիւնը կաշկանդել չի՞ նշանակեր:թիւնը կաշկանդել չի՞ նշանակեր:թիւնը կաշկանդել չի՞ նշանակեր:    

    
Երբ մանուկը իր փոքր տարիքին կը մկրտենք, անոր ազաԵրբ մանուկը իր փոքր տարիքին կը մկրտենք, անոր ազաԵրբ մանուկը իր փոքր տարիքին կը մկրտենք, անոր ազաԵրբ մանուկը իր փոքր տարիքին կը մկրտենք, անոր ազա----

տութիւնը կաշկանդած չենք ըլլար, ընդհակառակը, պահպանած տութիւնը կաշկանդած չենք ըլլար, ընդհակառակը, պահպանած տութիւնը կաշկանդած չենք ըլլար, ընդհակառակը, պահպանած տութիւնը կաշկանդած չենք ըլլար, ընդհակառակը, պահպանած 
կկկկ’’’’ըլլանք անոր ազատութիւնը, որովհետեւ զինք առաջնորդած ըլլանք անոր ազատութիւնը, որովհետեւ զինք առաջնորդած ըլլանք անոր ազատութիւնը, որովհետեւ զինք առաջնորդած ըլլանք անոր ազատութիւնը, որովհետեւ զինք առաջնորդած 
կկկկ’’’’ըլլանք իր Ազատարարին որըլլանք իր Ազատարարին որըլլանք իր Ազատարարին որըլլանք իր Ազատարարին որ    ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Եթէ Որդին ձեզ ազատէ, Եթէ Որդին ձեզ ազատէ, Եթէ Որդին ձեզ ազատէ, Եթէ Որդին ձեզ ազատէ, 
այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաքայն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաքայն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաքայն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.36):Յովհաննէս 8.36):Յովհաննէս 8.36):Յովհաննէս 8.36):    

Եւ ի՞նչ է մկրտութիւնը եթէ ոչ առաջին հերթին ազատուԵւ ի՞նչ է մկրտութիւնը եթէ ոչ առաջին հերթին ազատուԵւ ի՞նչ է մկրտութիւնը եթէ ոչ առաջին հերթին ազատուԵւ ի՞նչ է մկրտութիւնը եթէ ոչ առաջին հերթին ազատու----
թիւն Ադամական մեղքէն: Երբ մկրտութեամբ կթիւն Ադամական մեղքէն: Երբ մկրտութեամբ կթիւն Ադամական մեղքէն: Երբ մկրտութեամբ կթիւն Ադամական մեղքէն: Երբ մկրտութեամբ կ’’’’ազատենք ազատենք ազատենք ազատենք 
մանուկը Ադամական մեղքէն՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած մանուկը Ադամական մեղքէն՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած մանուկը Ադամական մեղքէն՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած մանուկը Ադամական մեղքէն՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած 
կկկկ’’’’ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ մըլլանք: Երբ մկրտութեամբ մըլլանք: Երբ մկրտութեամբ մըլլանք: Երբ մկրտութեամբ մանուկը Քրիստոսի մարմինին անուկը Քրիստոսի մարմինին անուկը Քրիստոսի մարմինին անուկը Քրիստոսի մարմինին 
անդամ կը դարձնենք՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կանդամ կը դարձնենք՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կանդամ կը դարձնենք՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կանդամ կը դարձնենք՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’’’’ըլլանք: ըլլանք: ըլլանք: ըլլանք: 
Երբ մկրտութեամբ մանուկը կը դառնայ Տաճար Սուրբ Հոգիին՝ Երբ մկրտութեամբ մանուկը կը դառնայ Տաճար Սուրբ Հոգիին՝ Երբ մկրտութեամբ մանուկը կը դառնայ Տաճար Սուրբ Հոգիին՝ Երբ մկրտութեամբ մանուկը կը դառնայ Տաճար Սուրբ Հոգիին՝ 
իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կիր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կիր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կիր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’’’’ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ 
մանուկը կմանուկը կմանուկը կմանուկը կ’’’’որդեգրուի մեր երկնաւոր Հօր կողմէ՝ իր ազատուորդեգրուի մեր երկնաւոր Հօր կողմէ՝ իր ազատուորդեգրուի մեր երկնաւոր Հօր կողմէ՝ իր ազատուորդեգրուի մեր երկնաւոր Հօր կողմէ՝ իր ազատու----
թի՞ւնը կաշկանդածթի՞ւնը կաշկանդածթի՞ւնը կաշկանդածթի՞ւնը կաշկանդած    կկկկ’’’’ըլլանք:ըլլանք:ըլլանք:ըլլանք:    

Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Ո՞վ է այն ծնողը որ Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Ո՞վ է այն ծնողը որ Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Ո՞վ է այն ծնողը որ Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Ո՞վ է այն ծնողը որ 
կը սպասէ որ իր զաւակը մեծնայ եւ ինք որոշէ թէ ոկը սպասէ որ իր զաւակը մեծնայ եւ ինք որոշէ թէ ոկը սպասէ որ իր զաւակը մեծնայ եւ ինք որոշէ թէ ոկը սպասէ որ իր զաւակը մեծնայ եւ ինք որոշէ թէ ո´́́́ր դպրոցը ր դպրոցը ր դպրոցը ր դպրոցը 
կկկկ’’’’ուզէ յաճախել: Երբ ծնողներ իրենց փոքրիկ զաւակը իրենց ուզէ յաճախել: Երբ ծնողներ իրենց փոքրիկ զաւակը իրենց ուզէ յաճախել: Երբ ծնողներ իրենց փոքրիկ զաւակը իրենց ուզէ յաճախել: Երբ ծնողներ իրենց փոքրիկ զաւակը իրենց 
ուզած դպրոցը կը ղրկեն՝ անոնց ազատութի՞ւնը կաշկանդած ուզած դպրոցը կը ղրկեն՝ անոնց ազատութի՞ւնը կաշկանդած ուզած դպրոցը կը ղրկեն՝ անոնց ազատութի՞ւնը կաշկանդած ուզած դպրոցը կը ղրկեն՝ անոնց ազատութի՞ւնը կաշկանդած 
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կկկկ’’’’ըլլան: Դպրոցին օրինակը պարզաըլլան: Դպրոցին օրինակը պարզաըլլան: Դպրոցին օրինակը պարզաըլլան: Դպրոցին օրինակը պարզապէս օրինակ մըն է: Կարելի պէս օրինակ մըն է: Կարելի պէս օրինակ մըն է: Կարելի պէս օրինակ մըն է: Կարելի 
է բազմահարիւր օրինակներ տալ: Ծնողներ իրենք չէ՞ որ ամէն է բազմահարիւր օրինակներ տալ: Ծնողներ իրենք չէ՞ որ ամէն է բազմահարիւր օրինակներ տալ: Ծնողներ իրենք չէ՞ որ ամէն է բազմահարիւր օրինակներ տալ: Ծնողներ իրենք չէ՞ որ ամէն 
ինչ կինչ կինչ կինչ կ’’’’որոշեն իրենց զաւակներուն կեանքին մէջ: Երբ ծնողներ որոշեն իրենց զաւակներուն կեանքին մէջ: Երբ ծնողներ որոշեն իրենց զաւակներուն կեանքին մէջ: Երբ ծնողներ որոշեն իրենց զաւակներուն կեանքին մէջ: Երբ ծնողներ 
կկկկ’’’’որոշեն իրենց զաւակներուն ընելիքն ու չընելիքը, ուտելիքն ու որոշեն իրենց զաւակներուն ընելիքն ու չընելիքը, ուտելիքն ու որոշեն իրենց զաւակներուն ընելիքն ու չընելիքը, ուտելիքն ու որոշեն իրենց զաւակներուն ընելիքն ու չընելիքը, ուտելիքն ու 
խմելիքը, եւ այլ ամէն բան, արդեօ՞ք անոնց ազատութիւնը խմելիքը, եւ այլ ամէն բան, արդեօ՞ք անոնց ազատութիւնը խմելիքը, եւ այլ ամէն բան, արդեօ՞ք անոնց ազատութիւնը խմելիքը, եւ այլ ամէն բան, արդեօ՞ք անոնց ազատութիւնը 
կաշկանդակաշկանդակաշկանդակաշկանդած կծ կծ կծ կ’’’’ըլլան:ըլլան:ըլլան:ըլլան:    

Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ իր ազատ կամքին ձգուած մանուկը Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ իր ազատ կամքին ձգուած մանուկը Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ իր ազատ կամքին ձգուած մանուկը Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ իր ազատ կամքին ձգուած մանուկը 
հետագային կրնայ տուն քանդել: Եթէ ծնողները յորդորներ ու հետագային կրնայ տուն քանդել: Եթէ ծնողները յորդորներ ու հետագային կրնայ տուն քանդել: Եթէ ծնողները յորդորներ ու հետագային կրնայ տուն քանդել: Եթէ ծնողները յորդորներ ու 
թելադրանքներ կթելադրանքներ կթելադրանքներ կթելադրանքներ կ’’’’ընեն անոր, կը սրբագրեն ու կընեն անոր, կը սրբագրեն ու կընեն անոր, կը սրբագրեն ու կընեն անոր, կը սրբագրեն ու կ’’’’ուղղեն զայն, ուղղեն զայն, ուղղեն զայն, ուղղեն զայն, 
արդեօք անոր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կարդեօք անոր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կարդեօք անոր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կարդեօք անոր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’’’’ըլլան, թէ ճիշդ ըլլան, թէ ճիշդ ըլլան, թէ ճիշդ ըլլան, թէ ճիշդ 
հակառակը, անոր ազատութիւնը պահհակառակը, անոր ազատութիւնը պահհակառակը, անոր ազատութիւնը պահհակառակը, անոր ազատութիւնը պահպանած կպանած կպանած կպանած կ’’’’ըլլան:ըլլան:ըլլան:ըլլան:    

    
12) 12) 12) 12) Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. ««««Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները 

չափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրեչափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրեչափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրեչափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրե´́́́նք որոշեն եթէ նք որոշեն եթէ նք որոշեն եթէ նք որոշեն եթէ 
երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզեն մկրտուիլ կամ ոչուզեն մկրտուիլ կամ ոչուզեն մկրտուիլ կամ ոչուզեն մկրտուիլ կամ ոչ»:»:»:»:    

    
Հարցումով մը սկսիմ: Ո՞րն է չափահասութեան կամ Հարցումով մը սկսիմ: Ո՞րն է չափահասութեան կամ Հարցումով մը սկսիմ: Ո՞րն է չափահասութեան կամ Հարցումով մը սկսիմ: Ո՞րն է չափահասութեան կամ 

խելահասութեան տարիքը: Երեսո՞ւնը, ինչպէս յաճախ որոշ խելահասութեան տարիքը: Երեսո՞ւնը, ինչպէս յաճախ որոշ խելահասութեան տարիքը: Երեսո՞ւնը, ինչպէս յաճախ որոշ խելահասութեան տարիքը: Երեսո՞ւնը, ինչպէս յաճախ որոշ 
հոսանքի եհոսանքի եհոսանքի եհոսանքի եղբայրներ կղբայրներ կղբայրներ կղբայրներ կ’’’’ըսեն: Չի՞ պատահիր որ մէկը երեսուն ըսեն: Չի՞ պատահիր որ մէկը երեսուն ըսեն: Չի՞ պատահիր որ մէկը երեսուն ըսեն: Չի՞ պատահիր որ մէկը երեսուն 
տարեկանէն առաջ չափահաս ըլլայ, օրինակ 15 կամ 20 կամ 25 տարեկանէն առաջ չափահաս ըլլայ, օրինակ 15 կամ 20 կամ 25 տարեկանէն առաջ չափահաս ըլլայ, օրինակ 15 կամ 20 կամ 25 տարեկանէն առաջ չափահաս ըլլայ, օրինակ 15 կամ 20 կամ 25 
տարեկանին: Եւ հակառակը, չի՞ պատահիր որ մէկը 40 կամ 50 տարեկանին: Եւ հակառակը, չի՞ պատահիր որ մէկը 40 կամ 50 տարեկանին: Եւ հակառակը, չի՞ պատահիր որ մէկը 40 կամ 50 տարեկանին: Եւ հակառակը, չի՞ պատահիր որ մէկը 40 կամ 50 
կամ 60 տարեկան ըլլայ եւ տակաւին չափահաս չըլլայ:կամ 60 տարեկան ըլլայ եւ տակաւին չափահաս չըլլայ:կամ 60 տարեկան ըլլայ եւ տակաւին չափահաս չըլլայ:կամ 60 տարեկան ըլլայ եւ տակաւին չափահաս չըլլայ:    

Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող 
ծնողներ, ամէնծնողներ, ամէնծնողներ, ամէնծնողներ, ամէն    ինչ իրեինչ իրեինչ իրեինչ իրե´́́́նք է որ կնք է որ կնք է որ կնք է որ կ’’’’որոշեն մանուկին կեանքին որոշեն մանուկին կեանքին որոշեն մանուկին կեանքին որոշեն մանուկին կեանքին 
մէջ, իսկ երբ խօսքը մկրտութեան մասին է, անմիջապէս կմէջ, իսկ երբ խօսքը մկրտութեան մասին է, անմիջապէս կմէջ, իսկ երբ խօսքը մկրտութեան մասին է, անմիջապէս կմէջ, իսկ երբ խօսքը մկրտութեան մասին է, անմիջապէս կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. 
««««Թող մեծնայ եւ իԹող մեծնայ եւ իԹող մեծնայ եւ իԹող մեծնայ եւ ի´́́́նք որոշէ եթէ երբեք կնք որոշէ եթէ երբեք կնք որոշէ եթէ երբեք կնք որոշէ եթէ երբեք կ’’’’ուզէ մկրտուիլ կամ ոչուզէ մկրտուիլ կամ ոչուզէ մկրտուիլ կամ ոչուզէ մկրտուիլ կամ ոչ»:»:»:»:    

Օրինակ, ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ Օրինակ, ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ Օրինակ, ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ Օրինակ, ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ 
եղող ծնողներ, քրիստոնէական կրթութիւն կը փոխանցեն իեղող ծնողներ, քրիստոնէական կրթութիւն կը փոխանցեն իեղող ծնողներ, քրիստոնէական կրթութիւն կը փոխանցեն իեղող ծնողներ, քրիստոնէական կրթութիւն կը փոխանցեն իրենց րենց րենց րենց 
զաւակներուն: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ մանուկը մեծնայ եւ իզաւակներուն: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ մանուկը մեծնայ եւ իզաւակներուն: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ մանուկը մեծնայ եւ իզաւակներուն: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ մանուկը մեծնայ եւ ի´́́́նք նք նք նք 
որոշէ եթէ երբեք կորոշէ եթէ երբեք կորոշէ եթէ երբեք կորոշէ եթէ երբեք կ’’’’ուզէ քրիստոնեայ ըլլալ թէ ոչ:ուզէ քրիստոնեայ ըլլալ թէ ոչ:ուզէ քրիստոնեայ ըլլալ թէ ոչ:ուզէ քրիստոնեայ ըլլալ թէ ոչ:    

Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող 
ծնողներ, իրենց զաւակներուն ձեռքէն բռնած զիրենք կը տանին ծնողներ, իրենց զաւակներուն ձեռքէն բռնած զիրենք կը տանին ծնողներ, իրենց զաւակներուն ձեռքէն բռնած զիրենք կը տանին ծնողներ, իրենց զաւակներուն ձեռքէն բռնած զիրենք կը տանին 
իրենց ուզած աղօթասրահը կամ հոգեւոր ժողովարանը: Ինիրենց ուզած աղօթասրահը կամ հոգեւոր ժողովարանը: Ինիրենց ուզած աղօթասրահը կամ հոգեւոր ժողովարանը: Ինիրենց ուզած աղօթասրահը կամ հոգեւոր ժողովարանը: Ինչո՞ւ չո՞ւ չո՞ւ չո՞ւ 
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չեն սպասեր որ մանուկը չափահաս դառնայ եւ իչեն սպասեր որ մանուկը չափահաս դառնայ եւ իչեն սպասեր որ մանուկը չափահաս դառնայ եւ իչեն սպասեր որ մանուկը չափահաս դառնայ եւ ի´́́́նք որոշէ եթէ նք որոշէ եթէ նք որոշէ եթէ նք որոշէ եթէ 
երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզէ աղօթարան երթալ կամ ոչ:ուզէ աղօթարան երթալ կամ ոչ:ուզէ աղօթարան երթալ կամ ոչ:ուզէ աղօթարան երթալ կամ ոչ:    

Բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մանուկներու Բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մանուկներու Բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մանուկներու Բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մանուկներու 
մկրտութեան, իրենց զաւակները կը ղրկեն այնպիսի դպրոցներ մկրտութեան, իրենց զաւակները կը ղրկեն այնպիսի դպրոցներ մկրտութեան, իրենց զաւակները կը ղրկեն այնպիսի դպրոցներ մկրտութեան, իրենց զաւակները կը ղրկեն այնպիսի դպրոցներ 
ուր լաւ Աստուածաշունչ կ'ուսուցանուի, եւ տուներու մէջ ալ, ուր լաւ Աստուածաշունչ կ'ուսուցանուի, եւ տուներու մէջ ալ, ուր լաւ Աստուածաշունչ կ'ուսուցանուի, եւ տուներու մէջ ալ, ուր լաւ Աստուածաշունչ կ'ուսուցանուի, եւ տուներու մէջ ալ, 
աաաանոնց փոքր տարիքէն սկսեալ Աստուածաշունչ կարդալ կը նոնց փոքր տարիքէն սկսեալ Աստուածաշունչ կարդալ կը նոնց փոքր տարիքէն սկսեալ Աստուածաշունչ կարդալ կը նոնց փոքր տարիքէն սկսեալ Աստուածաշունչ կարդալ կը 
սորվեցնեն, Սաղմոսներ գոց սորվիլ կը պատուիրեն: Ինչո՞ւ սորվեցնեն, Սաղմոսներ գոց սորվիլ կը պատուիրեն: Ինչո՞ւ սորվեցնեն, Սաղմոսներ գոց սորվիլ կը պատուիրեն: Ինչո՞ւ սորվեցնեն, Սաղմոսներ գոց սորվիլ կը պատուիրեն: Ինչո՞ւ 
այսպիսի ծնողներ չեն սպասեր որ իրենց զաւակները խելահաս այսպիսի ծնողներ չեն սպասեր որ իրենց զաւակները խելահաս այսպիսի ծնողներ չեն սպասեր որ իրենց զաւակները խելահաս այսպիսի ծնողներ չեն սպասեր որ իրենց զաւակները խելահաս 
դառնան եւ իրեդառնան եւ իրեդառնան եւ իրեդառնան եւ իրե´́́́նք որոշեն եթէ երբեք կնք որոշեն եթէ երբեք կնք որոշեն եթէ երբեք կնք որոշեն եթէ երբեք կ’’’’ուզեն Աստուածաշունչ ուզեն Աստուածաշունչ ուզեն Աստուածաշունչ ուզեն Աստուածաշունչ 
կարդալ կամ ոչ, Սաղմոս սորվիլ կամ ոչ:կարդալ կամ ոչ, Սաղմոս սորվիլ կամ ոչ:կարդալ կամ ոչ, Սաղմոս սորվիլ կամ ոչ:կարդալ կամ ոչ, Սաղմոս սորվիլ կամ ոչ:    

ԴարձեալԴարձեալԴարձեալԴարձեալ, , , , բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մաբոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մաբոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մաբոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մա----
նուկներու մկրտութեան, երբեք չեն քաշուիր իրենց զաւակնենուկներու մկրտութեան, երբեք չեն քաշուիր իրենց զաւակնենուկներու մկրտութեան, երբեք չեն քաշուիր իրենց զաւակնենուկներու մկրտութեան, երբեք չեն քաշուիր իրենց զաւակնե----
րուն աղօթել սորվեցնելու: Ինչո՞ւ նման ծնողներ չեն սպասեր որ րուն աղօթել սորվեցնելու: Ինչո՞ւ նման ծնողներ չեն սպասեր որ րուն աղօթել սորվեցնելու: Ինչո՞ւ նման ծնողներ չեն սպասեր որ րուն աղօթել սորվեցնելու: Ինչո՞ւ նման ծնողներ չեն սպասեր որ 
իրենց զաւակները խելահաս դառնան եւ իրեիրենց զաւակները խելահաս դառնան եւ իրեիրենց զաւակները խելահաս դառնան եւ իրեիրենց զաւակները խելահաս դառնան եւ իրե´́́́նք որոշեն եթէ նք որոշեն եթէ նք որոշեն եթէ նք որոշեն եթէ 
երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզեն աղօթել կամ ոչ:ուզեն աղօթել կամ ոչ:ուզեն աղօթել կամ ոչ:ուզեն աղօթել կամ ոչ:    

Մանուկներու մկրտութիւՄանուկներու մկրտութիւՄանուկներու մկրտութիւՄանուկներու մկրտութիւնը մերժողները չե՞ն կրթեր իրենց նը մերժողները չե՞ն կրթեր իրենց նը մերժողները չե՞ն կրթեր իրենց նը մերժողները չե՞ն կրթեր իրենց 
զաւակները: Անշոզաւակները: Անշոզաւակները: Անշոզաւակները: Անշո´́́́ւշտ: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ անոնք մեծնան եւ ւշտ: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ անոնք մեծնան եւ ւշտ: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ անոնք մեծնան եւ ւշտ: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ անոնք մեծնան եւ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք որոշեն եթէ երբեք կնք որոշեն եթէ երբեք կնք որոշեն եթէ երբեք կնք որոշեն եթէ երբեք կ’’’’ուզեն կրթուիլ թէ ոչ, եւ իրեուզեն կրթուիլ թէ ոչ, եւ իրեուզեն կրթուիլ թէ ոչ, եւ իրեուզեն կրթուիլ թէ ոչ, եւ իրե´́́́նք նք նք նք 
որոշեն թէ ոորոշեն թէ ոորոշեն թէ ոորոշեն թէ ո´́́́ր կրօնի ճամբուն մէջ կր կրօնի ճամբուն մէջ կր կրօնի ճամբուն մէջ կր կրօնի ճամբուն մէջ կ’’’’ուզեն կրթուիլ:ուզեն կրթուիլ:ուզեն կրթուիլ:ուզեն կրթուիլ:    

Ո՞վ է մանկամկրտութեան հակառակ եղող այն ծնողը, որ Ո՞վ է մանկամկրտութեան հակառակ եղող այն ծնողը, որ Ո՞վ է մանկամկրտութեան հակառակ եղող այն ծնողը, որ Ո՞վ է մանկամկրտութեան հակառակ եղող այն ծնողը, որ 
կը սպասէ որ կը սպասէ որ կը սպասէ որ կը սպասէ որ իր զաւակը չափահաս դառնայ եւ ինք որոշէ ինքն իր զաւակը չափահաս դառնայ եւ ինք որոշէ ինքն իր զաւակը չափահաս դառնայ եւ ինք որոշէ ինքն իր զաւակը չափահաս դառնայ եւ ինք որոշէ ինքն 
իր իր իր իր ազգային պատկանելազգային պատկանելազգային պատկանելազգային պատկանելիիիիութիւնը: Ծնողը չէ՞ որ իր զաւակին ութիւնը: Ծնողը չէ՞ որ իր զաւակին ութիւնը: Ծնողը չէ՞ որ իր զաւակին ութիւնը: Ծնողը չէ՞ որ իր զաւակին 
ազգային պատկանելազգային պատկանելազգային պատկանելազգային պատկանելիիիիութիւնը կութիւնը կութիւնը կութիւնը կ’’’’որոշէ: Անշուշտ: Եւ ծնողը որոշէ: Անշուշտ: Եւ ծնողը որոշէ: Անշուշտ: Եւ ծնողը որոշէ: Անշուշտ: Եւ ծնողը 
պէտք չէ՞ ըլլայ իր զաւակին երկնային ու կրօնական պատկանեպէտք չէ՞ ըլլայ իր զաւակին երկնային ու կրօնական պատկանեպէտք չէ՞ ըլլայ իր զաւակին երկնային ու կրօնական պատկանեպէտք չէ՞ ըլլայ իր զաւակին երկնային ու կրօնական պատկանե----
լլլլիիիիուուուութիւթիւթիւթիւնը որոշողը: Հարկաւ: Իսկ անհատի մը երկնային ոնը որոշողը: Հարկաւ: Իսկ անհատի մը երկնային ոնը որոշողը: Հարկաւ: Իսկ անհատի մը երկնային ոնը որոշողը: Հարկաւ: Իսկ անհատի մը երկնային ու ւ ւ ւ 
կրօնական պատկանելկրօնական պատկանելկրօնական պատկանելկրօնական պատկանելիիիիութիւնը ե՞րբ է որ կը սկսի, խելահաս ութիւնը ե՞րբ է որ կը սկսի, խելահաս ութիւնը ե՞րբ է որ կը սկսի, խելահաս ութիւնը ե՞րբ է որ կը սկսի, խելահաս 
դառնալէ՞ ետք, թէ՝ մանկութենէնդառնալէ՞ ետք, թէ՝ մանկութենէնդառնալէ՞ ետք, թէ՝ մանկութենէնդառնալէ՞ ետք, թէ՝ մանկութենէն: : : : Վստահաբար մանկութենէն: Վստահաբար մանկութենէն: Վստահաբար մանկութենէն: Վստահաբար մանկութենէն: 
Իսկ եթէ մանԻսկ եթէ մանԻսկ եթէ մանԻսկ եթէ մանկութենէն է որ կը սկսի՝ ի՞նչպէս կրնայ սկսիլ եթէ ոչ կութենէն է որ կը սկսի՝ ի՞նչպէս կրնայ սկսիլ եթէ ոչ կութենէն է որ կը սկսի՝ ի՞նչպէս կրնայ սկսիլ եթէ ոչ կութենէն է որ կը սկսի՝ ի՞նչպէս կրնայ սկսիլ եթէ ոչ 
մկրտումկրտումկրտումկրտութեամբ: Մկրտութեամբ չէ՞ որ մենք Աստուծոյ արքայութեամբ: Մկրտութեամբ չէ՞ որ մենք Աստուծոյ արքայութեամբ: Մկրտութեամբ չէ՞ որ մենք Աստուծոյ արքայութեամբ: Մկրտութեամբ չէ՞ որ մենք Աստուծոյ արքայու----
թեան քաղաքացիները կթեան քաղաքացիները կթեան քաղաքացիները կթեան քաղաքացիները կ’’’’ըլլանք (Յոըլլանք (Յոըլլանք (Յոըլլանք (Յովհաննէս 3.3վհաննէս 3.3վհաննէս 3.3վհաննէս 3.3----5):5):5):5):    
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13) 13) 13) 13) Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան 
անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար առաքեալները միայն անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար առաքեալները միայն անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար առաքեալները միայն անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար առաքեալները միայն 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, 
10.48), 10.48), 10.48), 10.48), փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու: 

    
Բոլոր ժողովուրդներն ալ կը Բոլոր ժողովուրդներն ալ կը Բոլոր ժողովուրդներն ալ կը Բոլոր ժողովուրդներն ալ կը հաւատային Աստուծոյ կամ հաւատային Աստուծոյ կամ հաւատային Աստուծոյ կամ հաւատային Աստուծոյ կամ 

աստուծոյ մը, բայց բոլորը չէին լսած Քրիստոսի մասին, ահա թէ աստուծոյ մը, բայց բոլորը չէին լսած Քրիստոսի մասին, ահա թէ աստուծոյ մը, բայց բոլորը չէին լսած Քրիստոսի մասին, ահա թէ աստուծոյ մը, բայց բոլորը չէին լսած Քրիստոսի մասին, ահա թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ առաքեալները առաջին հերթին Քրիստոսի անունով կը ւ առաքեալները առաջին հերթին Քրիստոսի անունով կը ւ առաքեալները առաջին հերթին Քրիստոսի անունով կը ւ առաքեալները առաջին հերթին Քրիստոսի անունով կը 
մկրտէին, որովհետեւ իրենց նպատակը Քրիստոսի հաւատքը մկրտէին, որովհետեւ իրենց նպատակը Քրիստոսի հաւատքը մկրտէին, որովհետեւ իրենց նպատակը Քրիստոսի հաւատքը մկրտէին, որովհետեւ իրենց նպատակը Քրիստոսի հաւատքը 
տարածելն էր:տարածելն էր:տարածելն էր:տարածելն էր:    

Երբ Փիլիպպոս Եթովպիացի Ներքինիին հարցուց իր հաԵրբ Փիլիպպոս Եթովպիացի Ներքինիին հարցուց իր հաԵրբ Փիլիպպոս Եթովպիացի Ներքինիին հարցուց իր հաԵրբ Փիլիպպոս Եթովպիացի Ներքինիին հարցուց իր հա----
ւատքի մասին՝ւատքի մասին՝ւատքի մասին՝ւատքի մասին՝    Ներքինին պատասխանեց ըսելով. Ներքինին պատասխանեց ըսելով. Ներքինին պատասխանեց ըսելով. Ներքինին պատասխանեց ըսելով. ««««Կը հաւաԿը հաւաԿը հաւաԿը հաւա----
տամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էտամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էտամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էտամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է»»»» ( ( ( (Գործք 8.37): Գործք 8.37): Գործք 8.37): Գործք 8.37): 
Փիլիպպոս սարկաւագին հարցումը եւ Ներքինիին պատասխաՓիլիպպոս սարկաւագին հարցումը եւ Ներքինիին պատասխաՓիլիպպոս սարկաւագին հարցումը եւ Ներքինիին պատասխաՓիլիպպոս սարկաւագին հարցումը եւ Ներքինիին պատասխա----
նը յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ առաքեալներուն ժամանակ նը յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ առաքեալներուն ժամանակ նը յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ առաքեալներուն ժամանակ նը յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ առաքեալներուն ժամանակ 
ընդունուած եւ ճանչցուած բանաձեւ մը կար զոր պէտք էր ընդունուած եւ ճանչցուած բանաձեւ մը կար զոր պէտք էր ընդունուած եւ ճանչցուած բանաձեւ մը կար զոր պէտք էր ընդունուած եւ ճանչցուած բանաձեւ մը կար զոր պէտք էր 
դաւանուէր Քդաւանուէր Քդաւանուէր Քդաւանուէր Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկել ուզող անձերուն րիստոսի հաւատքը ընդգրկել ուզող անձերուն րիստոսի հաւատքը ընդգրկել ուզող անձերուն րիստոսի հաւատքը ընդգրկել ուզող անձերուն 
կողմէ: Ի՞նչ էր այդ հաւատքի բանաձեւը կամ դաւանանքը: Ատիկողմէ: Ի՞նչ էր այդ հաւատքի բանաձեւը կամ դաւանանքը: Ատիկողմէ: Ի՞նչ էր այդ հաւատքի բանաձեւը կամ դաւանանքը: Ատիկողմէ: Ի՞նչ էր այդ հաւատքի բանաձեւը կամ դաւանանքը: Ատի----
կա նոյնինքն Եթովպիացի Ներքինիին խոստովանած հաւատքն կա նոյնինքն Եթովպիացի Ներքինիին խոստովանած հաւատքն կա նոյնինքն Եթովպիացի Ներքինիին խոստովանած հաւատքն կա նոյնինքն Եթովպիացի Ներքինիին խոստովանած հաւատքն 
էր. էր. էր. էր. ««««Կը հաւատամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էԿը հաւատամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էԿը հաւատամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էԿը հաւատամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է»:»:»:»:    
Ամէն մարդ կը ճանչնար Աստուած, բայց ամէն մարդ չէր Ամէն մարդ կը ճանչնար Աստուած, բայց ամէն մարդ չէր Ամէն մարդ կը ճանչնար Աստուած, բայց ամէն մարդ չէր Ամէն մարդ կը ճանչնար Աստուած, բայց ամէն մարդ չէր 
ճանչնար ճանչնար ճանչնար ճանչնար Աստուծոյ Որդին. ճիշդ անոր համար ալ, առաքեալԱստուծոյ Որդին. ճիշդ անոր համար ալ, առաքեալԱստուծոյ Որդին. ճիշդ անոր համար ալ, առաքեալԱստուծոյ Որդին. ճիշդ անոր համար ալ, առաքեալ----
ները սկզբնական շրջանին իրենց նպատակը դարձուցին ները սկզբնական շրջանին իրենց նպատակը դարձուցին ները սկզբնական շրջանին իրենց նպատակը դարձուցին ները սկզբնական շրջանին իրենց նպատակը դարձուցին 
Քրիստոսի անունը ճանչցնել ու տարածել, եւ այդ ընելու համար, Քրիստոսի անունը ճանչցնել ու տարածել, եւ այդ ընելու համար, Քրիստոսի անունը ճանչցնել ու տարածել, եւ այդ ընելու համար, Քրիստոսի անունը ճանչցնել ու տարածել, եւ այդ ընելու համար, 
անոնք սկսան միայն Քրիստոսի անունով մկրտել:անոնք սկսան միայն Քրիստոսի անունով մկրտել:անոնք սկսան միայն Քրիստոսի անունով մկրտել:անոնք սկսան միայն Քրիստոսի անունով մկրտել:    

Երբ առաջին դարը իր աւարտին կը հասնէր, արդէն Երբ առաջին դարը իր աւարտին կը հասնէր, արդէն Երբ առաջին դարը իր աւարտին կը հասնէր, արդէն Երբ առաջին դարը իր աւարտին կը հասնէր, արդէն 
քրիստոնէութիւնը կամ քրիստոնէութիւնը կամ քրիստոնէութիւնը կամ քրիստոնէութիւնը կամ գոնէ Քրիստոսի անունը տարածուած էր գոնէ Քրիստոսի անունը տարածուած էր գոնէ Քրիստոսի անունը տարածուած էր գոնէ Քրիստոսի անունը տարածուած էր 
ամբողջ Պաղեստինի մէջ, ինչպէս նաեւ Միջերկրականեան եւ ամբողջ Պաղեստինի մէջ, ինչպէս նաեւ Միջերկրականեան եւ ամբողջ Պաղեստինի մէջ, ինչպէս նաեւ Միջերկրականեան եւ ամբողջ Պաղեստինի մէջ, ինչպէս նաեւ Միջերկրականեան եւ 
Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, եւ ուստի, բնական էր որ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, եւ ուստի, բնական էր որ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, եւ ուստի, բնական էր որ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, եւ ուստի, բնական էր որ 
երկրորդ դարէն սկսեալ մկրտութիւնը սկսէր կատարուիլ Սուրբ երկրորդ դարէն սկսեալ մկրտութիւնը սկսէր կատարուիլ Սուրբ երկրորդ դարէն սկսեալ մկրտութիւնը սկսէր կատարուիլ Սուրբ երկրորդ դարէն սկսեալ մկրտութիւնը սկսէր կատարուիլ Սուրբ 
Երրորդութեան անունով:Երրորդութեան անունով:Երրորդութեան անունով:Երրորդութեան անունով:    
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14) 14) 14) 14) Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
անունով եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը անունով եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը անունով եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը անունով եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը 
նկատուի՞, կամ վաւերական կը սեպուի՞:նկատուի՞, կամ վաւերական կը սեպուի՞:նկատուի՞, կամ վաւերական կը սեպուի՞:նկատուի՞, կամ վաւերական կը սեպուի՞:    

    
Անշուշտ: Եթէ երբեք Քրիստոսի անունով կատարուած Անշուշտ: Եթէ երբեք Քրիստոսի անունով կատարուած Անշուշտ: Եթէ երբեք Քրիստոսի անունով կատարուած Անշուշտ: Եթէ երբեք Քրիստոսի անունով կատարուած 

մկրտութիւնը միայն Քրիստոսով սահմանափակուէր, այդ մկրտութիւնը միայն Քրիստոսով սահմանափակուէր, այդ մկրտութիւնը միայն Քրիստոսով սահմանափակուէր, այդ մկրտութիւնը միայն Քրիստոսով սահմանափակուէր, այդ 
պարագային Սուրբ Հոգին պէտք չէր իջնէր Քրիստոսի անունով պարագային Սուրբ Հոգին պէտք չէր իջնէր Քրիստոսի անունով պարագային Սուրբ Հոգին պէտք չէր իջնէր Քրիստոսի անունով պարագային Սուրբ Հոգին պէտք չէր իջնէր Քրիստոսի անունով 
մկրտուածներմկրտուածներմկրտուածներմկրտուածներուն վրայ: Բայց Գործ Առաքելոց գիրքին մէջ մենք ուն վրայ: Բայց Գործ Առաքելոց գիրքին մէջ մենք ուն վրայ: Բայց Գործ Առաքելոց գիրքին մէջ մենք ուն վրայ: Բայց Գործ Առաքելոց գիրքին մէջ մենք 
կը տեսնենք, որ ամէն անգամ երբ մկրտութիւն պիտի ըլլար կը տեսնենք, որ ամէն անգամ երբ մկրտութիւն պիտի ըլլար կը տեսնենք, որ ամէն անգամ երբ մկրտութիւն պիտի ըլլար կը տեսնենք, որ ամէն անգամ երբ մկրտութիւն պիտի ըլլար 
Քրիստոսի անունով, կաՔրիստոսի անունով, կաՔրիստոսի անունով, կաՔրիստոսի անունով, կա´́́́մ մկրտութենէն անմիջապէս առաջ եւ մ մկրտութենէն անմիջապէս առաջ եւ մ մկրտութենէն անմիջապէս առաջ եւ մ մկրտութենէն անմիջապէս առաջ եւ 
կակակակա´́́́մ մկրտութենէն անմիջապէս յետոյ, հաւատացեալները մ մկրտութենէն անմիջապէս յետոյ, հաւատացեալները մ մկրտութենէն անմիջապէս յետոյ, հաւատացեալները մ մկրտութենէն անմիջապէս յետոյ, հաւատացեալները 
Սուրբ Հոգին կը ստանային (Գործք 2.38, 8.14Սուրբ Հոգին կը ստանային (Գործք 2.38, 8.14Սուրբ Հոգին կը ստանային (Գործք 2.38, 8.14Սուրբ Հոգին կը ստանային (Գործք 2.38, 8.14----17, 8.3717, 8.3717, 8.3717, 8.37----39, 1039, 1039, 1039, 10.44.44.44.44----
48): 48): 48): 48): Մկրտութեան ընթացքին Սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը Մկրտութեան ընթացքին Սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը Մկրտութեան ընթացքին Սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը Մկրտութեան ընթացքին Սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը 
ինքնին ապացոյց մըն էր, որ Քրիստոսի անունով կատարուած ինքնին ապացոյց մըն էր, որ Քրիստոսի անունով կատարուած ինքնին ապացոյց մըն էր, որ Քրիստոսի անունով կատարուած ինքնին ապացոյց մըն էր, որ Քրիստոսի անունով կատարուած 
մկրտութիւնը` Սուրբ Երրորդութեան անունով կատարուած մկրտութիւնը` Սուրբ Երրորդութեան անունով կատարուած մկրտութիւնը` Սուրբ Երրորդութեան անունով կատարուած մկրտութիւնը` Սուրբ Երրորդութեան անունով կատարուած 
մկրտութիւն մըն էր:մկրտութիւն մըն էր:մկրտութիւն մըն էր:մկրտութիւն մըն էր:    

Մեկնիչներ Մեկնիչներ Մեկնիչներ Մեկնիչներ ««««Յանուն Յիսուսի ՔրիստոսիՅանուն Յիսուսի ՔրիստոսիՅանուն Յիսուսի ՔրիստոսիՅանուն Յիսուսի Քրիստոսի» » » » խօսքը, կը նկախօսքը, կը նկախօսքը, կը նկախօսքը, կը նկա----
տեն ոտեն ոտեն ոտեն ո´́́́չ թէ մկրտութեան բանաձեչ թէ մկրտութեան բանաձեչ թէ մկրտութեան բանաձեչ թէ մկրտութեան բանաձեւը, այլ պարզապէս եղանակ ւը, այլ պարզապէս եղանակ ւը, այլ պարզապէս եղանակ ւը, այլ պարզապէս եղանակ 
մը՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը զատորոշելու համար Յովմը՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը զատորոշելու համար Յովմը՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը զատորոշելու համար Յովմը՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը զատորոշելու համար Յով----
հաննէսի մկրտութենէն:հաննէսի մկրտութենէն:հաննէսի մկրտութենէն:հաննէսի մկրտութենէն:    

Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերը կը վկայեն, որ Սուրբ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերը կը վկայեն, որ Սուրբ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերը կը վկայեն, որ Սուրբ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերը կը վկայեն, որ Սուրբ 
Երրորդութեան երեք անձերէն մէկուն անունով կատարուած Երրորդութեան երեք անձերէն մէկուն անունով կատարուած Երրորդութեան երեք անձերէն մէկուն անունով կատարուած Երրորդութեան երեք անձերէն մէկուն անունով կատարուած 
մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով կատարուած կը մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով կատարուած կը մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով կատարուած կը մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով կատարուած կը 
համարուի:համարուի:համարուի:համարուի:    

ՕրՕրՕրՕրինակ, 4ինակ, 4ինակ, 4ինակ, 4----րդ դարու հեղինակ՝ Սուրբ Ամբրոսիոս, իր րդ դարու հեղինակ՝ Սուրբ Ամբրոսիոս, իր րդ դարու հեղինակ՝ Սուրբ Ամբրոսիոս, իր րդ դարու հեղինակ՝ Սուրբ Ամբրոսիոս, իր 
««««Յաղագս Հոգւոյն ՍրբոյՅաղագս Հոգւոյն ՍրբոյՅաղագս Հոգւոյն ՍրբոյՅաղագս Հոգւոյն Սրբոյ» » » » գործին մէջ՝ կգործին մէջ՝ կգործին մէջ՝ կգործին մէջ՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երրորդութեան Երրորդութեան Երրորդութեան Երրորդութեան 
անձերէն մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, անձերէն մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, անձերէն մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, անձերէն մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը, 
զօրութեամբ՝ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած զօրութեամբ՝ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած զօրութեամբ՝ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած զօրութեամբ՝ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած 
մկրտութիւն է եւ միշտ վաւերականմկրտութիւն է եւ միշտ վաւերականմկրտութիւն է եւ միշտ վաւերականմկրտութիւն է եւ միշտ վաւերական»:»:»:»:    

Սուրբ Կիպրիանոս կը վկայէ Սուրբ Կիպրիանոս կը վկայէ Սուրբ Կիպրիանոս կը վկայէ Սուրբ Կիպրիանոս կը վկայէ որ որ որ որ ««««““““Յանուն Յիսուսի Յանուն Յիսուսի Յանուն Յիսուսի Յանուն Յիսուսի 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի””””    բանաձեւը կը գործածուէր միայն հրեաներուն բանաձեւը կը գործածուէր միայն հրեաներուն բանաձեւը կը գործածուէր միայն հրեաներուն բանաձեւը կը գործածուէր միայն հրեաներուն 
համար, որովհետեւ անոնք կը հաւատային Հօր Աստուծոյ, եւ համար, որովհետեւ անոնք կը հաւատային Հօր Աստուծոյ, եւ համար, որովհետեւ անոնք կը հաւատային Հօր Աստուծոյ, եւ համար, որովհետեւ անոնք կը հաւատային Հօր Աստուծոյ, եւ 
ուստի, պէտք չկար ուստի, պէտք չկար ուստի, պէտք չկար ուստի, պէտք չկար ““““Յանուն ՀօրՅանուն ՀօրՅանուն ՀօրՅանուն Հօր””””    եւս մկրտել զանոնքեւս մկրտել զանոնքեւս մկրտել զանոնքեւս մկրտել զանոնք»:»:»:»:    
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Երկրորդ դարէն սկսեալ արդէն սովորական դարձած էր Երկրորդ դարէն սկսեալ արդէն սովորական դարձած էր Երկրորդ դարէն սկսեալ արդէն սովորական դարձած էր Երկրորդ դարէն սկսեալ արդէն սովորական դարձած էր 
Սուրբ Երրորդութեան անունով մկրտելը: Սուրբ Երրորդութեան անունով մկրտելը: Սուրբ Երրորդութեան անունով մկրտելը: Սուրբ Երրորդութեան անունով մկրտելը: 2222----րդ դարու հեղինակ՝ րդ դարու հեղինակ՝ րդ դարու հեղինակ՝ րդ դարու հեղինակ՝ 
Յուստինոս Վկայ իր Յուստինոս Վկայ իր Յուստինոս Վկայ իր Յուստինոս Վկայ իր ««««ՋատագովութիւնՋատագովութիւնՋատագովութիւնՋատագովութիւն» » » » գործին մէջ կգործին մէջ կգործին մէջ կգործին մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այն Այն Այն Այն 
ատեն, բոլորին Հայրը եղող` Աստուծոյ, մեր Տիրոջ ու Փրկիչին` ատեն, բոլորին Հայրը եղող` Աստուծոյ, մեր Տիրոջ ու Փրկիչին` ատեն, բոլորին Հայրը եղող` Աստուծոյ, մեր Տիրոջ ու Փրկիչին` ատեն, բոլորին Հայրը եղող` Աստուծոյ, մեր Տիրոջ ու Փրկիչին` 
Յիսուս Քրիստոսի, եւ Սուրբ Հոգիին անունով կը մկրտուին Յիսուս Քրիստոսի, եւ Սուրբ Հոգիին անունով կը մկրտուին Յիսուս Քրիստոսի, եւ Սուրբ Հոգիին անունով կը մկրտուին Յիսուս Քրիստոսի, եւ Սուրբ Հոգիին անունով կը մկրտուին 
բոլորըբոլորըբոլորըբոլորը»:»:»:»:    

    
15) 15) 15) 15) Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ ՔրիսԻ՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ ՔրիսԻ՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ ՔրիսԻ՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Քրիս----

տոսի մկտոսի մկտոսի մկտոսի մկրտութիւններուն:րտութիւններուն:րտութիւններուն:րտութիւններուն:    
    
ա) Այս հարցումին պատասխանը ամենայն յստակութեամբ ա) Այս հարցումին պատասխանը ամենայն յստակութեամբ ա) Այս հարցումին պատասխանը ամենայն յստակութեամբ ա) Այս հարցումին պատասխանը ամենայն յստակութեամբ 

Պօղոս առաքեալ իՊօղոս առաքեալ իՊօղոս առաքեալ իՊօղոս առաքեալ ի´́́́նք կու տայ երբ կնք կու տայ երբ կնք կու տայ երբ կնք կու տայ երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յովհաննէս ժողոՅովհաննէս ժողոՅովհաննէս ժողոՅովհաննէս ժողո----
վուրդը մկրտեց մկրտութեամբ մը՝ որ մարդիկը ապաշխարուվուրդը մկրտեց մկրտութեամբ մը՝ որ մարդիկը ապաշխարուվուրդը մկրտեց մկրտութեամբ մը՝ որ մարդիկը ապաշխարուվուրդը մկրտեց մկրտութեամբ մը՝ որ մարդիկը ապաշխարու----
թեան կը հրաւիրէր, բայց կթեան կը հրաւիրէր, բայց կթեան կը հրաւիրէր, բայց կթեան կը հրաւիրէր, բայց կ’’’’ըսէր որ հաւատան անոր՝ որ իրմէ ըսէր որ հաւատան անոր՝ որ իրմէ ըսէր որ հաւատան անոր՝ որ իրմէ ըսէր որ հաւատան անոր՝ որ իրմէ 
ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս Քետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս Քետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս Քետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս Քրիստոսինրիստոսինրիստոսինրիստոսին»»»» ( ( ( (Գործք 19.4, Գործք 19.4, Գործք 19.4, Գործք 19.4, 
տետետետե´́́́ս նաեւ` Գործք 13.24): Համաձայն առաքեալի այս հաստաս նաեւ` Գործք 13.24): Համաձայն առաքեալի այս հաստաս նաեւ` Գործք 13.24): Համաձայն առաքեալի այս հաստաս նաեւ` Գործք 13.24): Համաձայն առաքեալի այս հաստա----
տումին, Յովհաննէսի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտուտումին, Յովհաննէսի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտուտումին, Յովհաննէսի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտուտումին, Յովհաննէսի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտու----
թիւն էր, եւ հետեւաբար, այնպիսի մկրտութիւն մը՝ որ մարդիկը թիւն էր, եւ հետեւաբար, այնպիսի մկրտութիւն մը՝ որ մարդիկը թիւն էր, եւ հետեւաբար, այնպիսի մկրտութիւն մը՝ որ մարդիկը թիւն էր, եւ հետեւաբար, այնպիսի մկրտութիւն մը՝ որ մարդիկը 
Քրիստոսի պիտի բերէր: Այլ խօսքով, Յովհաննէս Մկրտիչի Քրիստոսի պիտի բերէր: Այլ խօսքով, Յովհաննէս Մկրտիչի Քրիստոսի պիտի բերէր: Այլ խօսքով, Յովհաննէս Մկրտիչի Քրիստոսի պիտի բերէր: Այլ խօսքով, Յովհաննէս Մկրտիչի 
մկրտութիւնը՝ մարդիկըմկրտութիւնը՝ մարդիկըմկրտութիւնը՝ մարդիկըմկրտութիւնը՝ մարդիկը    ապաշխարութեան ճամբով Քրիստոսի ապաշխարութեան ճամբով Քրիստոսի ապաշխարութեան ճամբով Քրիստոսի ապաշխարութեան ճամբով Քրիստոսի 
բերելն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը` ոբերելն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը` ոբերելն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը` ոբերելն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը` ո´́́́չ միայն մարդիկը իր չ միայն մարդիկը իր չ միայն մարդիկը իր չ միայն մարդիկը իր 
((((Քրիստոսի) անձին բերելն էր, այլեւ՝ զանոնք իր անձին Քրիստոսի) անձին բերելն էր, այլեւ՝ զանոնք իր անձին Քրիստոսի) անձին բերելն էր, այլեւ՝ զանոնք իր անձին Քրիստոսի) անձին բերելն էր, այլեւ՝ զանոնք իր անձին 
բնակարան դարձնելն էր:բնակարան դարձնելն էր:բնակարան դարձնելն էր:բնակարան դարձնելն էր:    

բ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեղքերու "թողուբ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեղքերու "թողուբ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեղքերու "թողուբ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեղքերու "թողու----
թեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ մեղթեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ մեղթեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ մեղթեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ մեղքերու քերու քերու քերու 
""""քաւութեան" համար: Ի՞նչ է տարբերութիւնը քաւութեան" համար: Ի՞նչ է տարբերութիւնը քաւութեան" համար: Ի՞նչ է տարբերութիւնը քաւութեան" համար: Ի՞նչ է տարբերութիւնը ««««թողութիւնթողութիւնթողութիւնթողութիւն» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««քաւութիւնքաւութիւնքաւութիւնքաւութիւն» » » » բառերուն: Քաւութիւնը մէբառերուն: Քաւութիւնը մէբառերուն: Քաւութիւնը մէբառերուն: Քաւութիւնը մէ´́́́կ անգամ է որ տեղի կ անգամ է որ տեղի կ անգամ է որ տեղի կ անգամ է որ տեղի 
կկկկ’’’’ունենայ, եւ տեղի կունենայ, եւ տեղի կունենայ, եւ տեղի կունենայ, եւ տեղի կ’’’’ունենայ միայն աունենայ միայն աունենայ միայն աունենայ միայն ա´́́́յն ատեն` երբ մարդը յն ատեն` երբ մարդը յն ատեն` երբ մարդը յն ատեն` երբ մարդը 
ապաշխարութեամբ ամբողջովին կը յանձնուի Քրիստոսի. իսկ ապաշխարութեամբ ամբողջովին կը յանձնուի Քրիստոսի. իսկ ապաշխարութեամբ ամբողջովին կը յանձնուի Քրիստոսի. իսկ ապաշխարութեամբ ամբողջովին կը յանձնուի Քրիստոսի. իսկ 
թողութիւնը մնայուն կերպով տեղի կթողութիւնը մնայուն կերպով տեղի կթողութիւնը մնայուն կերպով տեղի կթողութիւնը մնայուն կերպով տեղի կ’’’’ունենայ. դարձի գալէ ետք ունենայ. դարձի գալէ ետք ունենայ. դարձի գալէ ետք ունենայ. դարձի գալէ ետք 
ալ մարդիկ կրնան մեղք գործել. դարձի եկած մարդիկ իրենց ալ մարդիկ կրնան մեղք գործել. դարձի եկած մարդիկ իրենց ալ մարդիկ կրնան մեղք գործել. դարձի եկած մարդիկ իրենց ալ մարդիկ կրնան մեղք գործել. դարձի եկած մարդիկ իրենց 
գործած մեղքին համար քաւութիւն չէ որ կը ստանան, այլ՝ գործած մեղքին համար քաւութիւն չէ որ կը ստանան, այլ՝ գործած մեղքին համար քաւութիւն չէ որ կը ստանան, այլ՝ գործած մեղքին համար քաւութիւն չէ որ կը ստանան, այլ՝ 
թողութիւն:թողութիւն:թողութիւն:թողութիւն:    
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Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս 
Մկրտիչ Մկրտիչ Մկրտիչ Մկրտիչ ««««կը քարոզէր ապաշխարել եւ մկրտուիլ՝ որպէսզի կը քարոզէր ապաշխարել եւ մկրտուիլ՝ որպէսզի կը քարոզէր ապաշխարել եւ մկրտուիլ՝ որպէսզի կը քարոզէր ապաշխարել եւ մկրտուիլ՝ որպէսզի 
Աստուած մեղքերու թողութԱստուած մեղքերու թողութԱստուած մեղքերու թողութԱստուած մեղքերու թողութիւն տայիւն տայիւն տայիւն տայ»»»» ( ( ( (Մարկոս 1.4): Ղուկաս Մարկոս 1.4): Ղուկաս Մարկոս 1.4): Ղուկաս Մարկոս 1.4): Ղուկաս 
նաեւ կը վկայէ, որ նաեւ կը վկայէ, որ նաեւ կը վկայէ, որ նաեւ կը վկայէ, որ ««««Յովհաննէս Յորդանան գետին եզերքը Յովհաննէս Յորդանան գետին եզերքը Յովհաննէս Յորդանան գետին եզերքը Յովհաննէս Յորդանան գետին եզերքը 
գտնուող բոլոր շրջանները երթալով՝ կը քարոզէր ապաշխարել գտնուող բոլոր շրջանները երթալով՝ կը քարոզէր ապաշխարել գտնուող բոլոր շրջանները երթալով՝ կը քարոզէր ապաշխարել գտնուող բոլոր շրջանները երթալով՝ կը քարոզէր ապաշխարել 
եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու թողութիւն տայեւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու թողութիւն տայեւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու թողութիւն տայեւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու թողութիւն տայ»»»»    
((((Ղուկաս 3.3): Մարկոս 1.4Ղուկաս 3.3): Մարկոս 1.4Ղուկաս 3.3): Մարկոս 1.4Ղուկաս 3.3): Մարկոս 1.4----ին եւ Ղուկաս 3.3ին եւ Ղուկաս 3.3ին եւ Ղուկաս 3.3ին եւ Ղուկաս 3.3----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ ««««թողութիւնթողութիւնթողութիւնթողութիւն» » » » 
բառին հբառին հբառին հբառին համար գործածուած է Յունարէն՝ ամար գործածուած է Յունարէն՝ ամար գործածուած է Յունարէն՝ ամար գործածուած է Յունարէն՝ ααααφφφφεεεεσσσσιιιινννν    բառը: բառը: բառը: բառը: 
Թողութիւն բառը տարբեր է քաւութիւն բառէն որուն Յունարէնն Թողութիւն բառը տարբեր է քաւութիւն բառէն որուն Յունարէնն Թողութիւն բառը տարբեր է քաւութիւն բառէն որուն Յունարէնն Թողութիւն բառը տարբեր է քաւութիւն բառէն որուն Յունարէնն 
է՝ է՝ է՝ է՝ ιιιιλλλλαααασσσσττττηηηηρρρριιιιοοοονννν: : : : Յովհաննէս Մկրտիչ մարդիկը կը պատրաստէր Յովհաննէս Մկրտիչ մարդիկը կը պատրաստէր Յովհաննէս Մկրտիչ մարդիկը կը պատրաստէր Յովհաննէս Մկրտիչ մարդիկը կը պատրաստէր 
մեղքերու քաւութեան համար, իսկ այդ քաւութիւնը խաչով մեղքերու քաւութեան համար, իսկ այդ քաւութիւնը խաչով մեղքերու քաւութեան համար, իսկ այդ քաւութիւնը խաչով մեղքերու քաւութեան համար, իսկ այդ քաւութիւնը խաչով 
միայն պիտի իրականանար:միայն պիտի իրականանար:միայն պիտի իրականանար:միայն պիտի իրականանար:    

Քիչ մը վերեւ ըսի, որ Յովհաննէս ՄՔիչ մը վերեւ ըսի, որ Յովհաննէս ՄՔիչ մը վերեւ ըսի, որ Յովհաննէս ՄՔիչ մը վերեւ ըսի, որ Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը կրտիչի մկրտութիւնը կրտիչի մկրտութիւնը կրտիչի մկրտութիւնը 
մեղքերու "թողութեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտումեղքերու "թողութեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտումեղքերու "թողութեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտումեղքերու "թողութեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւթիւթիւթիւ----
նը՝ մեղքերու "քաւութեան" համար: Աւետարանիչներուն նը՝ մեղքերու "քաւութեան" համար: Աւետարանիչներուն նը՝ մեղքերու "քաւութեան" համար: Աւետարանիչներուն նը՝ մեղքերու "քաւութեան" համար: Աւետարանիչներուն 
գործածած "թողութիւն" բառը (Յունարէն՝ գործածած "թողութիւն" բառը (Յունարէն՝ գործածած "թողութիւն" բառը (Յունարէն՝ գործածած "թողութիւն" բառը (Յունարէն՝ ααααφφφφεεεεσσσσιιιινννν) ) ) ) մեղքերը սրբել մեղքերը սրբել մեղքերը սրբել մեղքերը սրբել 
կամ ջնջել կամ քաւել չի նշանակեր: Մեղքերը միայն Քրիստոսի կամ ջնջել կամ քաւել չի նշանակեր: Մեղքերը միայն Քրիստոսի կամ ջնջել կամ քաւել չի նշանակեր: Մեղքերը միայն Քրիստոսի կամ ջնջել կամ քաւել չի նշանակեր: Մեղքերը միայն Քրիստոսի 
զոհագործական մահուզոհագործական մահուզոհագործական մահուզոհագործական մահուամբ կը քաւուին (Ա.Յովհաննէս 2.2, 4.10): ամբ կը քաւուին (Ա.Յովհաննէս 2.2, 4.10): ամբ կը քաւուին (Ա.Յովհաննէս 2.2, 4.10): ամբ կը քաւուին (Ա.Յովհաննէս 2.2, 4.10): 
Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ի՞նչպէս կը պատահի որ Յովհաննէս Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ի՞նչպէս կը պատահի որ Յովհաննէս Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ի՞նչպէս կը պատահի որ Յովհաննէս Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ի՞նչպէս կը պատահի որ Յովհաննէս 
Մկրտիչի մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն կը տրուի առանց Մկրտիչի մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն կը տրուի առանց Մկրտիչի մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն կը տրուի առանց Մկրտիչի մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն կը տրուի առանց 
քաւութեան: Պատասխանը շատ պարզ է: Աստուած միշտ կը քաւութեան: Պատասխանը շատ պարզ է: Աստուած միշտ կը քաւութեան: Պատասխանը շատ պարզ է: Աստուած միշտ կը քաւութեան: Պատասխանը շատ պարզ է: Աստուած միշտ կը 
ներէ մարդոց մեղքերը եւ համբերութիւն կը ցուցաբերէ անոնց ներէ մարդոց մեղքերը եւ համբերութիւն կը ցուցաբերէ անոնց ներէ մարդոց մեղքերը եւ համբերութիւն կը ցուցաբերէ անոնց ներէ մարդոց մեղքերը եւ համբերութիւն կը ցուցաբերէ անոնց 
հանդհանդհանդհանդէպ, որպէսզի անոնք քաջալերուին Քրիստոսի գալու եւ էպ, որպէսզի անոնք քաջալերուին Քրիստոսի գալու եւ էպ, որպէսզի անոնք քաջալերուին Քրիստոսի գալու եւ էպ, որպէսզի անոնք քաջալերուին Քրիստոսի գալու եւ 
մեղքերու քաւութիւն ստանալու: Հետեւաբար, ներելը կամ մեղքերու քաւութիւն ստանալու: Հետեւաբար, ներելը կամ մեղքերու քաւութիւն ստանալու: Հետեւաբար, ներելը կամ մեղքերու քաւութիւն ստանալու: Հետեւաբար, ներելը կամ 
թողութիւն տալը՝ քաւութիւն տալը չէ, այլ քաւութեան առաջնորթողութիւն տալը՝ քաւութիւն տալը չէ, այլ քաւութեան առաջնորթողութիւն տալը՝ քաւութիւն տալը չէ, այլ քաւութեան առաջնորթողութիւն տալը՝ քաւութիւն տալը չէ, այլ քաւութեան առաջնոր----
դող ճամբայ մըն է: Աստուած ամէն օր չի՞ համբերեր մեղաւորդող ճամբայ մըն է: Աստուած ամէն օր չի՞ համբերեր մեղաւորդող ճամբայ մըն է: Աստուած ամէն օր չի՞ համբերեր մեղաւորդող ճամբայ մըն է: Աստուած ամէն օր չի՞ համբերեր մեղաւոր----
ներուն, չի՞ ներեր անոնց, եւ ինչո՞ւ կը համբերէներուն, չի՞ ներեր անոնց, եւ ինչո՞ւ կը համբերէներուն, չի՞ ներեր անոնց, եւ ինչո՞ւ կը համբերէներուն, չի՞ ներեր անոնց, եւ ինչո՞ւ կը համբերէ    ու կը ներէ. կը ու կը ներէ. կը ու կը ներէ. կը ու կը ներէ. կը 
համբերէ ու կը ներէ, որպէսզի դարձի գան եւ մեղքերու համբերէ ու կը ներէ, որպէսզի դարձի գան եւ մեղքերու համբերէ ու կը ներէ, որպէսզի դարձի գան եւ մեղքերու համբերէ ու կը ներէ, որպէսզի դարձի գան եւ մեղքերու 
քաւութեան արժանանան: Աստուծոյ ցուցաբերած համբերուքաւութեան արժանանան: Աստուծոյ ցուցաբերած համբերուքաւութեան արժանանան: Աստուծոյ ցուցաբերած համբերուքաւութեան արժանանան: Աստուծոյ ցուցաբերած համբերու----
թիւնը անզիղջ մարդոց հանդէպ՝ անոնց մեղքերուն թողութիւն թիւնը անզիղջ մարդոց հանդէպ՝ անոնց մեղքերուն թողութիւն թիւնը անզիղջ մարդոց հանդէպ՝ անոնց մեղքերուն թողութիւն թիւնը անզիղջ մարդոց հանդէպ՝ անոնց մեղքերուն թողութիւն 
տալ է, բայց այդ մեղքերը չեն սրբուիր մինչեւ որ մարդ անհատը տալ է, բայց այդ մեղքերը չեն սրբուիր մինչեւ որ մարդ անհատը տալ է, բայց այդ մեղքերը չեն սրբուիր մինչեւ որ մարդ անհատը տալ է, բայց այդ մեղքերը չեն սրբուիր մինչեւ որ մարդ անհատը 
անկեղծ ապաշխարութեամբ դարձի անկեղծ ապաշխարութեամբ դարձի անկեղծ ապաշխարութեամբ դարձի անկեղծ ապաշխարութեամբ դարձի գայ Քրիստոսի եւ գայ Քրիստոսի եւ գայ Քրիստոսի եւ գայ Քրիստոսի եւ 
քաւութիւն ստանայ իր մեղքերուն համար:քաւութիւն ստանայ իր մեղքերուն համար:քաւութիւն ստանայ իր մեղքերուն համար:քաւութիւն ստանայ իր մեղքերուն համար: 



 271 

գ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան գ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան գ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան գ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան 
մկրտութիւն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ նորոգութեան մկրտութիւն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ նորոգութեան մկրտութիւն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ նորոգութեան մկրտութիւն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ նորոգութեան 
մկրտութիւն, եւ այդ նորոգութիւնը կը սկսէր Սուրբ Հոգին մկրտութիւն, եւ այդ նորոգութիւնը կը սկսէր Սուրբ Հոգին մկրտութիւն, եւ այդ նորոգութիւնը կը սկսէր Սուրբ Հոգին մկրտութիւն, եւ այդ նորոգութիւնը կը սկսէր Սուրբ Հոգին 
ստանալով (Տիտոս 3.5): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութեամստանալով (Տիտոս 3.5): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութեամստանալով (Տիտոս 3.5): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութեամստանալով (Տիտոս 3.5): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութեամբ բ բ բ 
Սուրբ Հոգին չէր շնորհուեր:Սուրբ Հոգին չէր շնորհուեր:Սուրբ Հոգին չէր շնորհուեր:Սուրբ Հոգին չէր շնորհուեր:    

Շատեր կային այն ատեն որոնք Յովհաննէսի ապաշխարուՇատեր կային այն ատեն որոնք Յովհաննէսի ապաշխարուՇատեր կային այն ատեն որոնք Յովհաննէսի ապաշխարուՇատեր կային այն ատեն որոնք Յովհաննէսի ապաշխարու----
թեան մկրտութեամբ մկրտուած էին բայց Սուրբ Հոգին չէին թեան մկրտութեամբ մկրտուած էին բայց Սուրբ Հոգին չէին թեան մկրտութեամբ մկրտուած էին բայց Սուրբ Հոգին չէին թեան մկրտութեամբ մկրտուած էին բայց Սուրբ Հոգին չէին 
ստացած: Յիշենք որ Պօղոս առաքեալ Գաղատիայի եւ Փռիւգիաստացած: Յիշենք որ Պօղոս առաքեալ Գաղատիայի եւ Փռիւգիաստացած: Յիշենք որ Պօղոս առաքեալ Գաղատիայի եւ Փռիւգիաստացած: Յիշենք որ Պօղոս առաքեալ Գաղատիայի եւ Փռիւգիա----
յի կողմերը շրջելէ ետք Եփեսոս իջաւ. հոն հանդիպեցաւ Տիրոջ յի կողմերը շրջելէ ետք Եփեսոս իջաւ. հոն հանդիպեցաւ Տիրոջ յի կողմերը շրջելէ ետք Եփեսոս իջաւ. հոն հանդիպեցաւ Տիրոջ յի կողմերը շրջելէ ետք Եփեսոս իջաւ. հոն հանդիպեցաւ Տիրոջ 
աշակերտած Եփեսացինաշակերտած Եփեսացինաշակերտած Եփեսացինաշակերտած Եփեսացիներու եւ անոնց հարցուց.երու եւ անոնց հարցուց.երու եւ անոնց հարցուց.երու եւ անոնց հարցուց.    

----    Սուրբ Հոգին առի՞ք՝ երբ հաւատացիք:Սուրբ Հոգին առի՞ք՝ երբ հաւատացիք:Սուրբ Հոգին առի՞ք՝ երբ հաւատացիք:Սուրբ Հոգին առի՞ք՝ երբ հաւատացիք:    
Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.    
----    Նոյնիսկ չենք լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ:Նոյնիսկ չենք լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ:Նոյնիսկ չենք լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ:Նոյնիսկ չենք լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ:    
Պօղոս հարցուց.Պօղոս հարցուց.Պօղոս հարցուց.Պօղոս հարցուց.    
----    Հապա ինչո՞վ մկրտուեցաք:Հապա ինչո՞վ մկրտուեցաք:Հապա ինչո՞վ մկրտուեցաք:Հապա ինչո՞վ մկրտուեցաք:    
Պատասխանեցին.Պատասխանեցին.Պատասխանեցին.Պատասխանեցին.    
----    Յովհաննէսի մկրտութեամբ:Յովհաննէսի մկրտութեամբ:Յովհաննէսի մկրտութեամբ:Յովհաննէսի մկրտութեամբ:    
Եւ Պօղոս ըսաւ.Եւ Պօղոս ըսաւ.Եւ Պօղոս ըսաւ.Եւ Պօղոս ըսաւ.    
Յովհաննէս ժողովուրդը մկրտեց մկրտութեամբՅովհաննէս ժողովուրդը մկրտեց մկրտութեամբՅովհաննէս ժողովուրդը մկրտեց մկրտութեամբՅովհաննէս ժողովուրդը մկրտեց մկրտութեամբ    մը, որ մը, որ մը, որ մը, որ 

մարդիկը ապաշխարութեան կը հրաւիրէր, բայց կմարդիկը ապաշխարութեան կը հրաւիրէր, բայց կմարդիկը ապաշխարութեան կը հրաւիրէր, բայց կմարդիկը ապաշխարութեան կը հրաւիրէր, բայց կ’’’’ըսէր որ ըսէր որ ըսէր որ ըսէր որ 
հաւատան անոր՝ որ իրմէ ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս հաւատան անոր՝ որ իրմէ ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս հաւատան անոր՝ որ իրմէ ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս հաւատան անոր՝ որ իրմէ ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս 
Քրիստոսին:Քրիստոսին:Քրիստոսին:Քրիստոսին:    

Եփեսացիները ասիկա լսելով, Տէր Յիսուսի անունով Եփեսացիները ասիկա լսելով, Տէր Յիսուսի անունով Եփեսացիները ասիկա լսելով, Տէր Յիսուսի անունով Եփեսացիները ասիկա լսելով, Տէր Յիսուսի անունով 
մկրտուեցան: Իսկ երբ Պօղոս ձեռքը դրաւ անոնց գլխուն, Սուրբ մկրտուեցան: Իսկ երբ Պօղոս ձեռքը դրաւ անոնց գլխուն, Սուրբ մկրտուեցան: Իսկ երբ Պօղոս ձեռքը դրաւ անոնց գլխուն, Սուրբ մկրտուեցան: Իսկ երբ Պօղոս ձեռքը դրաւ անոնց գլխուն, Սուրբ 
Հոգին իջաւ անոնց վրայ եւ սկսան աՀոգին իջաւ անոնց վրայ եւ սկսան աՀոգին իջաւ անոնց վրայ եւ սկսան աՀոգին իջաւ անոնց վրայ եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ նծանօթ լեզուներով խօսիլ նծանօթ լեզուներով խօսիլ նծանօթ լեզուներով խօսիլ 
եւ մարգարէանալ (Գործք 19.1եւ մարգարէանալ (Գործք 19.1եւ մարգարէանալ (Գործք 19.1եւ մարգարէանալ (Գործք 19.1----6):6):6):6):    

Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ Պօղոս առաքեալ կը Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ Պօղոս առաքեալ կը Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ Պօղոս առաքեալ կը Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ Պօղոս առաքեալ կը 
զարմանայ երբ կը լսէ որ Եփեսացիներ մկրտուած բայց Սուրբ զարմանայ երբ կը լսէ որ Եփեսացիներ մկրտուած բայց Սուրբ զարմանայ երբ կը լսէ որ Եփեսացիներ մկրտուած բայց Սուրբ զարմանայ երբ կը լսէ որ Եփեսացիներ մկրտուած բայց Սուրբ 
հոգին չէին ստացած: Այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ առաքեալը հոգին չէին ստացած: Այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ առաքեալը հոգին չէին ստացած: Այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ առաքեալը հոգին չէին ստացած: Այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ առաքեալը 
ամրօրէն համոզուած էր, թէ ան որ կը մկրտուէրամրօրէն համոզուած էր, թէ ան որ կը մկրտուէրամրօրէն համոզուած էր, թէ ան որ կը մկրտուէրամրօրէն համոզուած էր, թէ ան որ կը մկրտուէր` ` ` ` պէտք էր պէտք էր պէտք էր պէտք էր 
անպայման Սուրբ Հոգին ստանար: Ահա թէ ինչոանպայման Սուրբ Հոգին ստանար: Ահա թէ ինչոանպայման Սուրբ Հոգին ստանար: Ահա թէ ինչոանպայման Սուրբ Հոգին ստանար: Ահա թէ ինչո´́́́ւ խիստ ւ խիստ ւ խիստ ւ խիստ 
կարեւոր է մկրտութիւնը, քանի անիկա Սուրբ Հոգին ստանալու կարեւոր է մկրտութիւնը, քանի անիկա Սուրբ Հոգին ստանալու կարեւոր է մկրտութիւնը, քանի անիկա Սուրբ Հոգին ստանալու կարեւոր է մկրտութիւնը, քանի անիկա Սուրբ Հոգին ստանալու 
միջոց մըն է:միջոց մըն է:միջոց մըն է:միջոց մըն է:    
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դ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը` մարդիկը Աստուծոյ դ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը` մարդիկը Աստուծոյ դ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը` մարդիկը Աստուծոյ դ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը` մարդիկը Աստուծոյ 
բնակութեան համար պատրաստել էր, իսկ Քրիստոսի մկրտուբնակութեան համար պատրաստել էր, իսկ Քրիստոսի մկրտուբնակութեան համար պատրաստել էր, իսկ Քրիստոսի մկրտուբնակութեան համար պատրաստել էր, իսկ Քրիստոսի մկրտու----
թիւնը՝ մարդիկը թիւնը՝ մարդիկը թիւնը՝ մարդիկը թիւնը՝ մարդիկը Աստուծոյ բնակԱստուծոյ բնակԱստուծոյ բնակԱստուծոյ բնակարան դարձնել էր (Գարան դարձնել էր (Գարան դարձնել էր (Գարան դարձնել էր (Գղղղղ    3.27):3.27):3.27):3.27):    

ե) 2ե) 2ե) 2ե) 2----րդ դարու հեղինակ՝ Տերտուղիանոս իր րդ դարու հեղինակ՝ Տերտուղիանոս իր րդ դարու հեղինակ՝ Տերտուղիանոս իր րդ դարու հեղինակ՝ Տերտուղիանոս իր ««««Յաղագս Յաղագս Յաղագս Յաղագս 
մկրտութեանմկրտութեանմկրտութեանմկրտութեան» » » » գործին մէջ՝ կգործին մէջ՝ կգործին մէջ՝ կգործին մէջ՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յովհաննէսի մկրտութիւնը Յովհաննէսի մկրտութիւնը Յովհաննէսի մկրտութիւնը Յովհաննէսի մկրտութիւնը 
պատրաստութեան համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ պատրաստութեան համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ պատրաստութեան համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ պատրաստութեան համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ 
կատարելութեան համար: Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհկատարելութեան համար: Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհկատարելութեան համար: Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհկատարելութեան համար: Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհըըըըրրրր----
դանշական էր, իսկ Քրիստոսի դանշական էր, իսկ Քրիստոսի դանշական էր, իսկ Քրիստոսի դանշական էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ խորհրդականմկրտութիւնը՝ խորհրդականմկրտութիւնը՝ խորհրդականմկրտութիւնը՝ խորհրդական»:»:»:»:    

զ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեզ կը պատրաստէ զ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեզ կը պատրաստէ զ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեզ կը պատրաստէ զ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեզ կը պատրաստէ 
նոր ծնունդի, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ այդ նոր ծնունդն նոր ծնունդի, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ այդ նոր ծնունդն նոր ծնունդի, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ այդ նոր ծնունդն նոր ծնունդի, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ այդ նոր ծնունդն 
իսկ է (Տիտիսկ է (Տիտիսկ է (Տիտիսկ է (Տիտոսոսոսոս 3.5): 3.5): 3.5): 3.5):    

է) Մկրտութիւնը՝ Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ է) Մկրտութիւնը՝ Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ է) Մկրտութիւնը՝ Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ է) Մկրտութիւնը՝ Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ 
է, այլ խօսքով՝ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլն է Քրիստոսի հեէ, այլ խօսքով՝ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլն է Քրիստոսի հեէ, այլ խօսքով՝ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլն է Քրիստոսի հեէ, այլ խօսքով՝ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլն է Քրիստոսի հետ տ տ տ 
((((Հռոմայեցիս 6.3): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը սակայն Հռոմայեցիս 6.3): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը սակայն Հռոմայեցիս 6.3): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը սակայն Հռոմայեցիս 6.3): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը սակայն 
Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ չէ, որովհետեւ Յիսուս Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ չէ, որովհետեւ Յիսուս Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ չէ, որովհետեւ Յիսուս Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ չէ, որովհետեւ Յիսուս 
տակաւին չէր մեռած:տակաւին չէր մեռած:տակաւին չէր մեռած:տակաւին չէր մեռած:    

    
16) 16) 16) 16) Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` 

երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի 
մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:    

 

Նախ ըսենքՆախ ըսենքՆախ ըսենքՆախ ըսենք    թէ որո՞նք են վերստին մկրտուողները. թէ որո՞նք են վերստին մկրտուողները. թէ որո՞նք են վերստին մկրտուողները. թէ որո՞նք են վերստին մկրտուողները. 
երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուողները անոնք են` որոնք երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուողները անոնք են` որոնք երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուողները անոնք են` որոնք երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուողները անոնք են` որոնք 
չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` կը ծանօթանան ու կը չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` կը ծանօթանան ու կը չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` կը ծանօթանան ու կը չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` կը ծանօթանան ու կը 
միանան սխալ եւ անուղղափառ հոսանքներու, որոնք իրենց միանան սխալ եւ անուղղափառ հոսանքներու, որոնք իրենց միանան սխալ եւ անուղղափառ հոսանքներու, որոնք իրենց միանան սխալ եւ անուղղափառ հոսանքներու, որոնք իրենց 
կարգին կը համոզեն զիրենք թէ իրենց մանուկ տարիքին կարգին կը համոզեն զիրենք թէ իրենց մանուկ տարիքին կարգին կը համոզեն զիրենք թէ իրենց մանուկ տարիքին կարգին կը համոզեն զիրենք թէ իրենց մանուկ տարիքին 
ստացած մկրտութիւստացած մկրտութիւստացած մկրտութիւստացած մկրտութիւնը անվաւեր է, նախ, որովհետեւ իրենց նը անվաւեր է, նախ, որովհետեւ իրենց նը անվաւեր է, նախ, որովհետեւ իրենց նը անվաւեր է, նախ, որովհետեւ իրենց 
կամքէն անկախ եղած է, եւ երկրորդ, որովհետեւ իրենց կամքէն անկախ եղած է, եւ երկրորդ, որովհետեւ իրենց կամքէն անկախ եղած է, եւ երկրորդ, որովհետեւ իրենց կամքէն անկախ եղած է, եւ երկրորդ, որովհետեւ իրենց 
ստացածը ջուրի մկրտութիւնն էր պարզապէս, եւ ոստացածը ջուրի մկրտութիւնն էր պարզապէս, եւ ոստացածը ջուրի մկրտութիւնն էր պարզապէս, եւ ոստացածը ջուրի մկրտութիւնն էր պարզապէս, եւ ո´́́́չ թէ Սուրբ չ թէ Սուրբ չ թէ Սուրբ չ թէ Սուրբ 
ՀոՀոՀոՀո գիին մկրտութիւնը: Տուեալ անձերը, համոզուելէ ետք իրենց գիին մկրտութիւնը: Տուեալ անձերը, համոզուելէ ետք իրենց գիին մկրտութիւնը: Տուեալ անձերը, համոզուելէ ետք իրենց գիին մկրտութիւնը: Տուեալ անձերը, համոզուելէ ետք իրենց 
ըսուածին, դժբախտաբար կըսուածին, դժբախտաբար կըսուածին, դժբախտաբար կըսուածին, դժբախտաբար կ’’’’երթան եւ երկրորդ անգամ ըլլալով երթան եւ երկրորդ անգամ ըլլալով երթան եւ երկրորդ անգամ ըլլալով երթան եւ երկրորդ անգամ ըլլալով 
կը մկրկը մկրկը մկրկը մկրտուին, առանց երբեք ճիգ թափելու իրենց ըսուածը տուին, առանց երբեք ճիգ թափելու իրենց ըսուածը տուին, առանց երբեք ճիգ թափելու իրենց ըսուածը տուին, առանց երբեք ճիգ թափելու իրենց ըսուածը 
քննելու Աստուածաշունչի լոյսին տակ:քննելու Աստուածաշունչի լոյսին տակ:քննելու Աստուածաշունչի լոյսին տակ:քննելու Աստուածաշունչի լոյսին տակ:    
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Կրկնակի մկրտութիւն ընդունելի չէ եւ ճիշդ չէ, որովհետեւ Կրկնակի մկրտութիւն ընդունելի չէ եւ ճիշդ չէ, որովհետեւ Կրկնակի մկրտութիւն ընդունելի չէ եւ ճիշդ չէ, որովհետեւ Կրկնակի մկրտութիւն ընդունելի չէ եւ ճիշդ չէ, որովհետեւ 
հակառակ է Աստուածաշունչին, որ կը յայտարարէ թէ հակառակ է Աստուածաշունչին, որ կը յայտարարէ թէ հակառակ է Աստուածաշունչին, որ կը յայտարարէ թէ հակառակ է Աստուածաշունչին, որ կը յայտարարէ թէ ««««մէկ է մէկ է մէկ է մէկ է 
մկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնը»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 4.5): Թէ մանուկին ստացած մկրտուԵփեսացիս 4.5): Թէ մանուկին ստացած մկրտուԵփեսացիս 4.5): Թէ մանուկին ստացած մկրտուԵփեսացիս 4.5): Թէ մանուկին ստացած մկրտու----
թիւնը լոկ ջուրթիւնը լոկ ջուրթիւնը լոկ ջուրթիւնը լոկ ջուրի մկրտութիւն է` այս մասին տարբերի մկրտութիւն է` այս մասին տարբերի մկրտութիւն է` այս մասին տարբերի մկրտութիւն է` այս մասին տարբեր----տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր 
կերպերով եւ սակայն մանրամասնօրէն խօսեցանք: Գանք կերպերով եւ սակայն մանրամասնօրէն խօսեցանք: Գանք կերպերով եւ սակայն մանրամասնօրէն խօսեցանք: Գանք կերպերով եւ սակայն մանրամասնօրէն խօսեցանք: Գանք 
ուղղակիօրէն հարցումին պատասխանին եւ կատարենք քանի ուղղակիօրէն հարցումին պատասխանին եւ կատարենք քանի ուղղակիօրէն հարցումին պատասխանին եւ կատարենք քանի ուղղակիօրէն հարցումին պատասխանին եւ կատարենք քանի 
մը մատնանշումներ.մը մատնանշումներ.մը մատնանշումներ.մը մատնանշումներ.----    

ա) Պօղոս առաքեալ կա) Պօղոս առաքեալ կա) Պօղոս առաքեալ կա) Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս 
Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահանոր մահանոր մահանոր մահ----
ուան հաղորդակից դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր ուան հաղորդակից դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր ուան հաղորդակից դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր ուան հաղորդակից դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր 
հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան հաղորդ եղանքհետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան հաղորդ եղանքհետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան հաղորդ եղանքհետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան հաղորդ եղանք»»»»    
((((Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3----4: 4: 4: 4: Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտութիւնը ՔրիսԿողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտութիւնը ՔրիսԿողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտութիւնը ՔրիսԿողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտութիւնը Քրիս----
տոսի հետ թաղուիլ է, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ թաղուիլ տոսի հետ թաղուիլ է, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ թաղուիլ տոսի հետ թաղուիլ է, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ թաղուիլ տոսի հետ թաղուիլ է, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ թաղուիլ 
Քրիստոսի հետ: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ Քրիստոսի հետ: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ Քրիստոսի հետ: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ Քրիստոսի հետ: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ ««««ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսի հետ սի հետ սի հետ սի հետ 
թաղուիլթաղուիլթաղուիլթաղուիլ»: »: »: »: Քրիստոսի հետ թաղուիլը, ասկէ առաջ ըսի, կը Քրիստոսի հետ թաղուիլը, ասկէ առաջ ըսի, կը Քրիստոսի հետ թաղուիլը, ասկէ առաջ ըսի, կը Քրիստոսի հետ թաղուիլը, ասկէ առաջ ըսի, կը 
նշանակէ մարդուն մէջ՝ հին մարդուն թաղուիլը, մեռցուիլը: նշանակէ մարդուն մէջ՝ հին մարդուն թաղուիլը, մեռցուիլը: նշանակէ մարդուն մէջ՝ հին մարդուն թաղուիլը, մեռցուիլը: նշանակէ մարդուն մէջ՝ հին մարդուն թաղուիլը, մեռցուիլը: 
Քանի՞ անգամ մարդուն մէջ հին մարդը կրնայ թաղուիլ: Քանի՞ անգամ մարդուն մէջ հին մարդը կրնայ թաղուիլ: Քանի՞ անգամ մարդուն մէջ հին մարդը կրնայ թաղուիլ: Քանի՞ անգամ մարդուն մէջ հին մարդը կրնայ թաղուիլ: 
Կրկնակի թաղումը հակասուրբգրային է, եւ ուստի՝ հակասուրբԿրկնակի թաղումը հակասուրբգրային է, եւ ուստի՝ հակասուրբԿրկնակի թաղումը հակասուրբգրային է, եւ ուստի՝ հակասուրբԿրկնակի թաղումը հակասուրբգրային է, եւ ուստի՝ հակասուրբ----
գրային է կրկնակի մկրտութիւնը:գրային է կրկնակի մկրտութիւնը:գրային է կրկնակի մկրտութիւնը:գրային է կրկնակի մկրտութիւնը:    

բ) Պօղոս աբ) Պօղոս աբ) Պօղոս աբ) Պօղոս առաքեալ կռաքեալ կռաքեալ կռաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեզի նոր ծնունդ տուաւ Մեզի նոր ծնունդ տուաւ Մեզի նոր ծնունդ տուաւ Մեզի նոր ծնունդ տուաւ 
մկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեցմկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեցմկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեցմկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեց»»»»    
((((Տիտոս 3.5): Հոս յիշուած Տիտոս 3.5): Հոս յիշուած Տիտոս 3.5): Հոս յիշուած Տիտոս 3.5): Հոս յիշուած ««««նոր ծնունդնոր ծնունդնոր ծնունդնոր ծնունդ»»»»ը եւ վերստին ծնունդը ը եւ վերստին ծնունդը ը եւ վերստին ծնունդը ը եւ վերստին ծնունդը 
կամ վերածնունդը նոյն բաներն են, եւ ակնարկութիւն են կամ վերածնունդը նոյն բաներն են, եւ ակնարկութիւն են կամ վերածնունդը նոյն բաներն են, եւ ակնարկութիւն են կամ վերածնունդը նոյն բաներն են, եւ ակնարկութիւն են 
հոգեւոր վերածնունդի: Արդ, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ ծնիլ հոգեւոր վերածնունդի: Արդ, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ ծնիլ հոգեւոր վերածնունդի: Արդ, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ ծնիլ հոգեւոր վերածնունդի: Արդ, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ ծնիլ 
հոգհոգհոգհոգեւորապէս: Մէեւորապէս: Մէեւորապէս: Մէեւորապէս: Մէ´́́́կ անգամ: Աստուածաշունչին մէջ չունինք կ անգամ: Աստուածաշունչին մէջ չունինք կ անգամ: Աստուածաշունչին մէջ չունինք կ անգամ: Աստուածաշունչին մէջ չունինք 
ոեւէ անձի օրինակ որ երկու անգամ ծնած ըլլայ հոգեւորապէս, ոեւէ անձի օրինակ որ երկու անգամ ծնած ըլլայ հոգեւորապէս, ոեւէ անձի օրինակ որ երկու անգամ ծնած ըլլայ հոգեւորապէս, ոեւէ անձի օրինակ որ երկու անգամ ծնած ըլլայ հոգեւորապէս, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ ունինք համար մը, որ կրնայ ցոյց տալ, թէ մարդ կրնայ չ ալ ունինք համար մը, որ կրնայ ցոյց տալ, թէ մարդ կրնայ չ ալ ունինք համար մը, որ կրնայ ցոյց տալ, թէ մարդ կրնայ չ ալ ունինք համար մը, որ կրնայ ցոյց տալ, թէ մարդ կրնայ 
երկու անգամ հոգեւոր ծնունդ ապրիլ:երկու անգամ հոգեւոր ծնունդ ապրիլ:երկու անգամ հոգեւոր ծնունդ ապրիլ:երկու անգամ հոգեւոր ծնունդ ապրիլ:    

գ) Յիսուս կը խօսի երկու տարբեր ծնունդներու մասին: գ) Յիսուս կը խօսի երկու տարբեր ծնունդներու մասին: գ) Յիսուս կը խօսի երկու տարբեր ծնունդներու մասին: գ) Յիսուս կը խօսի երկու տարբեր ծնունդներու մասին: 
ՄարմինՄարմինՄարմինՄարմինէն ծնածներուն մասին եւ ջուրէն ու Հոգիէն ծնածներուն էն ծնածներուն մասին եւ ջուրէն ու Հոգիէն ծնածներուն էն ծնածներուն մասին եւ ջուրէն ու Հոգիէն ծնածներուն էն ծնածներուն մասին եւ ջուրէն ու Հոգիէն ծնածներուն 
մասին (Յովհաննէս 3.3մասին (Յովհաննէս 3.3մասին (Յովհաննէս 3.3մասին (Յովհաննէս 3.3----6): 6): 6): 6): Այս իմաստով, մեր առաջին ծնունդը Այս իմաստով, մեր առաջին ծնունդը Այս իմաստով, մեր առաջին ծնունդը Այս իմաստով, մեր առաջին ծնունդը 
տեղի կտեղի կտեղի կտեղի կ’’’’ունենայ երբ իբրեւ մարմին լոյս աշխարհ կու գանք, իսկ ունենայ երբ իբրեւ մարմին լոյս աշխարհ կու գանք, իսկ ունենայ երբ իբրեւ մարմին լոյս աշխարհ կու գանք, իսկ ունենայ երբ իբրեւ մարմին լոյս աշխարհ կու գանք, իսկ 
մեր երկրորդ ծնունդը տեղի կմեր երկրորդ ծնունդը տեղի կմեր երկրորդ ծնունդը տեղի կմեր երկրորդ ծնունդը տեղի կ’’’’ունենայ մկրտութեան պահուն, ունենայ մկրտութեան պահուն, ունենայ մկրտութեան պահուն, ունենայ մկրտութեան պահուն, 
երբ մանուկը եկեղեցւոյ արգանդէն կը ծներբ մանուկը եկեղեցւոյ արգանդէն կը ծներբ մանուկը եկեղեցւոյ արգանդէն կը ծներբ մանուկը եկեղեցւոյ արգանդէն կը ծնի հոգեւորապէս: ի հոգեւորապէս: ի հոգեւորապէս: ի հոգեւորապէս: 
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ԱսոԱսոԱսոԱսո´́́́նք են այն երկու ծնունդները որոնց մասին կը խօսի մեր նք են այն երկու ծնունդները որոնց մասին կը խօսի մեր նք են այն երկու ծնունդները որոնց մասին կը խօսի մեր նք են այն երկու ծնունդները որոնց մասին կը խօսի մեր 
Փրկիչը: Երրորդ կամ տարբեր ծնունդի մը մասին բնաՓրկիչը: Երրորդ կամ տարբեր ծնունդի մը մասին բնաՓրկիչը: Երրորդ կամ տարբեր ծնունդի մը մասին բնաՓրկիչը: Երրորդ կամ տարբեր ծնունդի մը մասին բնա´́́́ւ չի ւ չի ւ չի ւ չի 
խօսիր: Հետեւաբար, երկրորդ անգամ մկրտուիլը հակառակ է խօսիր: Հետեւաբար, երկրորդ անգամ մկրտուիլը հակառակ է խօսիր: Հետեւաբար, երկրորդ անգամ մկրտուիլը հակառակ է խօսիր: Հետեւաբար, երկրորդ անգամ մկրտուիլը հակառակ է 
Տէր Յիսուսի խօսքին ու կամքին, որովհետեւ ատիկա պիտի Տէր Յիսուսի խօսքին ու կամքին, որովհետեւ ատիկա պիտի Տէր Յիսուսի խօսքին ու կամքին, որովհետեւ ատիկա պիտի Տէր Յիսուսի խօսքին ու կամքին, որովհետեւ ատիկա պիտի 
ըլլար երրորդ ծնունդ մը, բայց քաըլլար երրորդ ծնունդ մը, բայց քաըլլար երրորդ ծնունդ մը, բայց քաըլլար երրորդ ծնունդ մը, բայց քանի երրորդ ծնունդ գոյութիւն նի երրորդ ծնունդ գոյութիւն նի երրորդ ծնունդ գոյութիւն նի երրորդ ծնունդ գոյութիւն 
չունի, ուստի՝ երկրորդ անգամ մկրտութիւնը վաւերական ու չունի, ուստի՝ երկրորդ անգամ մկրտութիւնը վաւերական ու չունի, ուստի՝ երկրորդ անգամ մկրտութիւնը վաւերական ու չունի, ուստի՝ երկրորդ անգամ մկրտութիւնը վաւերական ու 
ընդունելի չի նկատուիր ոընդունելի չի նկատուիր ոընդունելի չի նկատուիր ոընդունելի չի նկատուիր ո´́́́չ Աստուածաշունչին հայեացքով, ոչ Աստուածաշունչին հայեացքով, ոչ Աստուածաշունչին հայեացքով, ոչ Աստուածաշունչին հայեացքով, ո´́́́չ չ չ չ 
սուրբ հայրերուն հայեացքով, եւ ոսուրբ հայրերուն հայեացքով, եւ ոսուրբ հայրերուն հայեացքով, եւ ոսուրբ հայրերուն հայեացքով, եւ ո´́́́չ ալ Հայ Եկեղեցւոյ չ ալ Հայ Եկեղեցւոյ չ ալ Հայ Եկեղեցւոյ չ ալ Հայ Եկեղեցւոյ 
հայեացքով:հայեացքով:հայեացքով:հայեացքով:    

դ) Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ մկրտութիւնը մեզդ) Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ մկրտութիւնը մեզդ) Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ մկրտութիւնը մեզդ) Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ մկրտութիւնը մեզ    ««««կը կը կը կը 
փրկէ՝ ոփրկէ՝ ոփրկէ՝ ոփրկէ՝ ո´́́́չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր 
խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելովխղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելովխղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելովխղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 3.21): Արդ, Ա.Պետրոս 3.21): Արդ, Ա.Պետրոս 3.21): Արդ, Ա.Պետրոս 3.21): Արդ, 
մարդ քանի՞ անգամ կրնայ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ մարդ քանի՞ անգամ կրնայ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ մարդ քանի՞ անգամ կրնայ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ մարդ քանի՞ անգամ կրնայ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ 
ընծայուիլ: Աստուծոյ ընծայումը կամ ինքնընծայումը մէընծայուիլ: Աստուծոյ ընծայումը կամ ինքնընծայումը մէընծայուիլ: Աստուծոյ ընծայումը կամ ինքնընծայումը մէընծայուիլ: Աստուծոյ ընծայումը կամ ինքնընծայումը մէ´́́́կ կ կ կ 
անգամ է որ տեղի կանգամ է որ տեղի կանգամ է որ տեղի կանգամ է որ տեղի կ’’’’ունենայ. եթէ ինքզինք Աստուծոյ ընծաունենայ. եթէ ինքզինք Աստուծոյ ընծաունենայ. եթէ ինքզինք Աստուծոյ ընծաունենայ. եթէ ինքզինք Աստուծոյ ընծայած յած յած յած 
ոեւէ անձ՝ հեռանայ Աստուծմէ ու լքէ զինք՝ ալ չի կրնար դառնալ ոեւէ անձ՝ հեռանայ Աստուծմէ ու լքէ զինք՝ ալ չի կրնար դառնալ ոեւէ անձ՝ հեռանայ Աստուծմէ ու լքէ զինք՝ ալ չի կրնար դառնալ ոեւէ անձ՝ հեռանայ Աստուծմէ ու լքէ զինք՝ ալ չի կրնար դառնալ 
Աստուծոյ (Եբրայեցիս 6.4Աստուծոյ (Եբրայեցիս 6.4Աստուծոյ (Եբրայեցիս 6.4Աստուծոյ (Եբրայեցիս 6.4----6, 10.26: 6, 10.26: 6, 10.26: 6, 10.26: Բ.Պետրոս 2.20Բ.Պետրոս 2.20Բ.Պետրոս 2.20Բ.Պետրոս 2.20----22):22):22):22):    

Վերջապէս ըսենք, թէ երբ անձ մը երկրորդ անգամ ըլլալով Վերջապէս ըսենք, թէ երբ անձ մը երկրորդ անգամ ըլլալով Վերջապէս ըսենք, թէ երբ անձ մը երկրորդ անգամ ըլլալով Վերջապէս ըսենք, թէ երբ անձ մը երկրորդ անգամ ըլլալով 
կը մկրտուի` ոկը մկրտուի` ոկը մկրտուի` ոկը մկրտուի` ո´́́́չ թէ Սուրբ Հոգին կը ստանայ, ընդհակառակը, չ թէ Սուրբ Հոգին կը ստանայ, ընդհակառակը, չ թէ Սուրբ Հոգին կը ստանայ, ընդհակառակը, չ թէ Սուրբ Հոգին կը ստանայ, ընդհակառակը, 
իր մէջ գտնուող Սուրբ Հոգիին օծութիր մէջ գտնուող Սուրբ Հոգիին օծութիր մէջ գտնուող Սուրբ Հոգիին օծութիր մէջ գտնուող Սուրբ Հոգիին օծութիւնը զորս ստացած էր իւնը զորս ստացած էր իւնը զորս ստացած էր իւնը զորս ստացած էր 
մանուկ տարիքին իր մկրտութեան ժամանակ` ամանուկ տարիքին իր մկրտութեան ժամանակ` ամանուկ տարիքին իր մկրտութեան ժամանակ` ամանուկ տարիքին իր մկրտութեան ժամանակ` ա´́́́տ ալ իրմէ կը տ ալ իրմէ կը տ ալ իրմէ կը տ ալ իրմէ կը 
հեռանայ:հեռանայ:հեռանայ:հեռանայ:    

    
17) 17) 17) 17) ՈմանքՈմանքՈմանքՈմանք    կկկկ’’’’առարկենառարկենառարկենառարկեն    թէթէթէթէ    մարդըմարդըմարդըմարդը    երբերբերբերբ    իրիրիրիր    մանուկմանուկմանուկմանուկ    տարիքինտարիքինտարիքինտարիքին    

կըկըկըկը    մկրտուիմկրտուիմկրտուիմկրտուի` ` ` ` ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    չչչչ’’’’ըստանարըստանարըստանարըստանար, , , , ուստիուստիուստիուստի    երբերբերբերբ    չափահասչափահասչափահասչափահաս    
դառնայդառնայդառնայդառնայ` ` ` ` պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    վերստինվերստինվերստինվերստին    մկրտուիմկրտուիմկրտուիմկրտուի, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    
ստանայստանայստանայստանայ::::    

    
ԵկեղեցւոԵկեղեցւոԵկեղեցւոԵկեղեցւոյ հայրեր կ'ուսուցանեն թէ մկրտեալ մանուկը ոչ յ հայրեր կ'ուսուցանեն թէ մկրտեալ մանուկը ոչ յ հայրեր կ'ուսուցանեն թէ մկրտեալ մանուկը ոչ յ հայրեր կ'ուսուցանեն թէ մկրտեալ մանուկը ոչ 

միայն կը ստանայ Սուրբ Հոգին, այլեւ` կը դառնայ տաճամիայն կը ստանայ Սուրբ Հոգին, այլեւ` կը դառնայ տաճամիայն կը ստանայ Սուրբ Հոգին, այլեւ` կը դառնայ տաճամիայն կը ստանայ Սուրբ Հոգին, այլեւ` կը դառնայ տաճա´́́́ր ր ր ր 
Սուրբ Հոգիին, ժառանգակիՍուրբ Հոգիին, ժառանգակիՍուրբ Հոգիին, ժառանգակիՍուրբ Հոգիին, ժառանգակի´́́́ց Քրիստոսի, զաւաց Քրիստոսի, զաւաց Քրիստոսի, զաւաց Քրիստոսի, զաւա´́́́կ Աստուծոյ, կ Աստուծոյ, կ Աստուծոյ, կ Աստուծոյ, 
անդաանդաանդաանդա´́́́մ Քրիստոսի Եկեղեցիին, եւ բնակարամ Քրիստոսի Եկեղեցիին, եւ բնակարամ Քրիստոսի Եկեղեցիին, եւ բնակարամ Քրիստոսի Եկեղեցիին, եւ բնակարա´́́́ն ամենասուրբ ն ամենասուրբ ն ամենասուրբ ն ամենասուրբ 
Երրորդութեան:Երրորդութեան:Երրորդութեան:Երրորդութեան:    



 275 

Եթէ ոմանք կ'առարկեն թէ մանուկը չափահաս դաԵթէ ոմանք կ'առարկեն թէ մանուկը չափահաս դաԵթէ ոմանք կ'առարկեն թէ մանուկը չափահաս դաԵթէ ոմանք կ'առարկեն թէ մանուկը չափահաս դառնալէ ռնալէ ռնալէ ռնալէ 
ետք պէտք է վերստինետք պէտք է վերստինետք պէտք է վերստինետք պէտք է վերստին    մկրտուիմկրտուիմկրտուիմկրտուի    որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    ստանայստանայստանայստանայ, , , , 
արդեօ՞քարդեօ՞քարդեօ՞քարդեօ՞ք    ատիկաատիկաատիկաատիկա    կըկըկըկը    նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ    որորորոր    եթէեթէեթէեթէ    մէկըմէկըմէկըմէկը    չափահասչափահասչափահասչափահաս    տարիքինտարիքինտարիքինտարիքին    
մկրտուեցաւմկրտուեցաւմկրտուեցաւմկրտուեցաւ    ուուուու    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    չստացաւչստացաւչստացաւչստացաւ` ` ` ` պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    դարձեալդարձեալդարձեալդարձեալ    
մկրտուիմկրտուիմկրտուիմկրտուի, , , , որորորոր    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    իրիրիրիր    երրորդերրորդերրորդերրորդ    մկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնըմկրտութիւնը::::    

ԱստուածաշունչըԱստուածաշունչըԱստուածաշունչըԱստուածաշունչը    կըկըկըկը    խօսիխօսիխօսիխօսի    իրենցիրենցիրենցիրենց    չափահասչափահասչափահասչափահաս    տարիքինտարիքինտարիքինտարիքին    
մմմմկրտուողկրտուողկրտուողկրտուող    եւեւեւեւ    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին    չստացողչստացողչստացողչստացող    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    մասինմասինմասինմասին, , , , բայցբայցբայցբայց    չիչիչիչի    
հաստատերհաստատերհաստատերհաստատեր    թէթէթէթէ    անոնքանոնքանոնքանոնք    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    անգամանգամանգամանգամ    ըլլալովըլլալովըլլալովըլլալով    մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան: : : : 
ԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէս, , , , օրինակօրինակօրինակօրինակ....----    

ա) Շատ մը Սամարացիներ իրենց չափահաս տարիքին հաա) Շատ մը Սամարացիներ իրենց չափահաս տարիքին հաա) Շատ մը Սամարացիներ իրենց չափահաս տարիքին հաա) Շատ մը Սամարացիներ իրենց չափահաս տարիքին հա----
ւատացին Քրիստոսի եւ մկրտուեցան, եւ սակայն Սուրբ Հոգին ւատացին Քրիստոսի եւ մկրտուեցան, եւ սակայն Սուրբ Հոգին ւատացին Քրիստոսի եւ մկրտուեցան, եւ սակայն Սուրբ Հոգին ւատացին Քրիստոսի եւ մկրտուեցան, եւ սակայն Սուրբ Հոգին 
չստացան: Անոնց վերաբերեալ կը կարդչստացան: Անոնց վերաբերեալ կը կարդչստացան: Անոնց վերաբերեալ կը կարդչստացան: Անոնց վերաբերեալ կը կարդանք. անք. անք. անք. ««««Երբ հաւատացին Երբ հաւատացին Երբ հաւատացին Երբ հաւատացին 
Փիլիպպոսի, որ Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի Փիլիպպոսի, որ Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի Փիլիպպոսի, որ Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի Փիլիպպոսի, որ Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի 
մասին կը քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցանմասին կը քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցանմասին կը քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցանմասին կը քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք Գործք Գործք Գործք 
8.12): 8.12): 8.12): 8.12): Քիչ մը անդին կը կարդանք. Քիչ մը անդին կը կարդանք. Քիչ մը անդին կը կարդանք. Քիչ մը անդին կը կարդանք. ««««Սուրբ Հոգին անոնցմէ ոեւէ Սուրբ Հոգին անոնցմէ ոեւէ Սուրբ Հոգին անոնցմէ ոեւէ Սուրբ Հոգին անոնցմէ ոեւէ 
մէկուն վրայ չէր իջած, այլ միայն Տէր Յիսուսի անունով մէկուն վրայ չէր իջած, այլ միայն Տէր Յիսուսի անունով մէկուն վրայ չէր իջած, այլ միայն Տէր Յիսուսի անունով մէկուն վրայ չէր իջած, այլ միայն Տէր Յիսուսի անունով 
մկրտուած էինմկրտուած էինմկրտուած էինմկրտուած էին»»»»    ((((Գործք 8.16): Ահաւասիկ մարդիկ, որոնք իրենց Գործք 8.16): Ահաւասիկ մարդիկ, որոնք իրենց Գործք 8.16): Ահաւասիկ մարդիկ, որոնք իրենց Գործք 8.16): Ահաւասիկ մարդիկ, որոնք իրենց 
չափահաս տարիքին մկրտուեցան, որոնք սակայն Սուրբ Հոգին չափահաս տարիքին մկրտուեցան, որոնք սակայն Սուրբ Հոգին չափահաս տարիքին մկրտուեցան, որոնք սակայն Սուրբ Հոգին չափահաս տարիքին մկրտուեցան, որոնք սակայն Սուրբ Հոգին 
չստացան: Ղուկաս չ'ըսեր մեզի, թէ անոնք Սուրբ Հոգին չստաչստացան: Ղուկաս չ'ըսեր մեզի, թէ անոնք Սուրբ Հոգին չստաչստացան: Ղուկաս չ'ըսեր մեզի, թէ անոնք Սուրբ Հոգին չստաչստացան: Ղուկաս չ'ըսեր մեզի, թէ անոնք Սուրբ Հոգին չստա----
ցած ըլլալնուն համար` վերստին չմկրտուեցած ըլլալնուն համար` վերստին չմկրտուեցած ըլլալնուն համար` վերստին չմկրտուեցած ըլլալնուն համար` վերստին չմկրտուեցան:ցան:ցան:ցան:    

Յիշեալ մկրտուող Սամարացիները ե՞րբ ստացան Սուրբ Յիշեալ մկրտուող Սամարացիները ե՞րբ ստացան Սուրբ Յիշեալ մկրտուող Սամարացիները ե՞րբ ստացան Սուրբ Յիշեալ մկրտուող Սամարացիները ե՞րբ ստացան Սուրբ 
Հոգին: Ղուկաս կՀոգին: Ղուկաս կՀոգին: Ղուկաս կՀոգին: Ղուկաս կը վկայէ, թէ ը վկայէ, թէ ը վկայէ, թէ ը վկայէ, թէ ««««առաքեալները, որոնք Երուսաղէմ առաքեալները, որոնք Երուսաղէմ առաքեալները, որոնք Երուսաղէմ առաքեալները, որոնք Երուսաղէմ 
կը մնային, երբ լսեցին թէ Սամարացիները Աստուծոյ խօսքը կը մնային, երբ լսեցին թէ Սամարացիները Աստուծոյ խօսքը կը մնային, երբ լսեցին թէ Սամարացիները Աստուծոյ խօսքը կը մնային, երբ լսեցին թէ Սամարացիները Աստուծոյ խօսքը 
ընդունեցին, անոնց քով ղրկեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը, ընդունեցին, անոնց քով ղրկեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը, ընդունեցին, անոնց քով ղրկեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը, ընդունեցին, անոնց քով ղրկեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը, 
որոնք երբ հասան՝ աղօթեցին անոնց վրայ, որպէսզի Սուրբ որոնք երբ հասան՝ աղօթեցին անոնց վրայ, որպէսզի Սուրբ որոնք երբ հասան՝ աղօթեցին անոնց վրայ, որպէսզի Սուրբ որոնք երբ հասան՝ աղօթեցին անոնց վրայ, որպէսզի Սուրբ 
Հոգին ստանան եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացանՀոգին ստանան եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացանՀոգին ստանան եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացանՀոգին ստանան եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացան»»»» ( ( ( (Գործք 8.14Գործք 8.14Գործք 8.14Գործք 8.14----15151515    
եւ 17): Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ Պետրոս ու Յովհաննէս եւ 17): Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ Պետրոս ու Յովհաննէս եւ 17): Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ Պետրոս ու Յովհաննէս եւ 17): Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ Պետրոս ու Յովհաննէս 
առաքեալները չղրկուեցան որպէսզի մկրտուած բայց Սուրբ առաքեալները չղրկուեցան որպէսզի մկրտուած բայց Սուրբ առաքեալները չղրկուեցան որպէսզի մկրտուած բայց Սուրբ առաքեալները չղրկուեցան որպէսզի մկրտուած բայց Սուրբ 
Հոգին չստացած մարդիկը վերստին մկրտեն, այլ ղրկուեցան՝ Հոգին չստացած մարդիկը վերստին մկրտեն, այլ ղրկուեցան՝ Հոգին չստացած մարդիկը վերստին մկրտեն, այլ ղրկուեցան՝ Հոգին չստացած մարդիկը վերստին մկրտեն, այլ ղրկուեցան՝ 
որպէսզի աղօթեն անոնց վրայ որպէսզի աղօթեն անոնց վրայ որպէսզի աղօթեն անոնց վրայ որպէսզի աղօթեն անոնց վրայ ««««որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանան որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանան որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանան որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանան 
եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացանեւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացանեւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացանեւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացան»:»:»:»:    

բ) Ղուկասբ) Ղուկասբ) Ղուկասբ) Ղուկաս    կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեՈմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեՈմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեՈմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուե----
ցան եւ մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ ցան եւ մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ ցան եւ մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ ցան եւ մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ 
երեք հազար հոգիով աւելցաւերեք հազար հոգիով աւելցաւերեք հազար հոգիով աւելցաւերեք հազար հոգիով աւելցաւ»»»»    ((((Գործք 2.41): Նախ նկատի պէտք Գործք 2.41): Նախ նկատի պէտք Գործք 2.41): Նախ նկատի պէտք Գործք 2.41): Նախ նկատի պէտք 
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է առնել որ այստեղ մկրտուողները հաւատացեալներ էին, է առնել որ այստեղ մկրտուողները հաւատացեալներ էին, է առնել որ այստեղ մկրտուողները հաւատացեալներ էին, է առնել որ այստեղ մկրտուողները հաւատացեալներ էին, 
երկրորդ, պէտք է նկատի առնել որ մեզի չերկրորդ, պէտք է նկատի առնել որ մեզի չերկրորդ, պէտք է նկատի առնել որ մեզի չերկրորդ, պէտք է նկատի առնել որ մեզի չ’’’’ըսուիր եթէ երբըսուիր եթէ երբըսուիր եթէ երբըսուիր եթէ երբեք եք եք եք 
անոնք մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին ստացա՞ն թէ ոչ: Արդ, անոնք մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին ստացա՞ն թէ ոչ: Արդ, անոնք մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին ստացա՞ն թէ ոչ: Արդ, անոնք մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին ստացա՞ն թէ ոչ: Արդ, 
քանի այդպիսի բան չքանի այդպիսի բան չքանի այդպիսի բան չքանի այդպիսի բան չ’’’’ըսուիր, պէ՞տք էր անոնք վերստին ըսուիր, պէ՞տք էր անոնք վերստին ըսուիր, պէ՞տք էր անոնք վերստին ըսուիր, պէ՞տք էր անոնք վերստին 
մկրտուէին: Աստուածաշունչը մեզի չմկրտուէին: Աստուածաշունչը մեզի չմկրտուէին: Աստուածաշունչը մեզի չմկրտուէին: Աստուածաշունչը մեզի չ’’’’ըսեր որ անոնք երկրորդ ըսեր որ անոնք երկրորդ ըսեր որ անոնք երկրորդ ըսեր որ անոնք երկրորդ 
անգամ ըլլալով մկրտուեցան: Աստուածաշունչը երբեմն կը յիշէ անգամ ըլլալով մկրտուեցան: Աստուածաշունչը երբեմն կը յիշէ անգամ ըլլալով մկրտուեցան: Աստուածաշունչը երբեմն կը յիշէ անգամ ըլլալով մկրտուեցան: Աստուածաշունչը երբեմն կը յիշէ 
պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ Սուրբ պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ Սուրբ պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ Սուրբ պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ Սուրբ Հոգին առին (Գործք Հոգին առին (Գործք Հոգին առին (Գործք Հոգին առին (Գործք 
8.39), 8.39), 8.39), 8.39), եւ երբեմն ալ կը յիշէ պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ երբեմն ալ կը յիշէ պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ երբեմն ալ կը յիշէ պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ երբեմն ալ կը յիշէ պարագաներ որոնք մկրտուեցան 
բայց Սուրբ Հոգին չառին, բայց այս բայց Սուրբ Հոգին չառին, բայց այս բայց Սուրբ Հոգին չառին, բայց այս բայց Սուրբ Հոգին չառին, բայց այս ««««պարագաներըպարագաներըպարագաներըպարագաները» » » » որոնց որոնց որոնց որոնց 
վերաբերեալ մեզի չվերաբերեալ մեզի չվերաբերեալ մեզի չվերաբերեալ մեզի չ’’’’ըսուիր որ Սուրբ Հոգին առին, նաեւ չըսուիր որ Սուրբ Հոգին առին, նաեւ չըսուիր որ Սուրբ Հոգին առին, նաեւ չըսուիր որ Սուրբ Հոգին առին, նաեւ չ’’’’ըսուիր ըսուիր ըսուիր ըսուիր 
որ գացին եւ վերստին մկրտուեցան, ուստի, կրկնակի մկրտուոր գացին եւ վերստին մկրտուեցան, ուստի, կրկնակի մկրտուոր գացին եւ վերստին մկրտուեցան, ուստի, կրկնակի մկրտուոր գացին եւ վերստին մկրտուեցան, ուստի, կրկնակի մկրտու----
թիւնը հակասուրբգրթիւնը հակասուրբգրթիւնը հակասուրբգրթիւնը հակասուրբգրայինայինայինային    էէէէ::::    

գ) Լիդիայի համար կգ) Լիդիայի համար կգ) Լիդիայի համար կգ) Լիդիայի համար կ’’’’ըսուի, որ ըսուի, որ ըսուի, որ ըսուի, որ ««««Տէրը ինք բացաւ անոր Տէրը ինք բացաւ անոր Տէրը ինք բացաւ անոր Տէրը ինք բացաւ անոր 
միտքը, որ Պօղոսի խօսքերուն մտիկ ընէմիտքը, որ Պօղոսի խօսքերուն մտիկ ընէմիտքը, որ Պօղոսի խօսքերուն մտիկ ընէմիտքը, որ Պօղոսի խօսքերուն մտիկ ընէ».».».».    նաեւ կնաեւ կնաեւ կնաեւ կ’’’’ըսուի, որ ըսուի, որ ըսուի, որ ըսուի, որ ««««ինք ինք ինք ինք 
եւ իր ընտանիքը մկրտուեցանեւ իր ընտանիքը մկրտուեցանեւ իր ընտանիքը մկրտուեցանեւ իր ընտանիքը մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.15): Դարձեալ, այսԳործք 16.15): Դարձեալ, այսԳործք 16.15): Դարձեալ, այսԳործք 16.15): Դարձեալ, այս----
տեղ մեզի չտեղ մեզի չտեղ մեզի չտեղ մեզի չ’’’’ըսուիր որ Լիդիա մկրտուելէ ետք ստացաւ Սուրբ ըսուիր որ Լիդիա մկրտուելէ ետք ստացաւ Սուրբ ըսուիր որ Լիդիա մկրտուելէ ետք ստացաւ Սուրբ ըսուիր որ Լիդիա մկրտուելէ ետք ստացաւ Սուրբ 
Հոգին, եւ ոՀոգին, եւ ոՀոգին, եւ ոՀոգին, եւ ո´́́́չ ալ կչ ալ կչ ալ կչ ալ կ’’’’ըսուի որ գըսուի որ գըսուի որ գըսուի որ գնաց եւ երկրորդ անգամ ըլլալով նաց եւ երկրորդ անգամ ըլլալով նաց եւ երկրորդ անգամ ըլլալով նաց եւ երկրորդ անգամ ըլլալով 
մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:    

դ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք մկրտեց դ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք մկրտեց դ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք մկրտեց դ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք մկրտեց ««««ՍտեՍտեՍտեՍտե----
ֆանասի ընտանիքըֆանասի ընտանիքըֆանասի ընտանիքըֆանասի ընտանիքը»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 1.16), առանց յիշելու որ Ա.Կորնթացիս 1.16), առանց յիշելու որ Ա.Կորնթացիս 1.16), առանց յիշելու որ Ա.Կորնթացիս 1.16), առանց յիշելու որ 
անոնք Սուրբ Հոգին ստացա՞ն մկրտութեան պահուն թէ ոչ. անոնք Սուրբ Հոգին ստացա՞ն մկրտութեան պահուն թէ ոչ. անոնք Սուրբ Հոգին ստացա՞ն մկրտութեան պահուն թէ ոչ. անոնք Սուրբ Հոգին ստացա՞ն մկրտութեան պահուն թէ ոչ. 
հակառակ ասոր, առաքեալը չի յիշեր որ հակառակ ասոր, առաքեալը չի յիշեր որ հակառակ ասոր, առաքեալը չի յիշեր որ հակառակ ասոր, առաքեալը չի յիշեր որ Ստեֆանասի ընտաՍտեֆանասի ընտաՍտեֆանասի ընտաՍտեֆանասի ընտա----
նիքընիքընիքընիքը    վերստինվերստինվերստինվերստին    մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:մկրտուեցաւ:    

ե) Փիլիպպէի բանտապետին համար կե) Փիլիպպէի բանտապետին համար կե) Փիլիպպէի բանտապետին համար կե) Փիլիպպէի բանտապետին համար կ’’’’ըսուի, թէ ըսուի, թէ ըսուի, թէ ըսուի, թէ ««««ինք եւ ինք եւ ինք եւ ինք եւ 
բոլոր իրենները մկրտուեցանբոլոր իրենները մկրտուեցանբոլոր իրենները մկրտուեցանբոլոր իրենները մկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.33), բայց չԳործք 16.33), բայց չԳործք 16.33), բայց չԳործք 16.33), բայց չ’’’’ըսուիր եթէ ըսուիր եթէ ըսուիր եթէ ըսուիր եթէ 
երբեք մկրտութենէն ետք Սուրբ Հոգին առին կամ ոչ, բայց նաեւ երբեք մկրտութենէն ետք Սուրբ Հոգին առին կամ ոչ, բայց նաեւ երբեք մկրտութենէն ետք Սուրբ Հոգին առին կամ ոչ, բայց նաեւ երբեք մկրտութենէն ետք Սուրբ Հոգին առին կամ ոչ, բայց նաեւ 
չչչչ’’’’ըսուիր որ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:ըսուիր որ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:ըսուիր որ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:ըսուիր որ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:    

զ) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէրզ) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէրզ) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէրզ) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր    Կորնթոսի մէջ, Կորնթոսի մէջ, Կորնթոսի մէջ, Կորնթոսի մէջ, 
««««ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց 
Տիրոջ: Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ Տիրոջ: Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ Տիրոջ: Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ Տիրոջ: Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 18.8): Մեզի չԳործք 18.8): Մեզի չԳործք 18.8): Մեզի չԳործք 18.8): Մեզի չ’’’’ըսուիր որ ասոնք մկրտուըսուիր որ ասոնք մկրտուըսուիր որ ասոնք մկրտուըսուիր որ ասոնք մկրտու----
թենէ ետք ստացան Սուրբ Հոգին, միաժամանակ չթենէ ետք ստացան Սուրբ Հոգին, միաժամանակ չթենէ ետք ստացան Սուրբ Հոգին, միաժամանակ չթենէ ետք ստացան Սուրբ Հոգին, միաժամանակ չ’’’’ըսուիր որ ըսուիր որ ըսուիր որ ըսուիր որ 
երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտոերկրորդ անգամ ըլլալով մկրտոերկրորդ անգամ ըլլալով մկրտոերկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:ւեցան:ւեցան:ւեցան:    
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է) Նոյնքան հետաքրքրական է Կոռնելիոս հարիւրապետին է) Նոյնքան հետաքրքրական է Կոռնելիոս հարիւրապետին է) Նոյնքան հետաքրքրական է Կոռնելիոս հարիւրապետին է) Նոյնքան հետաքրքրական է Կոռնելիոս հարիւրապետին 
եւ իր տունը հաւաքուած հեթանոսներուն մկրտութեան դրուաեւ իր տունը հաւաքուած հեթանոսներուն մկրտութեան դրուաեւ իր տունը հաւաքուած հեթանոսներուն մկրտութեան դրուաեւ իր տունը հաւաքուած հեթանոսներուն մկրտութեան դրուա----
գը: Անոնք Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով գը: Անոնք Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով գը: Անոնք Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով գը: Անոնք Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով 
խօսելէ եխօսելէ եխօսելէ եխօսելէ ե´́́́տք է որ մկրտուեցան (Գործք 10.44տք է որ մկրտուեցան (Գործք 10.44տք է որ մկրտուեցան (Գործք 10.44տք է որ մկրտուեցան (Գործք 10.44----48): 48): 48): 48): Ի՞նչ ցոյց կու Ի՞նչ ցոյց կու Ի՞նչ ցոյց կու Ի՞նչ ցոյց կու 
տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ, տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ, տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ, տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ, որ կարելի է Սուրբ Հոգին որ կարելի է Սուրբ Հոգին որ կարելի է Սուրբ Հոգին որ կարելի է Սուրբ Հոգին 
ստանալ մկրտութենէ առաջ. իսկ եթէ կարելի է Սուրբ Հոգին ստանալ մկրտութենէ առաջ. իսկ եթէ կարելի է Սուրբ Հոգին ստանալ մկրտութենէ առաջ. իսկ եթէ կարելի է Սուրբ Հոգին ստանալ մկրտութենէ առաջ. իսկ եթէ կարելի է Սուրբ Հոգին 
ստանալ մկրտութենէ առաջ, հապա ինչո՞ւ երկրորդ անգամ ստանալ մկրտութենէ առաջ, հապա ինչո՞ւ երկրորդ անգամ ստանալ մկրտութենէ առաջ, հապա ինչո՞ւ երկրորդ անգամ ստանալ մկրտութենէ առաջ, հապա ինչո՞ւ երկրորդ անգամ 
ըլլալով մկրտուիլ Սուրբ Հոգին ստանալու համար: Կոչ կըլլալով մկրտուիլ Սուրբ Հոգին ստանալու համար: Կոչ կըլլալով մկրտուիլ Սուրբ Հոգին ստանալու համար: Կոչ կըլլալով մկրտուիլ Սուրբ Հոգին ստանալու համար: Կոչ կ’’’’ուղղեմ ուղղեմ ուղղեմ ուղղեմ 
երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուիլ ուզողներուն, որ ճշմարիտ եւ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուիլ ուզողներուն, որ ճշմարիտ եւ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուիլ ուզողներուն, որ ճշմարիտ եւ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուիլ ուզողներուն, որ ճշմարիտ եւ 
ուղղափառ հաւաուղղափառ հաւաուղղափառ հաւաուղղափառ հաւատքին դառնան եւ արդէն կը ստանան Սուրբ տքին դառնան եւ արդէն կը ստանան Սուրբ տքին դառնան եւ արդէն կը ստանան Սուրբ տքին դառնան եւ արդէն կը ստանան Սուրբ 
Հոգին, եւ կարիքը չեն ունենար երկրորդ անգամ մկրտուելու:Հոգին, եւ կարիքը չեն ունենար երկրորդ անգամ մկրտուելու:Հոգին, եւ կարիքը չեն ունենար երկրորդ անգամ մկրտուելու:Հոգին, եւ կարիքը չեն ունենար երկրորդ անգամ մկրտուելու: 

Սուրբ Հոգին ստանալը կապ չունի երկրորդ անգամ Սուրբ Հոգին ստանալը կապ չունի երկրորդ անգամ Սուրբ Հոգին ստանալը կապ չունի երկրորդ անգամ Սուրբ Հոգին ստանալը կապ չունի երկրորդ անգամ 
մկրտուելու հետ, այլ` մեր հաւատքին հետ: Սուրբ Հոգին մեքեմկրտուելու հետ, այլ` մեր հաւատքին հետ: Սուրբ Հոգին մեքեմկրտուելու հետ, այլ` մեր հաւատքին հետ: Սուրբ Հոգին մեքեմկրտուելու հետ, այլ` մեր հաւատքին հետ: Սուրբ Հոգին մեքե----
նականօրէն չի տրուիր ոեւէ մէկուն որ կը մկրտուի մէկ անգամ, նականօրէն չի տրուիր ոեւէ մէկուն որ կը մկրտուի մէկ անգամ, նականօրէն չի տրուիր ոեւէ մէկուն որ կը մկրտուի մէկ անգամ, նականօրէն չի տրուիր ոեւէ մէկուն որ կը մկրտուի մէկ անգամ, 
երկու աերկու աերկու աերկու անգամ թէ տասը անգամ: Սուրբ Հոգիին ստացումը՝ նգամ թէ տասը անգամ: Սուրբ Հոգիին ստացումը՝ նգամ թէ տասը անգամ: Սուրբ Հոգիին ստացումը՝ նգամ թէ տասը անգամ: Սուրբ Հոգիին ստացումը՝ 
հաւատքի մը արդիւնքն է: Ճշմարիտ հաւատք ունեցող մարդը հաւատքի մը արդիւնքն է: Ճշմարիտ հաւատք ունեցող մարդը հաւատքի մը արդիւնքն է: Ճշմարիտ հաւատք ունեցող մարդը հաւատքի մը արդիւնքն է: Ճշմարիտ հաւատք ունեցող մարդը 
արդէն երկրորդ անգամ մկրտուելու կարիքը բնաւ չարդէն երկրորդ անգամ մկրտուելու կարիքը բնաւ չարդէն երկրորդ անգամ մկրտուելու կարիքը բնաւ չարդէն երկրորդ անգամ մկրտուելու կարիքը բնաւ չ’’’’ըզգար, այլ ըզգար, այլ ըզգար, այլ ըզգար, այլ 
իր հաւատքի միջոցաւ կրնայ Սուրբ Հոգին ստանալ:իր հաւատքի միջոցաւ կրնայ Սուրբ Հոգին ստանալ:իր հաւատքի միջոցաւ կրնայ Սուրբ Հոգին ստանալ:իր հաւատքի միջոցաւ կրնայ Սուրբ Հոգին ստանալ:    

    
18) 18) 18) 18) Ի՞նչ է մկրտութիւնը:Ի՞նչ է մկրտութիւնը:Ի՞նչ է մկրտութիւնը:Ի՞նչ է մկրտութիւնը:    
    
1) 1) 1) 1) Մկրտութեամբ կը միանանք ՔրիստոսիՄկրտութեամբ կը միանանք ՔրիստոսիՄկրտութեամբ կը միանանք ՔրիստոսիՄկրտութեամբ կը միանանք Քրիստոսի. . . . ««««Չէ՞ք գիտեր, թէ Չէ՞ք գիտեր, թէ Չէ՞ք գիտեր, թէ Չէ՞ք գիտեր, թէ 

մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք...մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք...մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք...մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք...»»»»    
((((Հռոմայեցիս 6.3):Հռոմայեցիս 6.3):Հռոմայեցիս 6.3):Հռոմայեցիս 6.3):    

2) 2) 2) 2) Մկրտութեամբ հաղորդակից կը դառնանք Քրիստոսի Մկրտութեամբ հաղորդակից կը դառնանք Քրիստոսի Մկրտութեամբ հաղորդակից կը դառնանք Քրիստոսի Մկրտութեամբ հաղորդակից կը դառնանք Քրիստոսի 
մահուան, այլ խօսքով` մեր մէջ մեղքի մարդն է որ կը մեռնի. մահուան, այլ խօսքով` մեր մէջ մեղքի մարդն է որ կը մեռնի. մահուան, այլ խօսքով` մեր մէջ մեղքի մարդն է որ կը մեռնի. մահուան, այլ խօսքով` մեր մէջ մեղքի մարդն է որ կը մեռնի. 
««««Մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: Մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: Մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: Մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: 
Այսինքն, մկրտութեամբ աԱյսինքն, մկրտութեամբ աԱյսինքն, մկրտութեամբ աԱյսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ նոր հետ միասին թաղուեցանք եւ նոր հետ միասին թաղուեցանք եւ նոր հետ միասին թաղուեցանք եւ 
մահուան հաղորդ եղանքմահուան հաղորդ եղանքմահուան հաղորդ եղանքմահուան հաղորդ եղանք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3----4):4):4):4):    

3) 3) 3) 3) Մկրտութեամբ ոՄկրտութեամբ ոՄկրտութեամբ ոՄկրտութեամբ ո´́́́չ միայն Քրիստոսի հետ կը թաղուինք, չ միայն Քրիստոսի հետ կը թաղուինք, չ միայն Քրիստոսի հետ կը թաղուինք, չ միայն Քրիստոսի հետ կը թաղուինք, 
այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք. այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք. այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք. այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք. ««««Մկրտուելով` Մկրտուելով` Մկրտուելով` Մկրտուելով` 
անոր հետ միասին թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն անոր հետ միասին թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն անոր հետ միասին թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն անոր հետ միասին թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն 
առիքառիքառիքառիք»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 2.12):Կողոսացիս 2.12):Կողոսացիս 2.12):Կողոսացիս 2.12):    
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4) 4) 4) 4) ՄկՄկՄկՄկրտութեամբ նոր ծնունդ մը կ'ունենանք եւ կը վալելենք րտութեամբ նոր ծնունդ մը կ'ունենանք եւ կը վալելենք րտութեամբ նոր ծնունդ մը կ'ունենանք եւ կը վալելենք րտութեամբ նոր ծնունդ մը կ'ունենանք եւ կը վալելենք 
Սուրբ Հոգիին վերանորոգութիւնը. Սուրբ Հոգիին վերանորոգութիւնը. Սուրբ Հոգիին վերանորոգութիւնը. Սուրբ Հոգիին վերանորոգութիւնը. ««««Մեզի նոր ծնունդ տուաւ Մեզի նոր ծնունդ տուաւ Մեզի նոր ծնունդ տուաւ Մեզի նոր ծնունդ տուաւ 
մկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեցմկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեցմկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեցմկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեց»»»»    
((((Տիտոս 3.5):Տիտոս 3.5):Տիտոս 3.5):Տիտոս 3.5):    

5) 5) 5) 5) Մկրտութիւնը մեզ կը փրկէ, մեր Մկրտութիւնը մեզ կը փրկէ, մեր Մկրտութիւնը մեզ կը փրկէ, մեր Մկրտութիւնը մեզ կը փրկէ, մեր խղճմտանքը կը մաքրէ, խղճմտանքը կը մաքրէ, խղճմտանքը կը մաքրէ, խղճմտանքը կը մաքրէ, 
եւ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ կ'ընեւ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ կ'ընեւ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ կ'ընեւ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ կ'ընծայէ.ծայէ.ծայէ.ծայէ.    ««««Ատոր ճշմարիտ Ատոր ճշմարիտ Ատոր ճշմարիտ Ատոր ճշմարիտ 
պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոպատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոպատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ոպատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով 
Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբըԱստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբըԱստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբըԱստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբը»»»»    
((((Ա.Պետրոս 3.21):Ա.Պետրոս 3.21):Ա.Պետրոս 3.21):Ա.Պետրոս 3.21):    

6) 6) 6) 6) Մկրտութեամբ կը լուսաւորուինք. Մկրտութեամբ կը լուսաւորուինք. Մկրտութեամբ կը լուսաւորուինք. Մկրտութեամբ կը լուսաւորուինք. ««««Անոնք` որ անգամ մը Անոնք` որ անգամ մը Անոնք` որ անգամ մը Անոնք` որ անգամ մը 
լուսաւորուելոլուսաւորուելոլուսաւորուելոլուսաւորուելով մկրտուելէ...ետք` իրենց հաւատքը կը լքեն...վ մկրտուելէ...ետք` իրենց հաւատքը կը լքեն...վ մկրտուելէ...ետք` իրենց հաւատքը կը լքեն...վ մկրտուելէ...ետք` իրենց հաւատքը կը լքեն...»»»»    
((((Եբրայեցիս 6.4Եբրայեցիս 6.4Եբրայեցիս 6.4Եբրայեցիս 6.4----6):6):6):6):    

7) 7) 7) 7) Մկրտութեամբ կը դառնանք այն բնակարանը, որուն մէջ Մկրտութեամբ կը դառնանք այն բնակարանը, որուն մէջ Մկրտութեամբ կը դառնանք այն բնակարանը, որուն մէջ Մկրտութեամբ կը դառնանք այն բնակարանը, որուն մէջ 
կ'ապրի Քրիստոս: կ'ապրի Քրիստոս: կ'ապրի Քրիստոս: կ'ապրի Քրիստոս: ««««Անգամ մը որ Քրիստոսի միանալով Անգամ մը որ Քրիստոսի միանալով Անգամ մը որ Քրիստոսի միանալով Անգամ մը որ Քրիստոսի միանալով 
մկրտուեցաք` այլեւս Քրիստոս է որ կ'ապրի ձեր մէջմկրտուեցաք` այլեւս Քրիստոս է որ կ'ապրի ձեր մէջմկրտուեցաք` այլեւս Քրիստոս է որ կ'ապրի ձեր մէջմկրտուեցաք` այլեւս Քրիստոս է որ կ'ապրի ձեր մէջ»»»» ( ( ( (ԳաղաԳաղաԳաղաԳաղա----
տացիս 3.27):տացիս 3.27):տացիս 3.27):տացիս 3.27):    

8) 8) 8) 8) Մկրտութեամբ Սուրբ Հոգին Մկրտութեամբ Սուրբ Հոգին Մկրտութեամբ Սուրբ Հոգին Մկրտութեամբ Սուրբ Հոգին կը ստանանք. կը ստանանք. կը ստանանք. կը ստանանք. ««««Երբ Երբ Երբ Երբ 
մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի 
ընդունիքընդունիքընդունիքընդունիք»»»» ( ( ( (Գործք 2.38):Գործք 2.38):Գործք 2.38):Գործք 2.38):    

9) 9) 9) 9) Մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն ձեռք կը ձգենք. Մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն ձեռք կը ձգենք. Մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն ձեռք կը ձգենք. Մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն ձեռք կը ձգենք. 
«...«...«...«...Մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր Մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր Մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր Մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր 
մեղքերը ներուինմեղքերը ներուինմեղքերը ներուինմեղքերը ներուին»»»» ( ( ( (Գործք 2.38):Գործք 2.38):Գործք 2.38):Գործք 2.38):    

10) 10) 10) 10) Մկրտութիւնը փրկարար դեր կ'ուՄկրտութիւնը փրկարար դեր կ'ուՄկրտութիւնը փրկարար դեր կ'ուՄկրտութիւնը փրկարար դեր կ'ունենայ եթէ անոր նենայ եթէ անոր նենայ եթէ անոր նենայ եթէ անոր 
ընկերանայ հաւատքը. ընկերանայ հաւատքը. ընկերանայ հաւատքը. ընկերանայ հաւատքը. ««««Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի 
փրկուիփրկուիփրկուիփրկուի»»»» ( ( ( (Մարկոս 16.16):Մարկոս 16.16):Մարկոս 16.16):Մարկոս 16.16):    

11) 11) 11) 11) Մկրտութեամբ ջուրէն եւ Հոգիէն կը ծնինք եւ Աստուծոյ Մկրտութեամբ ջուրէն եւ Հոգիէն կը ծնինք եւ Աստուծոյ Մկրտութեամբ ջուրէն եւ Հոգիէն կը ծնինք եւ Աստուծոյ Մկրտութեամբ ջուրէն եւ Հոգիէն կը ծնինք եւ Աստուծոյ 
արքայութեան ժառանգորդ կը դառնանք. արքայութեան ժառանգորդ կը դառնանք. արքայութեան ժառանգորդ կը դառնանք. արքայութեան ժառանգորդ կը դառնանք. ««««Եթէ մէկը ջուրէն եւ Եթէ մէկը ջուրէն եւ Եթէ մէկը ջուրէն եւ Եթէ մէկը ջուրէն եւ 
Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելՀոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելՀոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելՀոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»»»»    
((((ՅովհանՅովհանՅովհանՅովհաննէս 3.5):նէս 3.5):նէս 3.5):նէս 3.5):    
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Ընդհանուր հարցումներԸնդհանուր հարցումներԸնդհանուր հարցումներԸնդհանուր հարցումներ    

    
1111) ) ) ) ««««Նոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կաՆոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կաՆոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կաՆոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կատարեալ տարեալ տարեալ տարեալ 

մարդ մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցմարդ մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցմարդ մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցմարդ մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեց»»»» ( ( ( (Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս 
պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած ««««արդարարդարարդարարդար», «», «», «», «կակակակա----
տարեալտարեալտարեալտարեալ», », », », եւ եւ եւ եւ ««««Աստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեց» » » » բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:    

    
1) 1) 1) 1) Նոյին համՆոյին համՆոյին համՆոյին համար գործածուած ար գործածուած ար գործածուած ար գործածուած ««««արդարարդարարդարարդար» » » » եւ եւ եւ եւ ««««կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ» » » » 

բնորոբնորոբնորոբնորոշումները պէտք չէ հասկնալ իրենց բացարձակ իմաստով. շումները պէտք չէ հասկնալ իրենց բացարձակ իմաստով. շումները պէտք չէ հասկնալ իրենց բացարձակ իմաստով. շումները պէտք չէ հասկնալ իրենց բացարձակ իմաստով. 
զանոնք պէտք է հասկնալ յարաբերաբար Նոյի ժամանակակից զանոնք պէտք է հասկնալ յարաբերաբար Նոյի ժամանակակից զանոնք պէտք է հասկնալ յարաբերաբար Նոյի ժամանակակից զանոնք պէտք է հասկնալ յարաբերաբար Նոյի ժամանակակից 
մարդոց, այլ խօսքով, ըսել ուզուածը այն է, որ Նոյ իրեն մարդոց, այլ խօսքով, ըսել ուզուածը այն է, որ Նոյ իրեն մարդոց, այլ խօսքով, ըսել ուզուածը այն է, որ Նոյ իրեն մարդոց, այլ խօսքով, ըսել ուզուածը այն է, որ Նոյ իրեն 
ժամանակակից մարդոց մէջ ամենէն ժամանակակից մարդոց մէջ ամենէն ժամանակակից մարդոց մէջ ամենէն ժամանակակից մարդոց մէջ ամենէն ««««արդարարդարարդարարդար»»»»ն ու ամենէն ն ու ամենէն ն ու ամենէն ն ու ամենէն 
««««կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ»»»»ն ն ն ն էր: Մենք որքանո՞վ էր: Մենք որքանո՞վ էր: Մենք որքանո՞վ էր: Մենք որքանո՞վ ««««արդարարդարարդարարդար» » » » ու ու ու ու ««««կատարկատարկատարկատարեալեալեալեալ» » » » 
ենք համեմատաբար մեր ժամանակակիցնեենք համեմատաբար մեր ժամանակակիցնեենք համեմատաբար մեր ժամանակակիցնեենք համեմատաբար մեր ժամանակակիցներուն: Մարդիկ մեր րուն: Մարդիկ մեր րուն: Մարդիկ մեր րուն: Մարդիկ մեր 
հաւատքի կեանքը դիտելով, կրնա՞ն մեզի համար ըսել. հաւատքի կեանքը դիտելով, կրնա՞ն մեզի համար ըսել. հաւատքի կեանքը դիտելով, կրնա՞ն մեզի համար ըսել. հաւատքի կեանքը դիտելով, կրնա՞ն մեզի համար ըսել. ««««Այսինչ Այսինչ Այսինչ Այսինչ 
անձը իր թաղին ամենէն արդար անձն է, իր շրջապաանձը իր թաղին ամենէն արդար անձն է, իր շրջապաանձը իր թաղին ամենէն արդար անձն է, իր շրջապաանձը իր թաղին ամենէն արդար անձն է, իր շրջապատին տին տին տին 
ամենէն արդար եւ ամենէն կատարեալ անձն էամենէն արդար եւ ամենէն կատարեալ անձն էամենէն արդար եւ ամենէն կատարեալ անձն էամենէն արդար եւ ամենէն կատարեալ անձն է»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) Ի՞նչպէս պէտք է Ի՞նչպէս պէտք է Ի՞նչպէս պէտք է Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած հասկնալ Նոյին համար գործածուած հասկնալ Նոյին համար գործածուած հասկնալ Նոյին համար գործածուած 
««««արդարարդարարդարարդար» » » » բացատրութիւնը: Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար անոր բացատրութիւնը: Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար անոր բացատրութիւնը: Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար անոր բացատրութիւնը: Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար անոր 
արդարութիւնը: Աստուածաշունչին մէջ արդարութիւնը: Աստուածաշունչին մէջ արդարութիւնը: Աստուածաշունչին մէջ արդարութիւնը: Աստուածաշունչին մէջ ««««արդարարդարարդարարդար» » » » կը բնորոշկը բնորոշկը բնորոշկը բնորոշ----
ուին.ուին.ուին.ուին.----    

ա) Անոնք՝ որոնք Աստուծոյ աչքին շնորհք կը գտնեն, եւ Նոյ ա) Անոնք՝ որոնք Աստուծոյ աչքին շնորհք կը գտնեն, եւ Նոյ ա) Անոնք՝ որոնք Աստուծոյ աչքին շնորհք կը գտնեն, եւ Նոյ ա) Անոնք՝ որոնք Աստուծոյ աչքին շնորհք կը գտնեն, եւ Նոյ 
գտած էր (Ծննդոց 6.8): Թէ ինչո՞ւ Նոյ արդար նկատուեցաւ եւ գտած էր (Ծննդոց 6.8): Թէ ինչո՞ւ Նոյ արդար նկատուեցաւ եւ գտած էր (Ծննդոց 6.8): Թէ ինչո՞ւ Նոյ արդար նկատուեցաւ եւ գտած էր (Ծննդոց 6.8): Թէ ինչո՞ւ Նոյ արդար նկատուեցաւ եւ 
շնշնշնշնորհք գտաւ Աստուծոյ աչքին, պատճառը այն էր՝ որ Նոյ որհք գտաւ Աստուծոյ աչքին, պատճառը այն էր՝ որ Նոյ որհք գտաւ Աստուծոյ աչքին, պատճառը այն էր՝ որ Նոյ որհք գտաւ Աստուծոյ աչքին, պատճառը այն էր՝ որ Նոյ 
կատարեալ սէր եւ հնազանդութիւն կը ցուցաբերէր Աստուծոյ կատարեալ սէր եւ հնազանդութիւն կը ցուցաբերէր Աստուծոյ կատարեալ սէր եւ հնազանդութիւն կը ցուցաբերէր Աստուծոյ կատարեալ սէր եւ հնազանդութիւն կը ցուցաբերէր Աստուծոյ 
հանդէպ: Սէրը առանց հնազանդութեան մեռած է: Նոյ իր սէրը հանդէպ: Սէրը առանց հնազանդութեան մեռած է: Նոյ իր սէրը հանդէպ: Սէրը առանց հնազանդութեան մեռած է: Նոյ իր սէրը հանդէպ: Սէրը առանց հնազանդութեան մեռած է: Նոյ իր սէրը 
Աստուծոյ հանդէպ փաստեց իր հնազանդութեամբը անոր Աստուծոյ հանդէպ փաստեց իր հնազանդութեամբը անոր Աստուծոյ հանդէպ փաստեց իր հնազանդութեամբը անոր Աստուծոյ հանդէպ փաստեց իր հնազանդութեամբը անոր 
կամքին: Այսօր մարդիկ կը յայտարարեն թէ կը սիրեն կամքին: Այսօր մարդիկ կը յայտարարեն թէ կը սիրեն կամքին: Այսօր մարդիկ կը յայտարարեն թէ կը սիրեն կամքին: Այսօր մարդիկ կը յայտարարեն թէ կը սիրեն 
զԱստուզԱստուզԱստուզԱստուած, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, չենք տեսներ ած, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, չենք տեսներ ած, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, չենք տեսներ ած, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, չենք տեսներ 
որ անոնք կը հնազանդին Աստուծոյ:որ անոնք կը հնազանդին Աստուծոյ:որ անոնք կը հնազանդին Աստուծոյ:որ անոնք կը հնազանդին Աստուծոյ:    

բ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք Աստուծոյ կամքը՝ բ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք Աստուծոյ կամքը՝ բ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք Աստուծոյ կամքը՝ բ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք Աստուծոյ կամքը՝ 
Աստուծոյ կամքին համաձայն կը կատարեն: Շատեր որոնք կը Աստուծոյ կամքին համաձայն կը կատարեն: Շատեր որոնք կը Աստուծոյ կամքին համաձայն կը կատարեն: Շատեր որոնք կը Աստուծոյ կամքին համաձայն կը կատարեն: Շատեր որոնք կը 
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փորձեն Աստուծոյ կամքը կատարել, զայն կը կատարեն իրեփորձեն Աստուծոյ կամքը կատարել, զայն կը կատարեն իրեփորձեն Աստուծոյ կամքը կատարել, զայն կը կատարեն իրեփորձեն Աստուծոյ կամքը կատարել, զայն կը կատարեն իրե´́́́նց նց նց նց 
կամեցածին պէս եւկամեցածին պէս եւկամեցածին պէս եւկամեցածին պէս եւ    ոչ թէ Աստուծոոչ թէ Աստուծոոչ թէ Աստուծոոչ թէ Աստուծո´́́́յ կամեցածին պէս: Բայց Նոյ յ կամեցածին պէս: Բայց Նոյ յ կամեցածին պէս: Բայց Նոյ յ կամեցածին պէս: Բայց Նոյ 
ոոոո´́́́չ միայն Աստուծոյ պատուիրածը ըրաւ, այլեւ՝ անոր պատուիչ միայն Աստուծոյ պատուիրածը ըրաւ, այլեւ՝ անոր պատուիչ միայն Աստուծոյ պատուիրածը ըրաւ, այլեւ՝ անոր պատուիչ միայն Աստուծոյ պատուիրածը ըրաւ, այլեւ՝ անոր պատուի----
րածիրածիրածիրածի´́́́ն պէս ըրաւ. ն պէս ըրաւ. ն պէս ըրաւ. ն պէս ըրաւ. ««««Նոյ ըրաւ Աստուծոյ իրեն բոլոր պատուիՆոյ ըրաւ Աստուծոյ իրեն բոլոր պատուիՆոյ ըրաւ Աստուծոյ իրեն բոլոր պատուիՆոյ ըրաւ Աստուծոյ իրեն բոլոր պատուի----
րածին ՊԷՍրածին ՊԷՍրածին ՊԷՍրածին ՊԷՍ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 6.22): Յիշեցէք որ Նոյ միայն տապանը Ծննդոց 6.22): Յիշեցէք որ Նոյ միայն տապանը Ծննդոց 6.22): Յիշեցէք որ Նոյ միայն տապանը Ծննդոց 6.22): Յիշեցէք որ Նոյ միայն տապանը 
շինելու պատուէր չստացաւ, այլ նաեւ տապանը շինելու կերշինելու պատուէր չստացաւ, այլ նաեւ տապանը շինելու կերշինելու պատուէր չստացաւ, այլ նաեւ տապանը շինելու կերշինելու պատուէր չստացաւ, այլ նաեւ տապանը շինելու կերպին պին պին պին 
վերաբերեալ մանրամասնութիւններ ալ ստացաւ (Ծննդոց 6.14վերաբերեալ մանրամասնութիւններ ալ ստացաւ (Ծննդոց 6.14վերաբերեալ մանրամասնութիւններ ալ ստացաւ (Ծննդոց 6.14վերաբերեալ մանրամասնութիւններ ալ ստացաւ (Ծննդոց 6.14----
16): 16): 16): 16): Այստեղէն կը սորվինք, թէ՝ չի բաւեր Աստուծոյ կամքը ընել, Այստեղէն կը սորվինք, թէ՝ չի բաւեր Աստուծոյ կամքը ընել, Այստեղէն կը սորվինք, թէ՝ չի բաւեր Աստուծոյ կամքը ընել, Այստեղէն կը սորվինք, թէ՝ չի բաւեր Աստուծոյ կամքը ընել, 
այլ պէտք է նայիլ թէ իայլ պէտք է նայիլ թէ իայլ պէտք է նայիլ թէ իայլ պէտք է նայիլ թէ ի´́́́նչ ձեւերով եւ ինչ ձեւերով եւ ինչ ձեւերով եւ ինչ ձեւերով եւ ի´́́́նչ կերպեր որդեգրելով նչ կերպեր որդեգրելով նչ կերպեր որդեգրելով նչ կերպեր որդեգրելով 
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ որ իր կամքը ընենք: Օրինակ, ենթադրենք պահ ուզէ որ իր կամքը ընենք: Օրինակ, ենթադրենք պահ ուզէ որ իր կամքը ընենք: Օրինակ, ենթադրենք պահ ուզէ որ իր կամքը ընենք: Օրինակ, ենթադրենք պահ 
մը որ Աստուած մէկու մը ըմը որ Աստուած մէկու մը ըմը որ Աստուած մէկու մը ըմը որ Աստուած մէկու մը ըսաւ. սաւ. սաւ. սաւ. ««««Աւանակի վրայ նստէ եւ Աւանակի վրայ նստէ եւ Աւանակի վրայ նստէ եւ Աւանակի վրայ նստէ եւ 
Թրիփոլի գնաԹրիփոլի գնաԹրիփոլի գնաԹրիփոլի գնա»:»:»:»:    Այն անձը պէտք չէ ինքնիրեն ըսէ. Այն անձը պէտք չէ ինքնիրեն ըսէ. Այն անձը պէտք չէ ինքնիրեն ըսէ. Այն անձը պէտք չէ ինքնիրեն ըսէ. ««««Կարեւորը Կարեւորը Կարեւորը Կարեւորը 
Աստուծոյ ուզած տեղը երթալն է. կարեւոր չէ իԱստուծոյ ուզած տեղը երթալն է. կարեւոր չէ իԱստուծոյ ուզած տեղը երթալն է. կարեւոր չէ իԱստուծոյ ուզած տեղը երթալն է. կարեւոր չէ ի´́́́նչ ձեւով կամ նչ ձեւով կամ նչ ձեւով կամ նչ ձեւով կամ 
իիիի´́́́նչ միջոցով հոն կնչ միջոցով հոն կնչ միջոցով հոն կնչ միջոցով հոն կ’’’’երթամերթամերթամերթամ»:»:»:»:    Եւ սակայն, քանի Աստուած ճշդեց Եւ սակայն, քանի Աստուած ճշդեց Եւ սակայն, քանի Աստուած ճշդեց Եւ սակայն, քանի Աստուած ճշդեց 
թէ ոթէ ոթէ ոթէ ո´́́́ւր պիտի երթանք, եւ ճշդեց թէ իւր պիտի երթանք, եւ ճշդեց թէ իւր պիտի երթանք, եւ ճշդեց թէ իւր պիտի երթանք, եւ ճշդեց թէ ի´́́́նչպէս պիտի երթանք՝ նչպէս պիտի երթանք՝ նչպէս պիտի երթանք՝ նչպէս պիտի երթանք՝ 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է Աստուծոյ երկու ըսածներուն ալ հնազանդինք: Եթէ Աստուծոյ երկու ըսածներուն ալ հնազանդինք: Եթէ Աստուծոյ երկու ըսածներուն ալ հնազանդինք: Եթէ Աստուծոյ երկու ըսածներուն ալ հնազանդինք: Եթէ 
երթանք իր ուզած տեղը բայց չերթանք այն միջոցով որ երթանք իր ուզած տեղը բայց չերթանք այն միջոցով որ երթանք իր ուզած տեղը բայց չերթանք այն միջոցով որ երթանք իր ուզած տեղը բայց չերթանք այն միջոցով որ 
Աստուած ճշդեց՝ Աստուած կը մերժէ մեզ, եւ մենք անհնազանդ Աստուած ճշդեց՝ Աստուած կը մերժէ մեզ, եւ մենք անհնազանդ Աստուած ճշդեց՝ Աստուած կը մերժէ մեզ, եւ մենք անհնազանդ Աստուած ճշդեց՝ Աստուած կը մերժէ մեզ, եւ մենք անհնազանդ 
կը կոչուինք: Կիսկատար հնազանդութիւնը անընդունելի է կը կոչուինք: Կիսկատար հնազանդութիւնը անընդունելի է կը կոչուինք: Կիսկատար հնազանդութիւնը անընդունելի է կը կոչուինք: Կիսկատար հնազանդութիւնը անընդունելի է 
Աստուծոյ մօտ:Աստուծոյ մօտ:Աստուծոյ մօտ:Աստուծոյ մօտ:    

գ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք կը հաւգ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք կը հաւգ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք կը հաւգ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք կը հաւատան ատան ատան ատան 
Աստուծոյ խօսքին եւ կատարած խոստումներուն: Արդար Աստուծոյ խօսքին եւ կատարած խոստումներուն: Արդար Աստուծոյ խօսքին եւ կատարած խոստումներուն: Արդար Աստուծոյ խօսքին եւ կատարած խոստումներուն: Արդար 
մարդը՝ հաւատքի մարդն է: Ով որ հաւատք ունի՝ կմարդը՝ հաւատքի մարդն է: Ով որ հաւատք ունի՝ կմարդը՝ հաւատքի մարդն է: Ով որ հաւատք ունի՝ կմարդը՝ հաւատքի մարդն է: Ով որ հաւատք ունի՝ կ’’’’արդարանայ արդարանայ արդարանայ արդարանայ 
Աստուծոյ առջեւ: ԱյսԱստուծոյ առջեւ: ԱյսԱստուծոյ առջեւ: ԱյսԱստուծոյ առջեւ: Այստեղ խօսքը պատահական հաւատքի տեղ խօսքը պատահական հաւատքի տեղ խօսքը պատահական հաւատքի տեղ խօսքը պատահական հաւատքի 
մասին չէ, այլ անտեսանելիին հանդէպ ցուցաբերուած հաւատմասին չէ, այլ անտեսանելիին հանդէպ ցուցաբերուած հաւատմասին չէ, այլ անտեսանելիին հանդէպ ցուցաբերուած հաւատմասին չէ, այլ անտեսանելիին հանդէպ ցուցաբերուած հաւատ----
քին մասին: Նոյ հաւատաց իր չտեսած բանին: Ջրհեղեղքին մասին: Նոյ հաւատաց իր չտեսած բանին: Ջրհեղեղքին մասին: Նոյ հաւատաց իր չտեսած բանին: Ջրհեղեղքին մասին: Նոյ հաւատաց իր չտեսած բանին: Ջրհեղեղի չէր ի չէր ի չէր ի չէր 
հանդիպած, բայց երբ Աստուած խօսեցաւ իրեն ջրհեղեղի հանդիպած, բայց երբ Աստուած խօսեցաւ իրեն ջրհեղեղի հանդիպած, բայց երբ Աստուած խօսեցաւ իրեն ջրհեղեղի հանդիպած, բայց երբ Աստուած խօսեցաւ իրեն ջրհեղեղի 
մասին՝ իսկոյն հաւատաց եւ իրեն թելադրուածը ըրաւ: Ընդհանմասին՝ իսկոյն հաւատաց եւ իրեն թելադրուածը ըրաւ: Ընդհանմասին՝ իսկոյն հաւատաց եւ իրեն թելադրուածը ըրաւ: Ընդհանմասին՝ իսկոյն հաւատաց եւ իրեն թելադրուածը ըրաւ: Ընդհան----
րապէս մարդիկ չեն հաւատար իրենց ըսուած բանի մը, եթէ րապէս մարդիկ չեն հաւատար իրենց ըսուած բանի մը, եթէ րապէս մարդիկ չեն հաւատար իրենց ըսուած բանի մը, եթէ րապէս մարդիկ չեն հաւատար իրենց ըսուած բանի մը, եթէ 
նախապէս անոր փորձառութիւնը չեն ունեցած. բայց ահա Նոյը՝ նախապէս անոր փորձառութիւնը չեն ունեցած. բայց ահա Նոյը՝ նախապէս անոր փորձառութիւնը չեն ունեցած. բայց ահա Նոյը՝ նախապէս անոր փորձառութիւնը չեն ունեցած. բայց ահա Նոյը՝ 
հաւատքի մարդը, հաւատաց բանի մը որուն փորհաւատքի մարդը, հաւատաց բանի մը որուն փորհաւատքի մարդը, հաւատաց բանի մը որուն փորհաւատքի մարդը, հաւատաց բանի մը որուն փորձառութիւնը ձառութիւնը ձառութիւնը ձառութիւնը 
չէր ունեցած եւ շինեց տապան մը որ նախապէս չէր շինած:չէր ունեցած եւ շինեց տապան մը որ նախապէս չէր շինած:չէր ունեցած եւ շինեց տապան մը որ նախապէս չէր շինած:չէր ունեցած եւ շինեց տապան մը որ նախապէս չէր շինած:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, Նոյի նման դուն եւս կը հաւատա՞ս քու ընթերցող, Նոյի նման դուն եւս կը հաւատա՞ս քու ընթերցող, Նոյի նման դուն եւս կը հաւատա՞ս քու ընթերցող, Նոյի նման դուն եւս կը հաւատա՞ս քու 
չտեսած եւ սակայն Աստուծոյ կողմէ յայտարարուած ու հասչտեսած եւ սակայն Աստուծոյ կողմէ յայտարարուած ու հասչտեսած եւ սակայն Աստուծոյ կողմէ յայտարարուած ու հասչտեսած եւ սակայն Աստուծոյ կողմէ յայտարարուած ու հաս----
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տատուած ճշմարտութիւններուն: Օրինակ, կը հաւատա՞ս տատուած ճշմարտութիւններուն: Օրինակ, կը հաւատա՞ս տատուած ճշմարտութիւններուն: Օրինակ, կը հաւատա՞ս տատուած ճշմարտութիւններուն: Օրինակ, կը հաւատա՞ս 
գերեզմանէն անդին գտնուող դժոխքի ու դրախտգերեզմանէն անդին գտնուող դժոխքի ու դրախտգերեզմանէն անդին գտնուող դժոխքի ու դրախտգերեզմանէն անդին գտնուող դժոխքի ու դրախտի գոյութեան. ի գոյութեան. ի գոյութեան. ի գոյութեան. 
կը հաւատա՞ս որ Տէրը դարձեալ պիտի գայ. կը հաւատա՞ս որ կը հաւատա՞ս որ Տէրը դարձեալ պիտի գայ. կը հաւատա՞ս որ կը հաւատա՞ս որ Տէրը դարձեալ պիտի գայ. կը հաւատա՞ս որ կը հաւատա՞ս որ Տէրը դարձեալ պիտի գայ. կը հաւատա՞ս որ 
տիեզերական դատաստան պիտի ըլլայ. կը հաւատա՞ս որ տիեզերական դատաստան պիտի ըլլայ. կը հաւատա՞ս որ տիեզերական դատաստան պիտի ըլլայ. կը հաւատա՞ս որ տիեզերական դատաստան պիտի ըլլայ. կը հաւատա՞ս որ 
իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն պիտի վարձատրուի. իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն պիտի վարձատրուի. իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն պիտի վարձատրուի. իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն պիտի վարձատրուի. 
կը հաւատա՞ս որ արդար մարդը Աստուծոյ արքայութիւնը կը հաւատա՞ս որ արդար մարդը Աստուծոյ արքայութիւնը կը հաւատա՞ս որ արդար մարդը Աստուծոյ արքայութիւնը կը հաւատա՞ս որ արդար մարդը Աստուծոյ արքայութիւնը 
պիտի ժառանգէ, իսկ չար մարդը` գեհենի կրակինպիտի ժառանգէ, իսկ չար մարդը` գեհենի կրակինպիտի ժառանգէ, իսկ չար մարդը` գեհենի կրակինպիտի ժառանգէ, իսկ չար մարդը` գեհենի կրակին    մէջ պիտի մէջ պիտի մէջ պիտի մէջ պիտի 
նետուի: Եւ եթէ այս բոլորին կը հաւատաս, ի՞նչպէս կ'արտանետուի: Եւ եթէ այս բոլորին կը հաւատաս, ի՞նչպէս կ'արտանետուի: Եւ եթէ այս բոլորին կը հաւատաս, ի՞նչպէս կ'արտանետուի: Եւ եթէ այս բոլորին կը հաւատաս, ի՞նչպէս կ'արտա----
յայտես հաւատքդ: Նոյի նման կը հնազանդի՞ս Աստուծոյ յայտես հաւատքդ: Նոյի նման կը հնազանդի՞ս Աստուծոյ յայտես հաւատքդ: Նոյի նման կը հնազանդի՞ս Աստուծոյ յայտես հաւատքդ: Նոյի նման կը հնազանդի՞ս Աստուծոյ 
խօսքին: Ինչպէս Նոյ ինքզինք եւ իր ընտանիքը փրկելու համար խօսքին: Ինչպէս Նոյ ինքզինք եւ իր ընտանիքը փրկելու համար խօսքին: Ինչպէս Նոյ ինքզինք եւ իր ընտանիքը փրկելու համար խօսքին: Ինչպէս Նոյ ինքզինք եւ իր ընտանիքը փրկելու համար 
ջրհեղեղի ջուրերէն, տապանը շինեց, դուն եւս, դուն քեզ եւ քու ջրհեղեղի ջուրերէն, տապանը շինեց, դուն եւս, դուն քեզ եւ քու ջրհեղեղի ջուրերէն, տապանը շինեց, դուն եւս, դուն քեզ եւ քու ջրհեղեղի ջուրերէն, տապանը շինեց, դուն եւս, դուն քեզ եւ քու 
պարագաներդ փրկելու համար աշխպարագաներդ փրկելու համար աշխպարագաներդ փրկելու համար աշխպարագաներդ փրկելու համար աշխարհի վրայ գալիք դատաարհի վրայ գալիք դատաարհի վրայ գալիք դատաարհի վրայ գալիք դատա----
պարպարպարպարտութենէն, շինա՞ծ ես կամ կը շինե՞ս փրկութեան տապանը, տութենէն, շինա՞ծ ես կամ կը շինե՞ս փրկութեան տապանը, տութենէն, շինա՞ծ ես կամ կը շինե՞ս փրկութեան տապանը, տութենէն, շինա՞ծ ես կամ կը շինե՞ս փրկութեան տապանը, 
այլ խօսքով կառչա՞ծ ես կամ կը կառչի՞ս փրկութեան տապաայլ խօսքով կառչա՞ծ ես կամ կը կառչի՞ս փրկութեան տապաայլ խօսքով կառչա՞ծ ես կամ կը կառչի՞ս փրկութեան տապաայլ խօսքով կառչա՞ծ ես կամ կը կառչի՞ս փրկութեան տապա----
նին՝ Քրիստոսի խաչին:նին՝ Քրիստոսի խաչին:նին՝ Քրիստոսի խաչին:նին՝ Քրիստոսի խաչին:    

3) 3) 3) 3) ««««Նոյ կատարեալ մարդ մըն էրՆոյ կատարեալ մարդ մըն էրՆոյ կատարեալ մարդ մըն էրՆոյ կատարեալ մարդ մըն էր»:»:»:»:    Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ ««««կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ» » » » չի չի չի չի 
նշանակեր առանց մեղքի կեանք մը: Միայն Աստուած ինք մեղք նշանակեր առանց մեղքի կեանք մը: Միայն Աստուած ինք մեղք նշանակեր առանց մեղքի կեանք մը: Միայն Աստուած ինք մեղք նշանակեր առանց մեղքի կեանք մը: Միայն Աստուած ինք մեղք 
չունի: Ոչունի: Ոչունի: Ոչունի: Ո´́́́չ թէ Նոյը ինք կատարեալ էր, այլ՝ Նոյին հաւատքը, չ թէ Նոյը ինք կատարեալ էր, այլ՝ Նոյին հաւատքը, չ թէ Նոյը ինք կատարեալ էր, այլ՝ Նոյին հաւատքը, չ թէ Նոյը ինք կատարեալ էր, այլ՝ Նոյին հաւատքը, 
սէրը, անկեղծուսէրը, անկեղծուսէրը, անկեղծուսէրը, անկեղծութիւնը, հնազանդութիւնը: Հետեւաբար, երբ թիւնը, հնազանդութիւնը: Հետեւաբար, երբ թիւնը, հնազանդութիւնը: Հետեւաբար, երբ թիւնը, հնազանդութիւնը: Հետեւաբար, երբ 
Աստուածաշունչը կը հաստատէ թէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ թէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ թէ Աստուածաշունչը կը հաստատէ թէ ««««Նոյ կատարեալ մարդ մըն Նոյ կատարեալ մարդ մըն Նոյ կատարեալ մարդ մըն Նոյ կատարեալ մարդ մըն 
էրէրէրէր»,»,»,»,    ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզէ թէ Նոյ Աստուծոյ հանդէպ իր հաւատքիուզէ թէ Նոյ Աստուծոյ հանդէպ իր հաւատքիուզէ թէ Նոյ Աստուծոյ հանդէպ իր հաւատքիուզէ թէ Նոյ Աստուծոյ հանդէպ իր հաւատքի´́́́ն մէջ ն մէջ ն մէջ ն մէջ 
կատարեալ էր, Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպկատարեալ էր, Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպկատարեալ էր, Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպկատարեալ էր, Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ    իր սիրոիր սիրոիր սիրոիր սիրո´́́́յն մէջ յն մէջ յն մէջ յն մէջ 
կատարեալ էր, իր գործերը անկեղծօրէն կատարելոկատարեալ էր, իր գործերը անկեղծօրէն կատարելոկատարեալ էր, իր գործերը անկեղծօրէն կատարելոկատարեալ էր, իր գործերը անկեղծօրէն կատարելո´́́́ւն մէջ ւն մէջ ւն մէջ ւն մէջ 
կատարեալ էր, Աստուծոյ խօսքին ու հրահանգին իր հնազանկատարեալ էր, Աստուծոյ խօսքին ու հրահանգին իր հնազանկատարեալ էր, Աստուծոյ խօսքին ու հրահանգին իր հնազանկատարեալ էր, Աստուծոյ խօսքին ու հրահանգին իր հնազան----
դութեադութեադութեադութեա´́́́ն մէջ կատարեալ էր:ն մէջ կատարեալ էր:ն մէջ կատարեալ էր:ն մէջ կատարեալ էր:    

Հետեւաբար, Նոյին համար գործածուած Հետեւաբար, Նոյին համար գործածուած Հետեւաբար, Նոյին համար գործածուած Հետեւաբար, Նոյին համար գործածուած ««««կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ» » » » 
բնորոշուբնորոշուբնորոշուբնորոշումը, պէտք է հասկնալ իր ունեցած առաքինութիւնմը, պէտք է հասկնալ իր ունեցած առաքինութիւնմը, պէտք է հասկնալ իր ունեցած առաքինութիւնմը, պէտք է հասկնալ իր ունեցած առաքինութիւն----
ներուն համար եներուն համար եներուն համար եներուն համար եւ ու ու ու ո´́́́չ թէ իր էութեան համար: Նոյ կատարեալ չ թէ իր էութեան համար: Նոյ կատարեալ չ թէ իր էութեան համար: Նոյ կատարեալ չ թէ իր էութեան համար: Նոյ կատարեալ 
չէր իր էութեանը մէջ: Մարդ արարածը չի կրնար իր էութեանը չէր իր էութեանը մէջ: Մարդ արարածը չի կրնար իր էութեանը չէր իր էութեանը մէջ: Մարդ արարածը չի կրնար իր էութեանը չէր իր էութեանը մէջ: Մարդ արարածը չի կրնար իր էութեանը 
կամ բնութեակամ բնութեակամ բնութեակամ բնութեանը մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց կրնայ իր ունեցած նը մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց կրնայ իր ունեցած նը մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց կրնայ իր ունեցած նը մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց կրնայ իր ունեցած 
առաքինութիւններուն մէջ կատարեալ ըլլալ, եւ Նոյ այդպիսին առաքինութիւններուն մէջ կատարեալ ըլլալ, եւ Նոյ այդպիսին առաքինութիւններուն մէջ կատարեալ ըլլալ, եւ Նոյ այդպիսին առաքինութիւններուն մէջ կատարեալ ըլլալ, եւ Նոյ այդպիսին 
էր: Օրինակ, մէկը կրնայ իր աստուածսիրուէր: Օրինակ, մէկը կրնայ իր աստուածսիրուէր: Օրինակ, մէկը կրնայ իր աստուածսիրուէր: Օրինակ, մէկը կրնայ իր աստուածսիրութեան ու թեան ու թեան ու թեան ու 
մամամամարդասիրութեան մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց այս չի նշանարդասիրութեան մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց այս չի նշանարդասիրութեան մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց այս չի նշանարդասիրութեան մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց այս չի նշանակեր կեր կեր կեր 
որ ինք իբրեւ անձ կատարեալ է:որ ինք իբրեւ անձ կատարեալ է:որ ինք իբրեւ անձ կատարեալ է:որ ինք իբրեւ անձ կատարեալ է:    
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Յիշենք որ մեր Տէրը նոյն բանը մեզմէ պահանջեց. Յիշենք որ մեր Տէրը նոյն բանը մեզմէ պահանջեց. Յիշենք որ մեր Տէրը նոյն բանը մեզմէ պահանջեց. Յիշենք որ մեր Տէրը նոյն բանը մեզմէ պահանջեց. 
««««Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ 
էէէէ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 5.48): Ի՞նչ է որ Յիսուս մեզմէ կը պահանջէ: Մատթէոս 5.48): Ի՞նչ է որ Յիսուս մեզմէ կը պահանջէ: Մատթէոս 5.48): Ի՞նչ է որ Յիսուս մեզմէ կը պահանջէ: Մատթէոս 5.48): Ի՞նչ է որ Յիսուս մեզմէ կը պահանջէ: 
Աստուածանա՞լ, ԱստուԱստուածանա՞լ, ԱստուԱստուածանա՞լ, ԱստուԱստուածանա՞լ, Աստուծոյ կատարելութեան պէս կատարելուծոյ կատարելութեան պէս կատարելուծոյ կատարելութեան պէս կատարելուծոյ կատարելութեան պէս կատարելու----
թի՞ւն ձեռք ձգել: Ոթի՞ւն ձեռք ձգել: Ոթի՞ւն ձեռք ձգել: Ոթի՞ւն ձեռք ձգել: Ո´́́́չ: Եթէ իր պահանջը մեզմէ աստուածանալ չ: Եթէ իր պահանջը մեզմէ աստուածանալ չ: Եթէ իր պահանջը մեզմէ աստուածանալ չ: Եթէ իր պահանջը մեզմէ աստուածանալ 
ըլլար, պիտի ըսէր՝ ըլլար, պիտի ըսէր՝ ըլլար, պիտի ըսէր՝ ըլլար, պիտի ըսէր՝ ««««Կատարեալ եղէք ձեր երկնաւոր Հօր նմանԿատարեալ եղէք ձեր երկնաւոր Հօր նմանԿատարեալ եղէք ձեր երկնաւոր Հօր նմանԿատարեալ եղէք ձեր երկնաւոր Հօր նման»,»,»,»,    
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` ««««Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը 
կատարեալ էկատարեալ էկատարեալ էկատարեալ է»:»:»:»:    Երկնաւոր Հօր նման կատարեալ ըլլալը ուրիշ Երկնաւոր Հօր նման կատարեալ ըլլալը ուրիշ Երկնաւոր Հօր նման կատարեալ ըլլալը ուրիշ Երկնաւոր Հօր նման կատարեալ ըլլալը ուրիշ 
բանբանբանբան    է, կատարեալ ըլլալ որովհետեւ երկնաւոր Հայրը ինք է, կատարեալ ըլլալ որովհետեւ երկնաւոր Հայրը ինք է, կատարեալ ըլլալ որովհետեւ երկնաւոր Հայրը ինք է, կատարեալ ըլլալ որովհետեւ երկնաւոր Հայրը ինք 
կատարեալ է՝ ուրիշ բան: Խորքին մէջ, այն բացատրութիւնը որ կատարեալ է՝ ուրիշ բան: Խորքին մէջ, այն բացատրութիւնը որ կատարեալ է՝ ուրիշ բան: Խորքին մէջ, այն բացատրութիւնը որ կատարեալ է՝ ուրիշ բան: Խորքին մէջ, այն բացատրութիւնը որ 
տուինք Նոյին համար գործածուած տուինք Նոյին համար գործածուած տուինք Նոյին համար գործածուած տուինք Նոյին համար գործածուած ««««կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ» » » » բառին հաբառին հաբառին հաբառին հա----
մար, նոյն բացատրութիւնը հոս եւս պէտք է նկատի առնուի: մար, նոյն բացատրութիւնը հոս եւս պէտք է նկատի առնուի: մար, նոյն բացատրութիւնը հոս եւս պէտք է նկատի առնուի: մար, նոյն բացատրութիւնը հոս եւս պէտք է նկատի առնուի: 
Յիսուսի պահանջաՅիսուսի պահանջաՅիսուսի պահանջաՅիսուսի պահանջածը մեզմէ` մեր երկնաւոր Հօր նման կծը մեզմէ` մեր երկնաւոր Հօր նման կծը մեզմէ` մեր երկնաւոր Հօր նման կծը մեզմէ` մեր երկնաւոր Հօր նման կատարատարատարատար----
եալ մարդասէր ըլլալն է: Մեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ է իր եալ մարդասէր ըլլալն է: Մեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ է իր եալ մարդասէր ըլլալն է: Մեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ է իր եալ մարդասէր ըլլալն է: Մեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ է իր 
մարդասիրութեան մէջ, իր գթութեան մէջ, իր հոգածութեան մէջ, մարդասիրութեան մէջ, իր գթութեան մէջ, իր հոգածութեան մէջ, մարդասիրութեան մէջ, իր գթութեան մէջ, իր հոգածութեան մէջ, մարդասիրութեան մէջ, իր գթութեան մէջ, իր հոգածութեան մէջ, 
իր կարեկցութեան մէջ, իր քաղցրութեան մէջ: Անոնք որոնք իր կարեկցութեան մէջ, իր քաղցրութեան մէջ: Անոնք որոնք իր կարեկցութեան մէջ, իր քաղցրութեան մէջ: Անոնք որոնք իր կարեկցութեան մէջ, իր քաղցրութեան մէջ: Անոնք որոնք 
կկկկ’’’’ուզեն երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ՝ իրեուզեն երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ՝ իրեուզեն երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ՝ իրեուզեն երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ՝ իրե´́́́նք եւս պէտք է նք եւս պէտք է նք եւս պէտք է նք եւս պէտք է 
կատարեալ ըլլան իրենց մարդասիրկատարեալ ըլլան իրենց մարդասիրկատարեալ ըլլան իրենց մարդասիրկատարեալ ըլլան իրենց մարդասիրութեան մէջ, իրենց ութեան մէջ, իրենց ութեան մէջ, իրենց ութեան մէջ, իրենց 
գթութեան ու կարեկցութեան մէջ: Այլ բացատրութեամբ մը, գթութեան ու կարեկցութեան մէջ: Այլ բացատրութեամբ մը, գթութեան ու կարեկցութեան մէջ: Այլ բացատրութեամբ մը, գթութեան ու կարեկցութեան մէջ: Այլ բացատրութեամբ մը, 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը 
կատարեալ էկատարեալ էկատարեալ էկատարեալ է»»»»    իր խօսքով, ըսել ուզեց` իր խօսքով, ըսել ուզեց` իր խօսքով, ըսել ուզեց` իր խօսքով, ըսել ուզեց` ««««կատարեալ սէր ունեցէք կատարեալ սէր ունեցէք կատարեալ սէր ունեցէք կատարեալ սէր ունեցէք 
իրարու հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարիրարու հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարիրարու հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարիրարու հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատար----
եալ սէր ունի ձեր հանդէպեալ սէր ունի ձեր հանդէպեալ սէր ունի ձեր հանդէպեալ սէր ունի ձեր հանդէպ: : : : Կատարեալ գթութիւն ցուցաբերեցէք Կատարեալ գթութիւն ցուցաբերեցէք Կատարեալ գթութիւն ցուցաբերեցէք Կատարեալ գթութիւն ցուցաբերեցէք 
մարդոց հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարմարդոց հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարմարդոց հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարմարդոց հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատար----
եալ գթութիւն կը ցուցաբերէ ձեզի հանդէպ: Եղէք կատարելաեալ գթութիւն կը ցուցաբերէ ձեզի հանդէպ: Եղէք կատարելաեալ գթութիւն կը ցուցաբերէ ձեզի հանդէպ: Եղէք կատարելաեալ գթութիւն կը ցուցաբերէ ձեզի հանդէպ: Եղէք կատարելա----
պէս անկեղծ, ինչպէս ձեր երկնաւոր Հայրը կատարելապէս պէս անկեղծ, ինչպէս ձեր երկնաւոր Հայրը կատարելապէս պէս անկեղծ, ինչպէս ձեր երկնաւոր Հայրը կատարելապէս պէս անկեղծ, ինչպէս ձեր երկնաւոր Հայրը կատարելապէս 
անկեղծ էանկեղծ էանկեղծ էանկեղծ է»:»:»:»:    

4) 4) 4) 4) ««««Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցՆոյ Աստուծոյ հետ քալեցՆոյ Աստուծոյ հետ քալեցՆոյ Աստուծոյ հետ քալեց»»»»::::    Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ 
այսայսայսայս    բացատրութիւնը.բացատրութիւնը.բացատրութիւնը.բացատրութիւնը.    

ա) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ ա) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ ա) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ ա) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ 
ապրիլ: Նոյ մնայուն կերպով Աստուծոյ հետ ապրեցաւ, այլ ապրիլ: Նոյ մնայուն կերպով Աստուծոյ հետ ապրեցաւ, այլ ապրիլ: Նոյ մնայուն կերպով Աստուծոյ հետ ապրեցաւ, այլ ապրիլ: Նոյ մնայուն կերպով Աստուծոյ հետ ապրեցաւ, այլ 
խօսքով՝ մնայուն կերպով եղաւ Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, խօսքով՝ մնայուն կերպով եղաւ Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, խօսքով՝ մնայուն կերպով եղաւ Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, խօսքով՝ մնայուն կերպով եղաւ Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, 
Աստուծոյ շուքին ու շունչին ներքեւ: Ան բնաԱստուծոյ շուքին ու շունչին ներքեւ: Ան բնաԱստուծոյ շուքին ու շունչին ներքեւ: Ան բնաԱստուծոյ շուքին ու շունչին ներքեւ: Ան բնա´́́́ւ չբաժնուեցաւ ւ չբաժնուեցաւ ւ չբաժնուեցաւ ւ չբաժնուեցաւ 
Աստուծմէ: Չապրեցաւ առանձնացածԱստուծմէ: Չապրեցաւ առանձնացածԱստուծմէ: Չապրեցաւ առանձնացածԱստուծմէ: Չապրեցաւ առանձնացած    կամ առանձին: Եղաւ կամ առանձին: Եղաւ կամ առանձին: Եղաւ կամ առանձին: Եղաւ 
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մնայուն ընկերը Աստուծոյ: Եղաւ մտերիմ Աստուծոյ: Վայելեց մնայուն ընկերը Աստուծոյ: Եղաւ մտերիմ Աստուծոյ: Վայելեց մնայուն ընկերը Աստուծոյ: Եղաւ մտերիմ Աստուծոյ: Վայելեց մնայուն ընկերը Աստուծոյ: Եղաւ մտերիմ Աստուծոյ: Վայելեց 
յարատեւ ընկերակցութիւնը Աստուծոյ: Ո՞ւր են անոնք որոնք յարատեւ ընկերակցութիւնը Աստուծոյ: Ո՞ւր են անոնք որոնք յարատեւ ընկերակցութիւնը Աստուծոյ: Ո՞ւր են անոնք որոնք յարատեւ ընկերակցութիւնը Աստուծոյ: Ո՞ւր են անոնք որոնք 
Նոյի նման կՆոյի նման կՆոյի նման կՆոյի նման կ’’’’ապրին Աստուծոյ հետ, որոնք որոնիչներն են ապրին Աստուծոյ հետ, որոնք որոնիչներն են ապրին Աստուծոյ հետ, որոնք որոնիչներն են ապրին Աստուծոյ հետ, որոնք որոնիչներն են 
Աստուծոյ ներկայութեան, որոնք կը վայելեն Աստուծոյ ընկեԱստուծոյ ներկայութեան, որոնք կը վայելեն Աստուծոյ ընկեԱստուծոյ ներկայութեան, որոնք կը վայելեն Աստուծոյ ընկեԱստուծոյ ներկայութեան, որոնք կը վայելեն Աստուծոյ ընկե----
րակցութիւնը իրենց առօրրակցութիւնը իրենց առօրրակցութիւնը իրենց առօրրակցութիւնը իրենց առօրեայ կեանքի ընթացքին: Այսօր եայ կեանքի ընթացքին: Այսօր եայ կեանքի ընթացքին: Այսօր եայ կեանքի ընթացքին: Այսօր 
մարդիկ Աստուծոյ ներկայութենէն աւելի՝ Աստուծոյ պարգեւնեմարդիկ Աստուծոյ ներկայութենէն աւելի՝ Աստուծոյ պարգեւնեմարդիկ Աստուծոյ ներկայութենէն աւելի՝ Աստուծոյ պարգեւնեմարդիկ Աստուծոյ ներկայութենէն աւելի՝ Աստուծոյ պարգեւնե----
րը կը փնտռեն, եւ ասիկա կը խրտչեցնէ զԱստուած: Կան րը կը փնտռեն, եւ ասիկա կը խրտչեցնէ զԱստուած: Կան րը կը փնտռեն, եւ ասիկա կը խրտչեցնէ զԱստուած: Կան րը կը փնտռեն, եւ ասիկա կը խրտչեցնէ զԱստուած: Կան 
մարդիկ որոնք կը սիրեն զԱստուած՝ այնքան ատեն որ մարդիկ որոնք կը սիրեն զԱստուած՝ այնքան ատեն որ մարդիկ որոնք կը սիրեն զԱստուած՝ այնքան ատեն որ մարդիկ որոնք կը սիրեն զԱստուած՝ այնքան ատեն որ 
Աստուած կու տայ իրենց, բայց երբ դադրի տալէ՝ անոնք կը Աստուած կու տայ իրենց, բայց երբ դադրի տալէ՝ անոնք կը Աստուած կու տայ իրենց, բայց երբ դադրի տալէ՝ անոնք կը Աստուած կու տայ իրենց, բայց երբ դադրի տալէ՝ անոնք կը 
դադրին զինք սիրելէ: Սա ցոդադրին զինք սիրելէ: Սա ցոդադրին զինք սիրելէ: Սա ցոդադրին զինք սիրելէ: Սա ցոյց կու տայ թէ այդպիսի մարդոց յց կու տայ թէ այդպիսի մարդոց յց կու տայ թէ այդպիսի մարդոց յց կու տայ թէ այդպիսի մարդոց 
սէրը Աստուծոյ հանդէպ պայմանաւորուած է Աստուծոյ տուած սէրը Աստուծոյ հանդէպ պայմանաւորուած է Աստուծոյ տուած սէրը Աստուծոյ հանդէպ պայմանաւորուած է Աստուծոյ տուած սէրը Աստուծոյ հանդէպ պայմանաւորուած է Աստուծոյ տուած 
պարգեւներով: Այսպիսի հոգեւորներ՝ վաճառական հոգեւորներ պարգեւներով: Այսպիսի հոգեւորներ՝ վաճառական հոգեւորներ պարգեւներով: Այսպիսի հոգեւորներ՝ վաճառական հոգեւորներ պարգեւներով: Այսպիսի հոգեւորներ՝ վաճառական հոգեւորներ 
են եւ տեղ չունին Աստուծոյ արքայութեան մէջ:են եւ տեղ չունին Աստուծոյ արքայութեան մէջ:են եւ տեղ չունին Աստուծոյ արքայութեան մէջ:են եւ տեղ չունին Աստուծոյ արքայութեան մէջ:    

բ) Աստուծոյ հետ քալել, ոբ) Աստուծոյ հետ քալել, ոբ) Աստուծոյ հետ քալել, ոբ) Աստուծոյ հետ քալել, ո´́́́չ միայն Աստուծոյ հետ ապրիլ կը չ միայն Աստուծոյ հետ ապրիլ կը չ միայն Աստուծոյ հետ ապրիլ կը չ միայն Աստուծոյ հետ ապրիլ կը 
նշանակէ, այլեւ՝ Աստուծնշանակէ, այլեւ՝ Աստուծնշանակէ, այլեւ՝ Աստուծնշանակէ, այլեւ՝ Աստուծոյ կամքին համաձայն ապրիլ կը նշաոյ կամքին համաձայն ապրիլ կը նշաոյ կամքին համաձայն ապրիլ կը նշաոյ կամքին համաձայն ապրիլ կը նշա----
նակէ, անոր սուրբ կամքին հետապնդիչն ու կատարողը ըլլալ կը նակէ, անոր սուրբ կամքին հետապնդիչն ու կատարողը ըլլալ կը նակէ, անոր սուրբ կամքին հետապնդիչն ու կատարողը ըլլալ կը նակէ, անոր սուրբ կամքին հետապնդիչն ու կատարողը ըլլալ կը 
նշանակէ: Եւ ասիկա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր շատ նշանակէ: Եւ ասիկա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր շատ նշանակէ: Եւ ասիկա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր շատ նշանակէ: Եւ ասիկա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր շատ 
հաւատացեալներ կան, որոնք կը յայտարարեն թէ կհաւատացեալներ կան, որոնք կը յայտարարեն թէ կհաւատացեալներ կան, որոնք կը յայտարարեն թէ կհաւատացեալներ կան, որոնք կը յայտարարեն թէ կ’’’’ապրին ապրին ապրին ապրին 
Աստուծոյ կամքին համաձայն, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանԱստուծոյ կամքին համաձայն, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանԱստուծոյ կամքին համաձայն, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանԱստուծոյ կամքին համաձայն, բայց երբ կը նայինք իրենց կեան----
քին, հոն քին, հոն քին, հոն քին, հոն չենք գտներ աստուածային կամքին հետապնդումն ու չենք գտներ աստուածային կամքին հետապնդումն ու չենք գտներ աստուածային կամքին հետապնդումն ու չենք գտներ աստուածային կամքին հետապնդումն ու 
կատարումը: Աստուծոյ անունով իրենց սեփական կամքն է որ կատարումը: Աստուծոյ անունով իրենց սեփական կամքն է որ կատարումը: Աստուծոյ անունով իրենց սեփական կամքն է որ կատարումը: Աստուծոյ անունով իրենց սեփական կամքն է որ 
կը կատարեն եւ կը կարծեն որ Աստուծոյ կամքն է որ կը կը կատարեն եւ կը կարծեն որ Աստուծոյ կամքն է որ կը կը կատարեն եւ կը կարծեն որ Աստուծոյ կամքն է որ կը կը կատարեն եւ կը կարծեն որ Աստուծոյ կամքն է որ կը 
կատարեն: Եթէ այսպիսիներ տակաւին չեն սորված զանազանել կատարեն: Եթէ այսպիսիներ տակաւին չեն սորված զանազանել կատարեն: Եթէ այսպիսիներ տակաւին չեն սորված զանազանել կատարեն: Եթէ այսպիսիներ տակաւին չեն սորված զանազանել 
իրենց կամքը Աստուծոյ կամքէն, հապա որքա՜ն ժամանակ կը իրենց կամքը Աստուծոյ կամքէն, հապա որքա՜ն ժամանակ կը իրենց կամքը Աստուծոյ կամքէն, հապա որքա՜ն ժամանակ կը իրենց կամքը Աստուծոյ կամքէն, հապա որքա՜ն ժամանակ կը 
պահպահպահպահանջէ մինչեւ որ անոնք սորվին իրենց կամքը նոյնացնել անջէ մինչեւ որ անոնք սորվին իրենց կամքը նոյնացնել անջէ մինչեւ որ անոնք սորվին իրենց կամքը նոյնացնել անջէ մինչեւ որ անոնք սորվին իրենց կամքը նոյնացնել 
Աստուծոյ կամքին հետ, աԱստուծոյ կամքին հետ, աԱստուծոյ կամքին հետ, աԱստուծոյ կամքին հետ, ա´́́́յնքան նոյնացնեն՝ որ հոն մնայ միայն յնքան նոյնացնեն՝ որ հոն մնայ միայն յնքան նոյնացնեն՝ որ հոն մնայ միայն յնքան նոյնացնեն՝ որ հոն մնայ միայն 
մէմէմէմէ´́́́կ կամք` Աստուծոկ կամք` Աստուծոկ կամք` Աստուծոկ կամք` Աստուծո´́́́յ կամքը, եւ սկսին կամենալ միայն այն՝ յ կամքը, եւ սկսին կամենալ միայն այն՝ յ կամքը, եւ սկսին կամենալ միայն այն՝ յ կամքը, եւ սկսին կամենալ միայն այն՝ 
ինչ որ Աստուած իինչ որ Աստուած իինչ որ Աստուած իինչ որ Աստուած ի´́́́նք կը կամենայ:նք կը կամենայ:նք կը կամենայ:նք կը կամենայ:    

գ) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ գ) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ գ) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ գ) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ 
գործել: Աստոգործել: Աստոգործել: Աստոգործել: Աստուծոյ հետ գործելը ուրիշ բան է, Աստուծոյ գործը ւծոյ հետ գործելը ուրիշ բան է, Աստուծոյ գործը ւծոյ հետ գործելը ուրիշ բան է, Աստուծոյ գործը ւծոյ հետ գործելը ուրիշ բան է, Աստուծոյ գործը 
գործելը՝ ուրիշ բան: Մարդ չի կրնար ըսել թէ ինք Աստուծոյ գործելը՝ ուրիշ բան: Մարդ չի կրնար ըսել թէ ինք Աստուծոյ գործելը՝ ուրիշ բան: Մարդ չի կրնար ըսել թէ ինք Աստուծոյ գործելը՝ ուրիշ բան: Մարդ չի կրնար ըսել թէ ինք Աստուծոյ 
գործը կը գործէ: Օրինակ, մեզ փրկելը` Աստուծոյ գործն է: գործը կը գործէ: Օրինակ, մեզ փրկելը` Աստուծոյ գործն է: գործը կը գործէ: Օրինակ, մեզ փրկելը` Աստուծոյ գործն է: գործը կը գործէ: Օրինակ, մեզ փրկելը` Աստուծոյ գործն է: 
Աստուծոյ գործը միայն Աստուած իԱստուծոյ գործը միայն Աստուած իԱստուծոյ գործը միայն Աստուած իԱստուծոյ գործը միայն Աստուած ի´́́́նք կը գործէ: Աստուծոյ հետ նք կը գործէ: Աստուծոյ հետ նք կը գործէ: Աստուծոյ հետ նք կը գործէ: Աստուծոյ հետ 
գործել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ միասնաբար ուգործել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ միասնաբար ուգործել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ միասնաբար ուգործել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ միասնաբար ու    միատեղ միատեղ միատեղ միատեղ 
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գործել: Աստուծոյ մարդը՝ Աստուծմէ անկախաբար չի գործեր: գործել: Աստուծոյ մարդը՝ Աստուծմէ անկախաբար չի գործեր: գործել: Աստուծոյ մարդը՝ Աստուծմէ անկախաբար չի գործեր: գործել: Աստուծոյ մարդը՝ Աստուծմէ անկախաբար չի գործեր: 
Ան գործակից է Աստուծոյ (Ա.Կորնթացիս 3.9): Իսկ Աստուծոյ Ան գործակից է Աստուծոյ (Ա.Կորնթացիս 3.9): Իսկ Աստուծոյ Ան գործակից է Աստուծոյ (Ա.Կորնթացիս 3.9): Իսկ Աստուծոյ Ան գործակից է Աստուծոյ (Ա.Կորնթացիս 3.9): Իսկ Աստուծոյ 
գործակիցը՝ իր ձեռքը Աստուծոյ ձեռքին մէջ դրած մարդն է, գործակիցը՝ իր ձեռքը Աստուծոյ ձեռքին մէջ դրած մարդն է, գործակիցը՝ իր ձեռքը Աստուծոյ ձեռքին մէջ դրած մարդն է, գործակիցը՝ իր ձեռքը Աստուծոյ ձեռքին մէջ դրած մարդն է, 
Աստուծոյ հետ գործող մարդն է:Աստուծոյ հետ գործող մարդն է:Աստուծոյ հետ գործող մարդն է:Աստուծոյ հետ գործող մարդն է:    

    
2222) ) ) ) Ոմանք կ'ըսեն.Ոմանք կ'ըսեն.Ոմանք կ'ըսեն.Ոմանք կ'ըսեն.----    Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է չարԸնդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է չարԸնդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է չարԸնդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է չար----

չաչաչաչարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մտնենք: Կարելի՞ չէ րուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մտնենք: Կարելի՞ չէ րուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մտնենք: Կարելի՞ չէ րուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մտնենք: Կարելի՞ չէ 
առանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայուառանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայուառանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայուառանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւնը: Ուրիշ թիւնը: Ուրիշ թիւնը: Ուրիշ թիւնը: Ուրիշ 
խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ եւ ապա խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ եւ ապա խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ եւ ապա խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ եւ ապա 
դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:    

    
Մտածումներս կ'ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս կ'ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս կ'ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.Մտածումներս կ'ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.----    
1) 1) 1) 1) ԿեանքԿեանքԿեանքԿեանքին մէջ ամէն լաւ բան իր գինը ունի, եւ առանց այդ ին մէջ ամէն լաւ բան իր գինը ունի, եւ առանց այդ ին մէջ ամէն լաւ բան իր գինը ունի, եւ առանց այդ ին մէջ ամէն լաւ բան իր գինը ունի, եւ առանց այդ 

գինը վճարելու չենք կրնար զայն ձեռք ձգել: Նոյնպէս ալ, գինը վճարելու չենք կրնար զայն ձեռք ձգել: Նոյնպէս ալ, գինը վճարելու չենք կրնար զայն ձեռք ձգել: Նոյնպէս ալ, գինը վճարելու չենք կրնար զայն ձեռք ձգել: Նոյնպէս ալ, 
Աստուծոյ արքայութիւնը իր գինը ունի, եւ ով որ կ'ուզէ զայն Աստուծոյ արքայութիւնը իր գինը ունի, եւ ով որ կ'ուզէ զայն Աստուծոյ արքայութիւնը իր գինը ունի, եւ ով որ կ'ուզէ զայն Աստուծոյ արքայութիւնը իր գինը ունի, եւ ով որ կ'ուզէ զայն 
ունենալ, պէտք է պատրաստ ըլլայ անոր գինը վճարելու: Զարեհ ունենալ, պէտք է պատրաստ ըլլայ անոր գինը վճարելու: Զարեհ ունենալ, պէտք է պատրաստ ըլլայ անոր գինը վճարելու: Զարեհ ունենալ, պէտք է պատրաստ ըլլայ անոր գինը վճարելու: Զարեհ 
Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. ««««Կեանքը մեզի կը սորվԿեանքը մեզի կը սորվԿեանքը մեզի կը սորվԿեանքը մեզի կը սորվեցնէ, թէ ոեւէ եցնէ, թէ ոեւէ եցնէ, թէ ոեւէ եցնէ, թէ ոեւէ 
լաւ բան դիւրին կերպով ձեռք չի բերուիր: Լաւ բանի մը ձեռք լաւ բան դիւրին կերպով ձեռք չի բերուիր: Լաւ բանի մը ձեռք լաւ բան դիւրին կերպով ձեռք չի բերուիր: Լաւ բանի մը ձեռք լաւ բան դիւրին կերպով ձեռք չի բերուիր: Լաւ բանի մը ձեռք 
բերումը մեզմէ կը պահանջէ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ բերումը մեզմէ կը պահանջէ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ բերումը մեզմէ կը պահանջէ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ բերումը մեզմէ կը պահանջէ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ 
համբերութիւն` նեղութեանց եւ դժուարութեանց դիմաց...: Եթէ համբերութիւն` նեղութեանց եւ դժուարութեանց դիմաց...: Եթէ համբերութիւն` նեղութեանց եւ դժուարութեանց դիմաց...: Եթէ համբերութիւն` նեղութեանց եւ դժուարութեանց դիմաց...: Եթէ 
արքայութիւն կ'ուզէք` արքայութեան գինը չարչարանքներն են: արքայութիւն կ'ուզէք` արքայութեան գինը չարչարանքներն են: արքայութիւն կ'ուզէք` արքայութեան գինը չարչարանքներն են: արքայութիւն կ'ուզէք` արքայութեան գինը չարչարանքներն են: 
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէՊօղոս առաքեալ կը հաստատէՊօղոս առաքեալ կը հաստատէՊօղոս առաքեալ կը հաստատէ, , , , որ որ որ որ ««««բազմաթիւ նեղութիւններ բազմաթիւ նեղութիւններ բազմաթիւ նեղութիւններ բազմաթիւ նեղութիւններ 
պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարպէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարպէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարպէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համար» » » » 
((((Գործք 14.22): Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց, թէ` ով որ իր Գործք 14.22): Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց, թէ` ով որ իր Գործք 14.22): Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց, թէ` ով որ իր Գործք 14.22): Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց, թէ` ով որ իր 
խաչը չ'առներ եւ իրեն չի հետեւիր` չի կրնար իրեն աշակերտ խաչը չ'առներ եւ իրեն չի հետեւիր` չի կրնար իրեն աշակերտ խաչը չ'առներ եւ իրեն չի հետեւիր` չի կրնար իրեն աշակերտ խաչը չ'առներ եւ իրեն չի հետեւիր` չի կրնար իրեն աշակերտ 
ըլլալ (Ղուկաս 14.27): Խաչի յանձնառութիւնը պայման է ըլլալ (Ղուկաս 14.27): Խաչի յանձնառութիւնը պայման է ըլլալ (Ղուկաս 14.27): Խաչի յանձնառութիւնը պայման է ըլլալ (Ղուկաս 14.27): Խաչի յանձնառութիւնը պայման է 
արքայութիւնը ժաարքայութիւնը ժաարքայութիւնը ժաարքայութիւնը ժառանգելու համար: Յանձնառութիւնը կը ռանգելու համար: Յանձնառութիւնը կը ռանգելու համար: Յանձնառութիւնը կը ռանգելու համար: Յանձնառութիւնը կը 
կայանայ անոր մէջ որ երբ չարչարանք կայ` չփախչինք այդ կայանայ անոր մէջ որ երբ չարչարանք կայ` չփախչինք այդ կայանայ անոր մէջ որ երբ չարչարանք կայ` չփախչինք այդ կայանայ անոր մէջ որ երբ չարչարանք կայ` չփախչինք այդ 
չարչարանքէն: Բայց եթէ կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի չարչարանքէն: Բայց եթէ կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի չարչարանքէն: Բայց եթէ կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի չարչարանքէն: Բայց եթէ կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի 
պահանջեր չարչարուիլ` մենք զմեզ չարչարելու պէտք չունինք: պահանջեր չարչարուիլ` մենք զմեզ չարչարելու պէտք չունինք: պահանջեր չարչարուիլ` մենք զմեզ չարչարելու պէտք չունինք: պահանջեր չարչարուիլ` մենք զմեզ չարչարելու պէտք չունինք: 
Ճիշդ անոր համար է որ Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ. Ճիշդ անոր համար է որ Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ. Ճիշդ անոր համար է որ Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ. Ճիշդ անոր համար է որ Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ. 
««««Երբ հալածեԵրբ հալածեԵրբ հալածեԵրբ հալածեն ձեզ քաղաքի մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ ն ձեզ քաղաքի մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ ն ձեզ քաղաքի մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ ն ձեզ քաղաքի մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ 
եթէ հոնկէ ալ հալածեն` փախէք այլ քաղաք մըեթէ հոնկէ ալ հալածեն` փախէք այլ քաղաք մըեթէ հոնկէ ալ հալածեն` փախէք այլ քաղաք մըեթէ հոնկէ ալ հալածեն` փախէք այլ քաղաք մը» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
10.23): 10.23): 10.23): 10.23): Յիսուսի ըսել ուզածը այն է, որ աննպատակ եւ անտեղի Յիսուսի ըսել ուզածը այն է, որ աննպատակ եւ անտեղի Յիսուսի ըսել ուզածը այն է, որ աննպատակ եւ անտեղի Յիսուսի ըսել ուզածը այն է, որ աննպատակ եւ անտեղի 
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կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու ու նահատակութեան կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու ու նահատակութեան կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու ու նահատակութեան կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու ու նահատակութեան 
պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր նպատակը չարչարուիլ ուպէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր նպատակը չարչարուիլ ուպէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր նպատակը չարչարուիլ ուպէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր նպատակը չարչարուիլ ու    
նահատակուիլ կը պահանջէ` պէտք չէ փախչինքնահատակուիլ կը պահանջէ` պէտք չէ փախչինքնահատակուիլ կը պահանջէ` պէտք չէ փախչինքնահատակուիլ կը պահանջէ` պէտք չէ փախչինք»:»:»:»:    

Երբ կը խօսինք արքայութեան համար գին վճարելու Երբ կը խօսինք արքայութեան համար գին վճարելու Երբ կը խօսինք արքայութեան համար գին վճարելու Երբ կը խօսինք արքայութեան համար գին վճարելու 
մասին, խօսքը հարկաւ մեր փրկութեան գինը վճարելու մասին մասին, խօսքը հարկաւ մեր փրկութեան գինը վճարելու մասին մասին, խօսքը հարկաւ մեր փրկութեան գինը վճարելու մասին մասին, խօսքը հարկաւ մեր փրկութեան գինը վճարելու մասին 
չէ: Մեր փրկութեան գինը Քրիստոս ինք վճարեց երբ իր արիւնը չէ: Մեր փրկութեան գինը Քրիստոս ինք վճարեց երբ իր արիւնը չէ: Մեր փրկութեան գինը Քրիստոս ինք վճարեց երբ իր արիւնը չէ: Մեր փրկութեան գինը Քրիստոս ինք վճարեց երբ իր արիւնը 
հեղուց խաչին վրայ: Փրկութիւնը, հետեւաբար, գին չունի: հեղուց խաչին վրայ: Փրկութիւնը, հետեւաբար, գին չունի: հեղուց խաչին վրայ: Փրկութիւնը, հետեւաբար, գին չունի: հեղուց խաչին վրայ: Փրկութիւնը, հետեւաբար, գին չունի: 
ԱնիկաԱնիկաԱնիկաԱնիկա    Աստուծոյ պարգեւն է (Եփեսացիս 2.8Աստուծոյ պարգեւն է (Եփեսացիս 2.8Աստուծոյ պարգեւն է (Եփեսացիս 2.8Աստուծոյ պարգեւն է (Եփեսացիս 2.8----9): 9): 9): 9): Զայն ստաԶայն ստաԶայն ստաԶայն ստանանանանա----
լու համար ընելիք բան մը չունինքլու համար ընելիք բան մը չունինքլու համար ընելիք բան մը չունինքլու համար ընելիք բան մը չունինք, , , , այլ պարզապէս պէտք է այլ պարզապէս պէտք է այլ պարզապէս պէտք է այլ պարզապէս պէտք է 
զղջանք մեր գործած մեղքերուն համար, եւ անկեղծ ապաշխազղջանք մեր գործած մեղքերուն համար, եւ անկեղծ ապաշխազղջանք մեր գործած մեղքերուն համար, եւ անկեղծ ապաշխազղջանք մեր գործած մեղքերուն համար, եւ անկեղծ ապաշխա----
րութեամբ պէտք է յանձնուինք Քրիստոսի: Երբ մեր ապաշխարութեամբ պէտք է յանձնուինք Քրիստոսի: Երբ մեր ապաշխարութեամբ պէտք է յանձնուինք Քրիստոսի: Երբ մեր ապաշխարութեամբ պէտք է յանձնուինք Քրիստոսի: Երբ մեր ապաշխա----
րութիւնը իրական է` փրկութեան պարգեւը անմիջապէս կըրութիւնը իրական է` փրկութեան պարգեւը անմիջապէս կըրութիւնը իրական է` փրկութեան պարգեւը անմիջապէս կըրութիւնը իրական է` փրկութեան պարգեւը անմիջապէս կը    
շնորհուի մեզի: Մեր վճարելիք գինը, փրկութեան պարգեւին շնորհուի մեզի: Մեր վճարելիք գինը, փրկութեան պարգեւին շնորհուի մեզի: Մեր վճարելիք գինը, փրկութեան պարգեւին շնորհուի մեզի: Մեր վճարելիք գինը, փրկութեան պարգեւին 
ստացումէն ետք է որ տեղի կ'ունենայ եւ ոստացումէն ետք է որ տեղի կ'ունենայ եւ ոստացումէն ետք է որ տեղի կ'ունենայ եւ ոստացումէն ետք է որ տեղի կ'ունենայ եւ ո´́́́չ թէ անկէ առաջ: չ թէ անկէ առաջ: չ թէ անկէ առաջ: չ թէ անկէ առաջ: 
Փրկութիւնը Աստուած ձրիօրէն կը պարգեւէ ճշմարիտ դարձ Փրկութիւնը Աստուած ձրիօրէն կը պարգեւէ ճշմարիտ դարձ Փրկութիւնը Աստուած ձրիօրէն կը պարգեւէ ճշմարիտ դարձ Փրկութիւնը Աստուած ձրիօրէն կը պարգեւէ ճշմարիտ դարձ 
ապրողին, բայց զայն պահելը ձրի չէ, այլ իր գինը ունի: Մեզմէ ապրողին, բայց զայն պահելը ձրի չէ, այլ իր գինը ունի: Մեզմէ ապրողին, բայց զայն պահելը ձրի չէ, այլ իր գինը ունի: Մեզմէ ապրողին, բայց զայն պահելը ձրի չէ, այլ իր գինը ունի: Մեզմէ 
ոեւէ մէկը կրնայ յայտարարել որ Յիսուս թոեւէ մէկը կրնայ յայտարարել որ Յիսուս թոեւէ մէկը կրնայ յայտարարել որ Յիսուս թոեւէ մէկը կրնայ յայտարարել որ Յիսուս թագաւոր ու Փրկիչ է, ագաւոր ու Փրկիչ է, ագաւոր ու Փրկիչ է, ագաւոր ու Փրկիչ է, 
եւ կրնայ զայն իբր այդպիսին ընդունիլ իր սրտին մէջ, եւ ասիկա եւ կրնայ զայն իբր այդպիսին ընդունիլ իր սրտին մէջ, եւ ասիկա եւ կրնայ զայն իբր այդպիսին ընդունիլ իր սրտին մէջ, եւ ասիկա եւ կրնայ զայն իբր այդպիսին ընդունիլ իր սրտին մէջ, եւ ասիկա 
ընելը ձրի է, գին չունի. Յիսուսը մեր սրտին մէջ պահելն է որ իր ընելը ձրի է, գին չունի. Յիսուսը մեր սրտին մէջ պահելն է որ իր ընելը ձրի է, գին չունի. Յիսուսը մեր սրտին մէջ պահելն է որ իր ընելը ձրի է, գին չունի. Յիսուսը մեր սրտին մէջ պահելն է որ իր 
գինը ունի: Յիսուսի հնազանդիլն է որ իր գինը ունի: Յիսուսի գինը ունի: Յիսուսի հնազանդիլն է որ իր գինը ունի: Յիսուսի գինը ունի: Յիսուսի հնազանդիլն է որ իր գինը ունի: Յիսուսի գինը ունի: Յիսուսի հնազանդիլն է որ իր գինը ունի: Յիսուսի 
կամքը կատարելն է որ իր գինը ունի: Մարդիկ Յիսուսի համար կամքը կատարելն է որ իր գինը ունի: Մարդիկ Յիսուսի համար կամքը կատարելն է որ իր գինը ունի: Մարդիկ Յիսուսի համար կամքը կատարելն է որ իր գինը ունի: Մարդիկ Յիսուսի համար 
ու Յիու Յիու Յիու Յիսուսի պատճառով, կրնան մեզ ծաղրել, մերժել, վիրաւորել սուսի պատճառով, կրնան մեզ ծաղրել, մերժել, վիրաւորել սուսի պատճառով, կրնան մեզ ծաղրել, մերժել, վիրաւորել սուսի պատճառով, կրնան մեզ ծաղրել, մերժել, վիրաւորել 
ու անարգել: Ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ` գին վճարել, եւ ու անարգել: Ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ` գին վճարել, եւ ու անարգել: Ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ` գին վճարել, եւ ու անարգել: Ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ` գին վճարել, եւ 
ասիկա Յիսուսի մեր հետեւորդութեան գինն է:ասիկա Յիսուսի մեր հետեւորդութեան գինն է:ասիկա Յիսուսի մեր հետեւորդութեան գինն է:ասիկա Յիսուսի մեր հետեւորդութեան գինն է:    

2) 2) 2) 2) Եթէ կ'ուզենք արքայութիւն մտնել առանց չարչարանքԵթէ կ'ուզենք արքայութիւն մտնել առանց չարչարանքԵթէ կ'ուզենք արքայութիւն մտնել առանց չարչարանքԵթէ կ'ուզենք արքայութիւն մտնել առանց չարչարանք----
ներ կրելու, կը նշանակէ թէ, կ'ուզենք Քրիստոսի արքայութիւնը ներ կրելու, կը նշանակէ թէ, կ'ուզենք Քրիստոսի արքայութիւնը ներ կրելու, կը նշանակէ թէ, կ'ուզենք Քրիստոսի արքայութիւնը ներ կրելու, կը նշանակէ թէ, կ'ուզենք Քրիստոսի արքայութիւնը 
ժժժժառանգել` առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն ու փառքին առանգել` առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն ու փառքին առանգել` առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն ու փառքին առանգել` առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն ու փառքին 
մասնակից դառնալու: Քրիստոսի համար չարչարուիլը` մասնակից դառնալու: Քրիստոսի համար չարչարուիլը` մասնակից դառնալու: Քրիստոսի համար չարչարուիլը` մասնակից դառնալու: Քրիստոսի համար չարչարուիլը` 
Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակցութիւն է, իսկ Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակցութիւն է, իսկ Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակցութիւն է, իսկ Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակցութիւն է, իսկ ««««իր իր իր իր 
չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր փառքին չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր փառքին չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր փառքին չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր փառքին 
եւս մասնակից ըլլանքեւս մասնակից ըլլանքեւս մասնակից ըլլանքեւս մասնակից ըլլանք» » » » (Հռոմայեցիս 8.17: Ա.Պետրոս 4.13):(Հռոմայեցիս 8.17: Ա.Պետրոս 4.13):(Հռոմայեցիս 8.17: Ա.Պետրոս 4.13):(Հռոմայեցիս 8.17: Ա.Պետրոս 4.13):    

3333) ) ) ) Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկէի Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկէի Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկէի Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկէի 
հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. ««««Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոՉըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոՉըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոՉըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումզումզումզում----
ներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճառով: ներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճառով: ներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճառով: ներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճառով: 
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Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ 
ապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենք»»»» ( ( ( (Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Թեսաղոնիկէի Թեսաղոնիկէի Թեսաղոնիկէի Թեսաղոնիկէի 
հաւատացեալները տակաւին նոր ընդգրկած էին Քրիստոսի հաւատացեալները տակաւին նոր ընդգրկած էին Քրիստոսի հաւատացեալները տակաւին նոր ընդգրկած էին Քրիստոսի հաւատացեալները տակաւին նոր ընդգրկած էին Քրիստոսի 
հաւատքը, երբ արդէն նեղութիւններ սկսան ծնունդ առնել հաւատքը, երբ արդէն նեղութիւններ սկսան ծնունդ առնել հաւատքը, երբ արդէն նեղութիւններ սկսան ծնունդ առնել հաւատքը, երբ արդէն նեղութիւններ սկսան ծնունդ առնել 
անոնց նոր կեանքի ճամբուն վրայ: Այդ նեղութեանց պատճաանոնց նոր կեանքի ճամբուն վրայ: Այդ նեղութեանց պատճաանոնց նոր կեանքի ճամբուն վրայ: Այդ նեղութեանց պատճաանոնց նոր կեանքի ճամբուն վրայ: Այդ նեղութեանց պատճա----
ռով, անոնք սկսած էին իրենց հաւատքին մէջ խախտելու նշանռով, անոնք սկսած էին իրենց հաւատքին մէջ խախտելու նշանռով, անոնք սկսած էին իրենց հաւատքին մէջ խախտելու նշանռով, անոնք սկսած էին իրենց հաւատքին մէջ խախտելու նշան----
ներ ցոյց տալ: Անոնք Սուրբ Հոգիին պարգեներ ցոյց տալ: Անոնք Սուրբ Հոգիին պարգեներ ցոյց տալ: Անոնք Սուրբ Հոգիին պարգեներ ցոյց տալ: Անոնք Սուրբ Հոգիին պարգեւած ուրախութեամբ ւած ուրախութեամբ ւած ուրախութեամբ ւած ուրախութեամբ 
սկսած էին իրենց հաւատքի ճամբան, եւ կը խորհէին թէ այդ սկսած էին իրենց հաւատքի ճամբան, եւ կը խորհէին թէ այդ սկսած էին իրենց հաւատքի ճամբան, եւ կը խորհէին թէ այդ սկսած էին իրենց հաւատքի ճամբան, եւ կը խորհէին թէ այդ 
ուրախութիւնը իրենց հետ պիտի մնայ մնայուն կերպով, իրենց ուրախութիւնը իրենց հետ պիտի մնայ մնայուն կերպով, իրենց ուրախութիւնը իրենց հետ պիտի մնայ մնայուն կերպով, իրենց ուրախութիւնը իրենց հետ պիտի մնայ մնայուն կերպով, իրենց 
ամբողջ կեանքի տեւողութեան. բայց առաքեալը կու գայ յիշեցամբողջ կեանքի տեւողութեան. բայց առաքեալը կու գայ յիշեցամբողջ կեանքի տեւողութեան. բայց առաքեալը կու գայ յիշեցամբողջ կեանքի տեւողութեան. բայց առաքեալը կու գայ յիշեցըըըը----
նելու անոնց, թէ ինք սկիզբէն յայտնած էր իրենց` թէ նեղութիւննելու անոնց, թէ ինք սկիզբէն յայտնած էր իրենց` թէ նեղութիւննելու անոնց, թէ ինք սկիզբէն յայտնած էր իրենց` թէ նեղութիւննելու անոնց, թէ ինք սկիզբէն յայտնած էր իրենց` թէ նեղութիւն----
ներ պիտի կրէին. ներ պիտի կրէին. ներ պիտի կրէին. ներ պիտի կրէին. ««««Երբ տակաւին ձեր մօտ էինք, սկիզբէն Երբ տակաւին ձեր մօտ էինք, սկիզբէն Երբ տակաւին ձեր մօտ էինք, սկիզբէն Երբ տակաւին ձեր մօտ էինք, սկիզբէն 
չըսի՞նք ձեզի` թէ նեղութիւններ պիտի կրենքչըսի՞նք ձեզի` թէ նեղութիւններ պիտի կրենքչըսի՞նք ձեզի` թէ նեղութիւններ պիտի կրենքչըսի՞նք ձեզի` թէ նեղութիւններ պիտի կրենք» » » » (Ա.Թեսաղոնի(Ա.Թեսաղոնի(Ա.Թեսաղոնի(Ա.Թեսաղոնի----
կեցիս 3.4): Երկու նշումներ նախորդ համարին կապուած.կեցիս 3.4): Երկու նշումներ նախորդ համարին կապուած.կեցիս 3.4): Երկու նշումներ նախորդ համարին կապուած.կեցիս 3.4): Երկու նշումներ նախորդ համարին կապուած.----    

ա) ա) ա) ա) ««««Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի 
ներկայ նեղութիւններուն պատճառովներկայ նեղութիւններուն պատճառովներկայ նեղութիւններուն պատճառովներկայ նեղութիւններուն պատճառով»:»:»:»:    Առաքեալը այս բառեԱռաքեալը այս բառեԱռաքեալը այս բառեԱռաքեալը այս բառե----
րով, կ'ուզէրով, կ'ուզէրով, կ'ուզէրով, կ'ուզէ    ցոյց տալ, թէ նեղութիւններն ու փորձութիւնները ցոյց տալ, թէ նեղութիւններն ու փորձութիւնները ցոյց տալ, թէ նեղութիւններն ու փորձութիւնները ցոյց տալ, թէ նեղութիւններն ու փորձութիւնները 
կրնան պատճառ դառնալ որ մարդիկ խախտին իրենց կրնան պատճառ դառնալ որ մարդիկ խախտին իրենց կրնան պատճառ դառնալ որ մարդիկ խախտին իրենց կրնան պատճառ դառնալ որ մարդիկ խախտին իրենց 
համոզումներուն ու հաւատքին մէջ: Ծանր դժուարութիւնները համոզումներուն ու հաւատքին մէջ: Ծանր դժուարութիւնները համոզումներուն ու հաւատքին մէջ: Ծանր դժուարութիւնները համոզումներուն ու հաւատքին մէջ: Ծանր դժուարութիւնները 
յաճախ կասկածով կը լեցնեն մարդիկը Աստուծոյ հանդէպ, յաճախ կասկածով կը լեցնեն մարդիկը Աստուծոյ հանդէպ, յաճախ կասկածով կը լեցնեն մարդիկը Աստուծոյ հանդէպ, յաճախ կասկածով կը լեցնեն մարդիկը Աստուծոյ հանդէպ, 
անոր հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին հանդէպ: Վիշտը, անոր հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին հանդէպ: Վիշտը, անոր հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին հանդէպ: Վիշտը, անոր հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին հանդէպ: Վիշտը, 
ցաւը, կսկիցաւը, կսկիցաւը, կսկիցաւը, կսկիծը, նեղութիւնը, հիւանդութիւնը, պատճառ կը ծը, նեղութիւնը, հիւանդութիւնը, պատճառ կը ծը, նեղութիւնը, հիւանդութիւնը, պատճառ կը ծը, նեղութիւնը, հիւանդութիւնը, պատճառ կը 
դառնան որ մարդիկ սկսին մտածել. դառնան որ մարդիկ սկսին մտածել. դառնան որ մարդիկ սկսին մտածել. դառնան որ մարդիկ սկսին մտածել. ««««Եթէ Աստուած մեզ կը Եթէ Աստուած մեզ կը Եթէ Աստուած մեզ կը Եթէ Աստուած մեզ կը 
սիրէ, ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ այսքան նեղութիւններէ անցնինքսիրէ, ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ այսքան նեղութիւններէ անցնինքսիրէ, ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ այսքան նեղութիւններէ անցնինքսիրէ, ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ այսքան նեղութիւններէ անցնինք»: »: »: »: 
Այսպէս մտածողներուն հարց կու տամ. Այսպէս մտածողներուն հարց կու տամ. Այսպէս մտածողներուն հարց կու տամ. Այսպէս մտածողներուն հարց կու տամ. ««««Եթէ մեր երկնաւոր Եթէ մեր երկնաւոր Եթէ մեր երկնաւոր Եթէ մեր երկնաւոր 
Հայրը թոյլ տուաւ որ իր Որդին տառապի, ատիկա արդեօք կըՀայրը թոյլ տուաւ որ իր Որդին տառապի, ատիկա արդեօք կըՀայրը թոյլ տուաւ որ իր Որդին տառապի, ատիկա արդեօք կըՀայրը թոյլ տուաւ որ իր Որդին տառապի, ատիկա արդեօք կը    
նշանակէ որ զայն չէ՞ր սիրեր: Եթէ Աստուած թոյլ տուաւ որ իր նշանակէ որ զայն չէ՞ր սիրեր: Եթէ Աստուած թոյլ տուաւ որ իր նշանակէ որ զայն չէ՞ր սիրեր: Եթէ Աստուած թոյլ տուաւ որ իր նշանակէ որ զայն չէ՞ր սիրեր: Եթէ Աստուած թոյլ տուաւ որ իր 
մարգարէները հալածուին, իր առաքեալները չարչարուին, իր մարգարէները հալածուին, իր առաքեալները չարչարուին, իր մարգարէները հալածուին, իր առաքեալները չարչարուին, իր մարգարէները հալածուին, իր առաքեալները չարչարուին, իր 
սուրբերը սպաննուին, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ զանոնք սուրբերը սպաննուին, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ զանոնք սուրբերը սպաննուին, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ զանոնք սուրբերը սպաննուին, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ զանոնք 
չէր սիրերչէր սիրերչէր սիրերչէր սիրեր»: »: »: »: Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութեանց հանդիպինք, Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութեանց հանդիպինք, Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութեանց հանդիպինք, Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութեանց հանդիպինք, 
ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, աչ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, աչ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, աչ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ ընդհակառակը` որովհետեւ յլ ընդհակառակը` որովհետեւ յլ ընդհակառակը` որովհետեւ յլ ընդհակառակը` որովհետեւ 
կը սիրէ մեզ: Ինքն իսկ կ'ըսէ. կը սիրէ մեզ: Ինքն իսկ կ'ըսէ. կը սիրէ մեզ: Ինքն իսկ կ'ըսէ. կը սիրէ մեզ: Ինքն իսկ կ'ըսէ. ««««Ես իմ սիրած անձերս կը յանԵս իմ սիրած անձերս կը յանԵս իմ սիրած անձերս կը յանԵս իմ սիրած անձերս կը յանդիդիդիդի----
մանեմ ու կը խրատեմմանեմ ու կը խրատեմմանեմ ու կը խրատեմմանեմ ու կը խրատեմ»: »: »: »: Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւնԱստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւնԱստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւնԱստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւն----
ներէ անցնինք, որպէսզի անոնց ընդմէջէն ու անոնց միջոցաւ, ներէ անցնինք, որպէսզի անոնց ընդմէջէն ու անոնց միջոցաւ, ներէ անցնինք, որպէսզի անոնց ընդմէջէն ու անոնց միջոցաւ, ներէ անցնինք, որպէսզի անոնց ընդմէջէն ու անոնց միջոցաւ, 
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մեզ մաքրէ ու սրբէ եւ իր Որդիին հարազատ պատկերը դարձնէ: մեզ մաքրէ ու սրբէ եւ իր Որդիին հարազատ պատկերը դարձնէ: մեզ մաքրէ ու սրբէ եւ իր Որդիին հարազատ պատկերը դարձնէ: մեզ մաքրէ ու սրբէ եւ իր Որդիին հարազատ պատկերը դարձնէ: 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւններէ անցնինք, որպէսզի ծ թոյլ կու տայ որ նեղութիւններէ անցնինք, որպէսզի ծ թոյլ կու տայ որ նեղութիւններէ անցնինք, որպէսզի ծ թոյլ կու տայ որ նեղութիւններէ անցնինք, որպէսզի 
մեր կրած նեղութիւններուն փոխարէն, արքայութեան մէջ իր մեր կրած նեղութիւններուն փոխարէն, արքայութեան մէջ իր մեր կրած նեղութիւններուն փոխարէն, արքայութեան մէջ իր մեր կրած նեղութիւններուն փոխարէն, արքայութեան մէջ իր 
փառքով զարդարէ մեզ, եւ սուրբերու յատուկ վարձատրութիւն փառքով զարդարէ մեզ, եւ սուրբերու յատուկ վարձատրութիւն փառքով զարդարէ մեզ, եւ սուրբերու յատուկ վարձատրութիւն փառքով զարդարէ մեզ, եւ սուրբերու յատուկ վարձատրութիւն 
շնորհէ մեզի: Հիմա, դուք ըսէք, Աստուծոյ ճիգը` մեզ իր Որդիին շնորհէ մեզի: Հիմա, դուք ըսէք, Աստուծոյ ճիգը` մեզ իր Որդիին շնորհէ մեզի: Հիմա, դուք ըսէք, Աստուծոյ ճիգը` մեզ իր Որդիին շնորհէ մեզի: Հիմա, դուք ըսէք, Աստուծոյ ճիգը` մեզ իր Որդիին 
հարազատ պատհարազատ պատհարազատ պատհարազատ պատկերը դարձնելու սիրոյ արտայայտկերը դարձնելու սիրոյ արտայայտկերը դարձնելու սիրոյ արտայայտկերը դարձնելու սիրոյ արտայայտութիւն չէ՞. ութիւն չէ՞. ութիւն չէ՞. ութիւն չէ՞. 
Աստուծոյ ծրագիրը` մեզ արքայութեան մէջ իր Որդիին փառքով Աստուծոյ ծրագիրը` մեզ արքայութեան մէջ իր Որդիին փառքով Աստուծոյ ծրագիրը` մեզ արքայութեան մէջ իր Որդիին փառքով Աստուծոյ ծրագիրը` մեզ արքայութեան մէջ իր Որդիին փառքով 
զարդարելու եւ սուրբերուն յատուկ վարձատրութիւն շնորհելու զարդարելու եւ սուրբերուն յատուկ վարձատրութիւն շնորհելու զարդարելու եւ սուրբերուն յատուկ վարձատրութիւն շնորհելու զարդարելու եւ սուրբերուն յատուկ վարձատրութիւն շնորհելու 
սիրոյ արտայայտութիւն չէ՞:սիրոյ արտայայտութիւն չէ՞:սիրոյ արտայայտութիւն չէ՞:սիրոյ արտայայտութիւն չէ՞:    

բ) բ) բ) բ) ««««Դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ Դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ Դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ Դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ 
ապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենք»:»:»:»:    Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, 
ննննեղութեանց մէջ ապրիլը` կոչումն է հաւատացեալներուն: Այս եղութեանց մէջ ապրիլը` կոչումն է հաւատացեալներուն: Այս եղութեանց մէջ ապրիլը` կոչումն է հաւատացեալներուն: Այս եղութեանց մէջ ապրիլը` կոչումն է հաւատացեալներուն: Այս 
իմաստով, ան որ կը փորձէ փախչիլ նեղութիւններէն, իր իմաստով, ան որ կը փորձէ փախչիլ նեղութիւններէն, իր իմաստով, ան որ կը փորձէ փախչիլ նեղութիւններէն, իր իմաստով, ան որ կը փորձէ փախչիլ նեղութիւններէն, իր 
կոչումէն է որ կը փորձէ փախչիլ: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, կոչումէն է որ կը փորձէ փախչիլ: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, կոչումէն է որ կը փորձէ փախչիլ: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, կոչումէն է որ կը փորձէ փախչիլ: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, 
ան որ կը փորձէ առանց չարչարանքներու արքայութիւն մտնել, ան որ կը փորձէ առանց չարչարանքներու արքայութիւն մտնել, ան որ կը փորձէ առանց չարչարանքներու արքայութիւն մտնել, ան որ կը փորձէ առանց չարչարանքներու արքայութիւն մտնել, 
կը նշանակէ թէ կը փորձէ արքայութիւն մտնել ակը նշանակէ թէ կը փորձէ արքայութիւն մտնել ակը նշանակէ թէ կը փորձէ արքայութիւն մտնել ակը նշանակէ թէ կը փորձէ արքայութիւն մտնել առանց Աստուծոյ ռանց Աստուծոյ ռանց Աստուծոյ ռանց Աստուծոյ 
կողմէ իրեն տրուած կոչումը իրագործելու:կողմէ իրեն տրուած կոչումը իրագործելու:կողմէ իրեն տրուած կոչումը իրագործելու:կողմէ իրեն տրուած կոչումը իրագործելու:    

4) 4) 4) 4) Պէտք չէ վախնանք արքայութեան համար չարչարուելէ, Պէտք չէ վախնանք արքայութեան համար չարչարուելէ, Պէտք չէ վախնանք արքայութեան համար չարչարուելէ, Պէտք չէ վախնանք արքայութեան համար չարչարուելէ, 
որովհետեւ արքայութեան համար չարչարանքներ կրելը` մեզ որովհետեւ արքայութեան համար չարչարանքներ կրելը` մեզ որովհետեւ արքայութեան համար չարչարանքներ կրելը` մեզ որովհետեւ արքայութեան համար չարչարանքներ կրելը` մեզ 
կատարելութեան կը հասցնէ: Պօղոս առաքեալ այս մասին կատարելութեան կը հասցնէ: Պօղոս առաքեալ այս մասին կատարելութեան կը հասցնէ: Պօղոս առաքեալ այս մասին կատարելութեան կը հասցնէ: Պօղոս առաքեալ այս մասին 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Աստուած, որ իրեն համար ստեղծեց եւ իրմով կը պԱստուած, որ իրեն համար ստեղծեց եւ իրմով կը պԱստուած, որ իրեն համար ստեղծեց եւ իրմով կը պԱստուած, որ իրեն համար ստեղծեց եւ իրմով կը պահէ ահէ ահէ ահէ 
ամէն ինչ, իր բոլոր որդիները մասնակից դարձնելու համար իր ամէն ինչ, իր բոլոր որդիները մասնակից դարձնելու համար իր ամէն ինչ, իր բոլոր որդիները մասնակից դարձնելու համար իր ամէն ինչ, իր բոլոր որդիները մասնակից դարձնելու համար իր 
փառքին` յարմար գտաւ, որ զանոնք փրկութեան առաջնորդոփառքին` յարմար գտաւ, որ զանոնք փրկութեան առաջնորդոփառքին` յարմար գտաւ, որ զանոնք փրկութեան առաջնորդոփառքին` յարմար գտաւ, որ զանոնք փրկութեան առաջնորդո----
ղը` Յիսուս ինք օրինակը տայ չարչարանքներէն անցնելով ղը` Յիսուս ինք օրինակը տայ չարչարանքներէն անցնելով ղը` Յիսուս ինք օրինակը տայ չարչարանքներէն անցնելով ղը` Յիսուս ինք օրինակը տայ չարչարանքներէն անցնելով 
կատարելութեան հասնելուկատարելութեան հասնելուկատարելութեան հասնելուկատարելութեան հասնելու»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 2.10):Եբրայեցիս 2.10):Եբրայեցիս 2.10):Եբրայեցիս 2.10):    

5) 5) 5) 5) Մեր Տէրը կը հաստատէ, որ Մեր Տէրը կը հաստատէ, որ Մեր Տէրը կը հաստատէ, որ Մեր Տէրը կը հաստատէ, որ ««««դէպի կեանք տանող դուռը դէպի կեանք տանող դուռը դէպի կեանք տանող դուռը դէպի կեանք տանող դուռը 
ննննեղ է եւ ճամբան դժուարինեղ է եւ ճամբան դժուարինեղ է եւ ճամբան դժուարինեղ է եւ ճամբան դժուարին» » » » (Մատթէոս 7.14): Իր այս բառերով, (Մատթէոս 7.14): Իր այս բառերով, (Մատթէոս 7.14): Իր այս բառերով, (Մատթէոս 7.14): Իր այս բառերով, 
Տէրը յստակ կը դարձնէ, թէ հաւատացեալ մարդը անխուսափեՏէրը յստակ կը դարձնէ, թէ հաւատացեալ մարդը անխուսափեՏէրը յստակ կը դարձնէ, թէ հաւատացեալ մարդը անխուսափեՏէրը յստակ կը դարձնէ, թէ հաւատացեալ մարդը անխուսափե----
լիօրէն պիտի անցնի նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ եթէ լիօրէն պիտի անցնի նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ եթէ լիօրէն պիտի անցնի նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ եթէ լիօրէն պիտի անցնի նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ եթէ 
երբեք կ'ուզէ ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը: Աստուծոյ երբեք կ'ուզէ ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը: Աստուծոյ երբեք կ'ուզէ ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը: Աստուծոյ երբեք կ'ուզէ ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը: Աստուծոյ 
արքայութեան համար չարչարուիլ մերժող մարքայութեան համար չարչարուիլ մերժող մարքայութեան համար չարչարուիլ մերժող մարքայութեան համար չարչարուիլ մերժող մարդը` արժանի չէ արդը` արժանի չէ արդը` արժանի չէ արդը` արժանի չէ 
Աստուծոյ արքայութեան: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ արքայութեան: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ արքայութեան: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ արքայութեան: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ ««««բազբազբազբազ----
մաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը 
մտնելու համարմտնելու համարմտնելու համարմտնելու համար» » » » (Գործք 14.22): Արքային համար տառապիլ (Գործք 14.22): Արքային համար տառապիլ (Գործք 14.22): Արքային համար տառապիլ (Գործք 14.22): Արքային համար տառապիլ 
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չուզողը` չի կրնար մուտք գործել արքայութիւն: Խաչեալին հաչուզողը` չի կրնար մուտք գործել արքայութիւն: Խաչեալին հաչուզողը` չի կրնար մուտք գործել արքայութիւն: Խաչեալին հաչուզողը` չի կրնար մուտք գործել արքայութիւն: Խաչեալին հա----
մար խաչ կրել չուզող մարմար խաչ կրել չուզող մարմար խաչ կրել չուզող մարմար խաչ կրել չուզող մարդը` արժանի չէ Խաչեալին հետ յաւիդը` արժանի չէ Խաչեալին հետ յաւիդը` արժանի չէ Խաչեալին հետ յաւիդը` արժանի չէ Խաչեալին հետ յաւի----
տենական կեանքը անցնելու (Մատթէոս 10.38): Յաւիտենական տենական կեանքը անցնելու (Մատթէոս 10.38): Յաւիտենական տենական կեանքը անցնելու (Մատթէոս 10.38): Յաւիտենական տենական կեանքը անցնելու (Մատթէոս 10.38): Յաւիտենական 
հանգիստին համար անհանգստանալ չուզող մարդը` չի կրնար հանգիստին համար անհանգստանալ չուզող մարդը` չի կրնար հանգիստին համար անհանգստանալ չուզող մարդը` չի կրնար հանգիստին համար անհանգստանալ չուզող մարդը` չի կրնար 
ժառանգել յաւիտենական հանգիստը: Կարելի չէ երկրի վրայ ժառանգել յաւիտենական հանգիստը: Կարելի չէ երկրի վրայ ժառանգել յաւիտենական հանգիստը: Կարելի չէ երկրի վրայ ժառանգել յաւիտենական հանգիստը: Կարելի չէ երկրի վրայ 
վարդերուն վրայէն քալել եւ երկնքի արքայութեան վարդերը վարդերուն վրայէն քալել եւ երկնքի արքայութեան վարդերը վարդերուն վրայէն քալել եւ երկնքի արքայութեան վարդերը վարդերուն վրայէն քալել եւ երկնքի արքայութեան վարդերը 
քաղելու յոյսովքաղելու յոյսովքաղելու յոյսովքաղելու յոյսով    ապրիլ: Կարելի չէ երկրի վրայ պայծառ օրեր ապրիլ: Կարելի չէ երկրի վրայ պայծառ օրեր ապրիլ: Կարելի չէ երկրի վրայ պայծառ օրեր ապրիլ: Կարելի չէ երկրի վրայ պայծառ օրեր 
ունենալ ու երկնքի պայծառութեան տէր դառնալ:ունենալ ու երկնքի պայծառութեան տէր դառնալ:ունենալ ու երկնքի պայծառութեան տէր դառնալ:ունենալ ու երկնքի պայծառութեան տէր դառնալ:    

6) 6) 6) 6) Եթէ կը հաւատանք Աստուծոյ արքայութեան` ինչո՞ւ կը Եթէ կը հաւատանք Աստուծոյ արքայութեան` ինչո՞ւ կը Եթէ կը հաւատանք Աստուծոյ արքայութեան` ինչո՞ւ կը Եթէ կը հաւատանք Աստուծոյ արքայութեան` ինչո՞ւ կը 
վախնանք մեր հաւատացած արքայութեան համար չարչարուեվախնանք մեր հաւատացած արքայութեան համար չարչարուեվախնանք մեր հաւատացած արքայութեան համար չարչարուեվախնանք մեր հաւատացած արքայութեան համար չարչարուե----
լու: Ո՞վ է այն մարդը որ կը հաւատայ նպատակի մը, գործի մը, լու: Ո՞վ է այն մարդը որ կը հաւատայ նպատակի մը, գործի մը, լու: Ո՞վ է այն մարդը որ կը հաւատայ նպատակի մը, գործի մը, լու: Ո՞վ է այն մարդը որ կը հաւատայ նպատակի մը, գործի մը, 
երազի մը, տեսիերազի մը, տեսիերազի մը, տեսիերազի մը, տեսիլքի մը, եւ սակայն պատրաստ չէ չարչարուելու լքի մը, եւ սակայն պատրաստ չէ չարչարուելու լքի մը, եւ սակայն պատրաստ չէ չարչարուելու լքի մը, եւ սակայն պատրաստ չէ չարչարուելու 
այդ նպատակին, գործին, երազին, կամ տեսիլքին համար: Եթէ այդ նպատակին, գործին, երազին, կամ տեսիլքին համար: Եթէ այդ նպատակին, գործին, երազին, կամ տեսիլքին համար: Եթէ այդ նպատակին, գործին, երազին, կամ տեսիլքին համար: Եթէ 
կը հաւատանք փրկութեան Աւետարանին, ինչո՞ւ չենք ուզեր կը հաւատանք փրկութեան Աւետարանին, ինչո՞ւ չենք ուզեր կը հաւատանք փրկութեան Աւետարանին, ինչո՞ւ չենք ուզեր կը հաւատանք փրկութեան Աւետարանին, ինչո՞ւ չենք ուզեր 
չարչարուիլ մեր եւ ուրիշներու փրկութեան համար: Պօղոս չարչարուիլ մեր եւ ուրիշներու փրկութեան համար: Պօղոս չարչարուիլ մեր եւ ուրիշներու փրկութեան համար: Պօղոս չարչարուիլ մեր եւ ուրիշներու փրկութեան համար: Պօղոս 
առաքեալ կոչ կ'ուղղէ Տիմոթէոսին յանձն առնել Աւետարանին առաքեալ կոչ կ'ուղղէ Տիմոթէոսին յանձն առնել Աւետարանին առաքեալ կոչ կ'ուղղէ Տիմոթէոսին յանձն առնել Աւետարանին առաքեալ կոչ կ'ուղղէ Տիմոթէոսին յանձն առնել Աւետարանին 
սիսիսիսիրոյն չարչարուիլ (Բ.Տիմոթէոս 1.8): Հաւատքը ծնունդ կու տայ րոյն չարչարուիլ (Բ.Տիմոթէոս 1.8): Հաւատքը ծնունդ կու տայ րոյն չարչարուիլ (Բ.Տիմոթէոս 1.8): Հաւատքը ծնունդ կու տայ րոյն չարչարուիլ (Բ.Տիմոթէոս 1.8): Հաւատքը ծնունդ կու տայ 
պատրաստակամութեան: Պետրոս առաքեալ կը հաւատար պատրաստակամութեան: Պետրոս առաքեալ կը հաւատար պատրաստակամութեան: Պետրոս առաքեալ կը հաւատար պատրաստակամութեան: Պետրոս առաքեալ կը հաւատար 
Քրիստոսի, ահա թէ ինչու պատրաստակամութիւն յայտնեց թէՔրիստոսի, ահա թէ ինչու պատրաստակամութիւն յայտնեց թէՔրիստոսի, ահա թէ ինչու պատրաստակամութիւն յայտնեց թէՔրիստոսի, ահա թէ ինչու պատրաստակամութիւն յայտնեց թէ´ ´ ´ ´ 
բանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէ´ ´ ´ ´ նոյնիսկ մեռնելու անոր հետ (Ղուկաս նոյնիսկ մեռնելու անոր հետ (Ղուկաս նոյնիսկ մեռնելու անոր հետ (Ղուկաս նոյնիսկ մեռնելու անոր հետ (Ղուկաս 
22.33): 22.33): 22.33): 22.33): Ան որ կը հաւատայ Քրիստոսի, պէտք է պատրաԱն որ կը հաւատայ Քրիստոսի, պէտք է պատրաԱն որ կը հաւատայ Քրիստոսի, պէտք է պատրաԱն որ կը հաւատայ Քրիստոսի, պէտք է պատրաստ ըլլայ ստ ըլլայ ստ ըլլայ ստ ըլլայ 
նաեւ չարչարուելու Քրիստոսի համար: Պօղոս առաքեալ կը նաեւ չարչարուելու Քրիստոսի համար: Պօղոս առաքեալ կը նաեւ չարչարուելու Քրիստոսի համար: Պօղոս առաքեալ կը նաեւ չարչարուելու Քրիստոսի համար: Պօղոս առաքեալ կը 
վկայվկայվկայվկայէէէէ, , , , թէ թէ թէ թէ ««««Աստուած ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը Աստուած ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը Աստուած ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը Աստուած ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը 
տուաւ մեզի, այլ նաեւ` անոր համար չարչարուելու շնորհքըտուաւ մեզի, այլ նաեւ` անոր համար չարչարուելու շնորհքըտուաւ մեզի, այլ նաեւ` անոր համար չարչարուելու շնորհքըտուաւ մեզի, այլ նաեւ` անոր համար չարչարուելու շնորհքը»»»»    
((((Փիլիպպեցիս 1.29):Փիլիպպեցիս 1.29):Փիլիպպեցիս 1.29):Փիլիպպեցիս 1.29):    

7) 7) 7) 7) Աստուծոյ արքայութեան համար չարչարուիլ մերժելը` Աստուծոյ արքայութեան համար չարչարուիլ մերժելը` Աստուծոյ արքայութեան համար չարչարուիլ մերժելը` Աստուծոյ արքայութեան համար չարչարուիլ մերժելը` 
մեզ հեռու կը պահէմեզ հեռու կը պահէմեզ հեռու կը պահէմեզ հեռու կը պահէ    Աստուծոյ հնազանդութենէն: Պօղոս առաքԱստուծոյ հնազանդութենէն: Պօղոս առաքԱստուծոյ հնազանդութենէն: Պօղոս առաքԱստուծոյ հնազանդութենէն: Պօղոս առաք----
եալ Յիսուեալ Յիսուեալ Յիսուեալ Յիսուսի մասին խօսելով` կ'ըսէ. սի մասին խօսելով` կ'ըսէ. սի մասին խօսելով` կ'ըսէ. սի մասին խօսելով` կ'ըսէ. ««««Իր չարչարանքներու Իր չարչարանքներու Իր չարչարանքներու Իր չարչարանքներու 
փորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ իփորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ իփորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ իփորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ ի´́́́նչ բան է հնազանդութիւնընչ բան է հնազանդութիւնընչ բան է հնազանդութիւնընչ բան է հնազանդութիւնը»»»»    
((((Եբրայեցիս 5.8): Մենք չենք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել Եբրայեցիս 5.8): Մենք չենք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել Եբրայեցիս 5.8): Մենք չենք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել Եբրայեցիս 5.8): Մենք չենք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել 
ու Աստուծոյ խօսքերուն ու պատուէրներուն հնազանդիլ, եթէ ու Աստուծոյ խօսքերուն ու պատուէրներուն հնազանդիլ, եթէ ու Աստուծոյ խօսքերուն ու պատուէրներուն հնազանդիլ, եթէ ու Աստուծոյ խօսքերուն ու պատուէրներուն հնազանդիլ, եթէ 
եեեերբեք պատրաստ չենք չարչարուելու, որովհետեւ անկարելի է րբեք պատրաստ չենք չարչարուելու, որովհետեւ անկարելի է րբեք պատրաստ չենք չարչարուելու, որովհետեւ անկարելի է րբեք պատրաստ չենք չարչարուելու, որովհետեւ անկարելի է 
որ մէկը նուիրուի Աստուծոյ կամքին, խօսքերուն ու պատուէրոր մէկը նուիրուի Աստուծոյ կամքին, խօսքերուն ու պատուէրոր մէկը նուիրուի Աստուծոյ կամքին, խօսքերուն ու պատուէրոր մէկը նուիրուի Աստուծոյ կամքին, խօսքերուն ու պատուէր----
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ներուն կատարման եւ չչարչարուի, չհալածուի ու նեղութեանց ներուն կատարման եւ չչարչարուի, չհալածուի ու նեղութեանց ներուն կատարման եւ չչարչարուի, չհալածուի ու նեղութեանց ներուն կատարման եւ չչարչարուի, չհալածուի ու նեղութեանց 
չհանդիպի:չհանդիպի:չհանդիպի:չհանդիպի:    

Հարցումին մասին կարելի է շատ ընդարձակ կերպով գրել, Հարցումին մասին կարելի է շատ ընդարձակ կերպով գրել, Հարցումին մասին կարելի է շատ ընդարձակ կերպով գրել, Հարցումին մասին կարելի է շատ ընդարձակ կերպով գրել, 
բայց կ'ուզեմ պատասխանը աւարտել հբայց կ'ուզեմ պատասխանը աւարտել հբայց կ'ուզեմ պատասխանը աւարտել հբայց կ'ուզեմ պատասխանը աւարտել հարցումով մը.արցումով մը.արցումով մը.արցումով մը.----    Ո՞վ ըսաւ Ո՞վ ըսաւ Ո՞վ ըսաւ Ո՞վ ըսաւ 
որ Աստուծոյ արքայութիւնը իբրեւ նպատակ չունեցող մարդը չի որ Աստուծոյ արքայութիւնը իբրեւ նպատակ չունեցող մարդը չի որ Աստուծոյ արքայութիւնը իբրեւ նպատակ չունեցող մարդը չի որ Աստուծոյ արքայութիւնը իբրեւ նպատակ չունեցող մարդը չի 
չարչարուիր: Բոլոր մարդիկը կը չարչարուին, անոնք ըլլան չարչարուիր: Բոլոր մարդիկը կը չարչարուին, անոնք ըլլան չարչարուիր: Բոլոր մարդիկը կը չարչարուին, անոնք ըլլան չարչարուիր: Բոլոր մարդիկը կը չարչարուին, անոնք ըլլան 
հաւատացեալ թէ անհաւատ: Աշխարհի մէջ մէկը չկայ որ զերծ հաւատացեալ թէ անհաւատ: Աշխարհի մէջ մէկը չկայ որ զերծ հաւատացեալ թէ անհաւատ: Աշխարհի մէջ մէկը չկայ որ զերծ հաւատացեալ թէ անհաւատ: Աշխարհի մէջ մէկը չկայ որ զերծ 
ըլլայ չարչարանքներէ, նեղութիւններէ, փորձութիւններէ, ըլլայ չարչարանքներէ, նեղութիւններէ, փորձութիւններէ, ըլլայ չարչարանքներէ, նեղութիւններէ, փորձութիւններէ, ըլլայ չարչարանքներէ, նեղութիւններէ, փորձութիւններէ, 
ցաւերէ: Այս բոլորը ցաւերէ: Այս բոլորը ցաւերէ: Այս բոլորը ցաւերէ: Այս բոլորը յատուկ են մարդ արարածին, ինչ կարգի, յատուկ են մարդ արարածին, ինչ կարգի, յատուկ են մարդ արարածին, ինչ կարգի, յատուկ են մարդ արարածին, ինչ կարգի, 
դիրքի կամ հանգամանքի վրայ ալ գտնուի անիկա:դիրքի կամ հանգամանքի վրայ ալ գտնուի անիկա:դիրքի կամ հանգամանքի վրայ ալ գտնուի անիկա:դիրքի կամ հանգամանքի վրայ ալ գտնուի անիկա:    

Հաւատացեալին առաւելութիւնները անհաւատ մարդոցմէ Հաւատացեալին առաւելութիւնները անհաւատ մարդոցմէ Հաւատացեալին առաւելութիւնները անհաւատ մարդոցմէ Հաւատացեալին առաւելութիւնները անհաւատ մարդոցմէ 
շատ են: Յիշեմ ամենէն կարեւոր երկուքը.շատ են: Յիշեմ ամենէն կարեւոր երկուքը.շատ են: Յիշեմ ամենէն կարեւոր երկուքը.շատ են: Յիշեմ ամենէն կարեւոր երկուքը.----    

ա) Երբ հաւատացեալ մարդը փորձութեանց ու նեղութեանց ա) Երբ հաւատացեալ մարդը փորձութեանց ու նեղութեանց ա) Երբ հաւատացեալ մարդը փորձութեանց ու նեղութեանց ա) Երբ հաւատացեալ մարդը փորձութեանց ու նեղութեանց 
հանդիպի, Աստուած իր բոլոր սուրբերով անոր հանդիպի, Աստուած իր բոլոր սուրբերով անոր հանդիպի, Աստուած իր բոլոր սուրբերով անոր հանդիպի, Աստուած իր բոլոր սուրբերով անոր կողքին կը կողքին կը կողքին կը կողքին կը 
կանգնի, կը զօրացնէ զայն ու կը զօրակցի անոր. մինչդեռ կանգնի, կը զօրացնէ զայն ու կը զօրակցի անոր. մինչդեռ կանգնի, կը զօրացնէ զայն ու կը զօրակցի անոր. մինչդեռ կանգնի, կը զօրացնէ զայն ու կը զօրակցի անոր. մինչդեռ 
անհաւատ մարդը, կեանքի փորձութեանց ու նեղութեանց անհաւատ մարդը, կեանքի փորձութեանց ու նեղութեանց անհաւատ մարդը, կեանքի փորձութեանց ու նեղութեանց անհաւատ մարդը, կեանքի փորձութեանց ու նեղութեանց 
դիմաց առանձին է, չունի օգնական ու չունի զօրակցող:դիմաց առանձին է, չունի օգնական ու չունի զօրակցող:դիմաց առանձին է, չունի օգնական ու չունի զօրակցող:դիմաց առանձին է, չունի օգնական ու չունի զօրակցող:    

բ) Հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեանց ու նեղութեանց բ) Հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեանց ու նեղութեանց բ) Հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեանց ու նեղութեանց բ) Հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեանց ու նեղութեանց 
կը հանդիպի, գիտէ որ անոնց հետեւանքը յաւիտենակակը հանդիպի, գիտէ որ անոնց հետեւանքը յաւիտենակակը հանդիպի, գիտէ որ անոնց հետեւանքը յաւիտենակակը հանդիպի, գիտէ որ անոնց հետեւանքը յաւիտենական ն ն ն 
հանգիստն է, յաւերժական ուրախութիւնն է. մինչդեռ անհաւատ հանգիստն է, յաւերժական ուրախութիւնն է. մինչդեռ անհաւատ հանգիստն է, յաւերժական ուրախութիւնն է. մինչդեռ անհաւատ հանգիստն է, յաւերժական ուրախութիւնն է. մինչդեռ անհաւատ 
մարդը, թէմարդը, թէմարդը, թէմարդը, թէ´ ´ ´ ´ ներկայիս կը չարչարուի եւ թէներկայիս կը չարչարուի եւ թէներկայիս կը չարչարուի եւ թէներկայիս կը չարչարուի եւ թէ´ ´ ´ ´ յաւիտենականույաւիտենականույաւիտենականույաւիտենականու----
թեան ընթացքին պիտի չարչարուի:թեան ընթացքին պիտի չարչարուի:թեան ընթացքին պիտի չարչարուի:թեան ընթացքին պիտի չարչարուի:    

    
3333) ) ) ) ««««Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտա----

պէս իմ աշակերտներս եղած կպէս իմ աշակերտներս եղած կպէս իմ աշակերտներս եղած կպէս իմ աշակերտներս եղած կ’’’’ըլլաքըլլաքըլլաքըլլաք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.31): Ի՞նչ կը Յովհաննէս 8.31): Ի՞նչ կը Յովհաննէս 8.31): Ի՞նչ կը Յովհաննէս 8.31): Ի՞նչ կը 
նշաննշաննշաննշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:ակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:ակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:ակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:    

    
ա) Տէրը կը հաստատէ թէ իր աշակերտները ըլլալու հաա) Տէրը կը հաստատէ թէ իր աշակերտները ըլլալու հաա) Տէրը կը հաստատէ թէ իր աշակերտները ըլլալու հաա) Տէրը կը հաստատէ թէ իր աշակերտները ըլլալու հա----

մար՝ պէտք է հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն: մար՝ պէտք է հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն: մար՝ պէտք է հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն: մար՝ պէտք է հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն: 
Հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն, կը նշանակէ հաւատալ Հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն, կը նշանակէ հաւատալ Հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն, կը նշանակէ հաւատալ Հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն, կը նշանակէ հաւատալ 
իր եւ իր աշակերտներուն կողմէ ըսուած եւ Նոր Կտակարանին իր եւ իր աշակերտներուն կողմէ ըսուած եւ Նոր Կտակարանին իր եւ իր աշակերտներուն կողմէ ըսուած եւ Նոր Կտակարանին իր եւ իր աշակերտներուն կողմէ ըսուած եւ Նոր Կտակարանին 
մէջ գրումէջ գրումէջ գրումէջ գրուած բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Այս կէտը շատ ած բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Այս կէտը շատ ած բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Այս կէտը շատ ած բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Այս կէտը շատ 
կարեւորութեամբ պէտք է նկատի առնել, որովհետեւ շատ է կարեւորութեամբ պէտք է նկատի առնել, որովհետեւ շատ է կարեւորութեամբ պէտք է նկատի առնել, որովհետեւ շատ է կարեւորութեամբ պէտք է նկատի առնել, որովհետեւ շատ է 
թիւը այն մարդոց որոնք կթիւը այն մարդոց որոնք կթիւը այն մարդոց որոնք կթիւը այն մարդոց որոնք կ’’’’ուրանան Աստուածաշունչին մէջ տեղ ուրանան Աստուածաշունչին մէջ տեղ ուրանան Աստուածաշունչին մէջ տեղ ուրանան Աստուածաշունչին մէջ տեղ 
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գտած այս կամ այն ճշմարտութիւնը: Օրինակ, երբ մէկը կգտած այս կամ այն ճշմարտութիւնը: Օրինակ, երբ մէկը կգտած այս կամ այն ճշմարտութիւնը: Օրինակ, երբ մէկը կգտած այս կամ այն ճշմարտութիւնը: Օրինակ, երբ մէկը կ’’’’ուրաուրաուրաուրա----
նայ Քրիստոսի երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, նայ Քրիստոսի երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, նայ Քրիստոսի երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, նայ Քրիստոսի երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, անհաւաանհաւաանհաւաանհաւա----
տարմութիւն ցուցաբերած չտարմութիւն ցուցաբերած չտարմութիւն ցուցաբերած չտարմութիւն ցուցաբերած չ’’’’ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն 
նկատմամբ: Կամ երբ մէկը կնկատմամբ: Կամ երբ մէկը կնկատմամբ: Կամ երբ մէկը կնկատմամբ: Կամ երբ մէկը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դժոխք ու դրախտ չկաԴժոխք ու դրախտ չկաԴժոխք ու դրախտ չկաԴժոխք ու դրախտ չկա´́́́յ. յ. յ. յ. 
դժոխքն ու դրախտը հոս են՝ աշխարհի մէջդժոխքն ու դրախտը հոս են՝ աշխարհի մէջդժոխքն ու դրախտը հոս են՝ աշխարհի մէջդժոխքն ու դրախտը հոս են՝ աշխարհի մէջ», », », », իր այս խօսքով իր այս խօսքով իր այս խօսքով իր այս խօսքով 
հակասած չհակասած չհակասած չհակասած չ’’’’ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն, որ տասնեակ ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն, որ տասնեակ ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն, որ տասնեակ ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն, որ տասնեակ 
անգամներ խօսեցաւ դժոխքին ու դրախտանգամներ խօսեցաւ դժոխքին ու դրախտանգամներ խօսեցաւ դժոխքին ու դրախտանգամներ խօսեցաւ դժոխքին ու դրախտին մասին:ին մասին:ին մասին:ին մասին:    

բ) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, ոչ միայն բ) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, ոչ միայն բ) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, ոչ միայն բ) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, ոչ միայն 
կը նշանակէ հաւատալ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած կը նշանակէ հաւատալ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած կը նշանակէ հաւատալ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած կը նշանակէ հաւատալ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած 
ճշմարտութիւններուն, այլեւ՝ կը նշանակէ զանոնք կեանքի ճշմարտութիւններուն, այլեւ՝ կը նշանակէ զանոնք կեանքի ճշմարտութիւններուն, այլեւ՝ կը նշանակէ զանոնք կեանքի ճշմարտութիւններուն, այլեւ՝ կը նշանակէ զանոնք կեանքի 
վերածել: Անունով քրիստոնեայ եղողներուն թիւը անհաշիւ է, վերածել: Անունով քրիստոնեայ եղողներուն թիւը անհաշիւ է, վերածել: Անունով քրիստոնեայ եղողներուն թիւը անհաշիւ է, վերածել: Անունով քրիստոնեայ եղողներուն թիւը անհաշիւ է, 
իսկ սրտով ու հոգիով քրիստոնեայ եղոիսկ սրտով ու հոգիով քրիստոնեայ եղոիսկ սրտով ու հոգիով քրիստոնեայ եղոիսկ սրտով ու հոգիով քրիստոնեայ եղողներուն թիւը՝ շատ քիչ: ղներուն թիւը՝ շատ քիչ: ղներուն թիւը՝ շատ քիչ: ղներուն թիւը՝ շատ քիչ: 
Քրիստոս խօսքի մարդիկ չի փնտռեր, այլ՝ սրտի մարդիկ, իսկ Քրիստոս խօսքի մարդիկ չի փնտռեր, այլ՝ սրտի մարդիկ, իսկ Քրիստոս խօսքի մարդիկ չի փնտռեր, այլ՝ սրտի մարդիկ, իսկ Քրիստոս խօսքի մարդիկ չի փնտռեր, այլ՝ սրտի մարդիկ, իսկ 
սրտի մարդիկը՝ սիրով լեցուն մարդիկն են:սրտի մարդիկը՝ սիրով լեցուն մարդիկն են:սրտի մարդիկը՝ սիրով լեցուն մարդիկն են:սրտի մարդիկը՝ սիրով լեցուն մարդիկն են:    

գ) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աշակերտները անոնք գ) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աշակերտները անոնք գ) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աշակերտները անոնք գ) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աշակերտները անոնք 
են, որոնք իր ուսուցումներուն հաւատարիմ կը մնան, են, որոնք իր ուսուցումներուն հաւատարիմ կը մնան, են, որոնք իր ուսուցումներուն հաւատարիմ կը մնան, են, որոնք իր ուսուցումներուն հաւատարիմ կը մնան, 
անուղղակիօրէն ըսած կանուղղակիօրէն ըսած կանուղղակիօրէն ըսած կանուղղակիօրէն ըսած կ’’’’ըլլայ, թէ մէկը չի կրնըլլայ, թէ մէկը չի կրնըլլայ, թէ մէկը չի կրնըլլայ, թէ մէկը չի կրնար իսկապէս իր ար իսկապէս իր ար իսկապէս իր ար իսկապէս իր 
աշակերտը ըլլալ առանց իր խօսքին ծանօթ ըլլալու: Ինչպէս իր աշակերտը ըլլալ առանց իր խօսքին ծանօթ ըլլալու: Ինչպէս իր աշակերտը ըլլալ առանց իր խօսքին ծանօթ ըլլալու: Ինչպէս իր աշակերտը ըլլալ առանց իր խօսքին ծանօթ ըլլալու: Ինչպէս իր 
ուսուցիչին ուսուցումներուն անծանօթ աշակերտը՝ չի կրնար իր ուսուցիչին ուսուցումներուն անծանօթ աշակերտը՝ չի կրնար իր ուսուցիչին ուսուցումներուն անծանօթ աշակերտը՝ չի կրնար իր ուսուցիչին ուսուցումներուն անծանօթ աշակերտը՝ չի կրնար իր 
ուսուցիչին իսկական աշակերտը նկատուիուսուցիչին իսկական աշակերտը նկատուիուսուցիչին իսկական աշակերտը նկատուիուսուցիչին իսկական աշակերտը նկատուիլ, այնպէս ալ լ, այնպէս ալ լ, այնպէս ալ լ, այնպէս ալ 
Յիսուսի խօսքերուն Յիսուսի խօսքերուն Յիսուսի խօսքերուն Յիսուսի խօսքերուն եեեեւ ուսուցումներուն անծանօթ անձը՝ չի ւ ուսուցումներուն անծանօթ անձը՝ չի ւ ուսուցումներուն անծանօթ անձը՝ չի ւ ուսուցումներուն անծանօթ անձը՝ չի 
կրնար Յիսուսի իրական աշակերկրնար Յիսուսի իրական աշակերկրնար Յիսուսի իրական աշակերկրնար Յիսուսի իրական աշակերտը ըլլալ: Պատգամը այս տը ըլլալ: Պատգամը այս տը ըլլալ: Պատգամը այս տը ըլլալ: Պատգամը այս 
կէտին մեզի այն է՝ սերտել Աստուածաշունչը, զինուելու համար կէտին մեզի այն է՝ սերտել Աստուածաշունչը, զինուելու համար կէտին մեզի այն է՝ սերտել Աստուածաշունչը, զինուելու համար կէտին մեզի այն է՝ սերտել Աստուածաշունչը, զինուելու համար 
անով եւ զինելու համար ուրիշները: Ինչպէս իսկական անով եւ զինելու համար ուրիշները: Ինչպէս իսկական անով եւ զինելու համար ուրիշները: Ինչպէս իսկական անով եւ զինելու համար ուրիշները: Ինչպէս իսկական 
աշակերտը միշտ մէջբերումներ կաշակերտը միշտ մէջբերումներ կաշակերտը միշտ մէջբերումներ կաշակերտը միշտ մէջբերումներ կ’’’’ընէ իր ուսուցիչէն, այնպէս ալ ընէ իր ուսուցիչէն, այնպէս ալ ընէ իր ուսուցիչէն, այնպէս ալ ընէ իր ուսուցիչէն, այնպէս ալ 
Յիսուսի աշակերտները միշտ պէտք է մէջբերումներ ընեն Յիսուսի աշակերտները միշտ պէտք է մէջբերումներ ընեն Յիսուսի աշակերտները միշտ պէտք է մէջբերումներ ընեն Յիսուսի աշակերտները միշտ պէտք է մէջբերումներ ընեն 
Աստուածաշունչէն երբ խԱստուածաշունչէն երբ խԱստուածաշունչէն երբ խԱստուածաշունչէն երբ խօսին ուրիշներուն հետ:օսին ուրիշներուն հետ:օսին ուրիշներուն հետ:օսին ուրիշներուն հետ:    

դ) դ) դ) դ) ««««Հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուսՀաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուսՀաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուսՀաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
հաստատումը Յունարէն բնագրին մէջ բառացիօրէն հետեւեալ հաստատումը Յունարէն բնագրին մէջ բառացիօրէն հետեւեալ հաստատումը Յունարէն բնագրին մէջ բառացիօրէն հետեւեալ հաստատումը Յունարէն բնագրին մէջ բառացիօրէն հետեւեալ 
ձեւով կը ներկայանայ. ձեւով կը ներկայանայ. ձեւով կը ներկայանայ. ձեւով կը ներկայանայ. ««««Խօսքիս մէջ կենաքԽօսքիս մէջ կենաքԽօսքիս մէջ կենաքԽօսքիս մէջ կենաք»: »: »: »: Բնագրին մէջ Բնագրին մէջ Բնագրին մէջ Բնագրին մէջ 
արձանագրուած Յունարէն՝ արձանագրուած Յունարէն՝ արձանագրուած Յունարէն՝ արձանագրուած Յունարէն՝ µµµµεεεεννννεεεειιιινννν    բառը կրնայ թարգմանուիլ՝ բառը կրնայ թարգմանուիլ՝ բառը կրնայ թարգմանուիլ՝ բառը կրնայ թարգմանուիլ՝ 
մնալ, բնակիլ, հանգչիլ: Եթէ նկատմնալ, բնակիլ, հանգչիլ: Եթէ նկատմնալ, բնակիլ, հանգչիլ: Եթէ նկատմնալ, բնակիլ, հանգչիլ: Եթէ նկատի ունենանք այս թարգմաի ունենանք այս թարգմաի ունենանք այս թարգմաի ունենանք այս թարգմա----
նութիւնը, պարզ կը դառնայ որ Յիսուս կոչ կնութիւնը, պարզ կը դառնայ որ Յիսուս կոչ կնութիւնը, պարզ կը դառնայ որ Յիսուս կոչ կնութիւնը, պարզ կը դառնայ որ Յիսուս կոչ կ’’’’ուղղէ իր հետեուղղէ իր հետեուղղէ իր հետեուղղէ իր հետե----
ւորդներուն մնալու, բնակելու եւ հանգչելու իր խօսքին մէջ: ւորդներուն մնալու, բնակելու եւ հանգչելու իր խօսքին մէջ: ւորդներուն մնալու, բնակելու եւ հանգչելու իր խօսքին մէջ: ւորդներուն մնալու, բնակելու եւ հանգչելու իր խօսքին մէջ: 



 291 

Արդարեւ, ինչպէս մարդիկ իրենց տուներուն մէջ կը բնակին, Արդարեւ, ինչպէս մարդիկ իրենց տուներուն մէջ կը բնակին, Արդարեւ, ինչպէս մարդիկ իրենց տուներուն մէջ կը բնակին, Արդարեւ, ինչպէս մարդիկ իրենց տուներուն մէջ կը բնակին, 
ճիշդ նոյն ձեւով, քրիստոնեայ մարդիկ պէտք է բնակին Քրիսճիշդ նոյն ձեւով, քրիստոնեայ մարդիկ պէտք է բնակին Քրիսճիշդ նոյն ձեւով, քրիստոնեայ մարդիկ պէտք է բնակին Քրիսճիշդ նոյն ձեւով, քրիստոնեայ մարդիկ պէտք է բնակին Քրիս----
տոսի խօսքերուն տոսի խօսքերուն տոսի խօսքերուն տոսի խօսքերուն բնակարանին մէջ: Քրիստոսի խօսքերը բնակարանին մէջ: Քրիստոսի խօսքերը բնակարանին մէջ: Քրիստոսի խօսքերը բնակարանին մէջ: Քրիստոսի խօսքերը 
մարդուն համար բնակարան են: Այդ բնակարանին մէջ է որ մարդուն համար բնակարան են: Այդ բնակարանին մէջ է որ մարդուն համար բնակարան են: Այդ բնակարանին մէջ է որ մարդուն համար բնակարան են: Այդ բնակարանին մէջ է որ 
մարդիկ ապահովութիւն կը գտնեն, հանգիստ կը վայելեն, մարդիկ ապահովութիւն կը գտնեն, հանգիստ կը վայելեն, մարդիկ ապահովութիւն կը գտնեն, հանգիստ կը վայելեն, մարդիկ ապահովութիւն կը գտնեն, հանգիստ կը վայելեն, 
խաղաղութիւն կխաղաղութիւն կխաղաղութիւն կխաղաղութիւն կ’’’’ըմբոշխնեն:ըմբոշխնեն:ըմբոշխնեն:ըմբոշխնեն:    

ե) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, կը նշաե) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, կը նշաե) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, կը նշաե) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, կը նշա----
նակէ չխեղաթիւրել ճշմարտութիւնը կամ չծածկել ճշմնակէ չխեղաթիւրել ճշմարտութիւնը կամ չծածկել ճշմնակէ չխեղաթիւրել ճշմարտութիւնը կամ չծածկել ճշմնակէ չխեղաթիւրել ճշմարտութիւնը կամ չծածկել ճշմարտուարտուարտուարտու----
թիւնը: Երբեմն մարդիկ, յատկապէս քարոզիչներ, թիւ չկորսնցթիւնը: Երբեմն մարդիկ, յատկապէս քարոզիչներ, թիւ չկորսնցթիւնը: Երբեմն մարդիկ, յատկապէս քարոզիչներ, թիւ չկորսնցթիւնը: Երբեմն մարդիկ, յատկապէս քարոզիչներ, թիւ չկորսնցըըըը----
նելու մտահոգութեամբ, կամ ունկնդիրները չխրտչեցնելու նելու մտահոգութեամբ, կամ ունկնդիրները չխրտչեցնելու նելու մտահոգութեամբ, կամ ունկնդիրները չխրտչեցնելու նելու մտահոգութեամբ, կամ ունկնդիրները չխրտչեցնելու 
մտավախութենէն մեկնած, չեն ըսեր ճշմարտութիւնը այնպէս մտավախութենէն մեկնած, չեն ըսեր ճշմարտութիւնը այնպէս մտավախութենէն մեկնած, չեն ըսեր ճշմարտութիւնը այնպէս մտավախութենէն մեկնած, չեն ըսեր ճշմարտութիւնը այնպէս 
ինչպէս որ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ: Այդպիինչպէս որ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ: Այդպիինչպէս որ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ: Այդպիինչպէս որ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ: Այդպի----
սիներ երբեմն ճշմարտութիւնը մեղմացուցած սիներ երբեմն ճշմարտութիւնը մեղմացուցած սիներ երբեմն ճշմարտութիւնը մեղմացուցած սիներ երբեմն ճշմարտութիւնը մեղմացուցած կկկկ’’’’ընծայեն լսողնեընծայեն լսողնեընծայեն լսողնեընծայեն լսողնե----
րուն, եւ երբեմն ալ զանիկա խեղաթիւրած կը մատուցեն: Ասիկա րուն, եւ երբեմն ալ զանիկա խեղաթիւրած կը մատուցեն: Ասիկա րուն, եւ երբեմն ալ զանիկա խեղաթիւրած կը մատուցեն: Ասիկա րուն, եւ երբեմն ալ զանիկա խեղաթիւրած կը մատուցեն: Ասիկա 
անհաւատարմութիւն է Քրիստոսի ուսուցումներուն նկատանհաւատարմութիւն է Քրիստոսի ուսուցումներուն նկատանհաւատարմութիւն է Քրիստոսի ուսուցումներուն նկատանհաւատարմութիւն է Քրիստոսի ուսուցումներուն նկատ----
մամբ: Օրինակ, երբ կը վախնանք մեղքը՝ մեմամբ: Օրինակ, երբ կը վախնանք մեղքը՝ մեմամբ: Օրինակ, երբ կը վախնանք մեղքը՝ մեմամբ: Օրինակ, երբ կը վախնանք մեղքը՝ մե´́́́ղք կոչելու, եւ ղք կոչելու, եւ ղք կոչելու, եւ ղք կոչելու, եւ 
փոխարէնը, զանիկա կը կոչենք՝ փոխարէնը, զանիկա կը կոչենք՝ փոխարէնը, զանիկա կը կոչենք՝ փոխարէնը, զանիկա կը կոչենք՝ ««««անգիտակից սխալանգիտակից սխալանգիտակից սխալանգիտակից սխալ», », », », կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ 
««««բնական երեւոյթբնական երեւոյթբնական երեւոյթբնական երեւոյթ», », », », ասիկա պատճաասիկա պատճաասիկա պատճաասիկա պատճառ չռ չռ չռ չ’’’’ը՞լլար որ մեղք գործող ը՞լլար որ մեղք գործող ը՞լլար որ մեղք գործող ը՞լլար որ մեղք գործող 
մարդը քաջալերուի մնալու իր մեղաւոր ընթացքին մէջ:մարդը քաջալերուի մնալու իր մեղաւոր ընթացքին մէջ:մարդը քաջալերուի մնալու իր մեղաւոր ընթացքին մէջ:մարդը քաջալերուի մնալու իր մեղաւոր ընթացքին մէջ:    

զ) Տիրոջ ուսուցումներուն հաւատարիմ մնացած կզ) Տիրոջ ուսուցումներուն հաւատարիմ մնացած կզ) Տիրոջ ուսուցումներուն հաւատարիմ մնացած կզ) Տիրոջ ուսուցումներուն հաւատարիմ մնացած կ’’’’ըլլանք ըլլանք ըլլանք ըլլանք 
երբ զանոնք կը փոխանցենք ուրիշներուն: Քրիստոսի աշաերբ զանոնք կը փոխանցենք ուրիշներուն: Քրիստոսի աշաերբ զանոնք կը փոխանցենք ուրիշներուն: Քրիստոսի աշաերբ զանոնք կը փոխանցենք ուրիշներուն: Քրիստոսի աշա----
կերտը չի սերտեր Աստուածաշունչը միայն ինքնիր համար, կերտը չի սերտեր Աստուածաշունչը միայն ինքնիր համար, կերտը չի սերտեր Աստուածաշունչը միայն ինքնիր համար, կերտը չի սերտեր Աստուածաշունչը միայն ինքնիր համար, 
այլեւ ուրիշին համար: Աստուծոյայլեւ ուրիշին համար: Աստուծոյայլեւ ուրիշին համար: Աստուծոյայլեւ ուրիշին համար: Աստուծոյ    խօսքը ճառագայթող արեւ է. խօսքը ճառագայթող արեւ է. խօսքը ճառագայթող արեւ է. խօսքը ճառագայթող արեւ է. 
ոեւէ մէկը որ ունի այդ արեւը, զայն պէտք չէ թաքցնէ իր մտքի ոեւէ մէկը որ ունի այդ արեւը, զայն պէտք չէ թաքցնէ իր մտքի ոեւէ մէկը որ ունի այդ արեւը, զայն պէտք չէ թաքցնէ իր մտքի ոեւէ մէկը որ ունի այդ արեւը, զայն պէտք չէ թաքցնէ իր մտքի 
գանձանակին մէջ, այլ զանիկա դուրս պէտք է բերէ այդ գանձանակին մէջ, այլ զանիկա դուրս պէտք է բերէ այդ գանձանակին մէջ, այլ զանիկա դուրս պէտք է բերէ այդ գանձանակին մէջ, այլ զանիկա դուրս պէտք է բերէ այդ 
գանձանակէն, անով հարստացնելու համար այլոց կեանքը:գանձանակէն, անով հարստացնելու համար այլոց կեանքը:գանձանակէն, անով հարստացնելու համար այլոց կեանքը:գանձանակէն, անով հարստացնելու համար այլոց կեանքը:    

««««Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտա----
պէս իմ աշակերտներս եղած կպէս իմ աշակերտներս եղած կպէս իմ աշակերտներս եղած կպէս իմ աշակերտներս եղած կ’’’’ըլլաքըլլաքըլլաքըլլաք»:»:»:»:    Վերջապէս, նկատի պէտք Վերջապէս, նկատի պէտք Վերջապէս, նկատի պէտք Վերջապէս, նկատի պէտք 
է առնել որ Յիսուս այս խօսքը չըսաւ Փարիսեցիներուն կամ է առնել որ Յիսուս այս խօսքը չըսաւ Փարիսեցիներուն կամ է առնել որ Յիսուս այս խօսքը չըսաւ Փարիսեցիներուն կամ է առնել որ Յիսուս այս խօսքը չըսաւ Փարիսեցիներուն կամ 
Օրէնքի ուսուցիչներուն, այլ պարզ ու հասարակ հրեաներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն, այլ պարզ ու հասարակ հրեաներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն, այլ պարզ ու հասարակ հրեաներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն, այլ պարզ ու հասարակ հրեաներուն, 
որոնք ճշմարիտ ուսուցիչ մը կը փնտռէին, որոնք ազատութիւն որոնք ճշմարիտ ուսուցիչ մը կը փնտռէին, որոնք ազատութիւն որոնք ճշմարիտ ուսուցիչ մը կը փնտռէին, որոնք ազատութիւն որոնք ճշմարիտ ուսուցիչ մը կը փնտռէին, որոնք ազատութիւն 
կը փնտռէին: Իրենց համար մխիթարութիւն էր լսել Յիսուսը: կը փնտռէին: Իրենց համար մխիթարութիւն էր լսել Յիսուսը: կը փնտռէին: Իրենց համար մխիթարութիւն էր լսել Յիսուսը: կը փնտռէին: Իրենց համար մխիթարութիւն էր լսել Յիսուսը: 
Յիսուս անոՅիսուս անոՅիսուս անոՅիսուս անոնց մէջ տեսաւ աշակերտ ըլլալու, այլ խօսքով՝ հաւանց մէջ տեսաւ աշակերտ ըլլալու, այլ խօսքով՝ հաւանց մէջ տեսաւ աշակերտ ըլլալու, այլ խօսքով՝ հաւանց մէջ տեսաւ աշակերտ ըլլալու, այլ խօսքով՝ հաւա----
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տարիմ հետեւորդ ըլլալու պատրաստակամութիւնը, եւ ուստիտարիմ հետեւորդ ըլլալու պատրաստակամութիւնը, եւ ուստիտարիմ հետեւորդ ըլլալու պատրաստակամութիւնը, եւ ուստիտարիմ հետեւորդ ըլլալու պատրաստակամութիւնը, եւ ուստի    
քաջալերեց զանոնք կապուած մնալքաջալերեց զանոնք կապուած մնալքաջալերեց զանոնք կապուած մնալքաջալերեց զանոնք կապուած մնալ    իր ուսուցումներուն:իր ուսուցումներուն:իր ուսուցումներուն:իր ուսուցումներուն:    

    
4444))))    Ինչո՞ւ Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը, երբ Ինչո՞ւ Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը, երբ Ինչո՞ւ Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը, երբ Ինչո՞ւ Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը, երբ 

ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):    
    
ՃՃՃՃիշդ է որ Աստուած կ'ըսէ թէ ինք պիտի խստացնէ փարաիշդ է որ Աստուած կ'ըսէ թէ ինք պիտի խստացնէ փարաիշդ է որ Աստուած կ'ըսէ թէ ինք պիտի խստացնէ փարաիշդ է որ Աստուած կ'ըսէ թէ ինք պիտի խստացնէ փարա----

ւոնին սիրտը (Ելից 7.3), եւ ճիշդ է որ կը կարդանք թէ ան ւոնին սիրտը (Ելից 7.3), եւ ճիշդ է որ կը կարդանք թէ ան ւոնին սիրտը (Ելից 7.3), եւ ճիշդ է որ կը կարդանք թէ ան ւոնին սիրտը (Ելից 7.3), եւ ճիշդ է որ կը կարդանք թէ ան 
խստացուց փարաւոնին սիրտը (Ելից 9.12, 10.20, 10.27, 11.10), խստացուց փարաւոնին սիրտը (Ելից 9.12, 10.20, 10.27, 11.10), խստացուց փարաւոնին սիրտը (Ելից 9.12, 10.20, 10.27, 11.10), խստացուց փարաւոնին սիրտը (Ելից 9.12, 10.20, 10.27, 11.10), 
բայց միւս կողմէ նկատի պէտք է առնենք, որ Աստուածաշունչը բայց միւս կողմէ նկատի պէտք է առնենք, որ Աստուածաշունչը բայց միւս կողմէ նկատի պէտք է առնենք, որ Աստուածաշունչը բայց միւս կողմէ նկատի պէտք է առնենք, որ Աստուածաշունչը 
նաեւ կ'ըսէ թէ երբ փարաւոն քիչ մը հանգստոնաեւ կ'ըսէ թէ երբ փարաւոն քիչ մը հանգստոնաեւ կ'ըսէ թէ երբ փարաւոն քիչ մը հանգստոնաեւ կ'ըսէ թէ երբ փարաւոն քիչ մը հանգստութիւն գտաւ, իւթիւն գտաւ, իւթիւն գտաւ, իւթիւն գտաւ, ի´́́́նք նք նք նք 
խստացուց ինքնիր սիրտը (Ելից 8.15): Քիչ մը անդին, դարձեալ խստացուց ինքնիր սիրտը (Ելից 8.15): Քիչ մը անդին, դարձեալ խստացուց ինքնիր սիրտը (Ելից 8.15): Քիչ մը անդին, դարձեալ խստացուց ինքնիր սիրտը (Ելից 8.15): Քիչ մը անդին, դարձեալ 
կը կարդանք թէ փարաւոն կը կարդանք թէ փարաւոն կը կարդանք թէ փարաւոն կը կարդանք թէ փարաւոն ««««այս անգամ ալ իր սիրտը խստաայս անգամ ալ իր սիրտը խստաայս անգամ ալ իր սիրտը խստաայս անգամ ալ իր սիրտը խստա----
ցուցցուցցուցցուց» » » » (Ելից 8.32): Կը տեսնենք թէ երբ Աստուած կը հարուածէ (Ելից 8.32): Կը տեսնենք թէ երբ Աստուած կը հարուածէ (Ելից 8.32): Կը տեսնենք թէ երբ Աստուած կը հարուածէ (Ելից 8.32): Կը տեսնենք թէ երբ Աստուած կը հարուածէ 
անասունները, փարաւոն մարդ կը ղրկէ ստուգելու եւ տեսնելու անասունները, փարաւոն մարդ կը ղրկէ ստուգելու եւ տեսնելու անասունները, փարաւոն մարդ կը ղրկէ ստուգելու եւ տեսնելու անասունները, փարաւոն մարդ կը ղրկէ ստուգելու եւ տեսնելու 
համար եթէ երբեք Եբրհամար եթէ երբեք Եբրհամար եթէ երբեք Եբրհամար եթէ երբեք Եբրայեցիներուն անասուններուն բան մը այեցիներուն անասուններուն բան մը այեցիներուն անասուններուն բան մը այեցիներուն անասուններուն բան մը 
պատահած է, եւ երբ կ'իմանայ թէ ոչինչ պատահած է, իր սիրտը պատահած է, եւ երբ կ'իմանայ թէ ոչինչ պատահած է, իր սիրտը պատահած է, եւ երբ կ'իմանայ թէ ոչինչ պատահած է, իր սիրտը պատահած է, եւ երբ կ'իմանայ թէ ոչինչ պատահած է, իր սիրտը 
աւելի կը խստացնէ (Ելից 10.7): Դարձեալ, կը կարդանք թէ աւելի կը խստացնէ (Ելից 10.7): Դարձեալ, կը կարդանք թէ աւելի կը խստացնէ (Ելից 10.7): Դարձեալ, կը կարդանք թէ աւելի կը խստացնէ (Ելից 10.7): Դարձեալ, կը կարդանք թէ 
ինչպէս երբ փարաւոնը կը տեսնէ անձրեւին, կարկուտին ու ինչպէս երբ փարաւոնը կը տեսնէ անձրեւին, կարկուտին ու ինչպէս երբ փարաւոնը կը տեսնէ անձրեւին, կարկուտին ու ինչպէս երբ փարաւոնը կը տեսնէ անձրեւին, կարկուտին ու 
որոտումին դադրիլը, նորէն կը մեղանչէ ու սիրտը կը խստացնէ որոտումին դադրիլը, նորէն կը մեղանչէ ու սիրտը կը խստացնէ որոտումին դադրիլը, նորէն կը մեղանչէ ու սիրտը կը խստացնէ որոտումին դադրիլը, նորէն կը մեղանչէ ու սիրտը կը խստացնէ 
((((Ելից Ելից Ելից Ելից 9.34):9.34):9.34):9.34):    

Ուրեմն, հարցը կ'ըլլայ հետեւեալը: Աստուած ի՞նքն է որ կը Ուրեմն, հարցը կ'ըլլայ հետեւեալը: Աստուած ի՞նքն է որ կը Ուրեմն, հարցը կ'ըլլայ հետեւեալը: Աստուած ի՞նքն է որ կը Ուրեմն, հարցը կ'ըլլայ հետեւեալը: Աստուած ի՞նքն է որ կը 
խստացնէ փարաւոնին սիրտը, թէ` փարաւոն իխստացնէ փարաւոնին սիրտը, թէ` փարաւոն իխստացնէ փարաւոնին սիրտը, թէ` փարաւոն իխստացնէ փարաւոնին սիրտը, թէ` փարաւոն ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 
խստացնէ ինքնիր սիրտը: Երբ կ'ըսուի` խստացնէ ինքնիր սիրտը: Երբ կ'ըսուի` խստացնէ ինքնիր սիրտը: Երբ կ'ըսուի` խստացնէ ինքնիր սիրտը: Երբ կ'ըսուի` ««««Աստուած խստացուց Աստուած խստացուց Աստուած խստացուց Աստուած խստացուց 
փարաւոնին սիրտըփարաւոնին սիրտըփարաւոնին սիրտըփարաւոնին սիրտը», », », », խորքին մէջ, ատիկա պարզապէս կը խորքին մէջ, ատիկա պարզապէս կը խորքին մէջ, ատիկա պարզապէս կը խորքին մէջ, ատիկա պարզապէս կը 
նշանակէ, թէ Աստուած արտօնեց որ անոր սիրտը նշանակէ, թէ Աստուած արտօնեց որ անոր սիրտը նշանակէ, թէ Աստուած արտօնեց որ անոր սիրտը նշանակէ, թէ Աստուած արտօնեց որ անոր սիրտը խիստ մնայ: խիստ մնայ: խիստ մնայ: խիստ մնայ: 
Աստուած կրնար կակուղցնել անոր սիրտը, բայց քանի Աստուած կրնար կակուղցնել անոր սիրտը, բայց քանի Աստուած կրնար կակուղցնել անոր սիրտը, բայց քանի Աստուած կրնար կակուղցնել անոր սիրտը, բայց քանի 
չկակուղցուց, անուղղակիօրէն իչկակուղցուց, անուղղակիօրէն իչկակուղցուց, անուղղակիօրէն իչկակուղցուց, անուղղակիօրէն ի´́́́նք կը նկատուի պատասխանք կը նկատուի պատասխանք կը նկատուի պատասխանք կը նկատուի պատասխա----
նատուն անոր սրտի խստութեան: Ասիկա երեւութապէս հարնատուն անոր սրտի խստութեան: Ասիկա երեւութապէս հարնատուն անոր սրտի խստութեան: Ասիկա երեւութապէս հարնատուն անոր սրտի խստութեան: Ասիկա երեւութապէս հար----
կաւ, սակայն իսկութեան մէջ երբեք ալ Աստուած պատասխակաւ, սակայն իսկութեան մէջ երբեք ալ Աստուած պատասխակաւ, սակայն իսկութեան մէջ երբեք ալ Աստուած պատասխակաւ, սակայն իսկութեան մէջ երբեք ալ Աստուած պատասխա----
նատուն չէ: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել: Երբ Աստուած կանատուն չէ: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել: Երբ Աստուած կանատուն չէ: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել: Երբ Աստուած կանատուն չէ: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել: Երբ Աստուած կարող է բան մը րող է բան մը րող է բան մը րող է բան մը 
ընել եւ չ'ըներ, կամ կարող է վտանգ մը արգիլել եւ չ'արգիլեր, ընել եւ չ'ըներ, կամ կարող է վտանգ մը արգիլել եւ չ'արգիլեր, ընել եւ չ'ըներ, կամ կարող է վտանգ մը արգիլել եւ չ'արգիլեր, ընել եւ չ'ըներ, կամ կարող է վտանգ մը արգիլել եւ չ'արգիլեր, 
մարդիկ զիմարդիկ զիմարդիկ զիմարդիկ զի´́́́նք կը մեղադրեն. բայց ինչո՞ւ մեղադրել նք կը մեղադրեն. բայց ինչո՞ւ մեղադրել նք կը մեղադրեն. բայց ինչո՞ւ մեղադրել նք կը մեղադրեն. բայց ինչո՞ւ մեղադրել զզզզԱստուԱստուԱստուԱստուածածածած: : : : 
Աստուած ինք չէ ըրած այդ սխալ գործերը: Աստուած ազատ Աստուած ինք չէ ըրած այդ սխալ գործերը: Աստուած ազատ Աստուած ինք չէ ըրած այդ սխալ գործերը: Աստուած ազատ Աստուած ինք չէ ըրած այդ սխալ գործերը: Աստուած ազատ 
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կամք տուած է մեզի: Եթէ մարդիկ ուզեն չարիք գործել` Աստկամք տուած է մեզի: Եթէ մարդիկ ուզեն չարիք գործել` Աստկամք տուած է մեզի: Եթէ մարդիկ ուզեն չարիք գործել` Աստկամք տուած է մեզի: Եթէ մարդիկ ուզեն չարիք գործել` Աստ----
ուած չ'արգիլեր: Եթէ ուուած չ'արգիլեր: Եթէ ուուած չ'արգիլեր: Եթէ ուուած չ'արգիլեր: Եթէ ուզեն բարիք գործել` դարձեալ չ'արգիլեր: զեն բարիք գործել` դարձեալ չ'արգիլեր: զեն բարիք գործել` դարձեալ չ'արգիլեր: զեն բարիք գործել` դարձեալ չ'արգիլեր: 
Բայց ամէն մարդ դատաստանի օրը իր գործերուն համար, Բայց ամէն մարդ դատաստանի օրը իր գործերուն համար, Բայց ամէն մարդ դատաստանի օրը իր գործերուն համար, Բայց ամէն մարդ դատաստանի օրը իր գործերուն համար, 
անոնք ըլլան չար թէ բարի, հաշիւ պիտի տայ (Յովհաննէս 5.29):անոնք ըլլան չար թէ բարի, հաշիւ պիտի տայ (Յովհաննէս 5.29):անոնք ըլլան չար թէ բարի, հաշիւ պիտի տայ (Յովհաննէս 5.29):անոնք ըլլան չար թէ բարի, հաշիւ պիտի տայ (Յովհաննէս 5.29):    

Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. ««««Աստուած պիտի չխԱստուած պիտի չխԱստուած պիտի չխԱստուած պիտի չխըըըըսսսս----
տացնէր փարաւոնին սիրտը, եթէ փարաւոնին սիրտը արդէն տացնէր փարաւոնին սիրտը, եթէ փարաւոնին սիրտը արդէն տացնէր փարաւոնին սիրտը, եթէ փարաւոնին սիրտը արդէն տացնէր փարաւոնին սիրտը, եթէ փարաւոնին սիրտը արդէն 
իսկ խիստ չըլլարիսկ խիստ չըլլարիսկ խիստ չըլլարիսկ խիստ չըլլար»»»»::::    Երբ փարաւոն իր ազատ կամքով կ'ընտրէ Երբ փարաւոն իր ազատ կամքով կ'ընտրէ Երբ փարաւոն իր ազատ կամքով կ'ընտրէ Երբ փարաւոն իր ազատ կամքով կ'ընտրէ 
խստասրտութեան ճամբան, Աստուած թոյլ կու տայ անոր որ խստասրտութեան ճամբան, Աստուած թոյլ կու տայ անոր որ խստասրտութեան ճամբան, Աստուած թոյլ կու տայ անոր որ խստասրտութեան ճամբան, Աստուած թոյլ կու տայ անոր որ 
ընտրէ, եւ այդ թոյլ տալու արարողութեան համար, յանցաւոր ընտրէ, եւ այդ թոյլ տալու արարողութեան համար, յանցաւոր ընտրէ, եւ այդ թոյլ տալու արարողութեան համար, յանցաւոր ընտրէ, եւ այդ թոյլ տալու արարողութեան համար, յանցաւոր 
սեպուած է շատերուն կողմէ: Բայց կարելի՞ է այդպիսի բան սեպուած է շատերուն կողմէ: Բայց կարելի՞ է այդպիսի բան սեպուած է շատերուն կողմէ: Բայց կարելի՞ է այդպիսի բան սեպուած է շատերուն կողմէ: Բայց կարելի՞ է այդպիսի բան 
ընել: Եթէ մէկը որոշընել: Եթէ մէկը որոշընել: Եթէ մէկը որոշընել: Եթէ մէկը որոշած է սպաննել մարդած է սպաննել մարդած է սպաննել մարդած է սպաննել մարդ    մը եւ կը սպաննէ, մը եւ կը սպաննէ, մը եւ կը սպաննէ, մը եւ կը սպաննէ, 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    անշուշտ գիտէր այդ մասին, եւ քանի գիտէր` զի՞նք անշուշտ գիտէր այդ մասին, եւ քանի գիտէր` զի՞նք անշուշտ գիտէր այդ մասին, եւ քանի գիտէր` զի՞նք անշուշտ գիտէր այդ մասին, եւ քանի գիտէր` զի՞նք 
պէտք է մեղադրենք: Ճիշդ է, Աստուած կարոպէտք է մեղադրենք: Ճիշդ է, Աստուած կարոպէտք է մեղադրենք: Ճիշդ է, Աստուած կարոպէտք է մեղադրենք: Ճիշդ է, Աստուած կարո´́́́ղ էր արգիլել ղ էր արգիլել ղ էր արգիլել ղ էր արգիլել 
սպանութիւնը, բայց քանի չարգիլեց, ուրեմն, ի՞նքն է յանցաւորը: սպանութիւնը, բայց քանի չարգիլեց, ուրեմն, ի՞նքն է յանցաւորը: սպանութիւնը, բայց քանի չարգիլեց, ուրեմն, ի՞նքն է յանցաւորը: սպանութիւնը, բայց քանի չարգիլեց, ուրեմն, ի՞նքն է յանցաւորը: 
Եթէ Աստուած արգիլէ մարդոց սխալ գործեր գործել, այն Եթէ Աստուած արգիլէ մարդոց սխալ գործեր գործել, այն Եթէ Աստուած արգիլէ մարդոց սխալ գործեր գործել, այն Եթէ Աստուած արգիլէ մարդոց սխալ գործեր գործել, այն 
ժամանակ ո՞ւր մնաց մարդուն ազատ կամքը:ժամանակ ո՞ւր մնաց մարդուն ազատ կամքը:ժամանակ ո՞ւր մնաց մարդուն ազատ կամքը:ժամանակ ո՞ւր մնաց մարդուն ազատ կամքը:    

Մարդիկ հաՄարդիկ հաՄարդիկ հաՄարդիկ հազար ու մի տեսակ սխալ բաներ կ'որոշեն եւ կը զար ու մի տեսակ սխալ բաներ կ'որոշեն եւ կը զար ու մի տեսակ սխալ բաներ կ'որոշեն եւ կը զար ու մի տեսակ սխալ բաներ կ'որոշեն եւ կը 
գործադրեն. այդ բոլորին համար պէտք չէ մեղադրել զԱստուած: գործադրեն. այդ բոլորին համար պէտք չէ մեղադրել զԱստուած: գործադրեն. այդ բոլորին համար պէտք չէ մեղադրել զԱստուած: գործադրեն. այդ բոլորին համար պէտք չէ մեղադրել զԱստուած: 
Աստուած ազատ կամք շնորհած է մարդոց եւ կը յարգէ մարդոց Աստուած ազատ կամք շնորհած է մարդոց եւ կը յարգէ մարդոց Աստուած ազատ կամք շնորհած է մարդոց եւ կը յարգէ մարդոց Աստուած ազատ կամք շնորհած է մարդոց եւ կը յարգէ մարդոց 
ազատ կամքը թէկուզ անոնք սխալ բաներու համար գործածեն ազատ կամքը թէկուզ անոնք սխալ բաներու համար գործածեն ազատ կամքը թէկուզ անոնք սխալ բաներու համար գործածեն ազատ կամքը թէկուզ անոնք սխալ բաներու համար գործածեն 
իրենց աստուածատուր ազատ կամքի պարգեւը: Եւ դժբախտաիրենց աստուածատուր ազատ կամքի պարգեւը: Եւ դժբախտաիրենց աստուածատուր ազատ կամքի պարգեւը: Եւ դժբախտաիրենց աստուածատուր ազատ կամքի պարգեւը: Եւ դժբախտա----
բաբաբաբար, սովորաբար մարդիկ իրենց ազատ կամքի պարգեւը կը ր, սովորաբար մարդիկ իրենց ազատ կամքի պարգեւը կը ր, սովորաբար մարդիկ իրենց ազատ կամքի պարգեւը կը ր, սովորաբար մարդիկ իրենց ազատ կամքի պարգեւը կը 
գործածեն սխագործածեն սխագործածեն սխագործածեն սխալ բաներու համար, եւ անոր համար լ բաներու համար, եւ անոր համար լ բաներու համար, եւ անոր համար լ բաներու համար, եւ անոր համար աաաալ Պետրոս լ Պետրոս լ Պետրոս լ Պետրոս 
առաքեալ կը պատուիրէ, որ մեր ազատութիւնը` չարիք գորառաքեալ կը պատուիրէ, որ մեր ազատութիւնը` չարիք գորառաքեալ կը պատուիրէ, որ մեր ազատութիւնը` չարիք գորառաքեալ կը պատուիրէ, որ մեր ազատութիւնը` չարիք գոր----
ծելու պատրուակ պէտք չէ ըլլայ (Ա.Պետրոս 2.16): Աստուածածելու պատրուակ պէտք չէ ըլլայ (Ա.Պետրոս 2.16): Աստուածածելու պատրուակ պէտք չէ ըլլայ (Ա.Պետրոս 2.16): Աստուածածելու պատրուակ պէտք չէ ըլլայ (Ա.Պետրոս 2.16): Աստուածա----
շունչին մէջ, Աստուած կը պատուիրէ մեղք չգործել եւ շունչին մէջ, Աստուած կը պատուիրէ մեղք չգործել եւ շունչին մէջ, Աստուած կը պատուիրէ մեղք չգործել եւ շունչին մէջ, Աստուած կը պատուիրէ մեղք չգործել եւ հեռու հեռու հեռու հեռու 
կենալ ամէն տեսակ սխալ գործերէ: Եթէ Աստուածաշունչին մէջ կենալ ամէն տեսակ սխալ գործերէ: Եթէ Աստուածաշունչին մէջ կենալ ամէն տեսակ սխալ գործերէ: Եթէ Աստուածաշունչին մէջ կենալ ամէն տեսակ սխալ գործերէ: Եթէ Աստուածաշունչին մէջ 
Աստուած նման պատուէր չտար, կարող էինք մեղադրել զայն, Աստուած նման պատուէր չտար, կարող էինք մեղադրել զայն, Աստուած նման պատուէր չտար, կարող էինք մեղադրել զայն, Աստուած նման պատուէր չտար, կարող էինք մեղադրել զայն, 
բայց քանի կը զգուշացնէ մեղք գործելէ, մարդոց կը մնայ բայց քանի կը զգուշացնէ մեղք գործելէ, մարդոց կը մնայ բայց քանի կը զգուշացնէ մեղք գործելէ, մարդոց կը մնայ բայց քանի կը զգուշացնէ մեղք գործելէ, մարդոց կը մնայ 
հնազանդիլ իրենց Արարիչիհնազանդիլ իրենց Արարիչիհնազանդիլ իրենց Արարիչիհնազանդիլ իրենց Արարիչինննն    խօսքին ու պատուէրին:խօսքին ու պատուէրին:խօսքին ու պատուէրին:խօսքին ու պատուէրին:    

Եթէ Աստուած խստացնէ կակղասիրտ մարդու մը սիրտԵթէ Աստուած խստացնէ կակղասիրտ մարդու մը սիրտԵթէ Աստուած խստացնէ կակղասիրտ մարդու մը սիրտԵթէ Աստուած խստացնէ կակղասիրտ մարդու մը սիրտը` ը` ը` ը` 
կ'ըլլայ անարդար. իսկ եթէ կակղացնէ խստասիրտ մարդու մը կ'ըլլայ անարդար. իսկ եթէ կակղացնէ խստասիրտ մարդու մը կ'ըլլայ անարդար. իսկ եթէ կակղացնէ խստասիրտ մարդու մը կ'ըլլայ անարդար. իսկ եթէ կակղացնէ խստասիրտ մարդու մը 
սիրտը` զայն փրկած կ'ըլլայ անոր կամքին հակառակ: Եթէ սիրտը` զայն փրկած կ'ըլլայ անոր կամքին հակառակ: Եթէ սիրտը` զայն փրկած կ'ըլլայ անոր կամքին հակառակ: Եթէ սիրտը` զայն փրկած կ'ըլլայ անոր կամքին հակառակ: Եթէ 
մարդը ուզէ կորսուիլ` Աստուած զայն չի փրկեր, եւ եթէ ուզէ մարդը ուզէ կորսուիլ` Աստուած զայն չի փրկեր, եւ եթէ ուզէ մարդը ուզէ կորսուիլ` Աստուած զայն չի փրկեր, եւ եթէ ուզէ մարդը ուզէ կորսուիլ` Աստուած զայն չի փրկեր, եւ եթէ ուզէ 
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փրկուիլ` Աստուած զայն չի կորսնցեր: Մէկը որ չի հետաքրքփրկուիլ` Աստուած զայն չի կորսնցեր: Մէկը որ չի հետաքրքփրկուիլ` Աստուած զայն չի կորսնցեր: Մէկը որ չի հետաքրքփրկուիլ` Աստուած զայն չի կորսնցեր: Մէկը որ չի հետաքրքըըըըրրրր----
ուիր երկինքով` Աստուած երկինքը չի պարուիր երկինքով` Աստուած երկինքը չի պարուիր երկինքով` Աստուած երկինքը չի պարուիր երկինքով` Աստուած երկինքը չի պարգեւեր անոր: Եւ մէկը գեւեր անոր: Եւ մէկը գեւեր անոր: Եւ մէկը գեւեր անոր: Եւ մէկը 
որ երկրի վրայ դժոխային կեանք կ'ապրի` դժոխքէն բացի ուրիշ որ երկրի վրայ դժոխային կեանք կ'ապրի` դժոխքէն բացի ուրիշ որ երկրի վրայ դժոխային կեանք կ'ապրի` դժոխքէն բացի ուրիշ որ երկրի վրայ դժոխային կեանք կ'ապրի` դժոխքէն բացի ուրիշ 
տեղ մը չի կրնար երթալ:տեղ մը չի կրնար երթալ:տեղ մը չի կրնար երթալ:տեղ մը չի կրնար երթալ:    

Վերջապէս, շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած առիթՎերջապէս, շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած առիթՎերջապէս, շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած առիթՎերջապէս, շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած առիթ----
ներ կը ստեղծէ խստասիրտ մարդոց համար, որ կակուղցնեն ներ կը ստեղծէ խստասիրտ մարդոց համար, որ կակուղցնեն ներ կը ստեղծէ խստասիրտ մարդոց համար, որ կակուղցնեն ներ կը ստեղծէ խստասիրտ մարդոց համար, որ կակուղցնեն 
իրենց սիրտը, ճիշդ ինչպէս փարաւոնին ըրաւ: Բոլոր իրենց սիրտը, ճիշդ ինչպէս փարաւոնին ըրաւ: Բոլոր իրենց սիրտը, ճիշդ ինչպէս փարաւոնին ըրաւ: Բոլոր իրենց սիրտը, ճիշդ ինչպէս փարաւոնին ըրաւ: Բոլոր 
փորձութիւննփորձութիւննփորձութիւննփորձութիւններն ու հարուածերն ու հարուածերն ու հարուածերն ու հարուածները սքանչելի առիթներ էին ները սքանչելի առիթներ էին ները սքանչելի առիթներ էին ները սքանչելի առիթներ էին 
փարաւոնին համար, իր սիրտը կափարաւոնին համար, իր սիրտը կափարաւոնին համար, իր սիրտը կափարաւոնին համար, իր սիրտը կակուղցնելու եւ դարձի գալու, կուղցնելու եւ դարձի գալու, կուղցնելու եւ դարձի գալու, կուղցնելու եւ դարձի գալու, 
բայց ինք գիտակցօրէն եւ յօժարակամ իր սիրտը խստացուց: բայց ինք գիտակցօրէն եւ յօժարակամ իր սիրտը խստացուց: բայց ինք գիտակցօրէն եւ յօժարակամ իր սիրտը խստացուց: բայց ինք գիտակցօրէն եւ յօժարակամ իր սիրտը խստացուց: 
Կարկուտի հարուածէն յետոյ, կը տեսնենք թէ ինչպէս փարաւոն Կարկուտի հարուածէն յետոյ, կը տեսնենք թէ ինչպէս փարաւոն Կարկուտի հարուածէն յետոյ, կը տեսնենք թէ ինչպէս փարաւոն Կարկուտի հարուածէն յետոյ, կը տեսնենք թէ ինչպէս փարաւոն 
կ'ընդունի թէ ինք մեղաւոր մըն է, եւ թէ Աստուած արդար կ'ընդունի թէ ինք մեղաւոր մըն է, եւ թէ Աստուած արդար կ'ընդունի թէ ինք մեղաւոր մըն է, եւ թէ Աստուած արդար կ'ընդունի թէ ինք մեղաւոր մըն է, եւ թէ Աստուած արդար է իսկ է իսկ է իսկ է իսկ 
ինք` յանցաւոր (Ելից 9.27), բայց հազիւ կարկուտը կը դադրի, ինք` յանցաւոր (Ելից 9.27), բայց հազիւ կարկուտը կը դադրի, ինք` յանցաւոր (Ելից 9.27), բայց հազիւ կարկուտը կը դադրի, ինք` յանցաւոր (Ելից 9.27), բայց հազիւ կարկուտը կը դադրի, 
փարաւոն կը խստացնէ ինքնիր սիրտը (Ելից 9.34): Ասիկա փարաւոն կը խստացնէ ինքնիր սիրտը (Ելից 9.34): Ասիկա փարաւոն կը խստացնէ ինքնիր սիրտը (Ելից 9.34): Ասիկա փարաւոն կը խստացնէ ինքնիր սիրտը (Ելից 9.34): Ասիկա 
յստակ ցոյց կու տայ, թէ փարաւոն իր գործած մեղքերուն յստակ ցոյց կու տայ, թէ փարաւոն իր գործած մեղքերուն յստակ ցոյց կու տայ, թէ փարաւոն իր գործած մեղքերուն յստակ ցոյց կու տայ, թէ փարաւոն իր գործած մեղքերուն 
կատարեալ գիտակցութիւնը ունէր: Ան գիտէր թէ ինչ որ կ'ընէր` կատարեալ գիտակցութիւնը ունէր: Ան գիտէր թէ ինչ որ կ'ընէր` կատարեալ գիտակցութիւնը ունէր: Ան գիտէր թէ ինչ որ կ'ընէր` կատարեալ գիտակցութիւնը ունէր: Ան գիտէր թէ ինչ որ կ'ընէր` 
սխալ էր, բայց եւ այնպէս կ'ընէր:սխալ էր, բայց եւ այնպէս կ'ընէր:սխալ էր, բայց եւ այնպէս կ'ընէր:սխալ էր, բայց եւ այնպէս կ'ընէր:    

    
5555) ) ) ) Ինչո՞ւ համար Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանԻնչո՞ւ համար Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանԻնչո՞ւ համար Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանԻնչո՞ւ համար Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանգիստի գիստի գիստի գիստի 

ժամանակ:ժամանակ:ժամանակ:ժամանակ:    
    
ՀինՀինՀինՀին    ԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանինննն    մէջմէջմէջմէջ    ԵնովքնԵնովքնԵնովքնԵնովքն    ուուուու    ԵղիանԵղիանԵղիանԵղիան    այնայնայնայն    երկուերկուերկուերկու    անձանձանձանձ----

նաւորութիւններննաւորութիւններննաւորութիւններննաւորութիւններն    ենենենեն, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    մահմահմահմահ    չտեսանչտեսանչտեսանչտեսան, , , , եւեւեւեւ    որոնքորոնքորոնքորոնք    
իրենցիրենցիրենցիրենց    մարմիններովմարմիններովմարմիններովմարմիններով    երկինքերկինքերկինքերկինք    փոխադրուեցանփոխադրուեցանփոխադրուեցանփոխադրուեցան ( ( ( (ԾննդոցԾննդոցԾննդոցԾննդոց 5.24:  5.24:  5.24:  5.24: 
ԴԴԴԴ....ԹագաւորացԹագաւորացԹագաւորացԹագաւորաց 2.11): 2.11): 2.11): 2.11):    

Հոգեհանգիստի ժաՀոգեհանգիստի ժաՀոգեհանգիստի ժաՀոգեհանգիստի ժամանակմանակմանակմանակ    ԵնովքիԵնովքիԵնովքիԵնովքի    ուուուու    ԵղիայիԵղիայիԵղիայիԵղիայի    յիշատայիշատայիշատայիշատա----
կումըկումըկումըկումը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ    երկուերկուերկուերկու    բանբանբանբան....----    

աաաա) ) ) ) ՑոյցՑոյցՑոյցՑոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ    որորորոր    ննջածննջածննջածննջած    հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալներըեալներըեալներըեալները    կկկկ’’’’ապրինապրինապրինապրին: : : : 
ԱրդարեւԱրդարեւԱրդարեւԱրդարեւ, , , , հհհհոգեհանգիստի ժամանակոգեհանգիստի ժամանակոգեհանգիստի ժամանակոգեհանգիստի ժամանակ    կըկըկըկը    յիշուինյիշուինյիշուինյիշուին    մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս    
չննջածչննջածչննջածչննջած    ԵնովքնԵնովքնԵնովքնԵնովքն    ուուուու    ԵղիանԵղիանԵղիանԵղիան, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    ցոյցցոյցցոյցցոյց    տրուիտրուիտրուիտրուի    մեզիմեզիմեզիմեզի, , , , թէթէթէթէ    
մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս    ննջածննջածննջածննջած    հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալեալեալեալներըներըներըները` ` ` ` ողջողջողջողջ    ենենենեն    ուուուու    կկկկ’’’’ապրապրապրապրինինինին, , , , 
ճիշդճիշդճիշդճիշդ    ԵնովքիԵնովքիԵնովքիԵնովքի    ուուուու    ԵղիայիԵղիայիԵղիայիԵղիայի    նմաննմաննմաննման::::    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    ամենայնամենայնամենայնամենայն    յստակույստակույստակույստակութեամբթեամբթեամբթեամբ    
կըկըկըկը    հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ, , , , թէթէթէթէ    անոնքանոնքանոնքանոնք    որոնքորոնքորոնքորոնք    մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս    կըկըկըկը    մեռնինմեռնինմեռնինմեռնին` ` ` ` կըկըկըկը    
շարունակենշարունակենշարունակենշարունակեն    ապրիլապրիլապրիլապրիլ    երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէջմէջմէջմէջ. . . . ««««ԱնԱնԱնԱն    որորորոր    ինծիինծիինծիինծի    կըկըկըկը    հաւատայհաւատայհաւատայհաւատայ, , , , 
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թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    մեռնիմեռնիմեռնիմեռնի` ` ` ` պիտիպիտիպիտիպիտի    ապրիապրիապրիապրի»»»» ( ( ( (ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 11.25),  11.25),  11.25),  11.25), այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` 
թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    մեռնիմեռնիմեռնիմեռնի    մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս` ` ` ` պիտիպիտիպիտիպիտի    շարոշարոշարոշարունակէւնակէւնակէւնակէ    ապրիլապրիլապրիլապրիլ    հոգեպէսհոգեպէսհոգեպէսհոգեպէս: : : : 
ԽօսքինԽօսքինԽօսքինԽօսքին    շարունակութեանշարունակութեանշարունակութեանշարունակութեան    վրայվրայվրայվրայ, , , , ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    նոյննոյննոյննոյն    ճշմարտութիւննճշմարտութիւննճշմարտութիւննճշմարտութիւնն    էէէէ    
որորորոր    կըկըկըկը    շեշտէշեշտէշեշտէշեշտէ    բայցբայցբայցբայց    աւելիաւելիաւելիաւելի    դիպուկդիպուկդիպուկդիպուկ    կերպովկերպովկերպովկերպով. . . . ««««ԻսկԻսկԻսկԻսկ    անանանան    որորորոր    ողջողջողջողջ    էէէէ    եւեւեւեւ    
ինծիինծիինծիինծի    կըկըկըկը    հաւատայհաւատայհաւատայհաւատայ` ` ` ` երբեքերբեքերբեքերբեք    պիտիպիտիպիտիպիտի    չմեռնիչմեռնիչմեռնիչմեռնի»»»» ( ( ( (ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 11.26):  11.26):  11.26):  11.26): 
««««ԱնԱնԱնԱն    որորորոր    ողջողջողջողջ    էէէէ»»»»    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը` ` ` ` հոգեպէսհոգեպէսհոգեպէսհոգեպէս    ողջողջողջողջ    եղողներունեղողներունեղողներունեղողներուն    մասինմասինմասինմասին    էէէէ, , , , այլայլայլայլ    
խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով` ` ` ` հհհհաւատքիաւատքիաւատքիաւատքի    ուուուու    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    կեանքկեանքկեանքկեանք    ապրողներունապրողներունապրողներունապրողներուն    մասինմասինմասինմասին: : : : 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    այստեղայստեղայստեղայստեղ    ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ, , , , թէթէթէթէ    անոնքանոնքանոնքանոնք    որոնքորոնքորոնքորոնք    կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի    հաւատքհաւատքհաւատքհաւատք    
ունինունինունինունին    ուուուու    կըկըկըկը    պահենպահենպահենպահեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    հաւատքինհաւատքինհաւատքինհաւատքին    կենդանութիւնըկենդանութիւնըկենդանութիւնըկենդանութիւնը    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    
վերջվերջվերջվերջ, , , , այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն` ` ` ` մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    մարմնաւորմարմնաւորմարմնաւորմարմնաւոր    մահմահմահմահ    կամկամկամկամ    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    
գալուստգալուստգալուստգալուստ` ` ` ` երբեքերբեքերբեքերբեք    պիտիպիտիպիտիպիտի    չմեռնինչմեռնինչմեռնինչմեռնին: : : : ՄահՄահՄահՄահ    չկաչկաչկաչկա´́́́յյյյ    հաւատացեհաւատացեհաւատացեհաւատացեալալալալ    
մարդունմարդունմարդունմարդուն    համարհամարհամարհամար: : : : ՀաւատՀաւատՀաւատՀաւատքիքիքիքի    կեանքկեանքկեանքկեանք    ապրողապրողապրողապրող    մարդունմարդունմարդունմարդուն    համարհամարհամարհամար, , , , 
««««կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    ուստիուստիուստիուստի    մեռնիլմեռնիլմեռնիլմեռնիլ` ` ` ` այդայդայդայդ    կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը    շահիլշահիլշահիլշահիլ    կըկըկըկը    
նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ»»»» ( ( ( (ՓիլիպպեՓիլիպպեՓիլիպպեՓիլիպպեցիսցիսցիսցիս 1.21):  1.21):  1.21):  1.21): ԱռաքեալըԱռաքեալըԱռաքեալըԱռաքեալը    այստեղայստեղայստեղայստեղ    մահէնմահէնմահէնմահէն    յետոյյետոյյետոյյետոյ    
հաւատացեալինհաւատացեալինհաւատացեալինհաւատացեալին    սպասողսպասողսպասողսպասող    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    մասինմասինմասինմասին    էէէէ    որորորոր    կըկըկըկը    խօսիխօսիխօսիխօսի,,,,    եւեւեւեւ    այդայդայդայդ    
««««կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    էէէէ»:»:»:»:    ՈւրեմնՈւրեմնՈւրեմնՈւրեմն, , , , հաւատահաւատահաւատահաւատացեալինցեալինցեալինցեալին    համարհամարհամարհամար, , , , մահըմահըմահըմահը    
երկրաերկրաերկրաերկրաւորւորւորւոր    կեանքէնկեանքէնկեանքէնկեանքէն` ` ` ` երկնաւորերկնաւորերկնաւորերկնաւոր    ՎարդապետիՎարդապետիՎարդապետիՎարդապետինննն    քովքովքովքով    
փոխադրուիլփոխադրուիլփոխադրուիլփոխադրուիլ    մընմընմընմըն    էէէէ    պարզապէսպարզապէսպարզապէսպարզապէս....    ժամանակաւորժամանակաւորժամանակաւորժամանակաւոր    այսայսայսայս    կեանքէնկեանքէնկեանքէնկեանքէն` ` ` ` 
յաւիտենայաւիտենայաւիտենայաւիտենականկանկանկան    ՔրիստոսինՔրիստոսինՔրիստոսինՔրիստոսին    մօտմօտմօտմօտ    տարուիլտարուիլտարուիլտարուիլ    մընմընմընմըն    էէէէ    լոկլոկլոկլոկ::::    

բբբբ) ) ) ) Հոգեհանգիստի ժամանակՀոգեհանգիստի ժամանակՀոգեհանգիստի ժամանակՀոգեհանգիստի ժամանակ    ԵնովքիԵնովքիԵնովքիԵնովքի    ուուուու    ԵղիայիԵղիայիԵղիայիԵղիայի    յիշայիշայիշայիշատատատատա----
կումըկումըկումըկումը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ    նաեւնաեւնաեւնաեւ, , , , որորորոր    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    ՏէրնՏէրնՏէրնՏէրն    ուուուու    ԴատԴատԴատԴատաւորնաւորնաւորնաւորն    էէէէ    թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ 
ողջերունողջերունողջերունողջերուն    եւեւեւեւ    թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ մեռելներունմեռելներունմեռելներունմեռելներուն ( ( ( (ՀռոմայեցիսՀռոմայեցիսՀռոմայեցիսՀռոմայեցիս 14.9:  14.9:  14.9:  14.9: ԳործքԳործքԳործքԳործք 10.42): 10.42): 10.42): 10.42):    

    
6666) ) ) ) Եթէ երբեք չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ Եթէ երբեք չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ Եթէ երբեք չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ Եթէ երբեք չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ 

թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք 
ինչո՞ւ կինչո՞ւ կինչո՞ւ կինչո՞ւ կ’’’’աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ 
չարիքներէ ու փորձութիւններչարիքներէ ու փորձութիւններչարիքներէ ու փորձութիւններչարիքներէ ու փորձութիւններէ:է:է:է:    

    
ՊՊՊՊատասխանը ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.ատասխանը ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.ատասխանը ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.ատասխանը ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.----    
ա) Հաւատացեալին կեանքին մէջ փորձութիւնները կը ա) Հաւատացեալին կեանքին մէջ փորձութիւնները կը ա) Հաւատացեալին կեանքին մէջ փորձութիւնները կը ա) Հաւատացեալին կեանքին մէջ փորձութիւնները կը 

պատահին Աստուծոյ թոյլտուութեամբ: Այս իրողութիւնը մեզի պատահին Աստուծոյ թոյլտուութեամբ: Այս իրողութիւնը մեզի պատահին Աստուծոյ թոյլտուութեամբ: Այս իրողութիւնը մեզի պատահին Աստուծոյ թոյլտուութեամբ: Այս իրողութիւնը մեզի 
համար մխիթարական երեւոյթ մը պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ համար մխիթարական երեւոյթ մը պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ համար մխիթարական երեւոյթ մը պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ համար մխիթարական երեւոյթ մը պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ 
տրտմեցուցիչ կամ գայթակղեցուցիչ. ինչո՞ւ համար. նախ, տրտմեցուցիչ կամ գայթակղեցուցիչ. ինչո՞ւ համար. նախ, տրտմեցուցիչ կամ գայթակղեցուցիչ. ինչո՞ւ համար. նախ, տրտմեցուցիչ կամ գայթակղեցուցիչ. ինչո՞ւ համար. նախ, 
որովհետեւ, որովհետեւ, որովհետեւ, որովհետեւ, եթէ երբեք առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան, եթէ երբեք առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան, եթէ երբեք առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան, եթէ երբեք առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան, 
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Սատանան կամ մարդիկ կրնան հաւատացեալը փորձութեանց Սատանան կամ մարդիկ կրնան հաւատացեալը փորձութեանց Սատանան կամ մարդիկ կրնան հաւատացեալը փորձութեանց Սատանան կամ մարդիկ կրնան հաւատացեալը փորձութեանց 
ենթարկել, կը նշանակէ թէ Աստուած ինք չէ որ կենթարկել, կը նշանակէ թէ Աստուած ինք չէ որ կենթարկել, կը նշանակէ թէ Աստուած ինք չէ որ կենթարկել, կը նշանակէ թէ Աստուած ինք չէ որ կ’’’’իշխէ հաւաիշխէ հաւաիշխէ հաւաիշխէ հաւա----
տացեալին կեանքին մէջ եւ ինք չէ անոր Տէրը, եւ եթէ Աստուած տացեալին կեանքին մէջ եւ ինք չէ անոր Տէրը, եւ եթէ Աստուած տացեալին կեանքին մէջ եւ ինք չէ անոր Տէրը, եւ եթէ Աստուած տացեալին կեանքին մէջ եւ ինք չէ անոր Տէրը, եւ եթէ Աստուած 
ինք չէ որ կինք չէ որ կինք չէ որ կինք չէ որ կ’’’’իշխէ հաւատացեալին կեանքին մէջ, հաւատացեալ իշխէ հաւատացեալին կեանքին մէջ, հաւատացեալ իշխէ հաւատացեալին կեանքին մէջ, հաւատացեալ իշխէ հաւատացեալին կեանքին մէջ, հաւատացեալ 
մամամամարդը երբեք չի կրնար եւ պէտք չէ ինքզինք ապահով զգայ: Եթէ րդը երբեք չի կրնար եւ պէտք չէ ինքզինք ապահով զգայ: Եթէ րդը երբեք չի կրնար եւ պէտք չէ ինքզինք ապահով զգայ: Եթէ րդը երբեք չի կրնար եւ պէտք չէ ինքզինք ապահով զգայ: Եթէ 
Սատանան առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կրնայ հաւատացՍատանան առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կրնայ հաւատացՍատանան առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կրնայ հաւատացՍատանան առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կրնայ հաւատաց----
եալ մարդը փորձել, հաւատացեալ մարդը աւելիեալ մարդը փորձել, հաւատացեալ մարդը աւելիեալ մարդը փորձել, հաւատացեալ մարդը աւելիեալ մարդը փորձել, հաւատացեալ մարդը աւելի´ ´ ´ ´ դժբախտ դժբախտ դժբախտ դժբախտ 
կկկկ’’’’ըլլայ քան անհաւատը: Եւ երկրորդ, եթէ գիտենք որ առանց ըլլայ քան անհաւատը: Եւ երկրորդ, եթէ գիտենք որ առանց ըլլայ քան անհաւատը: Եւ երկրորդ, եթէ գիտենք որ առանց ըլլայ քան անհաւատը: Եւ երկրորդ, եթէ գիտենք որ առանց 
Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորձել Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորձել Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորձել Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորձել մեզ, մեզ, մեզ, մեզ, 
գիտենք նաեւ որ Աստուած թոյլ պիտի չտայ անոր փորձելու գիտենք նաեւ որ Աստուած թոյլ պիտի չտայ անոր փորձելու գիտենք նաեւ որ Աստուած թոյլ պիտի չտայ անոր փորձելու գիտենք նաեւ որ Աստուած թոյլ պիտի չտայ անոր փորձելու 
մեզ` մեր կարողութենէն վեր եղող փորձութեամբ մը:մեզ` մեր կարողութենէն վեր եղող փորձութեամբ մը:մեզ` մեր կարողութենէն վեր եղող փորձութեամբ մը:մեզ` մեր կարողութենէն վեր եղող փորձութեամբ մը:    

բ) Աստուած կ'արտօնէ Սատանային որ փորձէ մեզ, բայց բ) Աստուած կ'արտօնէ Սատանային որ փորձէ մեզ, բայց բ) Աստուած կ'արտօնէ Սատանային որ փորձէ մեզ, բայց բ) Աստուած կ'արտօնէ Սատանային որ փորձէ մեզ, բայց 
չ'արտօներ անոր փորձութեան մէջ ձգելու մեզ: Փորձութեան մէջ չ'արտօներ անոր փորձութեան մէջ ձգելու մեզ: Փորձութեան մէջ չ'արտօներ անոր փորձութեան մէջ ձգելու մեզ: Փորձութեան մէջ չ'արտօներ անոր փորձութեան մէջ ձգելու մեզ: Փորձութեան մէջ 
իյնալը` մեր ազատ կամքով կ'ըլլայ: Սատանան արտօնիյնալը` մեր ազատ կամքով կ'ըլլայ: Սատանան արտօնիյնալը` մեր ազատ կամքով կ'ըլլայ: Սատանան արտօնիյնալը` մեր ազատ կամքով կ'ըլլայ: Սատանան արտօնութիւն ութիւն ութիւն ութիւն 
ունի փորձելու մեզ, բունի փորձելու մեզ, բունի փորձելու մեզ, բունի փորձելու մեզ, բայց արտօնութիւն չունի բռնի ուժոայց արտօնութիւն չունի բռնի ուժոայց արտօնութիւն չունի բռնի ուժոայց արտօնութիւն չունի բռնի ուժովվվվ    մեղքի մեղքի մեղքի մեղքի 
մէջ ձգելու մեզ: Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. մէջ ձգելու մեզ: Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. մէջ ձգելու մեզ: Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. մէջ ձգելու մեզ: Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. 
««««Սատանան կը հրամցնէ քեզի մեղքը, բայց չի կրնար ստիպել որ Սատանան կը հրամցնէ քեզի մեղքը, բայց չի կրնար ստիպել որ Սատանան կը հրամցնէ քեզի մեղքը, բայց չի կրնար ստիպել որ Սատանան կը հրամցնէ քեզի մեղքը, բայց չի կրնար ստիպել որ 
մեղք գործեսմեղք գործեսմեղք գործեսմեղք գործես»:»:»:»:    Այլ առիթով մը կ'ըսէ. Այլ առիթով մը կ'ըսէ. Այլ առիթով մը կ'ըսէ. Այլ առիթով մը կ'ըսէ. ««««Սատանան չի կրնար Սատանան չի կրնար Սատանան չի կրնար Սատանան չի կրնար 
վնասել մարդուն, եթէ երբեք մարդըվնասել մարդուն, եթէ երբեք մարդըվնասել մարդուն, եթէ երբեք մարդըվնասել մարդուն, եթէ երբեք մարդը    չվնասէ ինքնիրենչվնասէ ինքնիրենչվնասէ ինքնիրենչվնասէ ինքնիրեն»:»:»:»:    
Աստուած թոյլ տուաւ Օձին փորձելու Եւան: Օձը առաջարկեց Աստուած թոյլ տուաւ Օձին փորձելու Եւան: Օձը առաջարկեց Աստուած թոյլ տուաւ Օձին փորձելու Եւան: Օձը առաջարկեց Աստուած թոյլ տուաւ Օձին փորձելու Եւան: Օձը առաջարկեց 
Եւային ուտելու արգիլեալ ծառին պտուղէն, բայց չստիպեց Եւային ուտելու արգիլեալ ծառին պտուղէն, բայց չստիպեց Եւային ուտելու արգիլեալ ծառին պտուղէն, բայց չստիպեց Եւային ուտելու արգիլեալ ծառին պտուղէն, բայց չստիպեց 
անոր որ ուտէ: Սատանան դրդեց Յուդան մատնելու Յիսուսը, անոր որ ուտէ: Սատանան դրդեց Յուդան մատնելու Յիսուսը, անոր որ ուտէ: Սատանան դրդեց Յուդան մատնելու Յիսուսը, անոր որ ուտէ: Սատանան դրդեց Յուդան մատնելու Յիսուսը, 
բայց չստիպեց անոր մատնելու: Յուդա իր ազատ կամքով բայց չստիպեց անոր մատնելու: Յուդա իր ազատ կամքով բայց չստիպեց անոր մատնելու: Յուդա իր ազատ կամքով բայց չստիպեց անոր մատնելու: Յուդա իր ազատ կամքով 
մատնեց Յիսուսը: Սատանան մատնեց Յիսուսը: Սատանան մատնեց Յիսուսը: Սատանան մատնեց Յիսուսը: Սատանան ««««ԴաւիթԴաւիթԴաւիթԴաւիթը դրդեց որ Իսրայէլը ը դրդեց որ Իսրայէլը ը դրդեց որ Իսրայէլը ը դրդեց որ Իսրայէլը 
համրէհամրէհամրէհամրէ»,»,»,»,    բայց չստիպեց անոր որ համրէ (Ա.Մնացորդաց 21.1):բայց չստիպեց անոր որ համրէ (Ա.Մնացորդաց 21.1):բայց չստիպեց անոր որ համրէ (Ա.Մնացորդաց 21.1):բայց չստիպեց անոր որ համրէ (Ա.Մնացորդաց 21.1):    

գ) Աստուած ազատ կամքի պարգեւով ստեղծած է մեզ: Եթէ գ) Աստուած ազատ կամքի պարգեւով ստեղծած է մեզ: Եթէ գ) Աստուած ազատ կամքի պարգեւով ստեղծած է մեզ: Եթէ գ) Աստուած ազատ կամքի պարգեւով ստեղծած է մեզ: Եթէ 
ուզենք բարին գործել` կը քաջալերէ, իսկ եթէ ուզենք չարիք ուզենք բարին գործել` կը քաջալերէ, իսկ եթէ ուզենք չարիք ուզենք բարին գործել` կը քաջալերէ, իսկ եթէ ուզենք չարիք ուզենք բարին գործել` կը քաջալերէ, իսկ եթէ ուզենք չարիք 
գործել` կը զգուշացնէ: Կայէն կը ծրագրէր սպաննել իր գործել` կը զգուշացնէ: Կայէն կը ծրագրէր սպաննել իր գործել` կը զգուշացնէ: Կայէն կը ծրագրէր սպաննել իր գործել` կը զգուշացնէ: Կայէն կը ծրագրէր սպաննել իր 
եղբայրը` Աբէլը: Աստուած գիեղբայրը` Աբէլը: Աստուած գիեղբայրը` Աբէլը: Աստուած գիեղբայրը` Աբէլը: Աստուած գիտցաւ անոր միտքը եւ զգուշացուց տցաւ անոր միտքը եւ զգուշացուց տցաւ անոր միտքը եւ զգուշացուց տցաւ անոր միտքը եւ զգուշացուց 
զայն` ըսելով. զայն` ըսելով. զայն` ըսելով. զայն` ըսելով. ««««Եթէ աղէկ չընես, մեղքը դրանդ քով պառկած է եւ Եթէ աղէկ չընես, մեղքը դրանդ քով պառկած է եւ Եթէ աղէկ չընես, մեղքը դրանդ քով պառկած է եւ Եթէ աղէկ չընես, մեղքը դրանդ քով պառկած է եւ 
անիկա քեզի պիտի հնազանդի ու դուն անոր պիտի իշխեսանիկա քեզի պիտի հնազանդի ու դուն անոր պիտի իշխեսանիկա քեզի պիտի հնազանդի ու դուն անոր պիտի իշխեսանիկա քեզի պիտի հնազանդի ու դուն անոր պիտի իշխես»»»»    
((((Ծննդոց 4.7): Կայէն դժբախտաբար անտեսեց Աստուծոյ զգուշաԾննդոց 4.7): Կայէն դժբախտաբար անտեսեց Աստուծոյ զգուշաԾննդոց 4.7): Կայէն դժբախտաբար անտեսեց Աստուծոյ զգուշաԾննդոց 4.7): Կայէն դժբախտաբար անտեսեց Աստուծոյ զգուշա----
ցումը եւ սպաննեց Աբէլը: Եթէ Աստուած ուզէր արգելք կենալ ցումը եւ սպաննեց Աբէլը: Եթէ Աստուած ուզէր արգելք կենալ ցումը եւ սպաննեց Աբէլը: Եթէ Աստուած ուզէր արգելք կենալ ցումը եւ սպաննեց Աբէլը: Եթէ Աստուած ուզէր արգելք կենալ 
անոր իրանոր իրանոր իրանոր իր    եղբայրը սպաննելու` կրնաեղբայրը սպաննելու` կրնաեղբայրը սպաննելու` կրնաեղբայրը սպաննելու` կրնա´́́́ր, բայց այդ պարագային, ր, բայց այդ պարագային, ր, բայց այդ պարագային, ր, բայց այդ պարագային, 
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ո՞ւր պիտի մնար մարդուն ո՞ւր պիտի մնար մարդուն ո՞ւր պիտի մնար մարդուն ո՞ւր պիտի մնար մարդուն ««««ազատ կամքազատ կամքազատ կամքազատ կամք»»»»ը, կամ ազատ կամքին ը, կամ ազատ կամքին ը, կամ ազատ կամքին ը, կամ ազատ կամքին 
հասկացողութիւնը: Եթէ անձ մը ուզէ չարիք գործել` Աստուած հասկացողութիւնը: Եթէ անձ մը ուզէ չարիք գործել` Աստուած հասկացողութիւնը: Եթէ անձ մը ուզէ չարիք գործել` Աստուած հասկացողութիւնը: Եթէ անձ մը ուզէ չարիք գործել` Աստուած 
չ'արգիլեր անոր, այլ չ'արգիլեր անոր, այլ չ'արգիլեր անոր, այլ չ'արգիլեր անոր, այլ ««««կը յարգէկը յարգէկը յարգէկը յարգէ» » » » անոր ազատ կամեցողուանոր ազատ կամեցողուանոր ազատ կամեցողուանոր ազատ կամեցողութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
բայց յետոյ զայն դատաստանի կը կանչէ ու կը դբայց յետոյ զայն դատաստանի կը կանչէ ու կը դբայց յետոյ զայն դատաստանի կը կանչէ ու կը դբայց յետոյ զայն դատաստանի կը կանչէ ու կը դատապարտէ ատապարտէ ատապարտէ ատապարտէ 
զայն, նախ որովհետեւ չարիք գործեց, եւ երկրորդ, որովհետեւ զայն, նախ որովհետեւ չարիք գործեց, եւ երկրորդ, որովհետեւ զայն, նախ որովհետեւ չարիք գործեց, եւ երկրորդ, որովհետեւ զայն, նախ որովհետեւ չարիք գործեց, եւ երկրորդ, որովհետեւ 
իր ազատ կամքի պարգեւը չարիք գործելու համար ծառայեցուց: իր ազատ կամքի պարգեւը չարիք գործելու համար ծառայեցուց: իր ազատ կամքի պարգեւը չարիք գործելու համար ծառայեցուց: իր ազատ կամքի պարգեւը չարիք գործելու համար ծառայեցուց: 
Ճիշդ այսպիսիՃիշդ այսպիսիՃիշդ այսպիսիՃիշդ այսպիսիներուն համար է որ Պետրոս առաքեալ կ'ըսէ. ներուն համար է որ Պետրոս առաքեալ կ'ըսէ. ներուն համար է որ Պետրոս առաքեալ կ'ըսէ. ներուն համար է որ Պետրոս առաքեալ կ'ըսէ. 
««««Ձեր ազատուՁեր ազատուՁեր ազատուՁեր ազատութիւնը չարիք գործելու պատրուակ թող չդառնայթիւնը չարիք գործելու պատրուակ թող չդառնայթիւնը չարիք գործելու պատրուակ թող չդառնայթիւնը չարիք գործելու պատրուակ թող չդառնայ»»»»    
((((Ա.Պետրոս 2.16): Երբ մարդը իԱ.Պետրոս 2.16): Երբ մարդը իԱ.Պետրոս 2.16): Երբ մարդը իԱ.Պետրոս 2.16): Երբ մարդը իր ազատ կամքով չարիք կը գործէ, ր ազատ կամքով չարիք կը գործէ, ր ազատ կամքով չարիք կը գործէ, ր ազատ կամքով չարիք կը գործէ, 
անոր չարագործուանոր չարագործուանոր չարագործուանոր չարագործութեան համար պէտք չէ զԱստուած մեղադրել թեան համար պէտք չէ զԱստուած մեղադրել թեան համար պէտք չէ զԱստուած մեղադրել թեան համար պէտք չէ զԱստուած մեղադրել 
կամ այպանել:կամ այպանել:կամ այպանել:կամ այպանել:    

դ) դ) դ) դ) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հաւատացեալին Հաւատացեալին Հաւատացեալին Հաւատացեալին 
կեանքին մէջ դժբախտութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ եւ կեանքին մէջ դժբախտութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ եւ կեանքին մէջ դժբախտութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ եւ կեանքին մէջ դժբախտութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ եւ 
գիտութեամբ կը պատահին եւ ոգիտութեամբ կը պատահին եւ ոգիտութեամբ կը պատահին եւ ոգիտութեամբ կը պատահին եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ կամեցողուչ թէ Աստուծոյ կամեցողուչ թէ Աստուծոյ կամեցողուչ թէ Աստուծոյ կամեցողու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ»:»:»:»:    Յիշենք Յոբին օրինակը: Կը տեսնենք որ Սատանան Յիշենք Յոբին օրինակը: Կը տեսնենք որ Սատանան Յիշենք Յոբին օրինակը: Կը տեսնենք որ Սատանան Յիշենք Յոբին օրինակը: Կը տեսնենք որ Սատանան 
իիիի´́́́նքն է որ կը փորձէ Յոբը, բայց նաեւ կը տեսնենք որ նքն է որ կը փորձէ Յոբը, բայց նաեւ կը տեսնենք որ նքն է որ կը փորձէ Յոբը, բայց նաեւ կը տեսնենք որ նքն է որ կը փորձէ Յոբը, բայց նաեւ կը տեսնենք որ 
Սատանան թոյլտուութիւն կՍատանան թոյլտուութիւն կՍատանան թոյլտուութիւն կՍատանան թոյլտուութիւն կ’’’’ուզէ Աստուծմէ եւ Աստուած թոյլ ուզէ Աստուծմէ եւ Աստուած թոյլ ուզէ Աստուծմէ եւ Աստուած թոյլ ուզէ Աստուծմէ եւ Աստուած թոյլ 
կու տայ ըսելով. կու տայ ըսելով. կու տայ ըսելով. կու տայ ըսելով. ««««Ահա անոր (Յոբի) ամբողջ ունեցածը քու ձեռքդ Ահա անոր (Յոբի) ամբողջ ունեցածը քու ձեռքդ Ահա անոր (Յոբի) ամբողջ ունեցածը քու ձեռքդ Ահա անոր (Յոբի) ամբողջ ունեցածը քու ձեռքդ 
կը յանձնեմկը յանձնեմկը յանձնեմկը յանձնեմ» » » » (Յոբ 1.12): Եւ շատ հետաքրքրական է, ո(Յոբ 1.12): Եւ շատ հետաքրքրական է, ո(Յոբ 1.12): Եւ շատ հետաքրքրական է, ո(Յոբ 1.12): Եւ շատ հետաքրքրական է, որ երբ Յոբ ր երբ Յոբ ր երբ Յոբ ր երբ Յոբ 
կը խօսի իր տառապանքին մասին, չկը խօսի իր տառապանքին մասին, չկը խօսի իր տառապանքին մասին, չկը խօսի իր տառապանքին մասին, չ’’’’ըսեր որ Սատանան իըսեր որ Սատանան իըսեր որ Սատանան իըսեր որ Սատանան ի´́́́նք նք նք նք 
ըրաւ այդ բոլորը, այլ Աստուծոըրաւ այդ բոլորը, այլ Աստուծոըրաւ այդ բոլորը, այլ Աստուծոըրաւ այդ բոլորը, այլ Աստուծո´́́́յ կը վերագրէ անոնց պատայ կը վերագրէ անոնց պատայ կը վերագրէ անոնց պատայ կը վերագրէ անոնց պատա----
հումը` ըսելով. հումը` ըսելով. հումը` ըսելով. հումը` ըսելով. ««««Աստուծոյ ձեռքէն միայն բարի՞ք ընդունինք, Աստուծոյ ձեռքէն միայն բարի՞ք ընդունինք, Աստուծոյ ձեռքէն միայն բարի՞ք ընդունինք, Աստուծոյ ձեռքէն միայն բարի՞ք ընդունինք, 
չարիք չընդունի՞նքչարիք չընդունի՞նքչարիք չընդունի՞նքչարիք չընդունի՞նք» » » » (Յոբ 2.10): Ինչո՞ւ համար Յոբ իրեն (Յոբ 2.10): Ինչո՞ւ համար Յոբ իրեն (Յոբ 2.10): Ինչո՞ւ համար Յոբ իրեն (Յոբ 2.10): Ինչո՞ւ համար Յոբ իրեն 
պատահած դժբախտութիւնները Սատանայպատահած դժբախտութիւնները Սատանայպատահած դժբախտութիւնները Սատանայպատահած դժբախտութիւնները Սատանային վերագրելու ին վերագրելու ին վերագրելու ին վերագրելու 
փոխարէն` Աստուծոյ կը վերագրէ: Որովհետեւ Յոբ իբրեւ փոխարէն` Աստուծոյ կը վերագրէ: Որովհետեւ Յոբ իբրեւ փոխարէն` Աստուծոյ կը վերագրէ: Որովհետեւ Յոբ իբրեւ փոխարէն` Աստուծոյ կը վերագրէ: Որովհետեւ Յոբ իբրեւ 
հաւատացեալ անձ մը, շատ լաւ գիտէր որ առանց Աստուծոյ հաւատացեալ անձ մը, շատ լաւ գիտէր որ առանց Աստուծոյ հաւատացեալ անձ մը, շատ լաւ գիտէր որ առանց Աստուծոյ հաւատացեալ անձ մը, շատ լաւ գիտէր որ առանց Աստուծոյ 
թոյլտուութեան, Սատանան չէր կրնար այդ բոլորը կատարել:թոյլտուութեան, Սատանան չէր կրնար այդ բոլորը կատարել:թոյլտուութեան, Սատանան չէր կրնար այդ բոլորը կատարել:թոյլտուութեան, Սատանան չէր կրնար այդ բոլորը կատարել:    

ե) Աստուածաշունչին մէջ կան որոշ համարներ, որոնք ե) Աստուածաշունչին մէջ կան որոշ համարներ, որոնք ե) Աստուածաշունչին մէջ կան որոշ համարներ, որոնք ե) Աստուածաշունչին մէջ կան որոշ համարներ, որոնք 
կրնան այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ գորկրնան այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ գորկրնան այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ գորկրնան այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ գործուած չարիքնեծուած չարիքնեծուած չարիքնեծուած չարիքնե----
րուն կատարիչը կամ հեղինակը Աստուած իրուն կատարիչը կամ հեղինակը Աստուած իրուն կատարիչը կամ հեղինակը Աստուած իրուն կատարիչը կամ հեղինակը Աստուած ի´́́́նքն է: Այդ համարնքն է: Այդ համարնքն է: Այդ համարնքն է: Այդ համար----
ներէն են, օրինակ.ներէն են, օրինակ.ներէն են, օրինակ.ներէն են, օրինակ.----    

««««Քաղաքին մէջ չարիք մը կՔաղաքին մէջ չարիք մը կՔաղաքին մէջ չարիք մը կՔաղաքին մէջ չարիք մը կ’’’’ըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըրած չըլլայըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըրած չըլլայըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըրած չըլլայըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըրած չըլլայ»»»»    
((((Ամովսայ 3.6): Ամովսայ 3.6): Ամովսայ 3.6): Ամովսայ 3.6): ««««Լոյսը հաստատողը եւ խաւարը ստեղծողը, Լոյսը հաստատողը եւ խաւարը ստեղծողը, Լոյսը հաստատողը եւ խաւարը ստեղծողը, Լոյսը հաստատողը եւ խաւարը ստեղծողը, 
խաղաղութիւն ընողն ու չարիքը ստեղծողը, այս բոլոր բաները խաղաղութիւն ընողն ու չարիքը ստեղծողը, այս բոլոր բաները խաղաղութիւն ընողն ու չարիքը ստեղծողը, այս բոլոր բաները խաղաղութիւն ընողն ու չարիքը ստեղծողը, այս բոլոր բաները 
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ընողը եսընողը եսընողը եսընողը ես    Տէրս եմՏէրս եմՏէրս եմՏէրս եմ»»»» ( ( ( (Եսայի 45.7): Եսայի 45.7): Եսայի 45.7): Եսայի 45.7): ««««Ես ստեղծեցի կործանողը որ Ես ստեղծեցի կործանողը որ Ես ստեղծեցի կործանողը որ Ես ստեղծեցի կործանողը որ 
կկկկ’’’’աւերէաւերէաւերէաւերէ»»»» ( ( ( (Եսայի 54.16): Եւլն:Եսայի 54.16): Եւլն:Եսայի 54.16): Եւլն:Եսայի 54.16): Եւլն:    

Երեւութապէս կը թուի որ Աստուած իԵրեւութապէս կը թուի որ Աստուած իԵրեւութապէս կը թուի որ Աստուած իԵրեւութապէս կը թուի որ Աստուած ի´́́́նքն է որ չարիք կը նքն է որ չարիք կը նքն է որ չարիք կը նքն է որ չարիք կը 
գործէ, կամ կը դրդէ որ չարիք գործուի, բայց իրողութիւնը ուրիշ գործէ, կամ կը դրդէ որ չարիք գործուի, բայց իրողութիւնը ուրիշ գործէ, կամ կը դրդէ որ չարիք գործուի, բայց իրողութիւնը ուրիշ գործէ, կամ կը դրդէ որ չարիք գործուի, բայց իրողութիւնը ուրիշ 
բան է: Այս եւ նման համարներ, պարզապէս ըսել կ'ուզեն թէ բան է: Այս եւ նման համարներ, պարզապէս ըսել կ'ուզեն թէ բան է: Այս եւ նման համարներ, պարզապէս ըսել կ'ուզեն թէ բան է: Այս եւ նման համարներ, պարզապէս ըսել կ'ուզեն թէ 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́ննննքն է որ թոյլ կու տայ չարիքի մը պատահումը, եւ քն է որ թոյլ կու տայ չարիքի մը պատահումը, եւ քն է որ թոյլ կու տայ չարիքի մը պատահումը, եւ քն է որ թոյլ կու տայ չարիքի մը պատահումը, եւ 
թէ` առանց իր գիտութեան եւ թոյլտուութեան Չարը չի կրնար թէ` առանց իր գիտութեան եւ թոյլտուութեան Չարը չի կրնար թէ` առանց իր գիտութեան եւ թոյլտուութեան Չարը չի կրնար թէ` առանց իր գիտութեան եւ թոյլտուութեան Չարը չի կրնար 
գործել, եւ ոգործել, եւ ոգործել, եւ ոգործել, եւ ո´́́́չ ալ չարիքներ կը գործուին: Աստուծոյ տիրութեան չ ալ չարիքներ կը գործուին: Աստուծոյ տիրութեան չ ալ չարիքներ կը գործուին: Աստուծոյ տիրութեան չ ալ չարիքներ կը գործուին: Աստուծոյ տիրութեան 
ենթակայ են Սատանան ու անոր չար ոգիները: Անոնք չեն ենթակայ են Սատանան ու անոր չար ոգիները: Անոնք չեն ենթակայ են Սատանան ու անոր չար ոգիները: Անոնք չեն ենթակայ են Սատանան ու անոր չար ոգիները: Անոնք չեն 
կրնար գործել առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Չեն կկրնար գործել առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Չեն կկրնար գործել առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Չեն կկրնար գործել առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Չեն կրնար րնար րնար րնար 
փորձութեան ենթարկել հաւատացեալը առանց Աստուծոյ փորձութեան ենթարկել հաւատացեալը առանց Աստուծոյ փորձութեան ենթարկել հաւատացեալը առանց Աստուծոյ փորձութեան ենթարկել հաւատացեալը առանց Աստուծոյ 
թոյլտուութեան:թոյլտուութեան:թոյլտուութեան:թոյլտուութեան:    

Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` ««««քաղաքին մէջ չարիք մը կքաղաքին մէջ չարիք մը կքաղաքին մէջ չարիք մը կքաղաքին մէջ չարիք մը կ’’’’ըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըլլա՞յ, եթէ Տէրը 
ըրած չըլլայըրած չըլլայըրած չըլլայըրած չըլլայ», », », », խորքին մէջ ըսել կ'ուզուի` խորքին մէջ ըսել կ'ուզուի` խորքին մէջ ըսել կ'ուզուի` խորքին մէջ ըսել կ'ուզուի` ««««քաղաքին մէջ չարիք քաղաքին մէջ չարիք քաղաքին մէջ չարիք քաղաքին մէջ չարիք 
մը կմը կմը կմը կ’’’’ըլլա՞յ, եթէ Տէրը արտօնած չըլլայըլլա՞յ, եթէ Տէրը արտօնած չըլլայըլլա՞յ, եթէ Տէրը արտօնած չըլլայըլլա՞յ, եթէ Տէրը արտօնած չըլլայ»: »: »: »: Ինչպէս վերեւ ըսի, Ինչպէս վերեւ ըսի, Ինչպէս վերեւ ըսի, Ինչպէս վերեւ ըսի, 
դարձեալ կը կրկնեմ, դարձեալ կը կրկնեմ, դարձեալ կը կրկնեմ, դարձեալ կը կրկնեմ, գիտնալ որ առանց Աստուծոյ թոյլգիտնալ որ առանց Աստուծոյ թոյլգիտնալ որ առանց Աստուծոյ թոյլգիտնալ որ առանց Աստուծոյ թոյլ----
տուութեան Սատանան բան մը չի կրնար ընել մեզի` խիստ տուութեան Սատանան բան մը չի կրնար ընել մեզի` խիստ տուութեան Սատանան բան մը չի կրնար ընել մեզի` խիստ տուութեան Սատանան բան մը չի կրնար ընել մեզի` խիստ 
մխիթարական ու գօտեպնդիչ երեւոյթ է: Վամխիթարական ու գօտեպնդիչ երեւոյթ է: Վամխիթարական ու գօտեպնդիչ երեւոյթ է: Վամխիթարական ու գօտեպնդիչ երեւոյթ է: Վա´́́́յ եկեր էր մեզի եթէ յ եկեր էր մեզի եթէ յ եկեր էր մեզի եթէ յ եկեր էր մեզի եթէ 
երբեք Սատանան կարենար կամ իրաւունքը ունենար փորձելու երբեք Սատանան կարենար կամ իրաւունքը ունենար փորձելու երբեք Սատանան կարենար կամ իրաւունքը ունենար փորձելու երբեք Սատանան կարենար կամ իրաւունքը ունենար փորձելու 
ու փորձանքի մէջ ձգելու մեզ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: ու փորձանքի մէջ ձգելու մեզ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: ու փորձանքի մէջ ձգելու մեզ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: ու փորձանքի մէջ ձգելու մեզ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: 
Ան ոչինչ Ան ոչինչ Ան ոչինչ Ան ոչինչ կրնայ ընել առանց Աստուծոյ արտօնուկրնայ ընել առանց Աստուծոյ արտօնուկրնայ ընել առանց Աստուծոյ արտօնուկրնայ ընել առանց Աստուծոյ արտօնութեան: Ան թեան: Ան թեան: Ան թեան: Ան 
Աստուծոյ ձեռքին մէջ պարանով կապուած շուն մըն է Աստուծոյ ձեռքին մէջ պարանով կապուած շուն մըն է Աստուծոյ ձեռքին մէջ պարանով կապուած շուն մըն է Աստուծոյ ձեռքին մէջ պարանով կապուած շուն մըն է 
պարզապէս, որ կրնայ հեռանալ միայն այնքան` որքան պարզապէս, որ կրնայ հեռանալ միայն այնքան` որքան պարզապէս, որ կրնայ հեռանալ միայն այնքան` որքան պարզապէս, որ կրնայ հեռանալ միայն այնքան` որքան 
Աստուած ինք թոյլ կու տայ իրեն:Աստուած ինք թոյլ կու տայ իրեն:Աստուած ինք թոյլ կու տայ իրեն:Աստուած ինք թոյլ կու տայ իրեն:    

զ) Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած ինք ուղղակիօրէն զ) Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած ինք ուղղակիօրէն զ) Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած ինք ուղղակիօրէն զ) Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած ինք ուղղակիօրէն 
եւ անձնապէս իր մասնակցութիւնը չի բերեւ անձնապէս իր մասնակցութիւնը չի բերեւ անձնապէս իր մասնակցութիւնը չի բերեւ անձնապէս իր մասնակցութիւնը չի բերեր ոեւէ չարիքի որ կը եր ոեւէ չարիքի որ կը եր ոեւէ չարիքի որ կը եր ոեւէ չարիքի որ կը 
պատահի կամ պիտի պատահի մարդոց: Յիշենք օրինակ, երբ պատահի կամ պիտի պատահի մարդոց: Յիշենք օրինակ, երբ պատահի կամ պիտի պատահի մարդոց: Յիշենք օրինակ, երբ պատահի կամ պիտի պատահի մարդոց: Յիշենք օրինակ, երբ 
որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, երկինքէն երկիր իջաւ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, երկինքէն երկիր իջաւ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, երկինքէն երկիր իջաւ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, երկինքէն երկիր իջաւ 
երկու հրեշտակներու հետ միասին եւ հանդիպեցաւ Աբրաերկու հրեշտակներու հետ միասին եւ հանդիպեցաւ Աբրաերկու հրեշտակներու հետ միասին եւ հանդիպեցաւ Աբրաերկու հրեշտակներու հետ միասին եւ հանդիպեցաւ Աբրա----
համին (Ծննդոց 18.1համին (Ծննդոց 18.1համին (Ծննդոց 18.1համին (Ծննդոց 18.1----3), 3), 3), 3), եւ հանդիպումէն ետք` Տէրը մնաց եւ հանդիպումէն ետք` Տէրը մնաց եւ հանդիպումէն ետք` Տէրը մնաց եւ հանդիպումէն ետք` Տէրը մնաց 
Աբրահամին քով (Ծննդոց 18.17),Աբրահամին քով (Ծննդոց 18.17),Աբրահամին քով (Ծննդոց 18.17),Աբրահամին քով (Ծննդոց 18.17),    իսկ միւս երկու հրեշտակները իսկ միւս երկու հրեշտակները իսկ միւս երկու հրեշտակները իսկ միւս երկու հրեշտակները 
գացին Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու (Ծննդոց 18.16, 19.1): գացին Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու (Ծննդոց 18.16, 19.1): գացին Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու (Ծննդոց 18.16, 19.1): գացին Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու (Ծննդոց 18.16, 19.1): 
Աստուած ինք չգնաց Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, այլ` իր Աստուած ինք չգնաց Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, այլ` իր Աստուած ինք չգնաց Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, այլ` իր Աստուած ինք չգնաց Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, այլ` իր 
հրեշտակները ղրկեց ատիկա ընելու, եւ այս իրողութիւնը կը հրեշտակները ղրկեց ատիկա ընելու, եւ այս իրողութիւնը կը հրեշտակները ղրկեց ատիկա ընելու, եւ այս իրողութիւնը կը հրեշտակները ղրկեց ատիկա ընելու, եւ այս իրողութիւնը կը 
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բացայայտէ, թէ Աստուած ինք անձնապէս չարիք չ'ըներ, բայց բացայայտէ, թէ Աստուած ինք անձնապէս չարիք չ'ըներ, բայց բացայայտէ, թէ Աստուած ինք անձնապէս չարիք չ'ըներ, բայց բացայայտէ, թէ Աստուած ինք անձնապէս չարիք չ'ըներ, բայց 
կրնայ թոյկրնայ թոյկրնայ թոյկրնայ թոյլ տալ անոր պատահումը: Երբ Եգիպտացի ընտալ տալ անոր պատահումը: Երբ Եգիպտացի ընտալ տալ անոր պատահումը: Երբ Եգիպտացի ընտալ տալ անոր պատահումը: Երբ Եգիպտացի ընտա----
նիքներուն անդրանիկ զաւակները պիտի հարուածէր, ատիկա նիքներուն անդրանիկ զաւակները պիտի հարուածէր, ատիկա նիքներուն անդրանիկ զաւակները պիտի հարուածէր, ատիկա նիքներուն անդրանիկ զաւակները պիտի հարուածէր, ատիկա 
ըրաւ ըրաւ ըրաւ ըրաւ ««««սատակիչիսատակիչիսատակիչիսատակիչի» » » » մը միջոցաւ (Ելից 12.23):մը միջոցաւ (Ելից 12.23):մը միջոցաւ (Ելից 12.23):մը միջոցաւ (Ելից 12.23):    

    
7777) ) ) ) Նախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ Նախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ Նախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ Նախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ 

Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, 
ինչո՞ւ համար Աստուած թոյլինչո՞ւ համար Աստուած թոյլինչո՞ւ համար Աստուած թոյլինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ    կու տայ փորձութեան մը պատակու տայ փորձութեան մը պատակու տայ փորձութեան մը պատակու տայ փորձութեան մը պատա----
հումը:հումը:հումը:հումը:    

    
Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու նեղուԱստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու նեղուԱստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու նեղուԱստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու նեղու----

թիւններէ անցնինք բազմաթիւ պատճառներով: Այսպէս, օրիթիւններէ անցնինք բազմաթիւ պատճառներով: Այսպէս, օրիթիւններէ անցնինք բազմաթիւ պատճառներով: Այսպէս, օրիթիւններէ անցնինք բազմաթիւ պատճառներով: Այսպէս, օրի----
նակ, կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ անցնինք.նակ, կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ անցնինք.նակ, կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ անցնինք.նակ, կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ անցնինք.----    

1) 1) 1) 1) Որպէսզի անիկա առիթ ու պատճառ դառնայ մարդոց Որպէսզի անիկա առիթ ու պատճառ դառնայ մարդոց Որպէսզի անիկա առիթ ու պատճառ դառնայ մարդոց Որպէսզի անիկա առիթ ու պատճառ դառնայ մարդոց 
հաւատհաւատհաւատհաւատքը հրահրելու եւ ուժքը հրահրելու եւ ուժքը հրահրելու եւ ուժքը հրահրելու եւ ուժեղացնելու: Ստեփանոսի քարկոծուեղացնելու: Ստեփանոսի քարկոծուեղացնելու: Ստեփանոսի քարկոծուեղացնելու: Ստեփանոսի քարկոծու----
մը մեծ փորմը մեծ փորմը մեծ փորմը մեծ փորձուձուձուձութիւն մըն էր հաւատացեալներուն համար, բայց թիւն մըն էր հաւատացեալներուն համար, բայց թիւն մըն էր հաւատացեալներուն համար, բայց թիւն մըն էր հաւատացեալներուն համար, բայց 
այդ փորձութիւնը պատճառ չդարձաւ իրենց հաւատքի այդ փորձութիւնը պատճառ չդարձաւ իրենց հաւատքի այդ փորձութիւնը պատճառ չդարձաւ իրենց հաւատքի այդ փորձութիւնը պատճառ չդարձաւ իրենց հաւատքի 
խախտման, ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ Աւետարանի խախտման, ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ Աւետարանի խախտման, ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ Աւետարանի խախտման, ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ Աւետարանի 
հաւատքին տարածման (Գործք 8.1հաւատքին տարածման (Գործք 8.1հաւատքին տարածման (Գործք 8.1հաւատքին տարածման (Գործք 8.1----4):4):4):4):    

2) 2) 2) 2) Որպէսզի իր անձին ու իր զօրութեան մասին բան Որպէսզի իր անձին ու իր զօրութեան մասին բան Որպէսզի իր անձին ու իր զօրութեան մասին բան Որպէսզի իր անձին ու իր զօրութեան մասին բան մը մը մը մը 
սորվեցնէ մեզի: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոս թոյլ տուաւ սորվեցնէ մեզի: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոս թոյլ տուաւ սորվեցնէ մեզի: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոս թոյլ տուաւ սորվեցնէ մեզի: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոս թոյլ տուաւ 
փոթորիկին պատահուփոթորիկին պատահուփոթորիկին պատահուփոթորիկին պատահումը, որպէսզի բացայայտէր իր աշակերտմը, որպէսզի բացայայտէր իր աշակերտմը, որպէսզի բացայայտէր իր աշակերտմը, որպէսզի բացայայտէր իր աշակերտ----
ներուն` իր իսկական ինքնուներուն` իր իսկական ինքնուներուն` իր իսկական ինքնուներուն` իր իսկական ինքնութեան մասին (Մարկոս 4.40թեան մասին (Մարկոս 4.40թեան մասին (Մարկոս 4.40թեան մասին (Մարկոս 4.40----41): 41): 41): 41): 
Թոյլ տուաւ որ Դանիէլ առիւծներու գուբին մէջ նետուի, Թոյլ տուաւ որ Դանիէլ առիւծներու գուբին մէջ նետուի, Թոյլ տուաւ որ Դանիէլ առիւծներու գուբին մէջ նետուի, Թոյլ տուաւ որ Դանիէլ առիւծներու գուբին մէջ նետուի, 
որպէսզի սորվի թէ իր Աստուածը ազատարար Աստուածորպէսզի սորվի թէ իր Աստուածը ազատարար Աստուածորպէսզի սորվի թէ իր Աստուածը ազատարար Աստուածորպէսզի սորվի թէ իր Աստուածը ազատարար Աստուած    է, է, է, է, 
ամենուրեք Աստուած է, եւ որպէսզի Նաբուգոդոնոսոր սորվի թէ ամենուրեք Աստուած է, եւ որպէսզի Նաբուգոդոնոսոր սորվի թէ ամենուրեք Աստուած է, եւ որպէսզի Նաբուգոդոնոսոր սորվի թէ ամենուրեք Աստուած է, եւ որպէսզի Նաբուգոդոնոսոր սորվի թէ 
Դանիէլի Աստուածը` մէկ ու միակ ճշմարիտ Աստուածն է:Դանիէլի Աստուածը` մէկ ու միակ ճշմարիտ Աստուածն է:Դանիէլի Աստուածը` մէկ ու միակ ճշմարիտ Աստուածն է:Դանիէլի Աստուածը` մէկ ու միակ ճշմարիտ Աստուածն է:    

3) 3) 3) 3) Որպէսզի մեր նկարագիրը կերտէ: Յակոբին հալածուիլը Որպէսզի մեր նկարագիրը կերտէ: Յակոբին հալածուիլը Որպէսզի մեր նկարագիրը կերտէ: Յակոբին հալածուիլը Որպէսզի մեր նկարագիրը կերտէ: Յակոբին հալածուիլը 
իր եղբօր` Եսաւին կողմէ, եւ անոր խաբուիլը իր քեռիին` իր եղբօր` Եսաւին կողմէ, եւ անոր խաբուիլը իր քեռիին` իր եղբօր` Եսաւին կողմէ, եւ անոր խաբուիլը իր քեռիին` իր եղբօր` Եսաւին կողմէ, եւ անոր խաբուիլը իր քեռիին` 
Լաբանին կողԼաբանին կողԼաբանին կողԼաբանին կողմէ, պատճառ դարձան իր խաբեբայ նկմէ, պատճառ դարձան իր խաբեբայ նկմէ, պատճառ դարձան իր խաբեբայ նկմէ, պատճառ դարձան իր խաբեբայ նկարագրի արագրի արագրի արագրի 
յղկման ու կերտման:յղկման ու կերտման:յղկման ու կերտման:յղկման ու կերտման:    

4) 4) 4) 4) Որպէսզի փորձութեանց կրակներով այրին մեր մէջ Որպէսզի փորձութեանց կրակներով այրին մեր մէջ Որպէսզի փորձութեանց կրակներով այրին մեր մէջ Որպէսզի փորձութեանց կրակներով այրին մեր մէջ 
մեղքի փուշերն ու տատասկմեղքի փուշերն ու տատասկմեղքի փուշերն ու տատասկմեղքի փուշերն ու տատասկները ու յղկուի մեր հոգին եւ ները ու յղկուի մեր հոգին եւ ները ու յղկուի մեր հոգին եւ ները ու յղկուի մեր հոգին եւ 
դառնայ Քրիստոսի հարազատ պատկերը: Այն փորձութիւնները դառնայ Քրիստոսի հարազատ պատկերը: Այն փորձութիւնները դառնայ Քրիստոսի հարազատ պատկերը: Այն փորձութիւնները դառնայ Քրիստոսի հարազատ պատկերը: Այն փորձութիւնները 
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որոնց մէջ ցաւ ու տառապանք կայ, առաւել եւս մեզ Քրիստոսի որոնց մէջ ցաւ ու տառապանք կայ, առաւել եւս մեզ Քրիստոսի որոնց մէջ ցաւ ու տառապանք կայ, առաւել եւս մեզ Քրիստոսի որոնց մէջ ցաւ ու տառապանք կայ, առաւել եւս մեզ Քրիստոսի 
պատկերը կը դարձնեն: Առաքպատկերը կը դարձնեն: Առաքպատկերը կը դարձնեն: Առաքպատկերը կը դարձնեն: Առաքեալը կ'ըսէ. եալը կ'ըսէ. եալը կ'ըսէ. եալը կ'ըսէ. ««««Ահա դարձեալ մօր Ահա դարձեալ մօր Ահա դարձեալ մօր Ահա դարձեալ մօր 
մը պէս երկունքի ցաւ կը քաշեմ ձեզի համար, մինչեւ որ մը պէս երկունքի ցաւ կը քաշեմ ձեզի համար, մինչեւ որ մը պէս երկունքի ցաւ կը քաշեմ ձեզի համար, մինչեւ որ մը պէս երկունքի ցաւ կը քաշեմ ձեզի համար, մինչեւ որ 
Քրիստոսի հարազատ պատկերը դառնաքՔրիստոսի հարազատ պատկերը դառնաքՔրիստոսի հարազատ պատկերը դառնաքՔրիստոսի հարազատ պատկերը դառնաք» » » » (Գաղատացիս 4.19): (Գաղատացիս 4.19): (Գաղատացիս 4.19): (Գաղատացիս 4.19): 
Ցաւ քաշելը` մեզ Քրիստոսի պատկերը կը դարձնէ:Ցաւ քաշելը` մեզ Քրիստոսի պատկերը կը դարձնէ:Ցաւ քաշելը` մեզ Քրիստոսի պատկերը կը դարձնէ:Ցաւ քաշելը` մեզ Քրիստոսի պատկերը կը դարձնէ:    

5) 5) 5) 5) Որպէսզի մեզ իր քաջ ու տոկուն զինուորները դարձնէ: Որպէսզի մեզ իր քաջ ու տոկուն զինուորները դարձնէ: Որպէսզի մեզ իր քաջ ու տոկուն զինուորները դարձնէ: Որպէսզի մեզ իր քաջ ու տոկուն զինուորները դարձնէ: 
ԱրդաԱրդաԱրդաԱրդարեւ, փորձութիւնները մեզ րեւ, փորձութիւնները մեզ րեւ, փորձութիւնները մեզ րեւ, փորձութիւնները մեզ քաջ զինուորներու կը վերածեն: քաջ զինուորներու կը վերածեն: քաջ զինուորներու կը վերածեն: քաջ զինուորներու կը վերածեն: 
Ինչպէս իսկական զինուորը իր երկրի փրկութեան համար Ինչպէս իսկական զինուորը իր երկրի փրկութեան համար Ինչպէս իսկական զինուորը իր երկրի փրկութեան համար Ինչպէս իսկական զինուորը իր երկրի փրկութեան համար 
պայքարող զինուորն է, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի իսկական պայքարող զինուորն է, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի իսկական պայքարող զինուորն է, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի իսկական պայքարող զինուորն է, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի իսկական 
զինուորը` իր եւ ուրիշներու փրկութեան համար պայքարող զինուորը` իր եւ ուրիշներու փրկութեան համար պայքարող զինուորը` իր եւ ուրիշներու փրկութեան համար պայքարող զինուորը` իր եւ ուրիշներու փրկութեան համար պայքարող 
զինուորն է: զինուորն է: զինուորն է: զինուորն է:     

6) 6) 6) 6) Որպէսզի փորձութիւնը առիթ մը դառնայ մեզի համար, Որպէսզի փորձութիւնը առիթ մը դառնայ մեզի համար, Որպէսզի փորձութիւնը առիթ մը դառնայ մեզի համար, Որպէսզի փորձութիւնը առիթ մը դառնայ մեզի համար, 
ապացուցանելուապացուցանելուապացուցանելուապացուցանելու    Թշնամիին ու մեր Փրկիչին, թէ մենք հաւատաԹշնամիին ու մեր Փրկիչին, թէ մենք հաւատաԹշնամիին ու մեր Փրկիչին, թէ մենք հաւատաԹշնամիին ու մեր Փրկիչին, թէ մենք հաւատա----
րիմ կը մնանք Աստուծոյ: Հաւատարիմ մարդը այն մարդն է, րիմ կը մնանք Աստուծոյ: Հաւատարիմ մարդը այն մարդն է, րիմ կը մնանք Աստուծոյ: Հաւատարիմ մարդը այն մարդն է, րիմ կը մնանք Աստուծոյ: Հաւատարիմ մարդը այն մարդն է, 
որուն հաւատարորուն հաւատարորուն հաւատարորուն հաւատարմութիւնը չի խախտիր նեղութեանց ժամանակ:մութիւնը չի խախտիր նեղութեանց ժամանակ:մութիւնը չի խախտիր նեղութեանց ժամանակ:մութիւնը չի խախտիր նեղութեանց ժամանակ:    

7) 7) 7) 7) Որպէսզի սորվինք չապաւինիլ մեր անձերուն ու մեր Որպէսզի սորվինք չապաւինիլ մեր անձերուն ու մեր Որպէսզի սորվինք չապաւինիլ մեր անձերուն ու մեր Որպէսզի սորվինք չապաւինիլ մեր անձերուն ու մեր 
սեփական զօրութեան, այլ օգնութեան կանչենք Տէրը: Երբեմն սեփական զօրութեան, այլ օգնութեան կանչենք Տէրը: Երբեմն սեփական զօրութեան, այլ օգնութեան կանչենք Տէրը: Երբեմն սեփական զօրութեան, այլ օգնութեան կանչենք Տէրը: Երբեմն 
Տէրը այՏէրը այՏէրը այՏէրը այնպէս կ'ընէ որ զգանք ու մնանք անօգնական նեղութեան նպէս կ'ընէ որ զգանք ու մնանք անօգնական նեղութեան նպէս կ'ընէ որ զգանք ու մնանք անօգնական նեղութեան նպէս կ'ընէ որ զգանք ու մնանք անօգնական նեղութեան 
ժամանակ, որպէսզի սորվինք իրեժամանակ, որպէսզի սորվինք իրեժամանակ, որպէսզի սորվինք իրեժամանակ, որպէսզի սորվինք իրե´́́́ն վստահիլ, եւ մին վստահիլ, եւ մին վստահիլ, եւ մին վստահիլ, եւ մի´́́́այն իրեն:այն իրեն:այն իրեն:այն իրեն:    

8) 8) 8) 8) Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Քրիստոս իՈրպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Քրիստոս իՈրպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Քրիստոս իՈրպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
փորձութիւնը արտօնողը եւ իփորձութիւնը արտօնողը եւ իփորձութիւնը արտօնողը եւ իփորձութիւնը արտօնողը եւ ի´́́́նքն է փորձութիւնը խափանողը նքն է փորձութիւնը խափանողը նքն է փորձութիւնը խափանողը նքն է փորձութիւնը խափանողը 
միաժամանակ: Կ'արմիաժամանակ: Կ'արմիաժամանակ: Կ'արմիաժամանակ: Կ'արտօնէ այն փորձութիւնները որոնք մեր բատօնէ այն փորձութիւնները որոնք մեր բատօնէ այն փորձութիւնները որոնք մեր բատօնէ այն փորձութիւնները որոնք մեր բա----
րիքին ու օգուտին համար են, եւ կը խափանէ այն փորձուրիքին ու օգուտին համար են, եւ կը խափանէ այն փորձուրիքին ու օգուտին համար են, եւ կը խափանէ այն փորձուրիքին ու օգուտին համար են, եւ կը խափանէ այն փորձութիւնթիւնթիւնթիւն----
ները որոնք մեզ կը տանին դէպի կործանում:ները որոնք մեզ կը տանին դէպի կործանում:ները որոնք մեզ կը տանին դէպի կործանում:ները որոնք մեզ կը տանին դէպի կործանում:    

9) 9) 9) 9) Որպէսզի ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած փորձութիւններէ Որպէսզի ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած փորձութիւններէ Որպէսզի ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած փորձութիւններէ Որպէսզի ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած փորձութիւններէ 
զերծ եւ հեզասահ ու դիւրին կեանք մը չի խոստանար իր հետեզերծ եւ հեզասահ ու դիւրին կեանք մը չի խոստանար իր հետեզերծ եւ հեզասահ ու դիւրին կեանք մը չի խոստանար իր հետեզերծ եւ հեզասահ ու դիւրին կեանք մը չի խոստանար իր հետե----
ւորդներուն: Աստուծոյ խոստացած կեանքը` ւորդներուն: Աստուծոյ խոստացած կեանքը` ւորդներուն: Աստուծոյ խոստացած կեանքը` ւորդներուն: Աստուծոյ խոստացած կեանքը` փորձութիւններէփորձութիւններէփորձութիւններէփորձութիւններէ    
զերծ եղող կեանքը չէ, այլ` զերծ եղող կեանքը չէ, այլ` զերծ եղող կեանքը չէ, այլ` զերծ եղող կեանքը չէ, այլ` փորձութեանց յաղթող կեանքը:փորձութեանց յաղթող կեանքը:փորձութեանց յաղթող կեանքը:փորձութեանց յաղթող կեանքը:    

10) 10) 10) 10) Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ կարելի չէ Աստուծոյ Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ կարելի չէ Աստուծոյ Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ կարելի չէ Աստուծոյ Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ կարելի չէ Աստուծոյ 
արքայուարքայուարքայուարքայութիւնը ժառանգել առանց բազմաթիւ նեղութիւններ թիւնը ժառանգել առանց բազմաթիւ նեղութիւններ թիւնը ժառանգել առանց բազմաթիւ նեղութիւններ թիւնը ժառանգել առանց բազմաթիւ նեղութիւններ 
կրելու (Գործք 14.22): Շատ է թիւը այն մարդոց որոնք կ'ուզեն կրելու (Գործք 14.22): Շատ է թիւը այն մարդոց որոնք կ'ուզեն կրելու (Գործք 14.22): Շատ է թիւը այն մարդոց որոնք կ'ուզեն կրելու (Գործք 14.22): Շատ է թիւը այն մարդոց որոնք կ'ուզեն 
Աստուծոյ արքայուԱստուծոյ արքայուԱստուծոյ արքայուԱստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, բայց քիչ է թիւնը ժառանգել, բայց քիչ է թիւնը ժառանգել, բայց քիչ է թիւնը ժառանգել, բայց քիչ է թիւը անոնց` թիւը անոնց` թիւը անոնց` թիւը անոնց` 
որոնք պատրաստ են սիրաորոնք պատրաստ են սիրաորոնք պատրաստ են սիրաորոնք պատրաստ են սիրայօժար կերպով յանձն առնելու ամէն յօժար կերպով յանձն առնելու ամէն յօժար կերպով յանձն առնելու ամէն յօժար կերպով յանձն առնելու ամէն 
տառապանք Աստուծոյ արքայուտառապանք Աստուծոյ արքայուտառապանք Աստուծոյ արքայուտառապանք Աստուծոյ արքայութեան համար:թեան համար:թեան համար:թեան համար:    
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Տակաւին, Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու Տակաւին, Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու Տակաւին, Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու Տակաւին, Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու 
նեղութիւններէ անցնինք.նեղութիւններէ անցնինք.նեղութիւններէ անցնինք.նեղութիւններէ անցնինք.----    

11) 11) 11) 11) Որպէսզի վկայենք իրեն համար. Որպէսզի վկայենք իրեն համար. Որպէսզի վկայենք իրեն համար. Որպէսզի վկայենք իրեն համար. ««««Ձեզ պիտի Ձեզ պիտի Ձեզ պիտի Ձեզ պիտի 
ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն ժողովարաններու ատեն ժողովարաններու ատեն ժողովարաններու ատեն ժողովարաններու 
մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ վկայութիւն տալու իմ մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ վկայութիւն տալու իմ մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ վկայութիւն տալու իմ մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ վկայութիւն տալու իմ 
մասիսմասիսմասիսմասիս»»»»    ((((Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12----13): 13): 13): 13): Իր այս բառերով, Յիսուս մեզ կը Իր այս բառերով, Յիսուս մեզ կը Իր այս բառերով, Յիսուս մեզ կը Իր այս բառերով, Յիսուս մեզ կը 
հրաւիրէ փորձութիւնը առիթ դարձնել վկայեհրաւիրէ փորձութիւնը առիթ դարձնել վկայեհրաւիրէ փորձութիւնը առիթ դարձնել վկայեհրաւիրէ փորձութիւնը առիթ դարձնել վկայելու իրեն համար: լու իրեն համար: լու իրեն համար: լու իրեն համար: 
Շատերու համար, դժբախտաբար, փորձութիւնը առիթ մըն է Շատերու համար, դժբախտաբար, փորձութիւնը առիթ մըն է Շատերու համար, դժբախտաբար, փորձութիւնը առիթ մըն է Շատերու համար, դժբախտաբար, փորձութիւնը առիթ մըն է 
տրտնջալու Աստուծոյ դէմ,տրտնջալու Աստուծոյ դէմ,տրտնջալու Աստուծոյ դէմ,տրտնջալու Աստուծոյ դէմ,    փոխանակ դառնալու առիթ մը` փոխանակ դառնալու առիթ մը` փոխանակ դառնալու առիթ մը` փոխանակ դառնալու առիթ մը` 
գոհունակ սրտով փառք տալու անոր:գոհունակ սրտով փառք տալու անոր:գոհունակ սրտով փառք տալու անոր:գոհունակ սրտով փառք տալու անոր:    

12) 12) 12) 12) Որպէսզի սորՈրպէսզի սորՈրպէսզի սորՈրպէսզի սորվեցնէ մեզի թէ պէտք է փորձութեան վեցնէ մեզի թէ պէտք է փորձութեան վեցնէ մեզի թէ պէտք է փորձութեան վեցնէ մեզի թէ պէտք է փորձութեան 
հանդիպելէ առաջ աղօթենք եւ ոհանդիպելէ առաջ աղօթենք եւ ոհանդիպելէ առաջ աղօթենք եւ ոհանդիպելէ առաջ աղօթենք եւ ո´́́́չ թէ փորձութեան հանդիպելէ չ թէ փորձութեան հանդիպելէ չ թէ փորձութեան հանդիպելէ չ թէ փորձութեան հանդիպելէ 
ետք: ետք: ետք: ետք: Փորձութեան հանդիպելէ ետք աղօթող մարդը` կը նմանի Փորձութեան հանդիպելէ ետք աղօթող մարդը` կը նմանի Փորձութեան հանդիպելէ ետք աղօթող մարդը` կը նմանի Փորձութեան հանդիպելէ ետք աղօթող մարդը` կը նմանի 
այն մարդուն, որ պատեայն մարդուն, որ պատեայն մարդուն, որ պատեայն մարդուն, որ պատերազմի դաշտ երթալէ ետքրազմի դաշտ երթալէ ետքրազմի դաշտ երթալէ ետքրազմի դաշտ երթալէ ետք` ` ` ` կը սկսի զէնք կը սկսի զէնք կը սկսի զէնք կը սկսի զէնք 
ու փամփուշտ փնտռել:ու փամփուշտ փնտռել:ու փամփուշտ փնտռել:ու փամփուշտ փնտռել:    

13) 13) 13) 13) Որպէսզի անոնց փոխարէն մեծ վարձատրութիւն Որպէսզի անոնց փոխարէն մեծ վարձատրութիւն Որպէսզի անոնց փոխարէն մեծ վարձատրութիւն Որպէսզի անոնց փոխարէն մեծ վարձատրութիւն 
շնորհէ մեզի եւ շնորհէ մեզի եւ շնորհէ մեզի եւ շնորհէ մեզի եւ մեզ արժանացնէ փառքի ու գովասանքի: մեզ արժանացնէ փառքի ու գովասանքի: մեզ արժանացնէ փառքի ու գովասանքի: մեզ արժանացնէ փառքի ու գովասանքի: Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
կրակիկրակիկրակիկրակի    բովէն անցնող ոսկին կը դառնայ իրական ոսկի եւ ամէն բովէն անցնող ոսկին կը դառնայ իրական ոսկի եւ ամէն բովէն անցնող ոսկին կը դառնայ իրական ոսկի եւ ամէն բովէն անցնող ոսկին կը դառնայ իրական ոսկի եւ ամէն 
մարդ կը փափաքի զայն ունենալ, նոյնպէս ալ փորձութեանց մարդ կը փափաքի զայն ունենալ, նոյնպէս ալ փորձութեանց մարդ կը փափաքի զայն ունենալ, նոյնպէս ալ փորձութեանց մարդ կը փափաքի զայն ունենալ, նոյնպէս ալ փորձութեանց 
կրակին դիմացողկրակին դիմացողկրակին դիմացողկրակին դիմացող    քրիստոնեան՝ կը նկատուի ճշմարիտ քրիստոնեան՝ կը նկատուի ճշմարիտ քրիստոնեան՝ կը նկատուի ճշմարիտ քրիստոնեան՝ կը նկատուի ճշմարիտ 
քրիստոնեայ եւ կքրիստոնեայ եւ կքրիստոնեայ եւ կքրիստոնեայ եւ կ’’’’արժանանայ գովասանքի, փառքի եւ պատիւի արժանանայ գովասանքի, փառքի եւ պատիւի արժանանայ գովասանքի, փառքի եւ պատիւի արժանանայ գովասանքի, փառքի եւ պատիւի 
Քրիստոսի կողմէ (Ա.Պետրոս 1.7):Քրիստոսի կողմէ (Ա.Պետրոս 1.7):Քրիստոսի կողմէ (Ա.Պետրոս 1.7):Քրիստոսի կողմէ (Ա.Պետրոս 1.7):    

14) 14) 14) 14) Որպէսզի փաստենք մեր շուրջիններուն ու մեր կեանքը Որպէսզի փաստենք մեր շուրջիններուն ու մեր կեանքը Որպէսզի փաստենք մեր շուրջիններուն ու մեր կեանքը Որպէսզի փաստենք մեր շուրջիններուն ու մեր կեանքը 
դիտողներուն, որ մենք կը սիրենք զԱստուած: Արդարեւ, դիտողներուն, որ մենք կը սիրենք զԱստուած: Արդարեւ, դիտողներուն, որ մենք կը սիրենք զԱստուած: Արդարեւ, դիտողներուն, որ մենք կը սիրենք զԱստուած: Արդարեւ, 
փորձութիւնփորձութիւնփորձութիւնփորձութիւնները պէտք է առիթներ դառնան ները պէտք է առիթներ դառնան ները պէտք է առիթներ դառնան ները պէտք է առիթներ դառնան որ մենք փաստենք որ մենք փաստենք որ մենք փաստենք որ մենք փաստենք 
թէ կը սիրենք զԱստուած, եւ ոթէ կը սիրենք զԱստուած, եւ ոթէ կը սիրենք զԱստուած, եւ ոթէ կը սիրենք զԱստուած, եւ ո´́́́չ թէ առիթներ` կասկածելու չ թէ առիթներ` կասկածելու չ թէ առիթներ` կասկածելու չ թէ առիթներ` կասկածելու 
Աստուծոյ սիրոյն:Աստուծոյ սիրոյն:Աստուծոյ սիրոյն:Աստուծոյ սիրոյն:    

15) 15) 15) 15) Որպէսզի Աստուծոյ ուզած մարդը ըլլանք: Աստուծոյ Որպէսզի Աստուծոյ ուզած մարդը ըլլանք: Աստուծոյ Որպէսզի Աստուծոյ ուզած մարդը ըլլանք: Աստուծոյ Որպէսզի Աստուծոյ ուզած մարդը ըլլանք: Աստուծոյ 
ուզած մարդը ըլլալու համար՝ Աստուծոյ արտօնած փորձուուզած մարդը ըլլալու համար՝ Աստուծոյ արտօնած փորձուուզած մարդը ըլլալու համար՝ Աստուծոյ արտօնած փորձուուզած մարդը ըլլալու համար՝ Աստուծոյ արտօնած փորձու----
թեանց տոկալ պէտք է սորվինք:թեանց տոկալ պէտք է սորվինք:թեանց տոկալ պէտք է սորվինք:թեանց տոկալ պէտք է սորվինք:    

16) 16) 16) 16) Որպէսզի փորձութեանց ընդմէջէն մեզ փորձՈրպէսզի փորձութեանց ընդմէջէն մեզ փորձՈրպէսզի փորձութեանց ընդմէջէն մեզ փորձՈրպէսզի փորձութեանց ընդմէջէն մեզ փորձառու առու առու առու 
ուսուցիչնեուսուցիչնեուսուցիչնեուսուցիչներու վերածէ, որպէսզի կարենանք մեր կարգին րու վերածէ, որպէսզի կարենանք մեր կարգին րու վերածէ, որպէսզի կարենանք մեր կարգին րու վերածէ, որպէսզի կարենանք մեր կարգին 
օգտակար դառնալ փորձութիւններէ անցնողներուն: Արդարեւ, օգտակար դառնալ փորձութիւններէ անցնողներուն: Արդարեւ, օգտակար դառնալ փորձութիւններէ անցնողներուն: Արդարեւ, օգտակար դառնալ փորձութիւններէ անցնողներուն: Արդարեւ, 
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փորձութիւններն են որ մեզ փորձափորձութիւններն են որ մեզ փորձափորձութիւններն են որ մեզ փորձափորձութիւններն են որ մեզ փորձառու, իմաստուն, խոհեմ եւ ռու, իմաստուն, խոհեմ եւ ռու, իմաստուն, խոհեմ եւ ռու, իմաստուն, խոհեմ եւ 
մարդօգուտ ուսուցիչներու կը վերածեն:մարդօգուտ ուսուցիչներու կը վերածեն:մարդօգուտ ուսուցիչներու կը վերածեն:մարդօգուտ ուսուցիչներու կը վերածեն:    

17) 17) 17) 17) Որպէսզի մեր չարչարանքներու փորձառութեամբ Որպէսզի մեր չարչարանքներու փորձառութեամբ Որպէսզի մեր չարչարանքներու փորձառութեամբ Որպէսզի մեր չարչարանքներու փորձառութեամբ 
սորվինք` թէսորվինք` թէսորվինք` թէսորվինք` թէ    իիիի´́́́նչ բան է հնազանդութիւնը: Պօղոս առաքեալ նչ բան է հնազանդութիւնը: Պօղոս առաքեալ նչ բան է հնազանդութիւնը: Պօղոս առաքեալ նչ բան է հնազանդութիւնը: Պօղոս առաքեալ 
խօսելով Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն մասին` կ'ըսէ. խօսելով Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն մասին` կ'ըսէ. խօսելով Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն մասին` կ'ըսէ. խօսելով Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն մասին` կ'ըսէ. ««««Իր Իր Իր Իր 
չարչարանքներու փորձաչարչարանքներու փորձաչարչարանքներու փորձաչարչարանքներու փորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ իռութեամբ սորվեցաւ` թէ իռութեամբ սորվեցաւ` թէ իռութեամբ սորվեցաւ` թէ ի´́́́նչ բան է նչ բան է նչ բան է նչ բան է 
հնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնը» » » » (Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանքներու (Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանքներու (Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանքներու (Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանքներու 
հնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձեհնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձեհնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձեհնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձերուն մէջ: Չարչարուն մէջ: Չարչարուն մէջ: Չարչարուն մէջ: Չարչարանքրանքրանքրանք----
ներու ժամանակ էներու ժամանակ էներու ժամանակ էներու ժամանակ է,,,,    որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք 
Աստուծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ Աստուծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ Աստուծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ Աստուծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ 
խաղաղ պայմաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Ասխաղաղ պայմաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Ասխաղաղ պայմաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Ասխաղաղ պայմաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Աս----
տուծոյ հնազանդիլն է երբ խռովալից պայմաններով շրջատուծոյ հնազանդիլն է երբ խռովալից պայմաններով շրջատուծոյ հնազանդիլն է երբ խռովալից պայմաններով շրջատուծոյ հնազանդիլն է երբ խռովալից պայմաններով շրջապատպատպատպատ----
ուած ենք: Դիւրին է հնազանդիլ Աստուծուած ենք: Դիւրին է հնազանդիլ Աստուծուած ենք: Դիւրին է հնազանդիլ Աստուծուած ենք: Դիւրին է հնազանդիլ Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կը ոյ երբ մարդիկ մեզ կը ոյ երբ մարդիկ մեզ կը ոյ երբ մարդիկ մեզ կը 
գովեն ու կը պատուեն, բայց կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ երբ գովեն ու կը պատուեն, բայց կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ երբ գովեն ու կը պատուեն, բայց կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ երբ գովեն ու կը պատուեն, բայց կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ երբ 
մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու կ'անարգեն:մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու կ'անարգեն:մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու կ'անարգեն:մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու կ'անարգեն:    

18) 18) 18) 18) Որպէսզի համբերել սորվինք, եւ համբերութեամբ մեր Որպէսզի համբերել սորվինք, եւ համբերութեամբ մեր Որպէսզի համբերել սորվինք, եւ համբերութեամբ մեր Որպէսզի համբերել սորվինք, եւ համբերութեամբ մեր 
հոգինեհոգինեհոգինեհոգիները փրկենք: Համբերող կը սեպուին անոնք` որոնք մինչեւ րը փրկենք: Համբերող կը սեպուին անոնք` որոնք մինչեւ րը փրկենք: Համբերող կը սեպուին անոնք` որոնք մինչեւ րը փրկենք: Համբերող կը սեպուին անոնք` որոնք մինչեւ 
վերջ կը տոկան, իսկ մինչեւ վերջ տվերջ կը տոկան, իսկ մինչեւ վերջ տվերջ կը տոկան, իսկ մինչեւ վերջ տվերջ կը տոկան, իսկ մինչեւ վերջ տոկացողները` կը փրկուին, ոկացողները` կը փրկուին, ոկացողները` կը փրկուին, ոկացողները` կը փրկուին, 
կ'ըսէ Յիսուս (Մարկոս 13.13):կ'ըսէ Յիսուս (Մարկոս 13.13):կ'ըսէ Յիսուս (Մարկոս 13.13):կ'ըսէ Յիսուս (Մարկոս 13.13):    

19) 19) 19) 19) Որպէսզի սորվինք թէ հողեղէն տկար արարածներ ենք, Որպէսզի սորվինք թէ հողեղէն տկար արարածներ ենք, Որպէսզի սորվինք թէ հողեղէն տկար արարածներ ենք, Որպէսզի սորվինք թէ հողեղէն տկար արարածներ ենք, 
եւ ատիկա պատճառ դառնայ որ հեռու մնանք յանձնապաստաեւ ատիկա պատճառ դառնայ որ հեռու մնանք յանձնապաստաեւ ատիկա պատճառ դառնայ որ հեռու մնանք յանձնապաստաեւ ատիկա պատճառ դառնայ որ հեռու մնանք յանձնապաստա----
նութենէ (ինքնիր անձին ապաստանող ու վստահող), եւ նութենէ (ինքնիր անձին ապաստանող ու վստահող), եւ նութենէ (ինքնիր անձին ապաստանող ու վստահող), եւ նութենէ (ինքնիր անձին ապաստանող ու վստահող), եւ 
կառչինք Աստուծոյ:կառչինք Աստուծոյ:կառչինք Աստուծոյ:կառչինք Աստուծոյ:    

20) 20) 20) 20) Որպէսզի վայելենք իր օգնութիւնն ոՈրպէսզի վայելենք իր օգնութիւնն ոՈրպէսզի վայելենք իր օգնութիւնն ոՈրպէսզի վայելենք իր օգնութիւնն ու զօրակցութիւնը եւ ւ զօրակցութիւնը եւ ւ զօրակցութիւնը եւ ւ զօրակցութիւնը եւ 
դառնանք իր քաջ վկաները: Եւայլն:դառնանք իր քաջ վկաները: Եւայլն:դառնանք իր քաջ վկաները: Եւայլն:դառնանք իր քաջ վկաները: Եւայլն:    

    
8888))))    Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:    
    
1) 1) 1) 1) Մեկնիչ հայրեր, Նոյին տապանը նկատած են նախաՄեկնիչ հայրեր, Նոյին տապանը նկատած են նախաՄեկնիչ հայրեր, Նոյին տապանը նկատած են նախաՄեկնիչ հայրեր, Նոյին տապանը նկատած են նախա----

պատկեպատկեպատկեպատկերացում եւ խորհրդանիշ Քրիստոսի խաչին, իսկ րացում եւ խորհրդանիշ Քրիստոսի խաչին, իսկ րացում եւ խորհրդանիշ Քրիստոսի խաչին, իսկ րացում եւ խորհրդանիշ Քրիստոսի խաչին, իսկ 
ջրհեղեղի ջուրերը՝ խորհրդանիշ մկրտութեան խորհուրդին, ջրհեղեղի ջուրերը՝ խորհրդանիշ մկրտութեան խորհուրդին, ջրհեղեղի ջուրերը՝ խորհրդանիշ մկրտութեան խորհուրդին, ջրհեղեղի ջուրերը՝ խորհրդանիշ մկրտութեան խորհուրդին, 
որով մարդկային բնութեանորով մարդկային բնութեանորով մարդկային բնութեանորով մարդկային բնութեան    նորոգութիւնը պիտի ըլլար: նորոգութիւնը պիտի ըլլար: նորոգութիւնը պիտի ըլլար: նորոգութիւնը պիտի ըլլար: 
Արդարեւ, ինչպէս ջրհեղեղի ջուրերը վերջ դրին հին կեանքին, Արդարեւ, ինչպէս ջրհեղեղի ջուրերը վերջ դրին հին կեանքին, Արդարեւ, ինչպէս ջրհեղեղի ջուրերը վերջ դրին հին կեանքին, Արդարեւ, ինչպէս ջրհեղեղի ջուրերը վերջ դրին հին կեանքին, 
մեղքի կեանքին, այնպէս ալ, մկրտութեան աւազանի ջուրերը, մեղքի կեանքին, այնպէս ալ, մկրտութեան աւազանի ջուրերը, մեղքի կեանքին, այնպէս ալ, մկրտութեան աւազանի ջուրերը, մեղքի կեանքին, այնպէս ալ, մկրտութեան աւազանի ջուրերը, 
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վերջ կը դնեն մկրտեալ անձին հին բնութեան, զայն կը սրբեն վերջ կը դնեն մկրտեալ անձին հին բնութեան, զայն կը սրբեն վերջ կը դնեն մկրտեալ անձին հին բնութեան, զայն կը սրբեն վերջ կը դնեն մկրտեալ անձին հին բնութեան, զայն կը սրբեն 
ադամական մեղքէն, եւ անոր կու տան մաքուր եւ նոր բնութիւն ադամական մեղքէն, եւ անոր կու տան մաքուր եւ նոր բնութիւն ադամական մեղքէն, եւ անոր կու տան մաքուր եւ նոր բնութիւն ադամական մեղքէն, եւ անոր կու տան մաքուր եւ նոր բնութիւն 
մը: Յիշենմը: Յիշենմը: Յիշենմը: Յիշենք որ Պետրոս առաքեալ ինք եւս ջրհեղեղը նախաք որ Պետրոս առաքեալ ինք եւս ջրհեղեղը նախաք որ Պետրոս առաքեալ ինք եւս ջրհեղեղը նախաք որ Պետրոս առաքեալ ինք եւս ջրհեղեղը նախա----
պատկերացում կը նկատէ մկրտութեան խորհուրդին, որ մեզ պատկերացում կը նկատէ մկրտութեան խորհուրդին, որ մեզ պատկերացում կը նկատէ մկրտութեան խորհուրդին, որ մեզ պատկերացում կը նկատէ մկրտութեան խորհուրդին, որ մեզ 
««««կը փրկէ՝ ոկը փրկէ՝ ոկը փրկէ՝ ոկը փրկէ՝ ո´́́́չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ մարդս չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ մարդս չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ մարդս չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ մարդս 
մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի 
յարութեամբյարութեամբյարութեամբյարութեամբ»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 3.20Ա.Պետրոս 3.20Ա.Պետրոս 3.20Ա.Պետրոս 3.20----21):21):21):21):    

2) 2) 2) 2) Սուրբ Օգոստինոս Նոյեան Սուրբ Օգոստինոս Նոյեան Սուրբ Օգոստինոս Նոյեան Սուրբ Օգոստինոս Նոյեան տապանը նկատած է տապանը նկատած է տապանը նկատած է տապանը նկատած է 
խորհրդանիշ եւ նախապատկերացում Քրիստոսի Եկեղեցիին: խորհրդանիշ եւ նախապատկերացում Քրիստոսի Եկեղեցիին: խորհրդանիշ եւ նախապատկերացում Քրիստոսի Եկեղեցիին: խորհրդանիշ եւ նախապատկերացում Քրիստոսի Եկեղեցիին: 
Արդարեւ, ինչպէս Նոյի տապանը կը տարուբերէր ջրհեղեղի Արդարեւ, ինչպէս Նոյի տապանը կը տարուբերէր ջրհեղեղի Արդարեւ, ինչպէս Նոյի տապանը կը տարուբերէր ջրհեղեղի Արդարեւ, ինչպէս Նոյի տապանը կը տարուբերէր ջրհեղեղի 
ջուրերուն վրայ, բայց յաղթականօրէն կը մնար անոնց վրայ, ջուրերուն վրայ, բայց յաղթականօրէն կը մնար անոնց վրայ, ջուրերուն վրայ, բայց յաղթականօրէն կը մնար անոնց վրայ, ջուրերուն վրայ, բայց յաղթականօրէն կը մնար անոնց վրայ, 
քանի կը վայելէր Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, այնպէս ալ, քանի կը վայելէր Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, այնպէս ալ, քանի կը վայելէր Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, այնպէս ալ, քանի կը վայելէր Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, այնպէս ալ, 
Քրիստոսի Եկեղեցին այսօր կը տարուբՔրիստոսի Եկեղեցին այսօր կը տարուբՔրիստոսի Եկեղեցին այսօր կը տարուբՔրիստոսի Եկեղեցին այսօր կը տարուբերի այս աշխարհի երի այս աշխարհի երի այս աշխարհի երի այս աշխարհի 
հեղեղներուն վրայ, մեղքի ալիքները կը բաղխին անոր, բայց հեղեղներուն վրայ, մեղքի ալիքները կը բաղխին անոր, բայց հեղեղներուն վրայ, մեղքի ալիքները կը բաղխին անոր, բայց հեղեղներուն վրայ, մեղքի ալիքները կը բաղխին անոր, բայց 
անիկա կը վայելէ պաշտպանութիւնն ու առաջանիկա կը վայելէ պաշտպանութիւնն ու առաջանիկա կը վայելէ պաշտպանութիւնն ու առաջանիկա կը վայելէ պաշտպանութիւնն ու առաջնորդութիւնը իր նորդութիւնը իր նորդութիւնը իր նորդութիւնը իր 
հիմնադիրին՝ Քրիստոսի, եւ միշտ բարձր կը մնայ կեանքէն եկող հիմնադիրին՝ Քրիստոսի, եւ միշտ բարձր կը մնայ կեանքէն եկող հիմնադիրին՝ Քրիստոսի, եւ միշտ բարձր կը մնայ կեանքէն եկող հիմնադիրին՝ Քրիստոսի, եւ միշտ բարձր կը մնայ կեանքէն եկող 
մեղքի ալիքներուն դէմ ու դիմաց:մեղքի ալիքներուն դէմ ու դիմաց:մեղքի ալիքներուն դէմ ու դիմաց:մեղքի ալիքներուն դէմ ու դիմաց:    

3) 3) 3) 3) Ուրիշներ Նոյեան տապանը նկատած են խորհրդանՈւրիշներ Նոյեան տապանը նկատած են խորհրդանՈւրիշներ Նոյեան տապանը նկատած են խորհրդանՈւրիշներ Նոյեան տապանը նկատած են խորհրդանիշ եւ իշ եւ իշ եւ իշ եւ 
նախապատկերացում նոյնինքն Քրիստոսի անձին: Արդարեւ, նախապատկերացում նոյնինքն Քրիստոսի անձին: Արդարեւ, նախապատկերացում նոյնինքն Քրիստոսի անձին: Արդարեւ, նախապատկերացում նոյնինքն Քրիստոսի անձին: Արդարեւ, 
ինչպէս տապանով փրկուեցան Նոյ եւ իր պարագաները, ինչպէս տապանով փրկուեցան Նոյ եւ իր պարագաները, ինչպէս տապանով փրկուեցան Նոյ եւ իր պարագաները, ինչպէս տապանով փրկուեցան Նոյ եւ իր պարագաները, 
այնպէս ալ Քրիստոայնպէս ալ Քրիստոայնպէս ալ Քրիստոայնպէս ալ Քրիստոսով կը փրկուին հաւատացեալները, եւ սով կը փրկուին հաւատացեալները, եւ սով կը փրկուին հաւատացեալները, եւ սով կը փրկուին հաւատացեալները, եւ 
անոնք՝ որոնք Նոյանոնք՝ որոնք Նոյանոնք՝ որոնք Նոյանոնք՝ որոնք Նոյ----երուն, այլ խօսքով՝ հաւատացեալներուն երուն, այլ խօսքով՝ հաւատացեալներուն երուն, այլ խօսքով՝ հաւատացեալներուն երուն, այլ խօսքով՝ հաւատացեալներուն 
միջոցաւ կը բերուին Փրկիչին, եւ ուստի՝ փրկութեան:միջոցաւ կը բերուին Փրկիչին, եւ ուստի՝ փրկութեան:միջոցաւ կը բերուին Փրկիչին, եւ ուստի՝ փրկութեան:միջոցաւ կը բերուին Փրկիչին, եւ ուստի՝ փրկութեան:    

4) 4) 4) 4) Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ջրհեղեղի ջուրերուն, Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ջրհեղեղի ջուրերուն, Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ջրհեղեղի ջուրերուն, Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ջրհեղեղի ջուրերուն, 
տապանի փայտին եւ տապանէն արձակուած աղաւնիին եւ տապանի փայտին եւ տապանէն արձակուած աղաւնիին եւ տապանի փայտին եւ տապանէն արձակուած աղաւնիին եւ տապանի փայտին եւ տապանէն արձակուած աղաւնիին եւ 
ագռաւին մասին՝ կագռաւին մասին՝ կագռաւին մասին՝ կագռաւին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ջուրը՝ մկրտութեան ջուրն է, որուն մէջ Ջուրը՝ մկրտութեան ջուրն է, որուն մէջ Ջուրը՝ մկրտութեան ջուրն է, որուն մէջ Ջուրը՝ մկրտութեան ջուրն է, որուն մէջ 
կը մխրճուի մարմինը՝ մաքրելու համար բոլոր ախտերը, նոյն կը մխրճուի մարմինը՝ մաքրելու համար բոլոր ախտերը, նոյն կը մխրճուի մարմինը՝ մաքրելու համար բոլոր ախտերը, նոյն կը մխրճուի մարմինը՝ մաքրելու համար բոլոր ախտերը, նոյն 
այդ ջուրն է որ կը ծածկէ ամէն չարիք: Տապանին փայտայդ ջուրն է որ կը ծածկէ ամէն չարիք: Տապանին փայտայդ ջուրն է որ կը ծածկէ ամէն չարիք: Տապանին փայտայդ ջուրն է որ կը ծածկէ ամէն չարիք: Տապանին փայտը՝ ը՝ ը՝ ը՝ 
նախապատկերացումն է այն փայտին որուն վրայ մեր Տէրը՝ նախապատկերացումն է այն փայտին որուն վրայ մեր Տէրը՝ նախապատկերացումն է այն փայտին որուն վրայ մեր Տէրը՝ նախապատկերացումն է այն փայտին որուն վրայ մեր Տէրը՝ 
Յիսուս կախուեցաւ: Արձակուած աղաւնին՝ խորհրդանիշ է Յիսուս կախուեցաւ: Արձակուած աղաւնին՝ խորհրդանիշ է Յիսուս կախուեցաւ: Արձակուած աղաւնին՝ խորհրդանիշ է Յիսուս կախուեցաւ: Արձակուած աղաւնին՝ խորհրդանիշ է 
Սուրբ Հոգիին [որ արձակուեցաւ] Հօրմէն՝ գալու եւ ներքին խաՍուրբ Հոգիին [որ արձակուեցաւ] Հօրմէն՝ գալու եւ ներքին խաՍուրբ Հոգիին [որ արձակուեցաւ] Հօրմէն՝ գալու եւ ներքին խաՍուրբ Հոգիին [որ արձակուեցաւ] Հօրմէն՝ գալու եւ ներքին խա----
ղաղութիւն եւ մտքի անդորրութիւն տալու մեզի: Ագռաւը՝ խորղաղութիւն եւ մտքի անդորրութիւն տալու մեզի: Ագռաւը՝ խորղաղութիւն եւ մտքի անդորրութիւն տալու մեզի: Ագռաւը՝ խորղաղութիւն եւ մտքի անդորրութիւն տալու մեզի: Ագռաւը՝ խոր----
հհհհըըըըրդանիշ է մեղքին որ կրդանիշ է մեղքին որ կրդանիշ է մեղքին որ կրդանիշ է մեղքին որ կ’’’’երթայ եւ ետ չի դաերթայ եւ ետ չի դաերթայ եւ ետ չի դաերթայ եւ ետ չի դառնար, եւ այդ ձեւով ռնար, եւ այդ ձեւով ռնար, եւ այդ ձեւով ռնար, եւ այդ ձեւով 
դուք արդար կդուք արդար կդուք արդար կդուք արդար կ’’’’ըլլաք թէըլլաք թէըլլաք թէըլլաք թէ´ ´ ´ ´ ներքնապէս եւ թէներքնապէս եւ թէներքնապէս եւ թէներքնապէս եւ թէ´ ´ ´ ´ արտաքարտաքարտաքարտաքնապէսնապէսնապէսնապէս»:»:»:»:    



 304 

Ինչպէս տապանէն արձակուեցաւ աղաւնին, այնպէս ալ Ինչպէս տապանէն արձակուեցաւ աղաւնին, այնպէս ալ Ինչպէս տապանէն արձակուեցաւ աղաւնին, այնպէս ալ Ինչպէս տապանէն արձակուեցաւ աղաւնին, այնպէս ալ 
ՔրՔրՔրՔրիիիիստոսի խաչէն արձակուեցաւ Սուրբ Հոգին, այլ խօսքով՝ ստոսի խաչէն արձակուեցաւ Սուրբ Հոգին, այլ խօսքով՝ ստոսի խաչէն արձակուեցաւ Սուրբ Հոգին, այլ խօսքով՝ ստոսի խաչէն արձակուեցաւ Սուրբ Հոգին, այլ խօսքով՝ 
Քրիստոսի խաչելուՔրիստոսի խաչելուՔրիստոսի խաչելուՔրիստոսի խաչելութեամբ սկսաւ նորոգութիւնը, իսկ թեամբ սկսաւ նորոգութիւնը, իսկ թեամբ սկսաւ նորոգութիւնը, իսկ թեամբ սկսաւ նորոգութիւնը, իսկ 
նորոգութիւնը կատարողը Սուրբ Հոգին ինքննորոգութիւնը կատարողը Սուրբ Հոգին ինքննորոգութիւնը կատարողը Սուրբ Հոգին ինքննորոգութիւնը կատարողը Սուրբ Հոգին ինքն    է:է:է:է:    

Մէկը կրնայ մտածել որ ագռաւը ինք եւս արձակուեցաւ Մէկը կրնայ մտածել որ ագռաւը ինք եւս արձակուեցաւ Մէկը կրնայ մտածել որ ագռաւը ինք եւս արձակուեցաւ Մէկը կրնայ մտածել որ ագռաւը ինք եւս արձակուեցաւ 
տապատապատապատապանէն: Այոնէն: Այոնէն: Այոնէն: Այո´, ´, ´, ´, բայց արձակուած ագռաւը ետ տապան չդարբայց արձակուած ագռաւը ետ տապան չդարբայց արձակուած ագռաւը ետ տապան չդարբայց արձակուած ագռաւը ետ տապան չդար----
ձաւ: Ագռաւը մեղքի խորհրդանիշ ըլլալով, մեզի ցոյց կու տայ թէ ձաւ: Ագռաւը մեղքի խորհրդանիշ ըլլալով, մեզի ցոյց կու տայ թէ ձաւ: Ագռաւը մեղքի խորհրդանիշ ըլլալով, մեզի ցոյց կու տայ թէ ձաւ: Ագռաւը մեղքի խորհրդանիշ ըլլալով, մեզի ցոյց կու տայ թէ 
մեղքի կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր խաչին գալ, այլ կը մեղքի կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր խաչին գալ, այլ կը մեղքի կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր խաչին գալ, այլ կը մեղքի կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր խաչին գալ, այլ կը 
փախչին անկէ:փախչին անկէ:փախչին անկէ:փախչին անկէ:    

5) 5) 5) 5) Այլուր, Այլուր, Այլուր, Այլուր, Օգոստինոս տապանՕգոստինոս տապանՕգոստինոս տապանՕգոստինոս տապանը նկատած է խորհրդանիշ ը նկատած է խորհրդանիշ ը նկատած է խորհրդանիշ ը նկատած է խորհրդանիշ 
Քրիստոսի մարմինին: Ան կՔրիստոսի մարմինին: Ան կՔրիստոսի մարմինին: Ան կՔրիստոսի մարմինին: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տապանը մատնացոյց կՏապանը մատնացոյց կՏապանը մատնացոյց կՏապանը մատնացոյց կ’’’’ընէ ընէ ընէ ընէ 
Բանն Աստուածը, [այլ խօսքով՝ Քրիստոսը] որ մարմին եղաւ [եւ Բանն Աստուածը, [այլ խօսքով՝ Քրիստոսը] որ մարմին եղաւ [եւ Բանն Աստուածը, [այլ խօսքով՝ Քրիստոսը] որ մարմին եղաւ [եւ Բանն Աստուածը, [այլ խօսքով՝ Քրիստոսը] որ մարմին եղաւ [եւ 
մարդեղամարդեղամարդեղամարդեղացաւ], եւ մեզ իր մարմինին վրայ շալկեց, որպէսզի մեզ ցաւ], եւ մեզ իր մարմինին վրայ շալկեց, որպէսզի մեզ ցաւ], եւ մեզ իր մարմինին վրայ շալկեց, որպէսզի մեզ ցաւ], եւ մեզ իր մարմինին վրայ շալկեց, որպէսզի մեզ 
տանի ջրհետանի ջրհետանի ջրհետանի ջրհեղեղեղեղեղին ընդմէջէն դէպի իր նոր երկիրըղին ընդմէջէն դէպի իր նոր երկիրըղին ընդմէջէն դէպի իր նոր երկիրըղին ընդմէջէն դէպի իր նոր երկիրը»:»:»:»:    Յիշենք որ Յիշենք որ Յիշենք որ Յիշենք որ 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իր մարմինով քաւեց մեր մեղքերը (Ա.Պետրոս 2.24: ր մարմինով քաւեց մեր մեղքերը (Ա.Պետրոս 2.24: ր մարմինով քաւեց մեր մեղքերը (Ա.Պետրոս 2.24: ր մարմինով քաւեց մեր մեղքերը (Ա.Պետրոս 2.24: 
Հռոմայեցիս 8.3): Ինչպէս տապանը իր մէջ առաւ ջրհեղեղի Հռոմայեցիս 8.3): Ինչպէս տապանը իր մէջ առաւ ջրհեղեղի Հռոմայեցիս 8.3): Ինչպէս տապանը իր մէջ առաւ ջրհեղեղի Հռոմայեցիս 8.3): Ինչպէս տապանը իր մէջ առաւ ջրհեղեղի 
ջուրերէն ազատիլ ուզող մարդիկը, այնպէս ալ Քրիստոս, իր ջուրերէն ազատիլ ուզող մարդիկը, այնպէս ալ Քրիստոս, իր ջուրերէն ազատիլ ուզող մարդիկը, այնպէս ալ Քրիստոս, իր ջուրերէն ազատիլ ուզող մարդիկը, այնպէս ալ Քրիստոս, իր 
մարմինին վրայ կմարմինին վրայ կմարմինին վրայ կմարմինին վրայ կ’’’’առնէ մեղքերը այն անձերուն՝ որոնք ազատիլ առնէ մեղքերը այն անձերուն՝ որոնք ազատիլ առնէ մեղքերը այն անձերուն՝ որոնք ազատիլ առնէ մեղքերը այն անձերուն՝ որոնք ազատիլ 
կկկկ’’’’ուզեն մեղքի ջրհեղեղէն:ուզեն մեղքի ջրհեղեղէն:ուզեն մեղքի ջրհեղեղէն:ուզեն մեղքի ջրհեղեղէն:    

6) 6) 6) 6) Սուրբ Որոգինէս հոգեւորՍուրբ Որոգինէս հոգեւորՍուրբ Որոգինէս հոգեւորՍուրբ Որոգինէս հոգեւոր    մեկնութեան ենթարկելով մեկնութեան ենթարկելով մեկնութեան ենթարկելով մեկնութեան ենթարկելով 
««««զանիկա [տապանը] ներսէն ու դուրսէն ձիւթով ծեփէզանիկա [տապանը] ներսէն ու դուրսէն ձիւթով ծեփէզանիկա [տապանը] ներսէն ու դուրսէն ձիւթով ծեփէզանիկա [տապանը] ներսէն ու դուրսէն ձիւթով ծեփէ»»»» ( ( ( (Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց 
6.14) 6.14) 6.14) 6.14) խօսքը՝ կխօսքը՝ կխօսքը՝ կխօսքը՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ որ սուրբ ըլլանք արտաքուզէ որ սուրբ ըլլանք արտաքուզէ որ սուրբ ըլլանք արտաքուզէ որ սուրբ ըլլանք արտաք----
նապէս եւ մաքուր՝ մեր սիրտերուն մէջ. ըլլանք պաշտպանուած նապէս եւ մաքուր՝ մեր սիրտերուն մէջ. ըլլանք պաշտպանուած նապէս եւ մաքուր՝ մեր սիրտերուն մէջ. ըլլանք պաշտպանուած նապէս եւ մաքուր՝ մեր սիրտերուն մէջ. ըլլանք պաշտպանուած 
ամէն անկիւնէ. պաշտպանուած անձնուրացութեան առաքինուամէն անկիւնէ. պաշտպանուած անձնուրացութեան առաքինուամէն անկիւնէ. պաշտպանուած անձնուրացութեան առաքինուամէն անկիւնէ. պաշտպանուած անձնուրացութեան առաքինու----
թեան [արտաքինթեան [արտաքինթեան [արտաքինթեան [արտաքին    ձիւթով] եւ անարատութեան [ներքին ձիւձիւթով] եւ անարատութեան [ներքին ձիւձիւթով] եւ անարատութեան [ներքին ձիւձիւթով] եւ անարատութեան [ներքին ձիւ----
թով]թով]թով]թով]»:»:»:»:    

7) 7) 7) 7) ««««Տապանին դուռը մէկ կողմէն դիրՏապանին դուռը մէկ կողմէն դիրՏապանին դուռը մէկ կողմէն դիրՏապանին դուռը մէկ կողմէն դիր»»»» ( ( ( (Ծննդոց 6.16): Սուրբ Ծննդոց 6.16): Սուրբ Ծննդոց 6.16): Սուրբ Ծննդոց 6.16): Սուրբ 
Օգոստինոս, տապանին կողին գտնուող դուռը խորհրդանիշ կը Օգոստինոս, տապանին կողին գտնուող դուռը խորհրդանիշ կը Օգոստինոս, տապանին կողին գտնուող դուռը խորհրդանիշ կը Օգոստինոս, տապանին կողին գտնուող դուռը խորհրդանիշ կը 
նկատէ Քրիստոսի կողին գտնուող այն վէրքին, որ ան ստացաւ նկատէ Քրիստոսի կողին գտնուող այն վէրքին, որ ան ստացաւ նկատէ Քրիստոսի կողին գտնուող այն վէրքին, որ ան ստացաւ նկատէ Քրիստոսի կողին գտնուող այն վէրքին, որ ան ստացաւ 
գեղարդի հարուածով մը: Այն կողի վէրքէն է որ հաւատացգեղարդի հարուածով մը: Այն կողի վէրքէն է որ հաւատացգեղարդի հարուածով մը: Այն կողի վէրքէն է որ հաւատացգեղարդի հարուածով մը: Այն կողի վէրքէն է որ հաւատացեալեալեալեալ----
ներ մուտք կը գործեն Քրիստոսի անձէն ներս. այն կողի վէրքէն է ներ մուտք կը գործեն Քրիստոսի անձէն ներս. այն կողի վէրքէն է ներ մուտք կը գործեն Քրիստոսի անձէն ներս. այն կողի վէրքէն է ներ մուտք կը գործեն Քրիստոսի անձէն ներս. այն կողի վէրքէն է 
որ խորհուրդները բղխեցան, որոնցմով Քրիստոսի հաւատաոր խորհուրդները բղխեցան, որոնցմով Քրիստոսի հաւատաոր խորհուրդները բղխեցան, որոնցմով Քրիստոսի հաւատաոր խորհուրդները բղխեցան, որոնցմով Քրիստոսի հաւատա----
ցողները կը միանան Քրիստոսի մարմինին միւս անդամներուն, ցողները կը միանան Քրիստոսի մարմինին միւս անդամներուն, ցողները կը միանան Քրիստոսի մարմինին միւս անդամներուն, ցողները կը միանան Քրիստոսի մարմինին միւս անդամներուն, 
կկկկ’’’’ըսէ Օգոստինոս:ըսէ Օգոստինոս:ըսէ Օգոստինոս:ըսէ Օգոստինոս:    
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8) 8) 8) 8) Սուրբ Որոգինէս կը հաստատէ թէ Նոյը զՔրիստոս է որ Սուրբ Որոգինէս կը հաստատէ թէ Նոյը զՔրիստոս է որ Սուրբ Որոգինէս կը հաստատէ թէ Նոյը զՔրիստոս է որ Սուրբ Որոգինէս կը հաստատէ թէ Նոյը զՔրիստոս է որ 
կը ներկայացնէ: Եւ ասիկը ներկայացնէ: Եւ ասիկը ներկայացնէ: Եւ ասիկը ներկայացնէ: Եւ ասիկա կը փաստուի երբ նայինք Նոյի անուկա կը փաստուի երբ նայինք Նոյի անուկա կը փաստուի երբ նայինք Նոյի անուկա կը փաստուի երբ նայինք Նոյի անու----
նին նշանակութեան: Նոյ անունը կը նշանակէ հանգստութիւն: նին նշանակութեան: Նոյ անունը կը նշանակէ հանգստութիւն: նին նշանակութեան: Նոյ անունը կը նշանակէ հանգստութիւն: նին նշանակութեան: Նոյ անունը կը նշանակէ հանգստութիւն: 
Նոյի համար կՆոյի համար կՆոյի համար կՆոյի համար կ’’’’ըսուի թէ ըսուի թէ ըսուի թէ ըսուի թէ ««««մեզ պիտի հանգստացնէ մեր գործերէն մեզ պիտի հանգստացնէ մեր գործերէն մեզ պիտի հանգստացնէ մեր գործերէն մեզ պիտի հանգստացնէ մեր գործերէն 
ու մեր ձեռքերուն աշխատութենէն, որ Տիրոջը անիծած երկրին ու մեր ձեռքերուն աշխատութենէն, որ Տիրոջը անիծած երկրին ու մեր ձեռքերուն աշխատութենէն, որ Տիրոջը անիծած երկրին ու մեր ձեռքերուն աշխատութենէն, որ Տիրոջը անիծած երկրին 
պատճառով կը կրենքպատճառով կը կրենքպատճառով կը կրենքպատճառով կը կրենք»»»» ( ( ( (Ծննդոց 5.29): Այս խօսքը չիԾննդոց 5.29): Այս խօսքը չիԾննդոց 5.29): Այս խօսքը չիԾննդոց 5.29): Այս խօսքը չի´ ´ ´ ´ 
պատշաճիրպատշաճիրպատշաճիրպատշաճիր    Նոյին, որովհեՆոյին, որովհեՆոյին, որովհեՆոյին, որովհետեւ Նոյ չէր կրնար եւ չկրցաւ տեւ Նոյ չէր կրնար եւ չկրցաւ տեւ Նոյ չէր կրնար եւ չկրցաւ տեւ Նոյ չէր կրնար եւ չկրցաւ 
հանգիստ շնորհել մեզի: Քրիստոս իհանգիստ շնորհել մեզի: Քրիստոս իհանգիստ շնորհել մեզի: Քրիստոս իհանգիստ շնորհել մեզի: Քրիստոս ի´́́́նքն էր որ խոստացուած նքն էր որ խոստացուած նքն էր որ խոստացուած նքն էր որ խոստացուած 
հանգիստը տուաւ ու պիտի տայ մեզի (Մատթէոս 11.28: հանգիստը տուաւ ու պիտի տայ մեզի (Մատթէոս 11.28: հանգիստը տուաւ ու պիտի տայ մեզի (Մատթէոս 11.28: հանգիստը տուաւ ու պիտի տայ մեզի (Մատթէոս 11.28: 
Եբրայեցիս 4.1Եբրայեցիս 4.1Եբրայեցիս 4.1Եբրայեցիս 4.1----11), 11), 11), 11), իիիի´́́́նքն էր որ մեր մեղքերը վերցուց մեր նքն էր որ մեր մեղքերը վերցուց մեր նքն էր որ մեր մեղքերը վերցուց մեր նքն էր որ մեր մեղքերը վերցուց մեր 
վրայէն (Յովհաննէս 1.29), իվրայէն (Յովհաննէս 1.29), իվրայէն (Յովհաննէս 1.29), իվրայէն (Յովհաննէս 1.29), ի´́́́նքն էր որ մեզ ազատեց Օրէնքի նքն էր որ մեզ ազատեց Օրէնքի նքն էր որ մեզ ազատեց Օրէնքի նքն էր որ մեզ ազատեց Օրէնքի 
անանանանէծքէն, էծքէն, էծքէն, էծքէն, ««««ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. 
որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.----    Անիծեալ է ան՝ որ Անիծեալ է ան՝ որ Անիծեալ է ան՝ որ Անիծեալ է ան՝ որ 
փայտէ կը կախուիփայտէ կը կախուիփայտէ կը կախուիփայտէ կը կախուի»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 3.13): Նոյ չէր որ հանգիստ Գաղատացիս 3.13): Նոյ չէր որ հանգիստ Գաղատացիս 3.13): Նոյ չէր որ հանգիստ Գաղատացիս 3.13): Նոյ չէր որ հանգիստ 
տուաւ մարդկութեան եւ ազատեց երկիրը Աստուծոյ անէծքէն, տուաւ մարդկութեան եւ ազատեց երկիրը Աստուծոյ անէծքէն, տուաւ մարդկութեան եւ ազատեց երկիրը Աստուծոյ անէծքէն, տուաւ մարդկութեան եւ ազատեց երկիրը Աստուծոյ անէծքէն, 
այլ՝ Քրիստոս ինք, ուստի Նոյը զՔրիստոս է որ կը նայլ՝ Քրիստոս ինք, ուստի Նոյը զՔրիստոս է որ կը նայլ՝ Քրիստոս ինք, ուստի Նոյը զՔրիստոս է որ կը նայլ՝ Քրիստոս ինք, ուստի Նոյը զՔրիստոս է որ կը ներկայացնէ, երկայացնէ, երկայացնէ, երկայացնէ, 
կամ ըսենք՝ նախատիպն է Քրիստոսի:կամ ըսենք՝ նախատիպն է Քրիստոսի:կամ ըսենք՝ նախատիպն է Քրիստոսի:կամ ըսենք՝ նախատիպն է Քրիստոսի:    

ԿԿԿԿ’’’’աւարտեմ հոգեւոր խորհրդածութեամբ մը: Եթէ երբեք աւարտեմ հոգեւոր խորհրդածութեամբ մը: Եթէ երբեք աւարտեմ հոգեւոր խորհրդածութեամբ մը: Եթէ երբեք աւարտեմ հոգեւոր խորհրդածութեամբ մը: Եթէ երբեք 
տապանը եկեղեցին է, եւ եթէ երբեք տապանին մէջ քովտապանը եկեղեցին է, եւ եթէ երբեք տապանին մէջ քովտապանը եկեղեցին է, եւ եթէ երբեք տապանին մէջ քովտապանը եկեղեցին է, եւ եթէ երբեք տապանին մէջ քով----քովի քովի քովի քովի 
կկկկ’’’’ապրէին աղաւապրէին աղաւապրէին աղաւապրէին աղաւնին եւ ագռաւը, այլ խօսքով հաւատացեալն ու նին եւ ագռաւը, այլ խօսքով հաւատացեալն ու նին եւ ագռաւը, այլ խօսքով հաւատացեալն ու նին եւ ագռաւը, այլ խօսքով հաւատացեալն ու 
ամբարիշտը, սա ցոյց կու տայ, որ այսօր, Քրիստոսի Եկեղեցիին ամբարիշտը, սա ցոյց կու տայ, որ այսօր, Քրիստոսի Եկեղեցիին ամբարիշտը, սա ցոյց կու տայ, որ այսօր, Քրիստոսի Եկեղեցիին ամբարիշտը, սա ցոյց կու տայ, որ այսօր, Քրիստոսի Եկեղեցիին 
մէջ քովմէջ քովմէջ քովմէջ քով----քովի, միատեղ ու միասին կքովի, միատեղ ու միասին կքովի, միատեղ ու միասին կքովի, միատեղ ու միասին կ’’’’ապրին հաւատացեալն ու ապրին հաւատացեալն ու ապրին հաւատացեալն ու ապրին հաւատացեալն ու 
ամբարիշամբարիշամբարիշամբարիշտը, լաւ եւ անպէտք տը, լաւ եւ անպէտք տը, լաւ եւ անպէտք տը, լաւ եւ անպէտք ««««ձուկերըձուկերըձուկերըձուկերը», », », », որոմի նմանող եւ որոմի նմանող եւ որոմի նմանող եւ որոմի նմանող եւ 
ցորենի նմանող մարդիկը: Բայց անոնք առ յաւէտ միասին պիտի ցորենի նմանող մարդիկը: Բայց անոնք առ յաւէտ միասին պիտի ցորենի նմանող մարդիկը: Բայց անոնք առ յաւէտ միասին պիտի ցորենի նմանող մարդիկը: Բայց անոնք առ յաւէտ միասին պիտի 
չըլլան ու չմնան, այլ ինչպէս Նոյ զատեց իրարմէ աղաւնին ու չըլլան ու չմնան, այլ ինչպէս Նոյ զատեց իրարմէ աղաւնին ու չըլլան ու չմնան, այլ ինչպէս Նոյ զատեց իրարմէ աղաւնին ու չըլլան ու չմնան, այլ ինչպէս Նոյ զատեց իրարմէ աղաւնին ու 
ագռաւը, այնպէս ալ Քրիստոս իր յայտնութեագռաւը, այնպէս ալ Քրիստոս իր յայտնութեագռաւը, այնպէս ալ Քրիստոս իր յայտնութեագռաւը, այնպէս ալ Քրիստոս իր յայտնութեան օրը պիտի զատէ ան օրը պիտի զատէ ան օրը պիտի զատէ ան օրը պիտի զատէ 
ու զանազանէ իրարմէ Աստուծոյ զաւակներն ու աշխարհի ու զանազանէ իրարմէ Աստուծոյ զաւակներն ու աշխարհի ու զանազանէ իրարմէ Աստուծոյ զաւակներն ու աշխարհի ու զանազանէ իրարմէ Աստուծոյ զաւակներն ու աշխարհի 
զաւակները: Եւ ինչպէս Նոյ հեռացուց ագռաւը տապանէն եւ ալ զաւակները: Եւ ինչպէս Նոյ հեռացուց ագռաւը տապանէն եւ ալ զաւակները: Եւ ինչպէս Նոյ հեռացուց ագռաւը տապանէն եւ ալ զաւակները: Եւ ինչպէս Նոյ հեռացուց ագռաւը տապանէն եւ ալ 
տապան չդարձաւ անիկա, նոյնպէս ալ Յիսուս, իր գալստեան տապան չդարձաւ անիկա, նոյնպէս ալ Յիսուս, իր գալստեան տապան չդարձաւ անիկա, նոյնպէս ալ Յիսուս, իր գալստեան տապան չդարձաւ անիկա, նոյնպէս ալ Յիսուս, իր գալստեան 
օրը առ յաւէտ պիտի հեռացնէ ագռաւանման մարդիկը իր փօրը առ յաւէտ պիտի հեռացնէ ագռաւանման մարդիկը իր փօրը առ յաւէտ պիտի հեռացնէ ագռաւանման մարդիկը իր փօրը առ յաւէտ պիտի հեռացնէ ագռաւանման մարդիկը իր փըըըըրրրր----
կութեան տապանէն: Հետեւաբար, գակութեան տապանէն: Հետեւաբար, գակութեան տապանէն: Հետեւաբար, գակութեան տապանէն: Հետեւաբար, գա´́́́նք Տիրոջ, յանձնուինք Տիրոջ, յանձնուինք Տիրոջ, յանձնուինք Տիրոջ, յանձնուի´́́́նք նք նք նք 
Տիրոջ եւ խնդրենք անկէ որ շնորհէ մեզի աղաւնանման սիրտ ու Տիրոջ եւ խնդրենք անկէ որ շնորհէ մեզի աղաւնանման սիրտ ու Տիրոջ եւ խնդրենք անկէ որ շնորհէ մեզի աղաւնանման սիրտ ու Տիրոջ եւ խնդրենք անկէ որ շնորհէ մեզի աղաւնանման սիրտ ու 
հոգի, որպէսզի մաս կազմենք իր զաւակներուն շարքին, որպէսհոգի, որպէսզի մաս կազմենք իր զաւակներուն շարքին, որպէսհոգի, որպէսզի մաս կազմենք իր զաւակներուն շարքին, որպէսհոգի, որպէսզի մաս կազմենք իր զաւակներուն շարքին, որպէս----
զի հրեշտակացած՝ դասուինք հրեշզի հրեշտակացած՝ դասուինք հրեշզի հրեշտակացած՝ դասուինք հրեշզի հրեշտակացած՝ դասուինք հրեշտակներու շարքին, եւ անոնց տակներու շարքին, եւ անոնց տակներու շարքին, եւ անոնց տակներու շարքին, եւ անոնց 
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հետ միասին, փառաբահետ միասին, փառաբահետ միասին, փառաբահետ միասին, փառաբանական եւ օրհներգական նոր երգեր նական եւ օրհներգական նոր երգեր նական եւ օրհներգական նոր երգեր նական եւ օրհներգական նոր երգեր 
առաքենք մեր երկնաառաքենք մեր երկնաառաքենք մեր երկնաառաքենք մեր երկնաւոր Հօր, մեր Փրկիչին եւ Սուրբ Հոգիին:ւոր Հօր, մեր Փրկիչին եւ Սուրբ Հոգիին:ւոր Հօր, մեր Փրկիչին եւ Սուրբ Հոգիին:ւոր Հօր, մեր Փրկիչին եւ Սուրբ Հոգիին:    

    
9999) ) ) ) Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:    
    
Տիեզերքի ու աշխարհի տարիքը ճշդելու համար, կը թուի Տիեզերքի ու աշխարհի տարիքը ճշդելու համար, կը թուի Տիեզերքի ու աշխարհի տարիքը ճշդելու համար, կը թուի Տիեզերքի ու աշխարհի տարիքը ճշդելու համար, կը թուի 

որ հաոր հաոր հաոր հակասութիւն կայ գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ: կասութիւն կայ գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ: կասութիւն կայ գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ: կասութիւն կայ գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ: 
Գիտութիւնը կը հաստատէ թէ տիեզերքը հարիւրԳիտութիւնը կը հաստատէ թէ տիեզերքը հարիւրԳիտութիւնը կը հաստատէ թէ տիեզերքը հարիւրԳիտութիւնը կը հաստատէ թէ տիեզերքը հարիւր----հազարաւոր հազարաւոր հազարաւոր հազարաւոր 
տարիներու կամ նոյնիսկ միլիոնաւտարիներու կամ նոյնիսկ միլիոնաւտարիներու կամ նոյնիսկ միլիոնաւտարիներու կամ նոյնիսկ միլիոնաւոր տարիներու տարիք ունի: որ տարիներու տարիք ունի: որ տարիներու տարիք ունի: որ տարիներու տարիք ունի: 
Ծննդոց գիրքը մեզի ցոյց կու տայ, թէ տիեզերքը, աշխարհն ու Ծննդոց գիրքը մեզի ցոյց կու տայ, թէ տիեզերքը, աշխարհն ու Ծննդոց գիրքը մեզի ցոյց կու տայ, թէ տիեզերքը, աշխարհն ու Ծննդոց գիրքը մեզի ցոյց կու տայ, թէ տիեզերքը, աշխարհն ու 
մարդկութիւնը վեց օրերու ընթացքին ստեղծուեցան (Ծննդոց մարդկութիւնը վեց օրերու ընթացքին ստեղծուեցան (Ծննդոց մարդկութիւնը վեց օրերու ընթացքին ստեղծուեցան (Ծննդոց մարդկութիւնը վեց օրերու ընթացքին ստեղծուեցան (Ծննդոց 
1.5,8,13,19,23,31): 1.5,8,13,19,23,31): 1.5,8,13,19,23,31): 1.5,8,13,19,23,31): Արդ, եթէ երբեք Ծննդոց գիրքի առաջին գլխուն Արդ, եթէ երբեք Ծննդոց գիրքի առաջին գլխուն Արդ, եթէ երբեք Ծննդոց գիրքի առաջին գլխուն Արդ, եթէ երբեք Ծննդոց գիրքի առաջին գլխուն 
մէջ յիշուած մէջ յիշուած մէջ յիշուած մէջ յիշուած ««««օրօրօրօր» » » » բառը տառացիօրէն, այլ խօսքով` իր ներկայ բառը տառացիօրէն, այլ խօսքով` իր ներկայ բառը տառացիօրէն, այլ խօսքով` իր ներկայ բառը տառացիօրէն, այլ խօսքով` իր ներկայ 
հասկհասկհասկհասկացողութեամբ առնենք, հակասութիւնն ու հակադրութիւնը ացողութեամբ առնենք, հակասութիւնն ու հակադրութիւնը ացողութեամբ առնենք, հակասութիւնն ու հակադրութիւնը ացողութեամբ առնենք, հակասութիւնն ու հակադրութիւնը 
գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ անխուգիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ անխուգիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ անխուգիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ անխուսափելի եւ սափելի եւ սափելի եւ սափելի եւ 
անլուծելի կը դառնայ:անլուծելի կը դառնայ:անլուծելի կը դառնայ:անլուծելի կը դառնայ:    

Սուրբ Գիրքի մասնագէտներ դիտել կու տան, թէ Ծննդոցի Սուրբ Գիրքի մասնագէտներ դիտել կու տան, թէ Ծննդոցի Սուրբ Գիրքի մասնագէտներ դիտել կու տան, թէ Ծննդոցի Սուրբ Գիրքի մասնագէտներ դիտել կու տան, թէ Ծննդոցի 
առաառաառաառաջին գլուխին մէջ յիշուած ջին գլուխին մէջ յիշուած ջին գլուխին մէջ յիշուած ջին գլուխին մէջ յիշուած ««««օրօրօրօր» » » » բացատրութիւնը տառացի բացատրութիւնը տառացի բացատրութիւնը տառացի բացատրութիւնը տառացի 
իմաստ չունի, եւ ուստի` մեր գիտիմաստ չունի, եւ ուստի` մեր գիտիմաստ չունի, եւ ուստի` մեր գիտիմաստ չունի, եւ ուստի` մեր գիտցած կամ հասկցած 24 ժամերէ ցած կամ հասկցած 24 ժամերէ ցած կամ հասկցած 24 ժամերէ ցած կամ հասկցած 24 ժամերէ 
բաղկացած օրուան չ'ակնարկեր, այլ կ'ակնարկէ ընդարձակ բաղկացած օրուան չ'ակնարկեր, այլ կ'ակնարկէ ընդարձակ բաղկացած օրուան չ'ակնարկեր, այլ կ'ակնարկէ ընդարձակ բաղկացած օրուան չ'ակնարկեր, այլ կ'ակնարկէ ընդարձակ 
ժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, ժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, ժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, ժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, 
կամ հարիւրկամ հարիւրկամ հարիւրկամ հարիւր----հազարաւոր տարինեհազարաւոր տարինեհազարաւոր տարինեհազարաւոր տարիներու, եւ կամ նոյնիսկ րու, եւ կամ նոյնիսկ րու, եւ կամ նոյնիսկ րու, եւ կամ նոյնիսկ 
միլիոնաւոր տարիներու ամբողջութիւն մը ըլլալ:միլիոնաւոր տարիներու ամբողջութիւն մը ըլլալ:միլիոնաւոր տարիներու ամբողջութիւն մը ըլլալ:միլիոնաւոր տարիներու ամբողջութիւն մը ըլլալ:    

««««ՕրՕրՕրՕր»»»»ը չի կրնար իր սովորական հասկացողը չի կրնար իր սովորական հասկացողը չի կրնար իր սովորական հասկացողը չի կրնար իր սովորական հասկացողութեամբ ութեամբ ութեամբ ութեամբ 
առնուիլ երառնուիլ երառնուիլ երառնուիլ երկու պատճառներով.կու պատճառներով.կու պատճառներով.կու պատճառներով.----    նախ, որովհետեւ տակաւին նախ, որովհետեւ տակաւին նախ, որովհետեւ տակաւին նախ, որովհետեւ տակաւին 
արեւը, լուսինը եւ աստղերը չէին ստեղծուած. ասոնք չորրորդ արեւը, լուսինը եւ աստղերը չէին ստեղծուած. ասոնք չորրորդ արեւը, լուսինը եւ աստղերը չէին ստեղծուած. ասոնք չորրորդ արեւը, լուսինը եւ աստղերը չէին ստեղծուած. ասոնք չորրորդ 
օրը պիտի ստեղծուէին (Ծննդոց 1.16օրը պիտի ստեղծուէին (Ծննդոց 1.16օրը պիտի ստեղծուէին (Ծննդոց 1.16օրը պիտի ստեղծուէին (Ծննդոց 1.16----19), 19), 19), 19), եւ երկրորդ, վեց եւ երկրորդ, վեց եւ երկրորդ, վեց եւ երկրորդ, վեց 
անգամներ կը կրկնուի անգամներ կը կրկնուի անգամներ կը կրկնուի անգամներ կը կրկնուի ««««իրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալով», », », », փոխանակ փոխանակ փոխանակ փոխանակ 
ըսուի` ըսուի` ըսուի` ըսուի` ««««առտու ու իրիկուն ըլլալառտու ու իրիկուն ըլլալառտու ու իրիկուն ըլլալառտու ու իրիկուն ըլլալովովովով» » » » (Ծննդոց 1.5,8,13,19,23,31): (Ծննդոց 1.5,8,13,19,23,31): (Ծննդոց 1.5,8,13,19,23,31): (Ծննդոց 1.5,8,13,19,23,31): 
Եթէ բնագիրին մէջ յիշուած Եթէ բնագիրին մէջ յիշուած Եթէ բնագիրին մէջ յիշուած Եթէ բնագիրին մէջ յիշուած ««««օրօրօրօր» » » » բառը իր սովորական իմաստով բառը իր սովորական իմաստով բառը իր սովորական իմաստով բառը իր սովորական իմաստով 
պէտք է առնել, այդ պարագային, ինչպէս մեկնիչներ դիտել կու պէտք է առնել, այդ պարագային, ինչպէս մեկնիչներ դիտել կու պէտք է առնել, այդ պարագային, ինչպէս մեկնիչներ դիտել կու պէտք է առնել, այդ պարագային, ինչպէս մեկնիչներ դիտել կու 
տան, պէտք է ըսուի` տան, պէտք է ըսուի` տան, պէտք է ըսուի` տան, պէտք է ըսուի` ««««առտու ու իրիկուն ըլլալովառտու ու իրիկուն ըլլալովառտու ու իրիկուն ըլլալովառտու ու իրիկուն ըլլալով», », », », եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` 
««««իրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալով», », », », որովհետեւ օրը առաւօտուն կըորովհետեւ օրը առաւօտուն կըորովհետեւ օրը առաւօտուն կըորովհետեւ օրը առաւօտուն կը    
սկսի մեզի համար եւ իրիկունը կ'աւարտի:սկսի մեզի համար եւ իրիկունը կ'աւարտի:սկսի մեզի համար եւ իրիկունը կ'աւարտի:սկսի մեզի համար եւ իրիկունը կ'աւարտի:    
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««««Իրիկուն ու առտու ըլլալովԻրիկուն ու առտու ըլլալովԻրիկուն ու առտու ըլլալովԻրիկուն ու առտու ըլլալով»: »: »: »: Իւրաքանչիւր ստեղծագորԻւրաքանչիւր ստեղծագորԻւրաքանչիւր ստեղծագորԻւրաքանչիւր ստեղծագոր----
ծութիւն որ իր աւարտին կը հասնէր, Աստուծոյ համար կարծէք ծութիւն որ իր աւարտին կը հասնէր, Աստուծոյ համար կարծէք ծութիւն որ իր աւարտին կը հասնէր, Աստուծոյ համար կարծէք ծութիւն որ իր աւարտին կը հասնէր, Աստուծոյ համար կարծէք 
ատիկա առաւօտ մըն էր, լոյս մըն էր: Այնքան ատեն որ լոկ հողի ատիկա առաւօտ մըն էր, լոյս մըն էր: Այնքան ատեն որ լոկ հողի ատիկա առաւօտ մըն էր, լոյս մըն էր: Այնքան ատեն որ լոկ հողի ատիկա առաւօտ մըն էր, լոյս մըն էր: Այնքան ատեն որ լոկ հողի 
ու ջուրի անծայրածիր իրականութիւն էր Աստուծոյ հրամանով ու ջուրի անծայրածիր իրականութիւն էր Աստուծոյ հրամանով ու ջուրի անծայրածիր իրականութիւն էր Աստուծոյ հրամանով ու ջուրի անծայրածիր իրականութիւն էր Աստուծոյ հրամանով 
ստեղծուած նիւթը, կարծէք անիկա ստեղծուած նիւթը, կարծէք անիկա ստեղծուած նիւթը, կարծէք անիկա ստեղծուած նիւթը, կարծէք անիկա ««««իրիկունիրիկունիրիկունիրիկուն» » » » իբրեւ կը ներկաիբրեւ կը ներկաիբրեւ կը ներկաիբրեւ կը ներկա----
յանար, բայց երբ Աստուած այդ անձեւ նիւթին ձեւ յանար, բայց երբ Աստուած այդ անձեւ նիւթին ձեւ յանար, բայց երբ Աստուած այդ անձեւ նիւթին ձեւ յանար, բայց երբ Աստուած այդ անձեւ նիւթին ձեւ 
տար`տար`տար`տար`««««առտուառտուառտուառտու» » » » կ'ըլլար: Այլ բացատրութեամբ մը, քաոսային կ'ըլլար: Այլ բացատրութեամբ մը, քաոսային կ'ըլլար: Այլ բացատրութեամբ մը, քաոսային կ'ըլլար: Այլ բացատրութեամբ մը, քաոսային 
վիճակ ունեցող նիւթը` ձեւի ու կերպարանքի բերելը, կարծէք վիճակ ունեցող նիւթը` ձեւի ու կերպարանքի բերելը, կարծէք վիճակ ունեցող նիւթը` ձեւի ու կերպարանքի բերելը, կարծէք վիճակ ունեցող նիւթը` ձեւի ու կերպարանքի բերելը, կարծէք 
իրիկունէն` առաւօտի անցնիլ կը նշանակէր, ահա թէ ինչիրիկունէն` առաւօտի անցնիլ կը նշանակէր, ահա թէ ինչիրիկունէն` առաւօտի անցնիլ կը նշանակէր, ահա թէ ինչիրիկունէն` առաւօտի անցնիլ կը նշանակէր, ահա թէ ինչու ու ու ու 
կ'ըսուի` կ'ըսուի` կ'ըսուի` կ'ըսուի` ««««իրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալովիրիկուն ու առտու ըլլալով», », », », փոխանակ ըսուելու` փոխանակ ըսուելու` փոխանակ ըսուելու` փոխանակ ըսուելու` 
««««առտու ու իրիկուն ըլլալովառտու ու իրիկուն ըլլալովառտու ու իրիկուն ըլլալովառտու ու իրիկուն ըլլալով»:»:»:»:    

Վերեւ հաստատեցինք, թէ Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ Վերեւ հաստատեցինք, թէ Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ Վերեւ հաստատեցինք, թէ Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ Վերեւ հաստատեցինք, թէ Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ 
յիշուած յիշուած յիշուած յիշուած ««««օրօրօրօր» » » » բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է ընդարձակ բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է ընդարձակ բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է ընդարձակ բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է ընդարձակ 
ժամանակաժամանակաժամանակաժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, հատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, հատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, հատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու, 
կամ հարիւրկամ հարիւրկամ հարիւրկամ հարիւր----հահահահազարզարզարզարաւոր տարինեաւոր տարինեաւոր տարինեաւոր տարիներու, եւ կամ րու, եւ կամ րու, եւ կամ րու, եւ կամ ննննոյոյոյոյննննիսկ միլիոիսկ միլիոիսկ միլիոիսկ միլիո----
նանանանաւոր տարիներու ամբողւոր տարիներու ամբողւոր տարիներու ամբողւոր տարիներու ամբողջութիւն մը ըլլալ: Աստուածաշունչին ջութիւն մը ըլլալ: Աստուածաշունչին ջութիւն մը ըլլալ: Աստուածաշունչին ջութիւն մը ըլլալ: Աստուածաշունչին 
մէջ ունինք որոշ համարներ որոնքմէջ ունինք որոշ համարներ որոնքմէջ ունինք որոշ համարներ որոնքմէջ ունինք որոշ համարներ որոնք    կրնան մեր այս ըսածը կրնան մեր այս ըսածը կրնան մեր այս ըսածը կրնան մեր այս ըսածը 
հաստատել: Յիշեմ անոնցմէ երեքը.հաստատել: Յիշեմ անոնցմէ երեքը.հաստատել: Յիշեմ անոնցմէ երեքը.հաստատել: Յիշեմ անոնցմէ երեքը.----    

ա) ա) ա) ա) ««««Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է եւ հազար Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է եւ հազար Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է եւ հազար Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է եւ հազար 
տարին` մէկ օրուան պէստարին` մէկ օրուան պէստարին` մէկ օրուան պէստարին` մէկ օրուան պէս» » » » (Բ.Պ(Բ.Պ(Բ.Պ(Բ.Պետրոս 3.8): Առաքեալին այս ետրոս 3.8): Առաքեալին այս ետրոս 3.8): Առաքեալին այս ետրոս 3.8): Առաքեալին այս 
հաստահաստահաստահաստատումէն յստակ կ'երեւի, թէ տումէն յստակ կ'երեւի, թէ տումէն յստակ կ'երեւի, թէ տումէն յստակ կ'երեւի, թէ ««««օրօրօրօր» » » » կամ կամ կամ կամ ««««հազարհազարհազարհազար» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը 
Աստուծոյ հայեացքով տառացի հասկացողութիւն չունին: Աստուծոյ հայեացքով տառացի հասկացողութիւն չունին: Աստուծոյ հայեացքով տառացի հասկացողութիւն չունին: Աստուծոյ հայեացքով տառացի հասկացողութիւն չունին: 
Աստուած կրնայ հազար տարին մէկ օր իբրեւ նկատի առնել, եւ Աստուած կրնայ հազար տարին մէկ օր իբրեւ նկատի առնել, եւ Աստուած կրնայ հազար տարին մէկ օր իբրեւ նկատի առնել, եւ Աստուած կրնայ հազար տարին մէկ օր իբրեւ նկատի առնել, եւ 
կրնայ մէկ օրը հազար տարի իբրեւ նկատի առնել: Թէ ինչոկրնայ մէկ օրը հազար տարի իբրեւ նկատի առնել: Թէ ինչոկրնայ մէկ օրը հազար տարի իբրեւ նկատի առնել: Թէ ինչոկրնայ մէկ օրը հազար տարի իբրեւ նկատի առնել: Թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
համար Տիրոջ քով հհամար Տիրոջ քով հհամար Տիրոջ քով հհամար Տիրոջ քով հազար տարին մէկ օրուան պէս է, յստակ է, ազար տարին մէկ օրուան պէս է, յստակ է, ազար տարին մէկ օրուան պէս է, յստակ է, ազար տարին մէկ օրուան պէս է, յստակ է, 
ըսել ուզուածը այն է, որ ամբողջ հազար տարուան պատմութիւն ըսել ուզուածը այն է, որ ամբողջ հազար տարուան պատմութիւն ըսել ուզուածը այն է, որ ամբողջ հազար տարուան պատմութիւն ըսել ուզուածը այն է, որ ամբողջ հազար տարուան պատմութիւն 
մը` Տէրը իր դիմաց ունի իբրեւ մէկ օրուան պատմութիւն մը: մը` Տէրը իր դիմաց ունի իբրեւ մէկ օրուան պատմութիւն մը: մը` Տէրը իր դիմաց ունի իբրեւ մէկ օրուան պատմութիւն մը: մը` Տէրը իր դիմաց ունի իբրեւ մէկ օրուան պատմութիւն մը: 
Բան մը որ տեղի ունեցած է հազար տարի առաջ, Տիրոջ համար Բան մը որ տեղի ունեցած է հազար տարի առաջ, Տիրոջ համար Բան մը որ տեղի ունեցած է հազար տարի առաջ, Տիրոջ համար Բան մը որ տեղի ունեցած է հազար տարի առաջ, Տիրոջ համար 
ատիկա այսօր տեղի ունեցած երեւոյթի մը նման է, եւ ուստիատիկա այսօր տեղի ունեցած երեւոյթի մը նման է, եւ ուստիատիկա այսօր տեղի ունեցած երեւոյթի մը նման է, եւ ուստիատիկա այսօր տեղի ունեցած երեւոյթի մը նման է, եւ ուստի    
անցեալին չի վերաբերիր, այլ` ներկային: Իսկ թէ ինչոանցեալին չի վերաբերիր, այլ` ներկային: Իսկ թէ ինչոանցեալին չի վերաբերիր, այլ` ներկային: Իսկ թէ ինչոանցեալին չի վերաբերիր, այլ` ներկային: Իսկ թէ ինչո´́́́ւ համար ւ համար ւ համար ւ համար 
««««Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս էՏիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս էՏիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս էՏիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է», », », », պարզ կը դառնայ պարզ կը դառնայ պարզ կը դառնայ պարզ կը դառնայ 
եթէ երբեք նկատի առնենք որ Տիրոջ հայեացքով հազար տարի եթէ երբեք նկատի առնենք որ Տիրոջ հայեացքով հազար տարի եթէ երբեք նկատի առնենք որ Տիրոջ հայեացքով հազար տարի եթէ երբեք նկատի առնենք որ Տիրոջ հայեացքով հազար տարի 
ետք ըլլալիքը` այսօր եղածի պէս է, կամ հինգ հազար տարի ետք ըլլալիքը` այսօր եղածի պէս է, կամ հինգ հազար տարի ետք ըլլալիքը` այսօր եղածի պէս է, կամ հինգ հազար տարի ետք ըլլալիքը` այսօր եղածի պէս է, կամ հինգ հազար տարի 
ետք ըլլալիքը` ներկայ վայրկեանին մէջետք ըլլալիքը` ներկայ վայրկեանին մէջետք ըլլալիքը` ներկայ վայրկեանին մէջետք ըլլալիքը` ներկայ վայրկեանին մէջ    տեղի ունեցող երեւոյթի տեղի ունեցող երեւոյթի տեղի ունեցող երեւոյթի տեղի ունեցող երեւոյթի 
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մը նման է: Տիրոջ համար գալիքը ներկայի նման է, եւ ներկան` մը նման է: Տիրոջ համար գալիքը ներկայի նման է, եւ ներկան` մը նման է: Տիրոջ համար գալիքը ներկայի նման է, եւ ներկան` մը նման է: Տիրոջ համար գալիքը ներկայի նման է, եւ ներկան` 
գալիքի նման:գալիքի նման:գալիքի նման:գալիքի նման:    

բ) Պետրոս առաքեալին նման, Սաղմոսագիրը նաեւ նոյն բ) Պետրոս առաքեալին նման, Սաղմոսագիրը նաեւ նոյն բ) Պետրոս առաքեալին նման, Սաղմոսագիրը նաեւ նոյն բ) Պետրոս առաքեալին նման, Սաղմոսագիրը նաեւ նոյն 
վկայուվկայուվկայուվկայութիւնը կու տայ երբ կ'ըսէ. թիւնը կու տայ երբ կ'ըսէ. թիւնը կու տայ երբ կ'ըսէ. թիւնը կու տայ երբ կ'ըսէ. ««««Վասնզի հազար տարին քու Վասնզի հազար տարին քու Վասնզի հազար տարին քու Վասնզի հազար տարին քու 
առջեւդ երէկուան պէս է, որ անցաւ, կամ գիշերուան պահու մը առջեւդ երէկուան պէս է, որ անցաւ, կամ գիշերուան պահու մը առջեւդ երէկուան պէս է, որ անցաւ, կամ գիշերուան պահու մը առջեւդ երէկուան պէս է, որ անցաւ, կամ գիշերուան պահու մը 
պէսպէսպէսպէս» (» (» (» (Սաղմոս 90.4): Այս վկայուՍաղմոս 90.4): Այս վկայուՍաղմոս 90.4): Այս վկայուՍաղմոս 90.4): Այս վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ թիւնը ցոյց կու տայ, թէ թիւնը ցոյց կու տայ, թէ թիւնը ցոյց կու տայ, թէ 
Աստուծոյ համար ժամանակի հարց չկայ: Աստուծոյ համար ժամանակի հարց չկայ: Աստուծոյ համար ժամանակի հարց չկայ: Աստուծոյ համար ժամանակի հարց չկայ: ««««Հազար տարին քու Հազար տարին քու Հազար տարին քու Հազար տարին քու 
առջեւդ երէկուան պէս էառջեւդ երէկուան պէս էառջեւդ երէկուան պէս էառջեւդ երէկուան պէս է»: »: »: »: Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ ««««երէկերէկերէկերէկ» » » » բառը: բառը: բառը: բառը: 
Հազար կամ երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Հազար կամ երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Հազար կամ երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Հազար կամ երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, 
մեզի համար հին անցեալին պատկանող դէպք մըն է մեզի համար հին անցեալին պատկանող դէպք մըն է մեզի համար հին անցեալին պատկանող դէպք մըն է մեզի համար հին անցեալին պատկանող դէպք մըն է որ ներկայ որ ներկայ որ ներկայ որ ներկայ 
հասկացողութիւն չի կրնար ունենալ, մինչդեռ Աստուծոյ հասկացողութիւն չի կրնար ունենալ, մինչդեռ Աստուծոյ հասկացողութիւն չի կրնար ունենալ, մինչդեռ Աստուծոյ հասկացողութիւն չի կրնար ունենալ, մինչդեռ Աստուծոյ 
համար, երկու հազար կամ տասը հազար տարի առաջ տեղի համար, երկու հազար կամ տասը հազար տարի առաջ տեղի համար, երկու հազար կամ տասը հազար տարի առաջ տեղի համար, երկու հազար կամ տասը հազար տարի առաջ տեղի 
ունեցած դէպք մը, տակաւին երէկ տեղի ունեցած դէպքի մը ունեցած դէպք մը, տակաւին երէկ տեղի ունեցած դէպքի մը ունեցած դէպք մը, տակաւին երէկ տեղի ունեցած դէպքի մը ունեցած դէպք մը, տակաւին երէկ տեղի ունեցած դէպքի մը 
նման է: Գիտենք որ երէկ տեղի ունեցած դէպք մը մեր մտքին մէջ նման է: Գիտենք որ երէկ տեղի ունեցած դէպք մը մեր մտքին մէջ նման է: Գիտենք որ երէկ տեղի ունեցած դէպք մը մեր մտքին մէջ նման է: Գիտենք որ երէկ տեղի ունեցած դէպք մը մեր մտքին մէջ 
շատ թարմ կ'ըլլայ, ուստի ըսել ուզուածըշատ թարմ կ'ըլլայ, ուստի ըսել ուզուածըշատ թարմ կ'ըլլայ, ուստի ըսել ուզուածըշատ թարմ կ'ըլլայ, ուստի ըսել ուզուածը    այն է, որ բազմաայն է, որ բազմաայն է, որ բազմաայն է, որ բազմա----
հազար տարիներ առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Աստուծոյ հազար տարիներ առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Աստուծոյ հազար տարիներ առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Աստուծոյ հազար տարիներ առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Աստուծոյ 
համար այնքան թարմ ու նոր է, որքան մարդուն համար օր մը համար այնքան թարմ ու նոր է, որքան մարդուն համար օր մը համար այնքան թարմ ու նոր է, որքան մարդուն համար օր մը համար այնքան թարմ ու նոր է, որքան մարդուն համար օր մը 
առաջ տեղի ունեցած դէպք մը: Աստուծոյ համար երէկը առաջ տեղի ունեցած դէպք մը: Աստուծոյ համար երէկը առաջ տեղի ունեցած դէպք մը: Աստուծոյ համար երէկը առաջ տեղի ունեցած դէպք մը: Աստուծոյ համար երէկը 
այսօրուան պէս է եւ այսօրը երէկուան պէս, գալիք ժամանակը այսօրուան պէս է եւ այսօրը երէկուան պէս, գալիք ժամանակը այսօրուան պէս է եւ այսօրը երէկուան պէս, գալիք ժամանակը այսօրուան պէս է եւ այսօրը երէկուան պէս, գալիք ժամանակը 
անցած ժամանակին պէս է, եւ անցած անցած ժամանակին պէս է, եւ անցած անցած ժամանակին պէս է, եւ անցած անցած ժամանակին պէս է, եւ անցած ժամանակը` գալիքին ժամանակը` գալիքին ժամանակը` գալիքին ժամանակը` գալիքին 
պէս, ներկան ապագայի պէս է, եւ ապագան` ներկայի պէս:պէս, ներկան ապագայի պէս է, եւ ապագան` ներկայի պէս:պէս, ներկան ապագայի պէս է, եւ ապագան` ներկայի պէս:պէս, ներկան ապագայի պէս է, եւ ապագան` ներկայի պէս:    

««««Կամ գիշերուան պահու մը պէսԿամ գիշերուան պահու մը պէսԿամ գիշերուան պահու մը պէսԿամ գիշերուան պահու մը պէս»: »: »: »: Հրէական հաշւումով, Հրէական հաշւումով, Հրէական հաշւումով, Հրէական հաշւումով, 
գիշերը կը կազմուէր երեք պահերէ, իսկ իւրաքանչիւր պահ` գիշերը կը կազմուէր երեք պահերէ, իսկ իւրաքանչիւր պահ` գիշերը կը կազմուէր երեք պահերէ, իսկ իւրաքանչիւր պահ` գիշերը կը կազմուէր երեք պահերէ, իսկ իւրաքանչիւր պահ` 
չորս ժամերէչորս ժամերէչորս ժամերէչորս ժամերէ4444: : : : Հետեւաբար, Աստուծոյ համար քանի մը հազար Հետեւաբար, Աստուծոյ համար քանի մը հազար Հետեւաբար, Աստուծոյ համար քանի մը հազար Հետեւաբար, Աստուծոյ համար քանի մը հազար 
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 Այսպիսի բացատրութիւններ մեզի համար յստակ կը դառնան եթէ յիշենք 

որ Եբրայեցիները գիշերն ու ցերեկը հաշուելու յատուկ ձեւ մը ունէին: 
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’ըսէ. «Եբրայեցիներու «գիշեր»ը կը սկսէր երե-
կոյեան ժամը 6-ին եւ կ’երկարէր մինչեւ առաւօտեան ժամը 6-ը, իսկ 
«ցերեկ»ը կը սկսէր առաւօտեան ժամը 6-ին եւ կ’երկարէր մինչեւ երեկոյեան 
ժամը 6: Բայց ցերեկուան ու գիշերուան ժամերը տարբեր ձեւերով կը 
հաշուէին: Ցերեկի ժամերը կը հաշուէին առանձին-առանձին. ուստի «առա-
ջին ժամ»ը կ’ըլլար առաւօտեան ժամը 7, «երրորդ ժամ»ը՝ առաւօտեան ժամը 
9-ը, «վեցերորդ ժամ»ը՝ կէսօրը, «իններորդ ժամ»ը՝ կէսօրէ ետք ժամը 3-ը, 
եւլն: Միւս կողմէ, գիշերը բաժնուած էր երեք «պահ»երու.- առաջին պահը՝ 
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տարիները ոչ միայն քանի մը օրերոտարիները ոչ միայն քանի մը օրերոտարիները ոչ միայն քանի մը օրերոտարիները ոչ միայն քանի մը օրերու պէս են, այլ` քանի մը ւ պէս են, այլ` քանի մը ւ պէս են, այլ` քանի մը ւ պէս են, այլ` քանի մը 
ժամերու պէս:ժամերու պէս:ժամերու պէս:ժամերու պէս:    

գ) Ուրիշ կարեւոր ապացոյց մը եւս կայ, որ ցոյց կու տայ թէ գ) Ուրիշ կարեւոր ապացոյց մը եւս կայ, որ ցոյց կու տայ թէ գ) Ուրիշ կարեւոր ապացոյց մը եւս կայ, որ ցոյց կու տայ թէ գ) Ուրիշ կարեւոր ապացոյց մը եւս կայ, որ ցոյց կու տայ թէ 
Ծննդոցի առաջին գլխուն 5,8,13,19,23 եւ 31 համարներուն մէջ Ծննդոցի առաջին գլխուն 5,8,13,19,23 եւ 31 համարներուն մէջ Ծննդոցի առաջին գլխուն 5,8,13,19,23 եւ 31 համարներուն մէջ Ծննդոցի առաջին գլխուն 5,8,13,19,23 եւ 31 համարներուն մէջ 
արձանագրուած արձանագրուած արձանագրուած արձանագրուած ««««օրօրօրօր» » » » բառը տառացիօրէն չենք հասկնար կամ բառը տառացիօրէն չենք հասկնար կամ բառը տառացիօրէն չենք հասկնար կամ բառը տառացիօրէն չենք հասկնար կամ 
պէտք չէ հասկնանք: Աստուած Ադամին կը պատուիրէ չուտել պէտք չէ հասկնանք: Աստուած Ադամին կը պատուիրէ չուտել պէտք չէ հասկնանք: Աստուած Ադամին կը պատուիրէ չուտել պէտք չէ հասկնանք: Աստուած Ադամին կը պատուիրէ չուտել 
««««բարբարբարբարի ու չարի գիտութեան ծառէնի ու չարի գիտութեան ծառէնի ու չարի գիտութեան ծառէնի ու չարի գիտութեան ծառէն» » » » եւ կ'ըսէ. եւ կ'ըսէ. եւ կ'ըսէ. եւ կ'ըսէ. ««««Այն օրը որ անկէ Այն օրը որ անկէ Այն օրը որ անկէ Այն օրը որ անկէ 
ուտես, անշուշտ պիտի մեռնիսուտես, անշուշտ պիտի մեռնիսուտես, անշուշտ պիտի մեռնիսուտես, անշուշտ պիտի մեռնիս» » » » (Ծննդոց 2.17): Համաձայն Աս(Ծննդոց 2.17): Համաձայն Աս(Ծննդոց 2.17): Համաձայն Աս(Ծննդոց 2.17): Համաձայն Աս----
տուծոյ այս խօսքին, այն օրը որ Ադամ ուտէր արգիլեալ տուծոյ այս խօսքին, այն օրը որ Ադամ ուտէր արգիլեալ տուծոյ այս խօսքին, այն օրը որ Ադամ ուտէր արգիլեալ տուծոյ այս խօսքին, այն օրը որ Ադամ ուտէր արգիլեալ 
պտուղէն` պէտք էր մեռնէր. Ադամ կերաւ բայց չմեռաւ: Ընդհապտուղէն` պէտք էր մեռնէր. Ադամ կերաւ բայց չմեռաւ: Ընդհապտուղէն` պէտք էր մեռնէր. Ադամ կերաւ բայց չմեռաւ: Ընդհապտուղէն` պէտք էր մեռնէր. Ադամ կերաւ բայց չմեռաւ: Ընդհա----
կառակը, իր ուտելէն ետք, բազմահարիւր տարինեկառակը, իր ուտելէն ետք, բազմահարիւր տարինեկառակը, իր ուտելէն ետք, բազմահարիւր տարինեկառակը, իր ուտելէն ետք, բազմահարիւր տարիներ ալ ապրեր ալ ապրեր ալ ապրեր ալ ապրե----
ցաւ (Ծննդոց 5.3,4ցաւ (Ծննդոց 5.3,4ցաւ (Ծննդոց 5.3,4ցաւ (Ծննդոց 5.3,4----5): 5): 5): 5): Սա կը նշանակէ թէ Ծննդոց 2.17Սա կը նշանակէ թէ Ծննդոց 2.17Սա կը նշանակէ թէ Ծննդոց 2.17Սա կը նշանակէ թէ Ծննդոց 2.17----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««օրօրօրօր» » » » բառը տառացի հասկացողութիւն չունի: Արդ, բառը տառացի հասկացողութիւն չունի: Արդ, բառը տառացի հասկացողութիւն չունի: Արդ, բառը տառացի հասկացողութիւն չունի: Արդ, 
ինչպէս Ծննդոց 2.17ինչպէս Ծննդոց 2.17ինչպէս Ծննդոց 2.17ինչպէս Ծննդոց 2.17----ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ««««օրօրօրօր» » » » բառը տառացիօբառը տառացիօբառը տառացիօբառը տառացիօ----
րէն չի հասկցուիր, նոյնպէս ալ, Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ րէն չի հասկցուիր, նոյնպէս ալ, Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ րէն չի հասկցուիր, նոյնպէս ալ, Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ րէն չի հասկցուիր, նոյնպէս ալ, Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««օրօրօրօր» » » » բառը բառը բառը բառը պէտք չէ տառացիօրէն հասկնալ:պէտք չէ տառացիօրէն հասկնալ:պէտք չէ տառացիօրէն հասկնալ:պէտք չէ տառացիօրէն հասկնալ:    

Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ ««««Աստուած ըսաւԱստուած ըսաւԱստուած ըսաւԱստուած ըսաւ» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը 
((((Ծննդոց 1.3,6,9,14,20,24): Աստուած արտասանեց իր խօսքը եւ Ծննդոց 1.3,6,9,14,20,24): Աստուած արտասանեց իր խօսքը եւ Ծննդոց 1.3,6,9,14,20,24): Աստուած արտասանեց իր խօսքը եւ Ծննդոց 1.3,6,9,14,20,24): Աստուած արտասանեց իր խօսքը եւ 
տուաւ իր հրամանը եւ թոյլ տուաւ որ աստիճանական կերպով տուաւ իր հրամանը եւ թոյլ տուաւ որ աստիճանական կերպով տուաւ իր հրամանը եւ թոյլ տուաւ որ աստիճանական կերպով տուաւ իր հրամանը եւ թոյլ տուաւ որ աստիճանական կերպով 
տիեզերքն ու աշխարհը գոյութեան գան: Ինչպէս պարտիզպանը տիեզերքն ու աշխարհը գոյութեան գան: Ինչպէս պարտիզպանը տիեզերքն ու աշխարհը գոյութեան գան: Ինչպէս պարտիզպանը տիեզերքն ու աշխարհը գոյութեան գան: Ինչպէս պարտիզպանը 
սերմը հողին մէջ կը նսերմը հողին մէջ կը նսերմը հողին մէջ կը նսերմը հողին մէջ կը նետէ եւ երկա՜ր ժամանակ կը ետէ եւ երկա՜ր ժամանակ կը ետէ եւ երկա՜ր ժամանակ կը ետէ եւ երկա՜ր ժամանակ կը սսսսպասէ որ պասէ որ պասէ որ պասէ որ 
անիկա ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ տայ, նոյնպէս ալ, Աստուած անիկա ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ տայ, նոյնպէս ալ, Աստուած անիկա ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ տայ, նոյնպէս ալ, Աստուած անիկա ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ տայ, նոյնպէս ալ, Աստուած 
իր հրամանը արձակեց եւ իր հրամանը արձակեց եւ իր հրամանը արձակեց եւ իր հրամանը արձակեց եւ ««««պարտիզպանիպարտիզպանիպարտիզպանիպարտիզպանի» » » » համբերութեամբ համբերութեամբ համբերութեամբ համբերութեամբ 
սպասեց որ երկինքն ու երկիրը գոյութեան գան աստիճանական սպասեց որ երկինքն ու երկիրը գոյութեան գան աստիճանական սպասեց որ երկինքն ու երկիրը գոյութեան գան աստիճանական սպասեց որ երկինքն ու երկիրը գոյութեան գան աստիճանական 
կերպով: Եթէ երբեք սերմը որպէսզի ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ կերպով: Եթէ երբեք սերմը որպէսզի ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ կերպով: Եթէ երբեք սերմը որպէսզի ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ կերպով: Եթէ երբեք սերմը որպէսզի ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ 
տայ, պտայ, պտայ, պտայ, պարտիզպանը կրնայ շատ երկա՜ր տարիներ սպասել, արտիզպանը կրնայ շատ երկա՜ր տարիներ սպասել, արտիզպանը կրնայ շատ երկա՜ր տարիներ սպասել, արտիզպանը կրնայ շատ երկա՜ր տարիներ սպասել, 
որքա՜ն աւելի Աստուած ինք երկա՜ր տարիներ սպասեց, ոորքա՜ն աւելի Աստուած ինք երկա՜ր տարիներ սպասեց, ոորքա՜ն աւելի Աստուած ինք երկա՜ր տարիներ սպասեց, ոորքա՜ն աւելի Աստուած ինք երկա՜ր տարիներ սպասեց, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
լոկ ծառի մը գոյութեան գալուն, այլ ամբողջ աշխարհի ու լոկ ծառի մը գոյութեան գալուն, այլ ամբողջ աշխարհի ու լոկ ծառի մը գոյութեան գալուն, այլ ամբողջ աշխարհի ու լոկ ծառի մը գոյութեան գալուն, այլ ամբողջ աշխարհի ու 
տիեզերքի աստիճանական գոյաւորման: Աստուծոյ կամքն էր որ տիեզերքի աստիճանական գոյաւորման: Աստուծոյ կամքն էր որ տիեզերքի աստիճանական գոյաւորման: Աստուծոյ կամքն էր որ տիեզերքի աստիճանական գոյաւորման: Աստուծոյ կամքն էր որ 
                                                                                                                                

երեկոյեան ժամը 6-10, երկրորդ պահը՝ ժամը 10-2, իսկ երրորդ պահը՝ գի-
շերուան ժամը 2-6: Նոր Կտակարանին մէջ ունինք նաեւ գիշերը հաշուելու 
Հռոմէական կերպը, որ գիշերը կը բաժնէր չորս պահերու.- «իրիկուն» 
(երեկոյեան 6-9), «կէս գիշեր» (գիշերուան 9-12), «հաւախօս» (գիշերուան 12-
3), եւ «առաւօտ» (առտուան 3-6) (տե´ս Մարկոս 13.35)»: 
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տիեզերքը իր ամբողջ համաստեղութեամբ ու աշխարհը իր տիեզերքը իր ամբողջ համաստեղութեամբ ու աշխարհը իր տիեզերքը իր ամբողջ համաստեղութեամբ ու աշխարհը իր տիեզերքը իր ամբողջ համաստեղութեամբ ու աշխարհը իր 
ամբամբամբամբողջ լիութեամբ, բազմահազար կամ հարիւրողջ լիութեամբ, բազմահազար կամ հարիւրողջ լիութեամբ, բազմահազար կամ հարիւրողջ լիութեամբ, բազմահազար կամ հարիւր----հազարաւոր հազարաւոր հազարաւոր հազարաւոր 
տարիներու ընթացքին գոյանային: Աստուած կրնար զանոնք տարիներու ընթացքին գոյանային: Աստուած կրնար զանոնք տարիներու ընթացքին գոյանային: Աստուած կրնար զանոնք տարիներու ընթացքին գոյանային: Աստուած կրնար զանոնք 
գոյացնել մէկ օրուայ մէջ, բայց անոր գործելակերպին հակառակ գոյացնել մէկ օրուայ մէջ, բայց անոր գործելակերպին հակառակ գոյացնել մէկ օրուայ մէջ, բայց անոր գործելակերպին հակառակ գոյացնել մէկ օրուայ մէջ, բայց անոր գործելակերպին հակառակ 
բան է, բան մը շուտով ընելն ու վերջացնելը: Աստուած իր բան է, բան մը շուտով ընելն ու վերջացնելը: Աստուած իր բան է, բան մը շուտով ընելն ու վերջացնելը: Աստուած իր բան է, բան մը շուտով ընելն ու վերջացնելը: Աստուած իր 
գործին ու գործելակերպին մէջ աճապարանքով շարժող կգործին ու գործելակերպին մէջ աճապարանքով շարժող կգործին ու գործելակերպին մէջ աճապարանքով շարժող կգործին ու գործելակերպին մէջ աճապարանքով շարժող կամ ամ ամ ամ 
գործող մէկը չէ: Եգիպտոսէն դէպի Սինայի անապատ երթալը եւ գործող մէկը չէ: Եգիպտոսէն դէպի Սինայի անապատ երթալը եւ գործող մէկը չէ: Եգիպտոսէն դէպի Սինայի անապատ երթալը եւ գործող մէկը չէ: Եգիպտոսէն դէպի Սինայի անապատ երթալը եւ 
Սինայի անապատէն Քանաանու երկիր երթալը 3Սինայի անապատէն Քանաանու երկիր երթալը 3Սինայի անապատէն Քանաանու երկիր երթալը 3Սինայի անապատէն Քանաանու երկիր երթալը 3----4 4 4 4 օրուայ օրուայ օրուայ օրուայ 
ճամբայ էր, եւ սակայն, կը տեսնենք որ անիկա քառասուն տարի ճամբայ էր, եւ սակայն, կը տեսնենք որ անիկա քառասուն տարի ճամբայ էր, եւ սակայն, կը տեսնենք որ անիկա քառասուն տարի ճամբայ էր, եւ սակայն, կը տեսնենք որ անիկա քառասուն տարի 
տեւեց: Աստուած տասը պատուիրանները Մովսէտեւեց: Աստուած տասը պատուիրանները Մովսէտեւեց: Աստուած տասը պատուիրանները Մովսէտեւեց: Աստուած տասը պատուիրանները Մովսէսին տալու սին տալու սին տալու սին տալու 
համար լոկ տասը վայրկեանի կարիքը ունէր, եւ սհամար լոկ տասը վայրկեանի կարիքը ունէր, եւ սհամար լոկ տասը վայրկեանի կարիքը ունէր, եւ սհամար լոկ տասը վայրկեանի կարիքը ունէր, եւ սակայն, կը ակայն, կը ակայն, կը ակայն, կը 
տեսնենք թէ ինչպէս տասը պատուիրանները տալու արարքը տեսնենք թէ ինչպէս տասը պատուիրանները տալու արարքը տեսնենք թէ ինչպէս տասը պատուիրանները տալու արարքը տեսնենք թէ ինչպէս տասը պատուիրանները տալու արարքը 
քառասուն օր տեւեց: Այս եւ նման օրինակներ ցոյց կու տան քառասուն օր տեւեց: Այս եւ նման օրինակներ ցոյց կու տան քառասուն օր տեւեց: Այս եւ նման օրինակներ ցոյց կու տան քառասուն օր տեւեց: Այս եւ նման օրինակներ ցոյց կու տան 
մեզի, թէ Աստուած կրնայ շատ երկա՜ր տարիներու ընթացքին մեզի, թէ Աստուած կրնայ շատ երկա՜ր տարիներու ընթացքին մեզի, թէ Աստուած կրնայ շատ երկա՜ր տարիներու ընթացքին մեզի, թէ Աստուած կրնայ շատ երկա՜ր տարիներու ընթացքին 
կատարուելիքը` շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարել, եւ կամ կատարուելիքը` շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարել, եւ կամ կատարուելիքը` շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարել, եւ կամ կատարուելիքը` շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարել, եւ կամ 
ընդհակառակը, կրնայ շատ կարճ ժամանակի ընդհակառակը, կրնայ շատ կարճ ժամանակի ընդհակառակը, կրնայ շատ կարճ ժամանակի ընդհակառակը, կրնայ շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարուեմէջ կատարուեմէջ կատարուեմէջ կատարուե----
լիքը` շատ երկա՜ր ժամանակի ընթացքին կատարել:լիքը` շատ երկա՜ր ժամանակի ընթացքին կատարել:լիքը` շատ երկա՜ր ժամանակի ընթացքին կատարել:լիքը` շատ երկա՜ր ժամանակի ընթացքին կատարել:    

    
10101010) ) ) ) Բ.Թագաւորաց 6.6Բ.Թագաւորաց 6.6Բ.Թագաւորաց 6.6Բ.Թագաւորաց 6.6----7 7 7 7 համարներուն մէջ կը կարդանք, որ համարներուն մէջ կը կարդանք, որ համարներուն մէջ կը կարդանք, որ համարներուն մէջ կը կարդանք, որ 

երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ 
Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն 
բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ոբռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ոբռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ոբռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու սպաննեց զայն: ւ սպաննեց զայն: ւ սպաննեց զայն: ւ սպաննեց զայն: 
Արդ, Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան ըրաւ, Արդ, Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան ըրաւ, Արդ, Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան ըրաւ, Արդ, Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան ըրաւ, 
եւ ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել եւ ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել եւ ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել եւ ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել 
որպէսզի չիյնայ:որպէսզի չիյնայ:որպէսզի չիյնայ:որպէսզի չիյնայ:    

    
ա) Աստուած պատուիրած էր որ իր Ուխտի Տապանակը ա) Աստուած պատուիրած էր որ իր Ուխտի Տապանակը ա) Աստուած պատուիրած էր որ իր Ուխտի Տապանակը ա) Աստուած պատուիրած էր որ իր Ուխտի Տապանակը 

շալկուէր ուսերու վրայ եւ ոշալկուէր ուսերու վրայ եւ ոշալկուէր ուսերու վրայ եւ ոշալկուէր ուսերու վրայ եւ ո´́́́չ թէ սայլերու վրայ (Թուոց 7.9: չ թէ սայլերու վրայ (Թուոց 7.9: չ թէ սայլերու վրայ (Թուոց 7.9: չ թէ սայլերու վրայ (Թուոց 7.9: 
Ա.ՄնաԱ.ՄնաԱ.ՄնաԱ.Մնացորդաց 15.15): Ուստի, զայն սայլերու վրայ շալկելը` ցորդաց 15.15): Ուստի, զայն սայլերու վրայ շալկելը` ցորդաց 15.15): Ուստի, զայն սայլերու վրայ շալկելը` ցորդաց 15.15): Ուստի, զայն սայլերու վրայ շալկելը` 
աստուածային օրէնքի խախտում էր: Ոզա շատ լաւ գիտէր աստուածային օրէնքի խախտում էր: Ոզա շատ լաւ գիտէր աստուածային օրէնքի խախտում էր: Ոզա շատ լաւ գիտէր աստուածային օրէնքի խախտում էր: Ոզա շատ լաւ գիտէր 
Ուխտի Տապանակին եւ այլ սուրբ առարկաներու կապուած Ուխտի Տապանակին եւ այլ սուրբ առարկաներու կապուած Ուխտի Տապանակին եւ այլ սուրբ առարկաներու կապուած Ուխտի Տապանակին եւ այլ սուրբ առարկաներու կապուած 
Աստուծոյ օրէնքը, որ մահ կը սպառնար ոեւէ անձի որ անոնց կը Աստուծոյ օրէնքը, որ մահ կը սպառնար ոեւէ անձի որ անոնց կը Աստուծոյ օրէնքը, որ մահ կը սպառնար ոեւէ անձի որ անոնց կը Աստուծոյ օրէնքը, որ մահ կը սպառնար ոեւէ անձի որ անոնց կը 
դպնար (Թուոց 4.15դպնար (Թուոց 4.15դպնար (Թուոց 4.15դպնար (Թուոց 4.15----20): 20): 20): 20): Ոզա գիտէր եւ պէՈզա գիտէր եւ պէՈզա գիտէր եւ պէՈզա գիտէր եւ պէ´́́́տք էր գիտնարտք էր գիտնարտք էր գիտնարտք էր գիտնար    
Ուխտի Տապանակը կրելու կերպին մասին, որովհետեւ Ուխտի Ուխտի Տապանակը կրելու կերպին մասին, որովհետեւ Ուխտի Ուխտի Տապանակը կրելու կերպին մասին, որովհետեւ Ուխտի Ուխտի Տապանակը կրելու կերպին մասին, որովհետեւ Ուխտի 
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Տապանակը պահուած էր իր հօրը եւ մեծ հօրը տունը 70 Տապանակը պահուած էր իր հօրը եւ մեծ հօրը տունը 70 Տապանակը պահուած էր իր հօրը եւ մեծ հօրը տունը 70 Տապանակը պահուած էր իր հօրը եւ մեծ հօրը տունը 70 
տարիներ, եւ իր հայրը սրբուած եւ Ուխտի Տապանակին տարիներ, եւ իր հայրը սրբուած եւ Ուխտի Տապանակին տարիներ, եւ իր հայրը սրբուած եւ Ուխտի Տապանակին տարիներ, եւ իր հայրը սրբուած եւ Ուխտի Տապանակին 
ծառայութեան նուիրուած անձ մըն էր, եւ հետեւաբար, Ոզա ոեւէ ծառայութեան նուիրուած անձ մըն էր, եւ հետեւաբար, Ոզա ոեւէ ծառայութեան նուիրուած անձ մըն էր, եւ հետեւաբար, Ոզա ոեւէ ծառայութեան նուիրուած անձ մըն էր, եւ հետեւաբար, Ոզա ոեւէ 
արդարացում չէր կրնար ունենալ իր գործած արարքին հաարդարացում չէր կրնար ունենալ իր գործած արարքին հաարդարացում չէր կրնար ունենալ իր գործած արարքին հաարդարացում չէր կրնար ունենալ իր գործած արարքին համար:մար:մար:մար:    

բ) Աստուած իր այս արարքով ուզեց դաս մը սորվեցնել բ) Աստուած իր այս արարքով ուզեց դաս մը սորվեցնել բ) Աստուած իր այս արարքով ուզեց դաս մը սորվեցնել բ) Աստուած իր այս արարքով ուզեց դաս մը սորվեցնել 
հրեայ ժողովուրդին, որ սկսած էր անտարբեր դառնալ Ուխտի հրեայ ժողովուրդին, որ սկսած էր անտարբեր դառնալ Ուխտի հրեայ ժողովուրդին, որ սկսած էր անտարբեր դառնալ Ուխտի հրեայ ժողովուրդին, որ սկսած էր անտարբեր դառնալ Ուխտի 
Տապանակին հանդէպ եւ կորսնցնել իր վստահութիւնն ու Տապանակին հանդէպ եւ կորսնցնել իր վստահութիւնն ու Տապանակին հանդէպ եւ կորսնցնել իր վստահութիւնն ու Տապանակին հանդէպ եւ կորսնցնել իր վստահութիւնն ու 
կապուածութիւնը սուրբ առարկաներու հանդէպ: Աստուած կապուածութիւնը սուրբ առարկաներու հանդէպ: Աստուած կապուածութիւնը սուրբ առարկաներու հանդէպ: Աստուած կապուածութիւնը սուրբ առարկաներու հանդէպ: Աստուած 
ուզեց սորվեցնել Դաւիթ թագաւոուզեց սորվեցնել Դաւիթ թագաւոուզեց սորվեցնել Դաւիթ թագաւոուզեց սորվեցնել Դաւիթ թագաւորին ու բոլոր հրեաներուրին ու բոլոր հրեաներուրին ու բոլոր հրեաներուրին ու բոլոր հրեաներուն, թէ ն, թէ ն, թէ ն, թէ 
պէտք է բացարձակ յապէտք է բացարձակ յապէտք է բացարձակ յապէտք է բացարձակ յարրրրգանքով վերաբեգանքով վերաբեգանքով վերաբեգանքով վերաբերէին րէին րէին րէին ««««սուրբ բաներուսուրբ բաներուսուրբ բաներուսուրբ բաներու» » » » 
հետ (Թուոց 4.15հետ (Թուոց 4.15հետ (Թուոց 4.15հետ (Թուոց 4.15----16, 20): 16, 20): 16, 20): 16, 20): Աստուծոյ նպատակը ասիկա միայն Աստուծոյ նպատակը ասիկա միայն Աստուծոյ նպատակը ասիկա միայն Աստուծոյ նպատակը ասիկա միայն 
Դաւիթին ու հրեայ ժողովուրդին սորվեցնելը չէր, այլ` հետագայ Դաւիթին ու հրեայ ժողովուրդին սորվեցնելը չէր, այլ` հետագայ Դաւիթին ու հրեայ ժողովուրդին սորվեցնելը չէր, այլ` հետագայ Դաւիթին ու հրեայ ժողովուրդին սորվեցնելը չէր, այլ` հետագայ 
բոլոր ժողովուրդներուն, Քրիստոսի բոլոր հետեւորդներուն: բոլոր ժողովուրդներուն, Քրիստոսի բոլոր հետեւորդներուն: բոլոր ժողովուրդներուն, Քրիստոսի բոլոր հետեւորդներուն: բոլոր ժողովուրդներուն, Քրիստոսի բոլոր հետեւորդներուն: 
Այսօր քրիստոնեաներ պէտք է մտածԱյսօր քրիստոնեաներ պէտք է մտածԱյսօր քրիստոնեաներ պէտք է մտածԱյսօր քրիստոնեաներ պէտք է մտածեն Ոզային պատահածին են Ոզային պատահածին են Ոզային պատահածին են Ոզային պատահածին 
մասին, եւ պէտք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն մասին, եւ պէտք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն մասին, եւ պէտք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն մասին, եւ պէտք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն ««««սուրբ բանեսուրբ բանեսուրբ բանեսուրբ բանե----
րուրուրուրու» » » » հանդէպ, ինչպէս օրինակ, Աստուածաշունչին հանդէպ, հանդէպ, ինչպէս օրինակ, Աստուածաշունչին հանդէպ, հանդէպ, ինչպէս օրինակ, Աստուածաշունչին հանդէպ, հանդէպ, ինչպէս օրինակ, Աստուածաշունչին հանդէպ, 
Սուրբ Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ հանդէպ, եւ Սուրբ Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ հանդէպ, եւ Սուրբ Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ հանդէպ, եւ Սուրբ Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ հանդէպ, եւ 
մկրտութեան խորհուրդին հանդէպ:մկրտութեան խորհուրդին հանդէպ:մկրտութեան խորհուրդին հանդէպ:մկրտութեան խորհուրդին հանդէպ:    

գ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ քանի Ոզա երկա՜ր ժամագ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ քանի Ոզա երկա՜ր ժամագ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ քանի Ոզա երկա՜ր ժամագ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ քանի Ոզա երկա՜ր ժամա----
նանանանակ` իր մանկութենէն սկսեալ, Ուխտի Տապանակին քով եղած կ` իր մանկութենէն սկսեալ, Ուխտի Տապանակին քով եղած կ` իր մանկութենէն սկսեալ, Ուխտի Տապանակին քով եղած կ` իր մանկութենէն սկսեալ, Ուխտի Տապանակին քով եղած 
է, հաւանաբար ատիկա պատճառ դարձած է որ Ուխտի Տապաէ, հաւանաբար ատիկա պատճառ դարձած է որ Ուխտի Տապաէ, հաւանաբար ատիկա պատճառ դարձած է որ Ուխտի Տապաէ, հաւանաբար ատիկա պատճառ դարձած է որ Ուխտի Տապա----
նակը իր արժէքը կորսնցնէր իրեն համար: Հաւանաբար Ուխտի նակը իր արժէքը կորսնցնէր իրեն համար: Հաւանաբար Ուխտի նակը իր արժէքը կորսնցնէր իրեն համար: Հաւանաբար Ուխտի նակը իր արժէքը կորսնցնէր իրեն համար: Հաւանաբար Ուխտի 
Տապանակին մօտենաՏապանակին մօտենաՏապանակին մօտենաՏապանակին մօտենալը եւ անոր դպնալը իրեն համար դարձած լը եւ անոր դպնալը իրեն համար դարձած լը եւ անոր դպնալը իրեն համար դարձած լը եւ անոր դպնալը իրեն համար դարձած 
էր սովորական երեւոյթ: Բայց այս անգամ Տէրը հարէր սովորական երեւոյթ: Բայց այս անգամ Տէրը հարէր սովորական երեւոյթ: Բայց այս անգամ Տէրը հարէր սովորական երեւոյթ: Բայց այս անգամ Տէրը հարուածուածուածուածեց եց եց եց 
զայն, գուցէ անոր համար, որ ան Ուխտի Տապանակին դպաւ բոզայն, գուցէ անոր համար, որ ան Ուխտի Տապանակին դպաւ բոզայն, գուցէ անոր համար, որ ան Ուխտի Տապանակին դպաւ բոզայն, գուցէ անոր համար, որ ան Ուխտի Տապանակին դպաւ բո----
լոր մարդոց աչքին դիմաց եւ բոլորին գայթակղութեան պատլոր մարդոց աչքին դիմաց եւ բոլորին գայթակղութեան պատլոր մարդոց աչքին դիմաց եւ բոլորին գայթակղութեան պատլոր մարդոց աչքին դիմաց եւ բոլորին գայթակղութեան պատ----
ճառ դարձաւ: ճառ դարձաւ: ճառ դարձաւ: ճառ դարձաւ: Եթէ Տէրը չհարուածէր զայն, բոլորըԵթէ Տէրը չհարուածէր զայն, բոլորըԵթէ Տէրը չհարուածէր զայն, բոլորըԵթէ Տէրը չհարուածէր զայն, բոլորը    որոնք տեսան որոնք տեսան որոնք տեսան որոնք տեսան 
որ Ուխտի Տապանակին դպած էր, պիոր Ուխտի Տապանակին դպած էր, պիոր Ուխտի Տապանակին դպած էր, պիոր Ուխտի Տապանակին դպած էր, պիտի կորսնցտի կորսնցտի կորսնցտի կորսնցըըըընէին իրենց նէին իրենց նէին իրենց նէին իրենց 
յարգանքը Աստուծոյ խօսքերուն ու օրէնքնյարգանքը Աստուծոյ խօսքերուն ու օրէնքնյարգանքը Աստուծոյ խօսքերուն ու օրէնքնյարգանքը Աստուծոյ խօսքերուն ու օրէնքնեեեերուն հանդէպ, եւ րուն հանդէպ, եւ րուն հանդէպ, եւ րուն հանդէպ, եւ 
իրենց սրտէն դուրս պիտի դրուէր Աստուծոյ երկիւղը:իրենց սրտէն դուրս պիտի դրուէր Աստուծոյ երկիւղը:իրենց սրտէն դուրս պիտի դրուէր Աստուծոյ երկիւղը:իրենց սրտէն դուրս պիտի դրուէր Աստուծոյ երկիւղը:    
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11111111) ) ) ) Ծննդոց գիրքի 27Ծննդոց գիրքի 27Ծննդոց գիրքի 27Ծննդոց գիրքի 27----րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ 
ինչպէս Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ ինչպէս Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ ինչպէս Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ ինչպէս Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ 
անոր օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուանոր օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուանոր օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուանոր օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնու----
թիւնը կու տայ մէկու մը, ոթիւնը կու տայ մէկու մը, ոթիւնը կու տայ մէկու մը, ոթիւնը կու տայ մէկու մը, որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:ր ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:ր ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:ր ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:    

    
Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.----    
1) 1) 1) 1) Ծննդոց գիրքի 25Ծննդոց գիրքի 25Ծննդոց գիրքի 25Ծննդոց գիրքի 25----րդ գլուխին աւարտին կը տեսնենք թէ րդ գլուխին աւարտին կը տեսնենք թէ րդ գլուխին աւարտին կը տեսնենք թէ րդ գլուխին աւարտին կը տեսնենք թէ 

ինչպէս Եսաւ պնակ մը ոսպէ ապուրի համար ինչպէս Եսաւ պնակ մը ոսպէ ապուրի համար ինչպէս Եսաւ պնակ մը ոսպէ ապուրի համար ինչպէս Եսաւ պնակ մը ոսպէ ապուրի համար ««««իր անդրանիր անդրանիր անդրանիր անդրան----
կութեան իրաւունքը ծախեց Յակոբինկութեան իրաւունքը ծախեց Յակոբինկութեան իրաւունքը ծախեց Յակոբինկութեան իրաւունքը ծախեց Յակոբին»: »: »: »: Աստուած ինք պիտի Աստուած ինք պիտի Աստուած ինք պիտի Աստուած ինք պիտի 
ուզէ՞ր իր օրհնութիւնը տալ մէկու մըուզէ՞ր իր օրհնութիւնը տալ մէկու մըուզէ՞ր իր օրհնութիւնը տալ մէկու մըուզէ՞ր իր օրհնութիւնը տալ մէկու մը, , , , որ պնակ մը ոսպէ որ պնակ մը ոսպէ որ պնակ մը ոսպէ որ պնակ մը ոսպէ 
ապուրի համար ծախեց իր անդրանկութիւնը: Չմոռնանք որ այն ապուրի համար ծախեց իր անդրանկութիւնը: Չմոռնանք որ այն ապուրի համար ծախեց իր անդրանկութիւնը: Չմոռնանք որ այն ապուրի համար ծախեց իր անդրանկութիւնը: Չմոռնանք որ այն 
ատենուայ մտածողութեան մէջ, անդրանկութիւնը, այլ խօսքով, ատենուայ մտածողութեան մէջ, անդրանկութիւնը, այլ խօսքով, ատենուայ մտածողութեան մէջ, անդրանկութիւնը, այլ խօսքով, ատենուայ մտածողութեան մէջ, անդրանկութիւնը, այլ խօսքով, 
տան անդրանիկ զաւակը ըլլալը՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած պատան անդրանիկ զաւակը ըլլալը՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած պատան անդրանիկ զաւակը ըլլալը՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած պատան անդրանիկ զաւակը ըլլալը՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած պա----
տիւ ու փառք կը սեպուէր: Ուստի, անդրանկութիւնը ծախելը՝ տիւ ու փառք կը սեպուէր: Ուստի, անդրանկութիւնը ծախելը՝ տիւ ու փառք կը սեպուէր: Ուստի, անդրանկութիւնը ծախելը՝ տիւ ու փառք կը սեպուէր: Ուստի, անդրանկութիւնը ծախելը՝ 
Աստուծոյ կողմէ տրուած Աստուծոյ կողմէ տրուած Աստուծոյ կողմէ տրուած Աստուծոյ կողմէ տրուած այդ պատիւն ու փառքը անարգել կը այդ պատիւն ու փառքը անարգել կը այդ պատիւն ու փառքը անարգել կը այդ պատիւն ու փառքը անարգել կը 
նշանակէր: Ասիկա գիտնալէ ետք, հարց կու տանք, արդեօք ճիշդ նշանակէր: Ասիկա գիտնալէ ետք, հարց կու տանք, արդեօք ճիշդ նշանակէր: Ասիկա գիտնալէ ետք, հարց կու տանք, արդեօք ճիշդ նշանակէր: Ասիկա գիտնալէ ետք, հարց կու տանք, արդեօք ճիշդ 
պիտի ըլլա՞ր Աստուծոյ անունով օրհնել մէկը որ Աստուծոյ պիտի ըլլա՞ր Աստուծոյ անունով օրհնել մէկը որ Աստուծոյ պիտի ըլլա՞ր Աստուծոյ անունով օրհնել մէկը որ Աստուծոյ պիտի ըլլա՞ր Աստուծոյ անունով օրհնել մէկը որ Աստուծոյ 
կողմէ տրուած անդրանկութեան պատիւը ոտնակոխեց:կողմէ տրուած անդրանկութեան պատիւը ոտնակոխեց:կողմէ տրուած անդրանկութեան պատիւը ոտնակոխեց:կողմէ տրուած անդրանկութեան պատիւը ոտնակոխեց:    

Հարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով մը: Ո՞ր մեղքը աւելի Հարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով մը: Ո՞ր մեղքը աւելի Հարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով մը: Ո՞ր մեղքը աւելի Հարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով մը: Ո՞ր մեղքը աւելի 
ծանր մեղք է. Աստծանր մեղք է. Աստծանր մեղք է. Աստծանր մեղք է. Աստուծոյ կողմէ Եսաւին շնորհուած անդրանուծոյ կողմէ Եսաւին շնորհուած անդրանուծոյ կողմէ Եսաւին շնորհուած անդրանուծոյ կողմէ Եսաւին շնորհուած անդրան----
կութեան փառքն ու պատիւը պնակ մը ոսպէ ապուրի փոխարէն կութեան փառքն ու պատիւը պնակ մը ոսպէ ապուրի փոխարէն կութեան փառքն ու պատիւը պնակ մը ոսպէ ապուրի փոխարէն կութեան փառքն ու պատիւը պնակ մը ոսպէ ապուրի փոխարէն 
վաճառե՞լը, թէ` իր հօրը օրհնութիւնը առնելու համար` զայն վաճառե՞լը, թէ` իր հօրը օրհնութիւնը առնելու համար` զայն վաճառե՞լը, թէ` իր հօրը օրհնութիւնը առնելու համար` զայն վաճառե՞լը, թէ` իր հօրը օրհնութիւնը առնելու համար` զայն 
խաբելը: Խորքին մէջ, Եսաւին ըրածը Աստուծոյ դէմ գործուած խաբելը: Խորքին մէջ, Եսաւին ըրածը Աստուծոյ դէմ գործուած խաբելը: Խորքին մէջ, Եսաւին ըրածը Աստուծոյ դէմ գործուած խաբելը: Խորքին մէջ, Եսաւին ըրածը Աստուծոյ դէմ գործուած 
մեղք կը համարուէր, իսկ Յակոբին ըրածը` մարդուն դէմ մեղք կը համարուէր, իսկ Յակոբին ըրածը` մարդուն դէմ մեղք կը համարուէր, իսկ Յակոբին ըրածը` մարդուն դէմ մեղք կը համարուէր, իսկ Յակոբին ըրածը` մարդուն դէմ 
գործուածգործուածգործուածգործուած    մեղք, որովհետեւ Եսաւ անդրանկութիւնը ծախելով` մեղք, որովհետեւ Եսաւ անդրանկութիւնը ծախելով` մեղք, որովհետեւ Եսաւ անդրանկութիւնը ծախելով` մեղք, որովհետեւ Եսաւ անդրանկութիւնը ծախելով` 
Աստուծոյ դէմ է որ մեղանչեց եւ զԱստուած է որ անարգեց, իսկ Աստուծոյ դէմ է որ մեղանչեց եւ զԱստուած է որ անարգեց, իսկ Աստուծոյ դէմ է որ մեղանչեց եւ զԱստուած է որ անարգեց, իսկ Աստուծոյ դէմ է որ մեղանչեց եւ զԱստուած է որ անարգեց, իսկ 
Յակոբ հայրը խաբելով` նոյնինքն հօրը դէմՅակոբ հայրը խաբելով` նոյնինքն հօրը դէմՅակոբ հայրը խաբելով` նոյնինքն հօրը դէմՅակոբ հայրը խաբելով` նոյնինքն հօրը դէմ    է որ մեղք գործեց: է որ մեղք գործեց: է որ մեղք գործեց: է որ մեղք գործեց: 
Այստեղ կարելի է հետեւեալ համեմատականը ընել: Ինչպէս Այստեղ կարելի է հետեւեալ համեմատականը ընել: Ինչպէս Այստեղ կարելի է հետեւեալ համեմատականը ընել: Ինչպէս Այստեղ կարելի է հետեւեալ համեմատականը ընել: Ինչպէս 
անդրանկութիւնը նոյնպէս ալ քահանայութիւնը Աստոանդրանկութիւնը նոյնպէս ալ քահանայութիւնը Աստոանդրանկութիւնը նոյնպէս ալ քահանայութիւնը Աստոանդրանկութիւնը նոյնպէս ալ քահանայութիւնը Աստոււււծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
կողմէ մարդուն տրուած պատիւ մըն էր: Եւ ինչպէս քահանայուկողմէ մարդուն տրուած պատիւ մըն էր: Եւ ինչպէս քահանայուկողմէ մարդուն տրուած պատիւ մըն էր: Եւ ինչպէս քահանայուկողմէ մարդուն տրուած պատիւ մըն էր: Եւ ինչպէս քահանայու----
թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ 
դէմ գործուած մեղք կը համարուէր, նոյնպէս ալ անդրանկուդէմ գործուած մեղք կը համարուէր, նոյնպէս ալ անդրանկուդէմ գործուած մեղք կը համարուէր, նոյնպէս ալ անդրանկուդէմ գործուած մեղք կը համարուէր, նոյնպէս ալ անդրանկու----
թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ 
դէմ գործուած մեղք կը համարուէր: Ուդէմ գործուած մեղք կը համարուէր: Ուդէմ գործուած մեղք կը համարուէր: Ուդէմ գործուած մեղք կը համարուէր: Ուշագրաւ է Հեղի շագրաւ է Հեղի շագրաւ է Հեղի շագրաւ է Հեղի 
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քահանային խօսքը ուղղուած իր որդիներուն` Ոփնիին ու քահանային խօսքը ուղղուած իր որդիներուն` Ոփնիին ու քահանային խօսքը ուղղուած իր որդիներուն` Ոփնիին ու քահանային խօսքը ուղղուած իր որդիներուն` Ոփնիին ու 
Փենէհէսին, որոնք քահանաներ էին եւ որոնք սխալ ընթացքի Փենէհէսին, որոնք քահանաներ էին եւ որոնք սխալ ընթացքի Փենէհէսին, որոնք քահանաներ էին եւ որոնք սխալ ընթացքի Փենէհէսին, որոնք քահանաներ էին եւ որոնք սխալ ընթացքի 
մէջ էին: Հեղի զանոնք գիտակցութեան ու զգաստումէջ էին: Հեղի զանոնք գիտակցութեան ու զգաստումէջ էին: Հեղի զանոնք գիտակցութեան ու զգաստումէջ էին: Հեղի զանոնք գիտակցութեան ու զգաստութեան բերելու թեան բերելու թեան բերելու թեան բերելու 
համար` կ'ըսէ. համար` կ'ըսէ. համար` կ'ըսէ. համար` կ'ըսէ. ««««Եթէ մարդ մը մարդու դէմ մեղք գործէ, անոր Եթէ մարդ մը մարդու դէմ մեղք գործէ, անոր Եթէ մարդ մը մարդու դէմ մեղք գործէ, անոր Եթէ մարդ մը մարդու դէմ մեղք գործէ, անոր 
դատաստանը Աստուած կ'ընէ, բդատաստանը Աստուած կ'ընէ, բդատաստանը Աստուած կ'ընէ, բդատաստանը Աստուած կ'ընէ, բայց եթէ մարդ մը Տիրոջը դէմ այց եթէ մարդ մը Տիրոջը դէմ այց եթէ մարդ մը Տիրոջը դէմ այց եթէ մարդ մը Տիրոջը դէմ 
մեղք գործէ, անոր համար ո՞վ աղաչանք պիտի ընէմեղք գործէ, անոր համար ո՞վ աղաչանք պիտի ընէմեղք գործէ, անոր համար ո՞վ աղաչանք պիտի ընէմեղք գործէ, անոր համար ո՞վ աղաչանք պիտի ընէ» » » » (Ա.Թագա(Ա.Թագա(Ա.Թագա(Ա.Թագա----
ւորաց 2.25): Հեղի իր այս բառերով յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ւորաց 2.25): Հեղի իր այս բառերով յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ւորաց 2.25): Հեղի իր այս բառերով յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ւորաց 2.25): Հեղի իր այս բառերով յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ 
իր որդիներուն գործած մեղքը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ դէմ իր որդիներուն գործած մեղքը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ դէմ իր որդիներուն գործած մեղքը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ դէմ իր որդիներուն գործած մեղքը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ դէմ 
գործուած մեղք էր: Նոյնն էր պարագան Եսաւին, որ իր գործուած մեղք էր: Նոյնն էր պարագան Եսաւին, որ իր գործուած մեղք էր: Նոյնն էր պարագան Եսաւին, որ իր գործուած մեղք էր: Նոյնն էր պարագան Եսաւին, որ իր 
անդրանկութիւանդրանկութիւանդրանկութիւանդրանկութիւննննը ծախելով` Աստուծոյ դէմ էր որ մեղանչած ը ծախելով` Աստուծոյ դէմ էր որ մեղանչած ը ծախելով` Աստուծոյ դէմ էր որ մեղանչած ը ծախելով` Աստուծոյ դէմ էր որ մեղանչած 
եղաւ: Հարկաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Յակոբին ըրածը սխալ չէր կամ եղաւ: Հարկաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Յակոբին ըրածը սխալ չէր կամ եղաւ: Հարկաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Յակոբին ըրածը սխալ չէր կամ եղաւ: Հարկաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Յակոբին ըրածը սխալ չէր կամ 
Աստուծոյ դէմ գործոԱստուծոյ դէմ գործոԱստուծոյ դէմ գործոԱստուծոյ դէմ գործուած մեղք մը չէր: Յակոբին ըրածն ւած մեղք մը չէր: Յակոբին ըրածն ւած մեղք մը չէր: Յակոբին ըրածն ւած մեղք մը չէր: Յակոբին ըրածն աաաալ սխալ լ սխալ լ սխալ լ սխալ 
ու մեղք էր. սակայն Եսաւին գործած մեղքը (անդրանկութիւնը ու մեղք էր. սակայն Եսաւին գործած մեղքը (անդրանկութիւնը ու մեղք էր. սակայն Եսաւին գործած մեղքը (անդրանկութիւնը ու մեղք էր. սակայն Եսաւին գործած մեղքը (անդրանկութիւնը 
ծախելը), Աստուծոյ դէմ ապստամբութեան արտայայտութծախելը), Աստուծոյ դէմ ապստամբութեան արտայայտութծախելը), Աստուծոյ դէմ ապստամբութեան արտայայտութծախելը), Աստուծոյ դէմ ապստամբութեան արտայայտութիւն իւն իւն իւն 
էր, եւ աւելին, Աստուծոյ կողմէ տրուած անդրանկութեան էր, եւ աւելին, Աստուծոյ կողմէ տրուած անդրանկութեան էր, եւ աւելին, Աստուծոյ կողմէ տրուած անդրանկութեան էր, եւ աւելին, Աստուծոյ կողմէ տրուած անդրանկութեան 
պարգեւը` Աստուծոյ երեսին նետելու արարք մըն էր, մինչդեռ պարգեւը` Աստուծոյ երեսին նետելու արարք մըն էր, մինչդեռ պարգեւը` Աստուծոյ երեսին նետելու արարք մըն էր, մինչդեռ պարգեւը` Աստուծոյ երեսին նետելու արարք մըն էր, մինչդեռ 
ՅակոՅակոՅակոՅակոբին մեղքը, ապստամբութեան արտայայտութիւն չէր, այլ բին մեղքը, ապստամբութեան արտայայտութիւն չէր, այլ բին մեղքը, ապստամբութեան արտայայտութիւն չէր, այլ բին մեղքը, ապստամբութեան արտայայտութիւն չէր, այլ 
պարզապէս` անհնազանդութեան:պարզապէս` անհնազանդութեան:պարզապէս` անհնազանդութեան:պարզապէս` անհնազանդութեան:    

Կարեւոր երկու նշումներ.Կարեւոր երկու նշումներ.Կարեւոր երկու նշումներ.Կարեւոր երկու նշումներ.----    
ա) Յակոբ գիտէր որ անդրանկութիւնը Աստուծոա) Յակոբ գիտէր որ անդրանկութիւնը Աստուծոա) Յակոբ գիտէր որ անդրանկութիւնը Աստուծոա) Յակոբ գիտէր որ անդրանկութիւնը Աստուծոյ կողմէ յ կողմէ յ կողմէ յ կողմէ 

տրուած օրհնութիւն մըն էր, եւ գիտէր արժէքն ու իմաստը այդ տրուած օրհնութիւն մըն էր, եւ գիտէր արժէքն ու իմաստը այդ տրուած օրհնութիւն մըն էր, եւ գիտէր արժէքն ու իմաստը այդ տրուած օրհնութիւն մըն էր, եւ գիտէր արժէքն ու իմաստը այդ 
օրհնութեան: Եւ որովհետեւ գիտէր, ան փորձեց այդ օրհնուօրհնութեան: Եւ որովհետեւ գիտէր, ան փորձեց այդ օրհնուօրհնութեան: Եւ որովհետեւ գիտէր, ան փորձեց այդ օրհնուօրհնութեան: Եւ որովհետեւ գիտէր, ան փորձեց այդ օրհնութիւթիւթիւթիւ----
նը ձեռք ձգել ոեւէ ձեւով կամ ոեւէ գնով, ճիշդ ինչպէս փորձեց նը ձեռք ձգել ոեւէ ձեւով կամ ոեւէ գնով, ճիշդ ինչպէս փորձեց նը ձեռք ձգել ոեւէ ձեւով կամ ոեւէ գնով, ճիշդ ինչպէս փորձեց նը ձեռք ձգել ոեւէ ձեւով կամ ոեւէ գնով, ճիշդ ինչպէս փորձեց 
հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամանակ, անոր օրհնութիւնը հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամանակ, անոր օրհնութիւնը հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամանակ, անոր օրհնութիւնը հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամանակ, անոր օրհնութիւնը 
ձեռք ձգել, երբ ըսաւ. ձեռք ձգել, երբ ըսաւ. ձեռք ձգել, երբ ըսաւ. ձեռք ձգել, երբ ըսաւ. ««««Չեմ Չեմ Չեմ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսթողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսթողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսթողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնես» » » » 
((((Ծննդոց 32.26): Եսաւ սակայն, Աստուծոյ օրհԾննդոց 32.26): Եսաւ սակայն, Աստուծոյ օրհԾննդոց 32.26): Եսաւ սակայն, Աստուծոյ օրհԾննդոց 32.26): Եսաւ սակայն, Աստուծոյ օրհնութեան արժէքն նութեան արժէքն նութեան արժէքն նութեան արժէքն 
ու իմաստը չէր գիտեր կամ գիտէր բայց կ'ուրանար:ու իմաստը չէր գիտեր կամ գիտէր բայց կ'ուրանար:ու իմաստը չէր գիտեր կամ գիտէր բայց կ'ուրանար:ու իմաստը չէր գիտեր կամ գիտէր բայց կ'ուրանար:    

բ) Յակոբ գիտէր նաեւ, որ իր հօրը կողմէ եկած օրհնուբ) Յակոբ գիտէր նաեւ, որ իր հօրը կողմէ եկած օրհնուբ) Յակոբ գիտէր նաեւ, որ իր հօրը կողմէ եկած օրհնուբ) Յակոբ գիտէր նաեւ, որ իր հօրը կողմէ եկած օրհնու----
թիւնը` Աստուծոյ կողմէ եկած օրհնութիւն մըն էր, եւ պէտք էր թիւնը` Աստուծոյ կողմէ եկած օրհնութիւն մըն էր, եւ պէտք էր թիւնը` Աստուծոյ կողմէ եկած օրհնութիւն մըն էր, եւ պէտք էր թիւնը` Աստուծոյ կողմէ եկած օրհնութիւն մըն էր, եւ պէտք էր 
տրուէր անորտրուէր անորտրուէր անորտրուէր անոր` ` ` ` որ ունէր անդրանկութեան իրաւունքը: Եսաւ որ ունէր անդրանկութեան իրաւունքը: Եսաւ որ ունէր անդրանկութեան իրաւունքը: Եսաւ որ ունէր անդրանկութեան իրաւունքը: Եսաւ 
կորսնցուցած էր անդրանկութեան իրաւունքը, որովհետեւ կորսնցուցած էր անդրանկութեան իրաւունքը, որովհետեւ կորսնցուցած էր անդրանկութեան իրաւունքը, որովհետեւ կորսնցուցած էր անդրանկութեան իրաւունքը, որովհետեւ 
վաճառած էր զայն: Յակոբ Եսաւին ձեռքէն անդրանկութիւնը վաճառած էր զայն: Յակոբ Եսաւին ձեռքէն անդրանկութիւնը վաճառած էր զայն: Յակոբ Եսաւին ձեռքէն անդրանկութիւնը վաճառած էր զայն: Յակոբ Եսաւին ձեռքէն անդրանկութիւնը 
առնելէ ետք, բնականօրէն հօրը օրհնութիւնը ստանալը իր առնելէ ետք, բնականօրէն հօրը օրհնութիւնը ստանալը իր առնելէ ետք, բնականօրէն հօրը օրհնութիւնը ստանալը իր առնելէ ետք, բնականօրէն հօրը օրհնութիւնը ստանալը իր 
իրաւունքը կը դառնար կամ իր իրաւունքը կը սեպէր:իրաւունքը կը դառնար կամ իր իրաւունքը կը սեպէր:իրաւունքը կը դառնար կամ իր իրաւունքը կը սեպէր:իրաւունքը կը դառնար կամ իր իրաւունքը կը սեպէր:    



 314 

Շարունակելէ առաՇարունակելէ առաՇարունակելէ առաՇարունակելէ առաջ, քիչ մը խօսինք այսօրուան մեր կեանջ, քիչ մը խօսինք այսօրուան մեր կեանջ, քիչ մը խօսինք այսօրուան մեր կեանջ, քիչ մը խօսինք այսօրուան մեր կեան----
քին մասին: Որո՞նք են Եսաւները մեր այսօրուայ կեանքին մէջ քին մասին: Որո՞նք են Եսաւները մեր այսօրուայ կեանքին մէջ քին մասին: Որո՞նք են Եսաւները մեր այսօրուայ կեանքին մէջ քին մասին: Որո՞նք են Եսաւները մեր այսօրուայ կեանքին մէջ 
եւ որո՞նք են Յակոբները: Եսաւը կը ներկայացնէ այն մարդիկը` եւ որո՞նք են Յակոբները: Եսաւը կը ներկայացնէ այն մարդիկը` եւ որո՞նք են Յակոբները: Եսաւը կը ներկայացնէ այն մարդիկը` եւ որո՞նք են Յակոբները: Եսաւը կը ներկայացնէ այն մարդիկը` 
որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարորոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարորոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարորոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պար----
գեւուածին արժէքը չեն գիտեր, մինչդեռ Յակոբը, ճիշդ հագեւուածին արժէքը չեն գիտեր, մինչդեռ Յակոբը, ճիշդ հագեւուածին արժէքը չեն գիտեր, մինչդեռ Յակոբը, ճիշդ հագեւուածին արժէքը չեն գիտեր, մինչդեռ Յակոբը, ճիշդ հակակակակա----
ռակը, կը ներկայացնէ այն մարդիկը՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ ռակը, կը ներկայացնէ այն մարդիկը՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ ռակը, կը ներկայացնէ այն մարդիկը՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ ռակը, կը ներկայացնէ այն մարդիկը՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ 
իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարգեւուածին արժէքը իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարգեւուածին արժէքը իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարգեւուածին արժէքը իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարգեւուածին արժէքը 
գիտեն:գիտեն:գիտեն:գիտեն:    

Մենք ո՞ր խումբին կը պատկանինք, Եսաւի՞ խումբին, թէ՝ Մենք ո՞ր խումբին կը պատկանինք, Եսաւի՞ խումբին, թէ՝ Մենք ո՞ր խումբին կը պատկանինք, Եսաւի՞ խումբին, թէ՝ Մենք ո՞ր խումբին կը պատկանինք, Եսաւի՞ խումբին, թէ՝ 
Յակոբի խումբին, այլ խօսքով, նուազագոյն բանի մը համար Յակոբի խումբին, այլ խօսքով, նուազագոյն բանի մը համար Յակոբի խումբին, այլ խօսքով, նուազագոյն բանի մը համար Յակոբի խումբին, այլ խօսքով, նուազագոյն բանի մը համար 
կամ փոքրագոյն դժուարութեան մը համար եկամ փոքրագոյն դժուարութեան մը համար եկամ փոքրագոյն դժուարութեան մը համար եկամ փոքրագոյն դժուարութեան մը համար երկինքը ուրացողրկինքը ուրացողրկինքը ուրացողրկինքը ուրացող----
ներո՞ւ խումբին, մեր աստուածատուր օրհնութիւնները ծախողներո՞ւ խումբին, մեր աստուածատուր օրհնութիւնները ծախողներո՞ւ խումբին, մեր աստուածատուր օրհնութիւնները ծախողներո՞ւ խումբին, մեր աստուածատուր օրհնութիւնները ծախող----
ներո՞ւ խումբին, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փառքն ու պաներո՞ւ խումբին, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փառքն ու պաներո՞ւ խումբին, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փառքն ու պաներո՞ւ խումբին, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փառքն ու պա----
տիւը վաճառողներո՞ւ խումբին, թէ՝ այդ երկինքը, այդ փրկուտիւը վաճառողներո՞ւ խումբին, թէ՝ այդ երկինքը, այդ փրկուտիւը վաճառողներո՞ւ խումբին, թէ՝ այդ երկինքը, այդ փրկուտիւը վաճառողներո՞ւ խումբին, թէ՝ այդ երկինքը, այդ փրկու----
թիւնը, այդ փառքն ու պատիւը ձեռք ձգելու համար` իրենց ամէն թիւնը, այդ փառքն ու պատիւը ձեռք ձգելու համար` իրենց ամէն թիւնը, այդ փառքն ու պատիւը ձեռք ձգելու համար` իրենց ամէն թիւնը, այդ փառքն ու պատիւը ձեռք ձգելու համար` իրենց ամէն 
կարելին ընողներու խոկարելին ընողներու խոկարելին ընողներու խոկարելին ընողներու խումբին:ւմբին:ւմբին:ւմբին:    

Աստուծոյ մարդը, գիտէԱստուծոյ մարդը, գիտէԱստուծոյ մարդը, գիտէԱստուծոյ մարդը, գիտէ´ ´ ´ ´ արժէքը Աստուծոյ արքայութեան, արժէքը Աստուծոյ արքայութեան, արժէքը Աստուծոյ արքայութեան, արժէքը Աստուծոյ արքայութեան, 
եւ պատրաստ է ընելու ամէեւ պատրաստ է ընելու ամէեւ պատրաստ է ընելու ամէեւ պատրաստ է ընելու ամէ´́́́ն ինչ միայն թէ տիրանայ անոր: ն ինչ միայն թէ տիրանայ անոր: ն ինչ միայն թէ տիրանայ անոր: ն ինչ միայն թէ տիրանայ անոր: 
Մինչդեռ, աշխարհի մարդը երկնքի արքայութեան արժէքը չի Մինչդեռ, աշխարհի մարդը երկնքի արքայութեան արժէքը չի Մինչդեռ, աշխարհի մարդը երկնքի արքայութեան արժէքը չի Մինչդեռ, աշխարհի մարդը երկնքի արքայութեան արժէքը չի 
գիտեր, Քրիստոսով պարգեւուած փրկութեան ու յաւիտենական գիտեր, Քրիստոսով պարգեւուած փրկութեան ու յաւիտենական գիտեր, Քրիստոսով պարգեւուած փրկութեան ու յաւիտենական գիտեր, Քրիստոսով պարգեւուած փրկութեան ու յաւիտենական 
կեանքին արժէքը չի գիտեր, եւ պատրաստ է զակեանքին արժէքը չի գիտեր, եւ պատրաստ է զակեանքին արժէքը չի գիտեր, եւ պատրաստ է զակեանքին արժէքը չի գիտեր, եւ պատրաստ է զանոնք ծախելու նոնք ծախելու նոնք ծախելու նոնք ծախելու 
««««պնակ մը ոսպէ ապուրի համարպնակ մը ոսպէ ապուրի համարպնակ մը ոսպէ ապուրի համարպնակ մը ոսպէ ապուրի համար», », », », այլ խօսքով՝ նուազագոյն այլ խօսքով՝ նուազագոյն այլ խօսքով՝ նուազագոյն այլ խօսքով՝ նուազագոյն 
բանի մը համար. երբ ամենէն պզտիկ բաներու համար կը բանի մը համար. երբ ամենէն պզտիկ բաներու համար կը բանի մը համար. երբ ամենէն պզտիկ բաներու համար կը բանի մը համար. երբ ամենէն պզտիկ բաներու համար կը 
տրտնջանք Աստուծոյ դէմ` ասիկա տրտնջանք Աստուծոյ դէմ` ասիկա տրտնջանք Աստուծոյ դէմ` ասիկա տրտնջանք Աստուծոյ դէմ` ասիկա ««««պնակ մը ոսպէ ապուրի պնակ մը ոսպէ ապուրի պնակ մը ոսպէ ապուրի պնակ մը ոսպէ ապուրի 
համարհամարհամարհամար» » » » Աստուծոյ արքայութիւնը ծախել չի՞Աստուծոյ արքայութիւնը ծախել չի՞Աստուծոյ արքայութիւնը ծախել չի՞Աստուծոյ արքայութիւնը ծախել չի՞     նշանակեր: Երբ նշանակեր: Երբ նշանակեր: Երբ նշանակեր: Երբ 
պզտիկ փորձութեան մը հանդիպելով կը սկսիպզտիկ փորձութեան մը հանդիպելով կը սկսիպզտիկ փորձութեան մը հանդիպելով կը սկսիպզտիկ փորձութեան մը հանդիպելով կը սկսինք Աստուծոյ նք Աստուծոյ նք Աստուծոյ նք Աստուծոյ 
հանդէպ կասկածներ յարուցանել մեր սրտին մէջ` ասիկա հանդէպ կասկածներ յարուցանել մեր սրտին մէջ` ասիկա հանդէպ կասկածներ յարուցանել մեր սրտին մէջ` ասիկա հանդէպ կասկածներ յարուցանել մեր սրտին մէջ` ասիկա 
««««պնակ մը ոսպէ ապուրի համարպնակ մը ոսպէ ապուրի համարպնակ մը ոսպէ ապուրի համարպնակ մը ոսպէ ապուրի համար» » » » Աստուծոյ օրհնութիւնը վաԱստուծոյ օրհնութիւնը վաԱստուծոյ օրհնութիւնը վաԱստուծոյ օրհնութիւնը վա----
ճառել չի՞ նշանակեր:ճառել չի՞ նշանակեր:ճառել չի՞ նշանակեր:ճառել չի՞ նշանակեր:    

2) 2) 2) 2) Աստուած սկիզբէն տեսաւ հաւատքի այն մարդը որ Աստուած սկիզբէն տեսաւ հաւատքի այն մարդը որ Աստուած սկիզբէն տեսաւ հաւատքի այն մարդը որ Աստուած սկիզբէն տեսաւ հաւատքի այն մարդը որ 
Յակոբ պիտի ըլլար, եւ ճիշդ անոր համար էր որ զայն ընտրեց: Յակոբ պիտի ըլլար, եւ ճիշդ անոր համար էր որ զայն ընտրեց: Յակոբ պիտի ըլլար, եւ ճիշդ անոր համար էր որ զայն ընտրեց: Յակոբ պիտի ըլլար, եւ ճիշդ անոր համար էր որ զայն ընտրեց: 
Յակոբ իր կեանքի սկզբնՅակոբ իր կեանքի սկզբնՅակոբ իր կեանքի սկզբնՅակոբ իր կեանքի սկզբնական հանգրուանին խաբոական հանգրուանին խաբոական հանգրուանին խաբոական հանգրուանին խաբո´́́́ղ նկարաղ նկարաղ նկարաղ նկարա----
գիր ունէր, բայց հետագային պիտի փոխուէր, Աստուծոյ ուզած գիր ունէր, բայց հետագային պիտի փոխուէր, Աստուծոյ ուզած գիր ունէր, բայց հետագային պիտի փոխուէր, Աստուծոյ ուզած գիր ունէր, բայց հետագային պիտի փոխուէր, Աստուծոյ ուզած 
մամամամա´́́́րդը պիտի ըլլար, եւ Աստուած գիտէր այս մէկը, անոր րդը պիտի ըլլար, եւ Աստուած գիտէր այս մէկը, անոր րդը պիտի ըլլար, եւ Աստուած գիտէր այս մէկը, անոր րդը պիտի ըլլար, եւ Աստուած գիտէր այս մէկը, անոր 
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համար ալ իր նախընտրութիւնը աւելի Յակոբին գնաց քան համար ալ իր նախընտրութիւնը աւելի Յակոբին գնաց քան համար ալ իր նախընտրութիւնը աւելի Յակոբին գնաց քան համար ալ իր նախընտրութիւնը աւելի Յակոբին գնաց քան 
Եսաւին, եւ սիրեԵսաւին, եւ սիրեԵսաւին, եւ սիրեԵսաւին, եւ սիրե´́́́ց զայն, հանդուրժեց զայն, հանդուրժեց զայն, հանդուրժեց զայն, հանդուրժե´́́́ց, համբերեց, համբերեց, համբերեց, համբերե´́́́ց եւ սպասեց եւ սպասեց եւ սպասեց եւ սպասե´́́́ց, ց, ց, ց, 
մինչեւ որ Յմինչեւ որ Յմինչեւ որ Յմինչեւ որ Յակոբ փոխուեցաւ ու դարձաւ նոակոբ փոխուեցաւ ու դարձաւ նոակոբ փոխուեցաւ ու դարձաւ նոակոբ փոխուեցաւ ու դարձաւ նո´́́́ր մարդ, Աստուծոր մարդ, Աստուծոր մարդ, Աստուծոր մարդ, Աստուծո´́́́յ յ յ յ 
մարդ, հաւատքիմարդ, հաւատքիմարդ, հաւատքիմարդ, հաւատքի´ ´ ´ ´ մարդ:մարդ:մարդ:մարդ:    

Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով աստուածային այս Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով աստուածային այս Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով աստուածային այս Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով աստուածային այս 
ընտրուընտրուընտրուընտրութեան մասին` կ'ըսէ. թեան մասին` կ'ըսէ. թեան մասին` կ'ըսէ. թեան մասին` կ'ըսէ. ««««Քանդակագործը անտաշ քարը Քանդակագործը անտաշ քարը Քանդակագործը անտաշ քարը Քանդակագործը անտաշ քարը 
չ'ընտրեր տաշուած ըլլալուն համար, այլ զայն կ'ընտրէ` չ'ընտրեր տաշուած ըլլալուն համար, այլ զայն կ'ընտրէ` չ'ընտրեր տաշուած ըլլալուն համար, այլ զայն կ'ընտրէ` չ'ընտրեր տաշուած ըլլալուն համար, այլ զայն կ'ընտրէ` 
որպէսզի տաշէ զայն: Նոյնպէս ալ, Աստուած չըորպէսզի տաշէ զայն: Նոյնպէս ալ, Աստուած չըորպէսզի տաշէ զայն: Նոյնպէս ալ, Աստուած չըորպէսզի տաշէ զայն: Նոյնպէս ալ, Աստուած չընտրեց Յակոբը նտրեց Յակոբը նտրեց Յակոբը նտրեց Յակոբը 
որովհետեւ տաշուած նկարագիր ունէր, այլ ընտրեց` որովհեորովհետեւ տաշուած նկարագիր ունէր, այլ ընտրեց` որովհեորովհետեւ տաշուած նկարագիր ունէր, այլ ընտրեց` որովհեորովհետեւ տաշուած նկարագիր ունէր, այլ ընտրեց` որովհե----
տեւ տեսաւ անոր մէջ տաշուելու պատրաստ հոգինտեւ տեսաւ անոր մէջ տաշուելու պատրաստ հոգինտեւ տեսաւ անոր մէջ տաշուելու պատրաստ հոգինտեւ տեսաւ անոր մէջ տաշուելու պատրաստ հոգին»: »: »: »: ԻրակաԻրակաԻրակաԻրակա----
նութեան մէջ, Յակոբ անտաշ քարի կտոր մըն էր. Աստուած նութեան մէջ, Յակոբ անտաշ քարի կտոր մըն էր. Աստուած նութեան մէջ, Յակոբ անտաշ քարի կտոր մըն էր. Աստուած նութեան մէջ, Յակոբ անտաշ քարի կտոր մըն էր. Աստուած 
իիիի´́́́նքն էր որ երկար տարիներ շարունակ զայն տաշեց կեանքի նքն էր որ երկար տարիներ շարունակ զայն տաշեց կեանքի նքն էր որ երկար տարիներ շարունակ զայն տաշեց կեանքի նքն էր որ երկար տարիներ շարունակ զայն տաշեց կեանքի 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր փորձութեանց ու նեղութտարբեր փորձութեանց ու նեղութտարբեր փորձութեանց ու նեղութտարբեր փորձութեանց ու նեղութեանց միջոցաւ, եանց միջոցաւ, եանց միջոցաւ, եանց միջոցաւ, 
մինչեւ որ զայն փոխեց ու փոխակերպեց ընտիր անօթի:մինչեւ որ զայն փոխեց ու փոխակերպեց ընտիր անօթի:մինչեւ որ զայն փոխեց ու փոխակերպեց ընտիր անօթի:մինչեւ որ զայն փոխեց ու փոխակերպեց ընտիր անօթի:    

Այսօր երբ մենք կը նայինք մարդոց, փորձենք նայիլ Այսօր երբ մենք կը նայինք մարդոց, փորձենք նայիլ Այսօր երբ մենք կը նայինք մարդոց, փորձենք նայիլ Այսօր երբ մենք կը նայինք մարդոց, փորձենք նայիլ 
Աստուծոյ ակնոցով, որպէսզի անոնց տկարութիւններն ու Աստուծոյ ակնոցով, որպէսզի անոնց տկարութիւններն ու Աստուծոյ ակնոցով, որպէսզի անոնց տկարութիւններն ու Աստուծոյ ակնոցով, որպէսզի անոնց տկարութիւններն ու 
պակասութիւնները մեզ չխրտչեցնեն, մեզ իրենցմէ չհեռացնեն եւ պակասութիւնները մեզ չխրտչեցնեն, մեզ իրենցմէ չհեռացնեն եւ պակասութիւնները մեզ չխրտչեցնեն, մեզ իրենցմէ չհեռացնեն եւ պակասութիւնները մեզ չխրտչեցնեն, մեզ իրենցմէ չհեռացնեն եւ 
մեզ անոնց թշնամի չդարձնեն:մեզ անոնց թշնամի չդարձնեն:մեզ անոնց թշնամի չդարձնեն:մեզ անոնց թշնամի չդարձնեն:    

Ամէն մարդու մԱմէն մարդու մԱմէն մարդու մԱմէն մարդու մէջ անպայման որ դրական երես մը կայ. էջ անպայման որ դրական երես մը կայ. էջ անպայման որ դրական երես մը կայ. էջ անպայման որ դրական երես մը կայ. 
մենք փորձենք այդ դրական երեմենք փորձենք այդ դրական երեմենք փորձենք այդ դրական երեմենք փորձենք այդ դրական երե´́́́սը տեսնել: Անկարելի է որ աշսը տեսնել: Անկարելի է որ աշսը տեսնել: Անկարելի է որ աշսը տեսնել: Անկարելի է որ աշ----
խարհի մէջ ըլլայ մարդ մը որ միայն ժխտականով լեցուն ըլլայ:խարհի մէջ ըլլայ մարդ մը որ միայն ժխտականով լեցուն ըլլայ:խարհի մէջ ըլլայ մարդ մը որ միայն ժխտականով լեցուն ըլլայ:խարհի մէջ ըլլայ մարդ մը որ միայն ժխտականով լեցուն ըլլայ:    

Երբ մարդու մը նայինք, անոր մէջ լոկ մարդը չտեսնենք, այլ Երբ մարդու մը նայինք, անոր մէջ լոկ մարդը չտեսնենք, այլ Երբ մարդու մը նայինք, անոր մէջ լոկ մարդը չտեսնենք, այլ Երբ մարդու մը նայինք, անոր մէջ լոկ մարդը չտեսնենք, այլ 
Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնենք: Այդ ընելոԱստուծոյ ներկայութիւնը տեսնենք: Այդ ընելոԱստուծոյ ներկայութիւնը տեսնենք: Այդ ընելոԱստուծոյ ներկայութիւնը տեսնենք: Այդ ընելո´́́́վ միայն մենվ միայն մենվ միայն մենվ միայն մենք ք ք ք 
կրնանք յարգանք ունենալ մարդուն հանդէպ:կրնանք յարգանք ունենալ մարդուն հանդէպ:կրնանք յարգանք ունենալ մարդուն հանդէպ:կրնանք յարգանք ունենալ մարդուն հանդէպ:    

Երբ մեր նմանին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ մէկ հրեշԵրբ մեր նմանին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ մէկ հրեշԵրբ մեր նմանին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ մէկ հրեշԵրբ մեր նմանին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ մէկ հրեշ----
տակը դառնալու կոչուած անձը տեսնենք:տակը դառնալու կոչուած անձը տեսնենք:տակը դառնալու կոչուած անձը տեսնենք:տակը դառնալու կոչուած անձը տեսնենք:    

Երբ մեր հաւասարին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ Սուրբ Երբ մեր հաւասարին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ Սուրբ Երբ մեր հաւասարին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ Սուրբ Երբ մեր հաւասարին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ Սուրբ 
Հոգիին տաճարը ըլլալու համար ստեղծուած էակին ներկայուՀոգիին տաճարը ըլլալու համար ստեղծուած էակին ներկայուՀոգիին տաճարը ըլլալու համար ստեղծուած էակին ներկայուՀոգիին տաճարը ըլլալու համար ստեղծուած էակին ներկայու----
թիւնը տեսնենք:թիւնը տեսնենք:թիւնը տեսնենք:թիւնը տեսնենք:    

Եթէ յաջողինԵթէ յաջողինԵթէ յաջողինԵթէ յաջողինք ու սորվինք աք ու սորվինք աք ու սորվինք աք ու սորվինք ա´́́́յս ակնոցով նայիլ մարդուն եւ յս ակնոցով նայիլ մարդուն եւ յս ակնոցով նայիլ մարդուն եւ յս ակնոցով նայիլ մարդուն եւ 
այսպէայսպէայսպէայսպէ´́́́ս մտածել մարդուն մասին, վստահ եղէք որ պիտի ս մտածել մարդուն մասին, վստահ եղէք որ պիտի ս մտածել մարդուն մասին, վստահ եղէք որ պիտի ս մտածել մարդուն մասին, վստահ եղէք որ պիտի 
փոխուի հիմնովին մեր վերաբերմունքը անոր հանդէպ:փոխուի հիմնովին մեր վերաբերմունքը անոր հանդէպ:փոխուի հիմնովին մեր վերաբերմունքը անոր հանդէպ:փոխուի հիմնովին մեր վերաբերմունքը անոր հանդէպ:    

3) 3) 3) 3) Եսաւ Քետացի կիներ առաւ իրեն համար, որոնք Եսաւ Քետացի կիներ առաւ իրեն համար, որոնք Եսաւ Քետացի կիներ առաւ իրեն համար, որոնք Եսաւ Քետացի կիներ առաւ իրեն համար, որոնք 
««««Իսահակին ու Ռեբեկային սրտի ցաւ եղանԻսահակին ու Ռեբեկային սրտի ցաւ եղանԻսահակին ու Ռեբեկային սրտի ցաւ եղանԻսահակին ու Ռեբեկային սրտի ցաւ եղան»»»» ( ( ( (Ծննդոց 26.34Ծննդոց 26.34Ծննդոց 26.34Ծննդոց 26.34----35, 35, 35, 35, 
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27.46): 27.46): 27.46): 27.46): Նախքան որՆախքան որՆախքան որՆախքան որ    հայրը որոշէ իր օրհնութիւնը շնորհել իր հայրը որոշէ իր օրհնութիւնը շնորհել իր հայրը որոշէ իր օրհնութիւնը շնորհել իր հայրը որոշէ իր օրհնութիւնը շնորհել իր 
անդրանիկ որդիին, արդէն կը տեսնենք որ Եսաւ կոտրած էր անդրանիկ որդիին, արդէն կը տեսնենք որ Եսաւ կոտրած էր անդրանիկ որդիին, արդէն կը տեսնենք որ Եսաւ կոտրած էր անդրանիկ որդիին, արդէն կը տեսնենք որ Եսաւ կոտրած էր 
սիրտը իր հօրն ու մօրը: Օտար, այլ խօսքով` հեթանոս կիներ սիրտը իր հօրն ու մօրը: Օտար, այլ խօսքով` հեթանոս կիներ սիրտը իր հօրն ու մօրը: Օտար, այլ խօսքով` հեթանոս կիներ սիրտը իր հօրն ու մօրը: Օտար, այլ խօսքով` հեթանոս կիներ 
առած էր. կիներ, որոնք կրնային հետագաառած էր. կիներ, որոնք կրնային հետագաառած էր. կիներ, որոնք կրնային հետագաառած էր. կիներ, որոնք կրնային հետագային զինք կռապաշյին զինք կռապաշյին զինք կռապաշյին զինք կռապաշ----
տութեան տանիլ, եւ գիտենք, որ Եսաւի սերունդը հետագային տութեան տանիլ, եւ գիտենք, որ Եսաւի սերունդը հետագային տութեան տանիլ, եւ գիտենք, որ Եսաւի սերունդը հետագային տութեան տանիլ, եւ գիտենք, որ Եսաւի սերունդը հետագային 
ԱստԱստԱստԱստուծմէ ու բարեպաշտական կեանքէն հեռու սերունդ մը ուծմէ ու բարեպաշտական կեանքէն հեռու սերունդ մը ուծմէ ու բարեպաշտական կեանքէն հեռու սերունդ մը ուծմէ ու բարեպաշտական կեանքէն հեռու սերունդ մը 
պիտի ըլլար: Տան մը անդրանիկ որդին, իր եղբայրներուն պիտի ըլլար: Տան մը անդրանիկ որդին, իր եղբայրներուն պիտի ըլլար: Տան մը անդրանիկ որդին, իր եղբայրներուն պիտի ըլլար: Տան մը անդրանիկ որդին, իր եղբայրներուն 
համար պէտք էր օրինակ ըլլար: Եսաւ չէր կրնար օրինակ ըլլալ, համար պէտք էր օրինակ ըլլար: Եսաւ չէր կրնար օրինակ ըլլալ, համար պէտք էր օրինակ ըլլար: Եսաւ չէր կրնար օրինակ ըլլալ, համար պէտք էր օրինակ ըլլար: Եսաւ չէր կրնար օրինակ ըլլալ, 
որովհետեւ հեթանոս կիներ առնելով` իր հօրն ու մօրը ցաւի ու որովհետեւ հեթանոս կիներ առնելով` իր հօրն ու մօրը ցաւի ու որովհետեւ հեթանոս կիներ առնելով` իր հօրն ու մօրը ցաւի ու որովհետեւ հեթանոս կիներ առնելով` իր հօրն ու մօրը ցաւի ու 
տրտմութեան պատճառ դարձած էր:տրտմութեան պատճառ դարձած էր:տրտմութեան պատճառ դարձած էր:տրտմութեան պատճառ դարձած էր:    

    
12121212) ) ) ) Ամովսայ 3.Ամովսայ 3.Ամովսայ 3.Ամովսայ 3.7777----ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ««««Յիրաւի Տէր Եհովան Յիրաւի Տէր Եհովան Յիրաւի Տէր Եհովան Յիրաւի Տէր Եհովան 

բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` 
մարգարէներուն չյայտնէմարգարէներուն չյայտնէմարգարէներուն չյայտնէմարգարէներուն չյայտնէ»:»:»:»:    Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը 
ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը յայտնէ իր ծառաներուն:ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը յայտնէ իր ծառաներուն:ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը յայտնէ իր ծառաներուն:ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը յայտնէ իր ծառաներուն:    

    
Ամբողջ Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած իր Ամբողջ Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած իր Ամբողջ Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած իր Ամբողջ Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած իր 

ընելիքնեընելիքնեընելիքնեընելիքները եւ իր առած որոշումներն ու ծրագիրները գործարը եւ իր առած որոշումներն ու ծրագիրները գործարը եւ իր առած որոշումներն ու ծրագիրները գործարը եւ իր առած որոշումներն ու ծրագիրները գործա----
դրելէ առաջ, զանոնք կը յայտնէ իր մարգարէներուն, իր մարդոց, դրելէ առաջ, զանոնք կը յայտնէ իր մարգարէներուն, իր մարդոց, դրելէ առաջ, զանոնք կը յայտնէ իր մարգարէներուն, իր մարդոց, դրելէ առաջ, զանոնք կը յայտնէ իր մարգարէներուն, իր մարդոց, 
իր կամքը կատարողներուն: Յիշեմ լոկ մի քանի օրինակ.իր կամքը կատարողներուն: Յիշեմ լոկ մի քանի օրինակ.իր կամքը կատարողներուն: Յիշեմ լոկ մի քանի օրինակ.իր կամքը կատարողներուն: Յիշեմ լոկ մի քանի օրինակ.----    Երբ Երբ Երբ Երբ 
որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, իր այս որոշումը կամ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, իր այս որոշումը կամ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, իր այս որոշումը կամ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, իր այս որոշումը կամ 
ծրագիրը յայտնեց Աբրահամին (Ծննդոց 18.17): Եծրագիրը յայտնեց Աբրահամին (Ծննդոց 18.17): Եծրագիրը յայտնեց Աբրահամին (Ծննդոց 18.17): Եծրագիրը յայտնեց Աբրահամին (Ծննդոց 18.17): Երբ Աստուած րբ Աստուած րբ Աստուած րբ Աստուած 
ջրհեղեղ պիտի ընէր` այդ մասին յայտնեց Նոյին: Երբ որոշեց ջրհեղեղ պիտի ընէր` այդ մասին յայտնեց Նոյին: Երբ որոշեց ջրհեղեղ պիտի ընէր` այդ մասին յայտնեց Նոյին: Երբ որոշեց ջրհեղեղ պիտի ընէր` այդ մասին յայտնեց Նոյին: Երբ որոշեց 
Եբրայեցիները Եգիպտոս տանիլ` յայտնեց Յակոբին: Երբ Եբրայեցիները Եգիպտոս տանիլ` յայտնեց Յակոբին: Երբ Եբրայեցիները Եգիպտոս տանիլ` յայտնեց Յակոբին: Երբ Եբրայեցիները Եգիպտոս տանիլ` յայտնեց Յակոբին: Երբ 
որոշեց Եգիպտոսի վրայ սով բերել` յայտնեց Յովսէփին: Երբ որոշեց Եգիպտոսի վրայ սով բերել` յայտնեց Յովսէփին: Երբ որոշեց Եգիպտոսի վրայ սով բերել` յայտնեց Յովսէփին: Երբ որոշեց Եգիպտոսի վրայ սով բերել` յայտնեց Յովսէփին: Երբ 
որոշեց հրեաները դուրս բերել Եգիպտոսէն` յայտնեց որոշեց հրեաները դուրս բերել Եգիպտոսէն` յայտնեց որոշեց հրեաները դուրս բերել Եգիպտոսէն` յայտնեց որոշեց հրեաները դուրս բերել Եգիպտոսէն` յայտնեց 
Մովսէսին: Երբ որոշեց պատժել Հեղի քահանանՄովսէսին: Երբ որոշեց պատժել Հեղի քահանանՄովսէսին: Երբ որոշեց պատժել Հեղի քահանանՄովսէսին: Երբ որոշեց պատժել Հեղի քահանան    իր երկու որդիիր երկու որդիիր երկու որդիիր երկու որդի----
ներով` յայտնեց Սամուէլին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել ներով` յայտնեց Սամուէլին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել ներով` յայտնեց Սամուէլին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել ներով` յայտնեց Սամուէլին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել 
Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին ձեռքը` յայտնեց ԵրեԲաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին ձեռքը` յայտնեց ԵրեԲաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին ձեռքը` յայտնեց ԵրեԲաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին ձեռքը` յայտնեց Երե----
միա մարգարէին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել Ասորիներուն միա մարգարէին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել Ասորիներուն միա մարգարէին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել Ասորիներուն միա մարգարէին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել Ասորիներուն 
ձեռքը` յայտնեց Եսայի մարգարէին: Մեր Տէրը ինք եւս ձեռքը` յայտնեց Եսայի մարգարէին: Մեր Տէրը ինք եւս ձեռքը` յայտնեց Եսայի մարգարէին: Մեր Տէրը ինք եւս ձեռքը` յայտնեց Եսայի մարգարէին: Մեր Տէրը ինք եւս ««««ամէն ամէն ամէն ամէն 
ինչ սկիզբէնինչ սկիզբէնինչ սկիզբէնինչ սկիզբէն» » » » ըսաւ իր աշաըսաւ իր աշաըսաւ իր աշաըսաւ իր աշակերտներուն (Մատթէոս 24.25):կերտներուն (Մատթէոս 24.25):կերտներուն (Մատթէոս 24.25):կերտներուն (Մատթէոս 24.25):    

Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, թէ ինչո՞ւ համար Աստուած Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, թէ ինչո՞ւ համար Աստուած Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, թէ ինչո՞ւ համար Աստուած Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, թէ ինչո՞ւ համար Աստուած 
բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէ իր ծառաներուն, բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէ իր ծառաներուն, բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէ իր ծառաներուն, բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէ իր ծառաներուն, 
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անոնք ըլլան մարգարէներ թէ սովորական հաւատացեալներ: անոնք ըլլան մարգարէներ թէ սովորական հաւատացեալներ: անոնք ըլլան մարգարէներ թէ սովորական հաւատացեալներ: անոնք ըլլան մարգարէներ թէ սովորական հաւատացեալներ: 
Աստուած սկիզբէն իր ընելիքը կը յայտնէ իր մարգարէներուն.Աստուած սկիզբէն իր ընելիքը կը յայտնէ իր մարգարէներուն.Աստուած սկիզբէն իր ընելիքը կը յայտնէ իր մարգարէներուն.Աստուած սկիզբէն իր ընելիքը կը յայտնէ իր մարգարէներուն.----    

ա) Որպէսզի երբա) Որպէսզի երբա) Որպէսզի երբա) Որպէսզի երբ    Աստուծոյ ըսածը կատարուի, անոնց Աստուծոյ ըսածը կատարուի, անոնց Աստուծոյ ըսածը կատարուի, անոնց Աստուծոյ ըսածը կատարուի, անոնց 
հաւատքը ալ աւելի ամրապնդուի: Աստուած երբեմն որոշ հաւատքը ալ աւելի ամրապնդուի: Աստուած երբեմն որոշ հաւատքը ալ աւելի ամրապնդուի: Աստուած երբեմն որոշ հաւատքը ալ աւելի ամրապնդուի: Աստուած երբեմն որոշ 
դէպքերու վերաբերդէպքերու վերաբերդէպքերու վերաբերդէպքերու վերաբերեալ` որոշ իրականութիւններ կը յայտնէ իր եալ` որոշ իրականութիւններ կը յայտնէ իր եալ` որոշ իրականութիւններ կը յայտնէ իր եալ` որոշ իրականութիւններ կը յայտնէ իր 
զաւակներուն, նախքան ոեւէ բանի պատահումը, որպէսզի երբ զաւակներուն, նախքան ոեւէ բանի պատահումը, որպէսզի երբ զաւակներուն, նախքան ոեւէ բանի պատահումը, որպէսզի երբ զաւակներուն, նախքան ոեւէ բանի պատահումը, որպէսզի երբ 
պատահի իր զաւակներուն յայտնուածը, ատիկա առիթ դառնայ պատահի իր զաւակներուն յայտնուածը, ատիկա առիթ դառնայ պատահի իր զաւակներուն յայտնուածը, ատիկա առիթ դառնայ պատահի իր զաւակներուն յայտնուածը, ատիկա առիթ դառնայ 
հաւատքի գօտեպնհաւատքի գօտեպնհաւատքի գօտեպնհաւատքի գօտեպնդումի ու հրահրումի:դումի ու հրահրումի:դումի ու հրահրումի:դումի ու հրահրումի:    

բ) Որպէսզի երբ Աստուծոյ ըսածը կատարուի, զայն պաբ) Որպէսզի երբ Աստուծոյ ըսածը կատարուի, զայն պաբ) Որպէսզի երբ Աստուծոյ ըսածը կատարուի, զայն պաբ) Որպէսզի երբ Աստուծոյ ըսածը կատարուի, զայն պա----
տահակատահակատահակատահականութիւն կամ դիպուած չնկատեն (հմմտ Յովհաննէս նութիւն կամ դիպուած չնկատեն (հմմտ Յովհաննէս նութիւն կամ դիպուած չնկատեն (հմմտ Յովհաննէս նութիւն կամ դիպուած չնկատեն (հմմտ Յովհաննէս 
16.4): 16.4): 16.4): 16.4): Ճշմարիտ հաւատացեալին կեանքին մէջ պատահակաՃշմարիտ հաւատացեալին կեանքին մէջ պատահակաՃշմարիտ հաւատացեալին կեանքին մէջ պատահակաՃշմարիտ հաւատացեալին կեանքին մէջ պատահակա----
նութիւն, դիպուած կամ ճակատագիր գոյութիւն չունին: Անոր նութիւն, դիպուած կամ ճակատագիր գոյութիւն չունին: Անոր նութիւն, դիպուած կամ ճակատագիր գոյութիւն չունին: Անոր նութիւն, դիպուած կամ ճակատագիր գոյութիւն չունին: Անոր 
կեանքին մէջ ոչինչ կրնայ պատահիլ առկեանքին մէջ ոչինչ կրնայ պատահիլ առկեանքին մէջ ոչինչ կրնայ պատահիլ առկեանքին մէջ ոչինչ կրնայ պատահիլ առանց Աստուծոյ անց Աստուծոյ անց Աստուծոյ անց Աստուծոյ 
թոյլտուութեան: Բայց դժբախտաբար, հաւատացեալներուն մեծ թոյլտուութեան: Բայց դժբախտաբար, հաւատացեալներուն մեծ թոյլտուութեան: Բայց դժբախտաբար, հաւատացեալներուն մեծ թոյլտուութեան: Բայց դժբախտաբար, հաւատացեալներուն մեծ 
բաժինը, իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն մէջ բաժինը, իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն մէջ բաժինը, իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն մէջ բաժինը, իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն մէջ 
Աստուծոյ մատը չեն տեսներ, եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ անհրաժեշտ Աստուծոյ մատը չեն տեսներ, եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ անհրաժեշտ Աստուծոյ մատը չեն տեսներ, եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ անհրաժեշտ Աստուծոյ մատը չեն տեսներ, եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ անհրաժեշտ 
ժամանակը չեն անցներ Աստուծոյ հետ աղօթքով, եւ առիթ չեն ժամանակը չեն անցներ Աստուծոյ հետ աղօթքով, եւ առիթ չեն ժամանակը չեն անցներ Աստուծոյ հետ աղօթքով, եւ առիթ չեն ժամանակը չեն անցներ Աստուծոյ հետ աղօթքով, եւ առիթ չեն 
տար Աստուծոյ որ իր կամքը, տար Աստուծոյ որ իր կամքը, տար Աստուծոյ որ իր կամքը, տար Աստուծոյ որ իր կամքը, իր ծրագիրը եւ իր ընելիք գործը իր ծրագիրը եւ իր ընելիք գործը իր ծրագիրը եւ իր ընելիք գործը իր ծրագիրը եւ իր ընելիք գործը 
յայտնէ անոր եւ անոր ընդմէջէն ուրիշներուն:յայտնէ անոր եւ անոր ընդմէջէն ուրիշներուն:յայտնէ անոր եւ անոր ընդմէջէն ուրիշներուն:յայտնէ անոր եւ անոր ընդմէջէն ուրիշներուն:    

գ) գ) գ) գ) ՈՈՈՈրպէսրպէսրպէսրպէսզի երբ իր խօսքերը կատարուին, ատիկա պատզի երբ իր խօսքերը կատարուին, ատիկա պատզի երբ իր խօսքերը կատարուին, ատիկա պատզի երբ իր խօսքերը կատարուին, ատիկա պատ----
ճառ դառնայ որ առաւել եւս հաւատքով կառչին իր խօսքերուն ճառ դառնայ որ առաւել եւս հաւատքով կառչին իր խօսքերուն ճառ դառնայ որ առաւել եւս հաւատքով կառչին իր խօսքերուն ճառ դառնայ որ առաւել եւս հաւատքով կառչին իր խօսքերուն 
ու խոստումու խոստումու խոստումու խոստումներուն: Աստուածաներուն: Աստուածաներուն: Աստուածաներուն: Աստուածաշունչ մատեանը Աստուծոյ խօսշունչ մատեանը Աստուծոյ խօսշունչ մատեանը Աստուծոյ խօսշունչ մատեանը Աստուծոյ խօս----
քերուն ու խոստումներուն գիրքերուն ու խոստումներուն գիրքերուն ու խոստումներուն գիրքերուն ու խոստումներուն գիրքն է. անոր միջոցաւ Աստուած քն է. անոր միջոցաւ Աստուած քն է. անոր միջոցաւ Աստուած քն է. անոր միջոցաւ Աստուած 
շատ բան յայտնած է ու կը յայտնէ իր զաւակներուն. բայց եթէ շատ բան յայտնած է ու կը յայտնէ իր զաւակներուն. բայց եթէ շատ բան յայտնած է ու կը յայտնէ իր զաւակներուն. բայց եթէ շատ բան յայտնած է ու կը յայտնէ իր զաւակներուն. բայց եթէ 
երբեք այսօր շատ բան ծածկուած կը մնայ հաւատացեալներէն, երբեք այսօր շատ բան ծածկուած կը մնայ հաւատացեալներէն, երբեք այսօր շատ բան ծածկուած կը մնայ հաւատացեալներէն, երբեք այսօր շատ բան ծածկուած կը մնայ հաւատացեալներէն, 
ծածկուած կը մնայ` որովհետեւ անոնք անհրածածկուած կը մնայ` որովհետեւ անոնք անհրածածկուած կը մնայ` որովհետեւ անոնք անհրածածկուած կը մնայ` որովհետեւ անոնք անհրաժեշտ ժամանակը ժեշտ ժամանակը ժեշտ ժամանակը ժեշտ ժամանակը 
չեն տրամաչեն տրամաչեն տրամաչեն տրամադրեր սերտելու Աստուծոյ կենդանի Խօսքը, եւ դրեր սերտելու Աստուծոյ կենդանի Խօսքը, եւ դրեր սերտելու Աստուծոյ կենդանի Խօսքը, եւ դրեր սերտելու Աստուծոյ կենդանի Խօսքը, եւ 
աղօթքով բացաաղօթքով բացաաղօթքով բացաաղօթքով բացայյյյայտելու հոն գտնուող բացառիկ ճշմարտուայտելու հոն գտնուող բացառիկ ճշմարտուայտելու հոն գտնուող բացառիկ ճշմարտուայտելու հոն գտնուող բացառիկ ճշմարտու----
թիւնները:թիւնները:թիւնները:թիւնները:    

դ) Աստուած իր ընելիքը սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառադ) Աստուած իր ընելիքը սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառադ) Աստուած իր ընելիքը սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառադ) Աստուած իր ընելիքը սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառանենենենե----
րուն, որպէսզի ցոյց տայ, թէ ինք արժէք կու տայ իր ծառաներուն րուն, որպէսզի ցոյց տայ, թէ ինք արժէք կու տայ իր ծառաներուն րուն, որպէսզի ցոյց տայ, թէ ինք արժէք կու տայ իր ծառաներուն րուն, որպէսզի ցոյց տայ, թէ ինք արժէք կու տայ իր ծառաներուն 
եւ անոնց միջոցաւ է որ կը խօսի ու կը գործէ: Արդարեւ, եւ անոնց միջոցաւ է որ կը խօսի ու կը գործէ: Արդարեւ, եւ անոնց միջոցաւ է որ կը խօսի ու կը գործէ: Արդարեւ, եւ անոնց միջոցաւ է որ կը խօսի ու կը գործէ: Արդարեւ, 
Աստուած իր մարդոց միջոցաւ է որ կը գործէ` իր մարԱստուած իր մարդոց միջոցաւ է որ կը գործէ` իր մարԱստուած իր մարդոց միջոցաւ է որ կը գործէ` իր մարԱստուած իր մարդոց միջոցաւ է որ կը գործէ` իր մարդիկը դիկը դիկը դիկը 
չեղող մարդոց կեանքին մէջ:չեղող մարդոց կեանքին մէջ:չեղող մարդոց կեանքին մէջ:չեղող մարդոց կեանքին մէջ:    
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ե) ե) ե) ե) ՈՈՈՈրպէսզի ցոյց տայ, թէ իր մարդը անմասն չէ իր րպէսզի ցոյց տայ, թէ իր մարդը անմասն չէ իր րպէսզի ցոյց տայ, թէ իր մարդը անմասն չէ իր րպէսզի ցոյց տայ, թէ իր մարդը անմասն չէ իր 
ընդհանուր ծրագիրէն, եւ որպէսզի պարզէ թէ Աստուծոյ մարդը, ընդհանուր ծրագիրէն, եւ որպէսզի պարզէ թէ Աստուծոյ մարդը, ընդհանուր ծրագիրէն, եւ որպէսզի պարզէ թէ Աստուծոյ մարդը, ընդհանուր ծրագիրէն, եւ որպէսզի պարզէ թէ Աստուծոյ մարդը, 
իր բաժինն ու մասնակցութիւնը կը բերէ Աստուծոյ ծրագրին իր բաժինն ու մասնակցութիւնը կը բերէ Աստուծոյ ծրագրին իր բաժինն ու մասնակցութիւնը կը բերէ Աստուծոյ ծրագրին իր բաժինն ու մասնակցութիւնը կը բերէ Աստուծոյ ծրագրին 
իրագործման մէջ եւ բացայայտելու Աստուածիրագործման մէջ եւ բացայայտելու Աստուածիրագործման մէջ եւ բացայայտելու Աստուածիրագործման մէջ եւ բացայայտելու Աստուած----մարդ, եւ մարդմարդ, եւ մարդմարդ, եւ մարդմարդ, եւ մարդ----
Աստուած անխզելի յԱստուած անխզելի յԱստուած անխզելի յԱստուած անխզելի յարաբերութեան անհրաժեշտութիւնը:արաբերութեան անհրաժեշտութիւնը:արաբերութեան անհրաժեշտութիւնը:արաբերութեան անհրաժեշտութիւնը:    

զ) զ) զ) զ) ՈՈՈՈրպէսզի ցոյց տայ անոնց, թէ ինքն է որ կը տիրէ մարդոց րպէսզի ցոյց տայ անոնց, թէ ինքն է որ կը տիրէ մարդոց րպէսզի ցոյց տայ անոնց, թէ ինքն է որ կը տիրէ մարդոց րպէսզի ցոյց տայ անոնց, թէ ինքն է որ կը տիրէ մարդոց 
կեանքին վրայ ու կը ղեկավարէ զայն իր կամքին համաձայն: կեանքին վրայ ու կը ղեկավարէ զայն իր կամքին համաձայն: կեանքին վրայ ու կը ղեկավարէ զայն իր կամքին համաձայն: կեանքին վրայ ու կը ղեկավարէ զայն իր կամքին համաձայն: 
Աշխարհ իր ազատ կամքին ձգուած չէ: Աստուած իԱշխարհ իր ազատ կամքին ձգուած չէ: Աստուած իԱշխարհ իր ազատ կամքին ձգուած չէ: Աստուած իԱշխարհ իր ազատ կամքին ձգուած չէ: Աստուած ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 
դարձնէ անոր անիւը:դարձնէ անոր անիւը:դարձնէ անոր անիւը:դարձնէ անոր անիւը:    

է) է) է) է) ՈՈՈՈրպէսզի դէպքին պատահումէն ետք, անոնք Աստրպէսզի դէպքին պատահումէն ետք, անոնք Աստրպէսզի դէպքին պատահումէն ետք, անոնք Աստրպէսզի դէպքին պատահումէն ետք, անոնք Աստուծոյ ուծոյ ուծոյ ուծոյ 
ձեռքի գործին վկաները ըլլան:ձեռքի գործին վկաները ըլլան:ձեռքի գործին վկաները ըլլան:ձեռքի գործին վկաները ըլլան:    

ը) Երբեմն Աստուած իր ծրագիրը սկիզբէն կը յայտնէ իր ը) Երբեմն Աստուած իր ծրագիրը սկիզբէն կը յայտնէ իր ը) Երբեմն Աստուած իր ծրագիրը սկիզբէն կը յայտնէ իր ը) Երբեմն Աստուած իր ծրագիրը սկիզբէն կը յայտնէ իր 
ծառանեծառանեծառանեծառաներուն, որպէսզի զանոնք աղօթքիրուն, որպէսզի զանոնք աղօթքիրուն, որպէսզի զանոնք աղօթքիրուն, որպէսզի զանոնք աղօթքի´ ´ ´ ´ մղէ, գործիմղէ, գործիմղէ, գործիմղէ, գործի´ ´ ´ ´ մղէ, բան մղէ, բան մղէ, բան մղէ, բան 
մը ընելոմը ընելոմը ընելոմը ընելո´́́́ւ մղէ, ինչպէս էր պարագան, օրինակ, Աբրահամին: ւ մղէ, ինչպէս էր պարագան, օրինակ, Աբրահամին: ւ մղէ, ինչպէս էր պարագան, օրինակ, Աբրահամին: ւ մղէ, ինչպէս էր պարագան, օրինակ, Աբրահամին: 
Աստուած գիտէր ԱբրաԱստուած գիտէր ԱբրաԱստուած գիտէր ԱբրաԱստուած գիտէր Աբրահամի սիրտը: Գիտէր որ Աբրահամ համի սիրտը: Գիտէր որ Աբրահամ համի սիրտը: Գիտէր որ Աբրահամ համի սիրտը: Գիտէր որ Աբրահամ 
պիտի աղօթէր Սպիտի աղօթէր Սպիտի աղօթէր Սպիտի աղօթէր Սոդոմի բնակիչնեոդոմի բնակիչնեոդոմի բնակիչնեոդոմի բնակիչներուն համար, եւ ճիշդ անոր րուն համար, եւ ճիշդ անոր րուն համար, եւ ճիշդ անոր րուն համար, եւ ճիշդ անոր 
համար ալ յայտնեց անոր զանոնք կործանելու իր ծրագիրը: համար ալ յայտնեց անոր զանոնք կործանելու իր ծրագիրը: համար ալ յայտնեց անոր զանոնք կործանելու իր ծրագիրը: համար ալ յայտնեց անոր զանոնք կործանելու իր ծրագիրը: 
Աստուած պիտի չուզէր որ Աբրահամ անտարբեր գտնուէր Աստուած պիտի չուզէր որ Աբրահամ անտարբեր գտնուէր Աստուած պիտի չուզէր որ Աբրահամ անտարբեր գտնուէր Աստուած պիտի չուզէր որ Աբրահամ անտարբեր գտնուէր 
Սոդոմի բնակիչներուն հանդէպ, թէկուզ որոշած ըլլար զանոնք Սոդոմի բնակիչներուն հանդէպ, թէկուզ որոշած ըլլար զանոնք Սոդոմի բնակիչներուն հանդէպ, թէկուզ որոշած ըլլար զանոնք Սոդոմի բնակիչներուն հանդէպ, թէկուզ որոշած ըլլար զանոնք 
կործանել: Նոյնն է Աստուած այսօր: Ան չ'ուզեր որ անտարբեր կործանել: Նոյնն է Աստուած այսօր: Ան չ'ուզեր որ անտարբեր կործանել: Նոյնն է Աստուած այսօր: Ան չ'ուզեր որ անտարբեր կործանել: Նոյնն է Աստուած այսօր: Ան չ'ուզեր որ անտարբեր 
գտնուգտնուգտնուգտնուինք դէպի կործանում գացող մարդոց հանդէպ: Ան կ'ուզէ ինք դէպի կործանում գացող մարդոց հանդէպ: Ան կ'ուզէ ինք դէպի կործանում գացող մարդոց հանդէպ: Ան կ'ուզէ ինք դէպի կործանում գացող մարդոց հանդէպ: Ան կ'ուզէ 
որ Աբրահամի նման աղօթենք անոնց համար, նոյնիսկ եթէ բան որ Աբրահամի նման աղօթենք անոնց համար, նոյնիսկ եթէ բան որ Աբրահամի նման աղօթենք անոնց համար, նոյնիսկ եթէ բան որ Աբրահամի նման աղօթենք անոնց համար, նոյնիսկ եթէ բան 
մը պիտի չփոխուի: Մենք չենք աղօթեր որպէսզի դժոխքի մը պիտի չփոխուի: Մենք չենք աղօթեր որպէսզի դժոխքի մը պիտի չփոխուի: Մենք չենք աղօթեր որպէսզի դժոխքի մը պիտի չփոխուի: Մենք չենք աղօթեր որպէսզի դժոխքի 
ճամբուն մէջ գտնուող մարդիկը անպայման փոխուին, այլ ճամբուն մէջ գտնուող մարդիկը անպայման փոխուին, այլ ճամբուն մէջ գտնուող մարդիկը անպայման փոխուին, այլ ճամբուն մէջ գտնուող մարդիկը անպայման փոխուին, այլ 
կ'աղօթենք, որովհետեւ ատիկա մեր կոչումն է: Անոնք կրնանկ'աղօթենք, որովհետեւ ատիկա մեր կոչումն է: Անոնք կրնանկ'աղօթենք, որովհետեւ ատիկա մեր կոչումն է: Անոնք կրնանկ'աղօթենք, որովհետեւ ատիկա մեր կոչումն է: Անոնք կրնան    
փոխուիլ եւ կրնան չփոխուիլ, կրնան դարձի գալ եւ կրնան փոխուիլ եւ կրնան չփոխուիլ, կրնան դարձի գալ եւ կրնան փոխուիլ եւ կրնան չփոխուիլ, կրնան դարձի գալ եւ կրնան փոխուիլ եւ կրնան չփոխուիլ, կրնան դարձի գալ եւ կրնան 
դարձի չգալ, բայց մենք պէտք է շարունակենք աղօթել, դարձի չգալ, բայց մենք պէտք է շարունակենք աղօթել, դարձի չգալ, բայց մենք պէտք է շարունակենք աղօթել, դարձի չգալ, բայց մենք պէտք է շարունակենք աղօթել, 
որովհետեւ աորովհետեւ աորովհետեւ աորովհետեւ ա´́́́յդ է Աստուծոյ կամքը:յդ է Աստուծոյ կամքը:յդ է Աստուծոյ կամքը:յդ է Աստուծոյ կամքը:    

թ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ընեթ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ընեթ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ընեթ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ընե----
լիքը, որովհետեւ կը սիրէ զանոնք եւ զանոնք իր գործակիցները լիքը, որովհետեւ կը սիրէ զանոնք եւ զանոնք իր գործակիցները լիքը, որովհետեւ կը սիրէ զանոնք եւ զանոնք իր գործակիցները լիքը, որովհետեւ կը սիրէ զանոնք եւ զանոնք իր գործակիցները 
կը նկատէ, եւ քկը նկատէ, եւ քկը նկատէ, եւ քկը նկատէ, եւ քանի որ գործակից են, ուրեմն, պէանի որ գործակից են, ուրեմն, պէանի որ գործակից են, ուրեմն, պէանի որ գործակից են, ուրեմն, պէ´́́́տքտքտքտք    է տեղեակ է տեղեակ է տեղեակ է տեղեակ 
ըլլան Աստուծոյ ընելիքըլլան Աստուծոյ ընելիքըլլան Աստուծոյ ընելիքըլլան Աստուծոյ ընելիքիիիին: Գործընկեր մը միշտ տեղեակ պէտք է ն: Գործընկեր մը միշտ տեղեակ պէտք է ն: Գործընկեր մը միշտ տեղեակ պէտք է ն: Գործընկեր մը միշտ տեղեակ պէտք է 
ըըըըլլայ իր գործընկերոջ ընելիք գործլլայ իր գործընկերոջ ընելիք գործլլայ իր գործընկերոջ ընելիք գործլլայ իր գործընկերոջ ընելիք գործէէէէն:ն:ն:ն:    
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ժ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ժ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ժ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ժ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր 
ընելիքը, որովհետեւ ան չ'ուզեր որ իր ծառաները, իր զաւակընելիքը, որովհետեւ ան չ'ուզեր որ իր ծառաները, իր զաւակընելիքը, որովհետեւ ան չ'ուզեր որ իր ծառաները, իր զաւակընելիքը, որովհետեւ ան չ'ուզեր որ իր ծառաները, իր զաւակ----
ները, իր հետեւները, իր հետեւները, իր հետեւները, իր հետեւորդնեորդնեորդնեորդները, անտեղեակ ըլլան իր գործրը, անտեղեակ ըլլան իր գործրը, անտեղեակ ըլլան իր գործրը, անտեղեակ ըլլան իր գործիիիին ու ն ու ն ու ն ու 
ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիրիիիին, ն, ն, ն, իր տարած ու տանելիք աշխատանքներիր տարած ու տանելիք աշխատանքներիր տարած ու տանելիք աշխատանքներիր տարած ու տանելիք աշխատանքներուուուուն: Աստուն: Աստուն: Աստուն: Աստու----
ծոյ կամքն է որ իր հետեւորդծոյ կամքն է որ իր հետեւորդծոյ կամքն է որ իր հետեւորդծոյ կամքն է որ իր հետեւորդները գիտնան իր գործերուն ու ները գիտնան իր գործերուն ու ները գիտնան իր գործերուն ու ները գիտնան իր գործերուն ու 
գործելակերպին մասին: Աստուծոյ մարդը պէտք չէգործելակերպին մասին: Աստուծոյ մարդը պէտք չէգործելակերպին մասին: Աստուծոյ մարդը պէտք չէգործելակերպին մասին: Աստուծոյ մարդը պէտք չէ    անտեղեակ անտեղեակ անտեղեակ անտեղեակ 
ըլլայ Աստուծոյ գործերըլլայ Աստուծոյ գործերըլլայ Աստուծոյ գործերըլլայ Աստուծոյ գործերուուուուն: Յիսուս խօսքը ուղղելով իր ն: Յիսուս խօսքը ուղղելով իր ն: Յիսուս խօսքը ուղղելով իր ն: Յիսուս խօսքը ուղղելով իր 
աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն` ` ` ` ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Դուք պէտք է գիտնաք Աստուծոյ Դուք պէտք է գիտնաք Աստուծոյ Դուք պէտք է գիտնաք Աստուծոյ Դուք պէտք է գիտնաք Աստուծոյ 
արքայութեան գաղտնիքները, բայց ոչ` անոնքարքայութեան գաղտնիքները, բայց ոչ` անոնքարքայութեան գաղտնիքները, բայց ոչ` անոնքարքայութեան գաղտնիքները, բայց ոչ` անոնք» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
13.11): 13.11): 13.11): 13.11): Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ Աստուծոյ Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ Աստուծոյ Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ Աստուծոյ Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ Աստուծոյ 
արքայութեան գաղտնիքները, որքա՜ն աւելի ան կոչուած է արքայութեան գաղտնիքները, որքա՜ն աւելի ան կոչուած է արքայութեան գաղտնիքները, որքա՜ն աւելի ան կոչուած է արքայութեան գաղտնիքները, որքա՜ն աւելի ան կոչուած է 
գիտնալու Աստուծոյ գործին ու ծրագիրին մասին: գիտնալու Աստուծոյ գործին ու ծրագիրին մասին: գիտնալու Աստուծոյ գործին ու ծրագիրին մասին: գիտնալու Աստուծոյ գործին ու ծրագիրին մասին: ««««Բայց ոչ` Բայց ոչ` Բայց ոչ` Բայց ոչ` 
անոնքանոնքանոնքանոնք»: »: »: »: Այս Այս Այս Այս բառերով Յիսուս յստակ տարբերութիւն կը դնէ բառերով Յիսուս յստակ տարբերութիւն կը դնէ բառերով Յիսուս յստակ տարբերութիւն կը դնէ բառերով Յիսուս յստակ տարբերութիւն կը դնէ 
աշխարհի մարդոց ու Աստուծոյ մարդոց միջեւ: Բաներ կան որ աշխարհի մարդոց ու Աստուծոյ մարդոց միջեւ: Բաներ կան որ աշխարհի մարդոց ու Աստուծոյ մարդոց միջեւ: Բաներ կան որ աշխարհի մարդոց ու Աստուծոյ մարդոց միջեւ: Բաներ կան որ 
հաւատացեալը կրնայ ու պէհաւատացեալը կրնայ ու պէհաւատացեալը կրնայ ու պէհաւատացեալը կրնայ ու պէ´́́́տք է գիտնայ, մինչդեռ աշխարհի տք է գիտնայ, մինչդեռ աշխարհի տք է գիտնայ, մինչդեռ աշխարհի տք է գիտնայ, մինչդեռ աշխարհի 
մարդուն տրուած չէ գիտնալ: Հաւատացեալին գիտութիւնը մարդուն տրուած չէ գիտնալ: Հաւատացեալին գիտութիւնը մարդուն տրուած չէ գիտնալ: Հաւատացեալին գիտութիւնը մարդուն տրուած չէ գիտնալ: Հաւատացեալին գիտութիւնը 
Աստուծոյ ու անոր գործերուն վերաբերեալ պէտք է աւելիԱստուծոյ ու անոր գործերուն վերաբերեալ պէտք է աւելիԱստուծոյ ու անոր գործերուն վերաբերեալ պէտք է աւելիԱստուծոյ ու անոր գործերուն վերաբերեալ պէտք է աւելի´́́́ն ն ն ն 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ    քան աշխարհի մարդուն գիտութիւնը: Աշխարհի մարդը չի քան աշխարհի մարդուն գիտութիւնը: Աշխարհի մարդը չի քան աշխարհի մարդուն գիտութիւնը: Աշխարհի մարդը չի քան աշխարհի մարդուն գիտութիւնը: Աշխարհի մարդը չի 
կրնար գիտնալ Աստուծոյ մասին, որովհետեւ Աստուած իկրնար գիտնալ Աստուծոյ մասին, որովհետեւ Աստուած իկրնար գիտնալ Աստուծոյ մասին, որովհետեւ Աստուած իկրնար գիտնալ Աստուծոյ մասին, որովհետեւ Աստուած ի´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
ծածկէ ու կը ծածկուի անկէ: Մինչդեռ Աստուծոյ զաւակները, կը ծածկէ ու կը ծածկուի անկէ: Մինչդեռ Աստուծոյ զաւակները, կը ծածկէ ու կը ծածկուի անկէ: Մինչդեռ Աստուծոյ զաւակները, կը ծածկէ ու կը ծածկուի անկէ: Մինչդեռ Աստուծոյ զաւակները, կը 
վայելեն Աստուծոյ կողմէ կատարուած յայտնութիւնները: վայելեն Աստուծոյ կողմէ կատարուած յայտնութիւնները: վայելեն Աստուծոյ կողմէ կատարուած յայտնութիւնները: վայելեն Աստուծոյ կողմէ կատարուած յայտնութիւնները: 
««««Տիրոջ բարեկամութիւնը իրմէ վախցողներուն հետ Տիրոջ բարեկամութիւնը իրմէ վախցողներուն հետ Տիրոջ բարեկամութիւնը իրմէ վախցողներուն հետ Տիրոջ բարեկամութիւնը իրմէ վախցողներուն հետ է ու իր է ու իր է ու իր է ու իր 
ուխտը անոնց կը սորվեցնէուխտը անոնց կը սորվեցնէուխտը անոնց կը սորվեցնէուխտը անոնց կը սորվեցնէ» » » » (Սաղմոս 25.14): Եթէ Տէրը (Սաղմոս 25.14): Եթէ Տէրը (Սաղմոս 25.14): Եթէ Տէրը (Սաղմոս 25.14): Եթէ Տէրը 
չսորվեցնէ ու չյայտնէ, մարդիկ չեն կրնար գիտնալ ու սորվիլ: չսորվեցնէ ու չյայտնէ, մարդիկ չեն կրնար գիտնալ ու սորվիլ: չսորվեցնէ ու չյայտնէ, մարդիկ չեն կրնար գիտնալ ու սորվիլ: չսորվեցնէ ու չյայտնէ, մարդիկ չեն կրնար գիտնալ ու սորվիլ: 
Անոնք որոնք կը վախնան Տիրոջմէ, կը վախնան Տիրոջ խօսքին Անոնք որոնք կը վախնան Տիրոջմէ, կը վախնան Տիրոջ խօսքին Անոնք որոնք կը վախնան Տիրոջմէ, կը վախնան Տիրոջ խօսքին Անոնք որոնք կը վախնան Տիրոջմէ, կը վախնան Տիրոջ խօսքին 
անհնազանդելէ, կը վախնան Տիրոջ կամքին հակառակելէ, կը անհնազանդելէ, կը վախնան Տիրոջ կամքին հակառակելէ, կը անհնազանդելէ, կը վախնան Տիրոջ կամքին հակառակելէ, կը անհնազանդելէ, կը վախնան Տիրոջ կամքին հակառակելէ, կը 
վախնան Տիրոջ սիրտը խոցոտելէ, անոնք վախնան Տիրոջ սիրտը խոցոտելէ, անոնք վախնան Տիրոջ սիրտը խոցոտելէ, անոնք վախնան Տիրոջ սիրտը խոցոտելէ, անոնք կը վայելեն Տիրոջ կը վայելեն Տիրոջ կը վայելեն Տիրոջ կը վայելեն Տիրոջ 
բարեկամութիւնն ու մտերմութիւբարեկամութիւնն ու մտերմութիւբարեկամութիւնն ու մտերմութիւբարեկամութիւնն ու մտերմութիւնը, եւ այդ բարեկամութեան ու նը, եւ այդ բարեկամութեան ու նը, եւ այդ բարեկամութեան ու նը, եւ այդ բարեկամութեան ու 
մտերմութեան ընթացքին, կը վայելեն անոր յայտնութիւններն ու մտերմութեան ընթացքին, կը վայելեն անոր յայտնութիւններն ու մտերմութեան ընթացքին, կը վայելեն անոր յայտնութիւններն ու մտերմութեան ընթացքին, կը վայելեն անոր յայտնութիւններն ու 
գաղտնիքները: Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը գաղտնիքները: Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը գաղտնիքները: Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը գաղտնիքները: Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը 
երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. ««««Այլեւս ձեզ ծառայ չեմ կոչեր, որովհետեւ ծառան չի Այլեւս ձեզ ծառայ չեմ կոչեր, որովհետեւ ծառան չի Այլեւս ձեզ ծառայ չեմ կոչեր, որովհետեւ ծառան չի Այլեւս ձեզ ծառայ չեմ կոչեր, որովհետեւ ծառան չի 
գիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ ի´́́́նչնչնչնչ    կ'ընէ իր տէրը. այլ` ձեզ բարեկամ կոչեցի, կ'ընէ իր տէրը. այլ` ձեզ բարեկամ կոչեցի, կ'ընէ իր տէրը. այլ` ձեզ բարեկամ կոչեցի, կ'ընէ իր տէրը. այլ` ձեզ բարեկամ կոչեցի, 
որովհետեւ ինչ որ Հօրմէս լսեցի` ձեզի յայտնեցիորովհետեւ ինչ որ Հօրմէս լսեցի` ձեզի յայտնեցիորովհետեւ ինչ որ Հօրմէս լսեցի` ձեզի յայտնեցիորովհետեւ ինչ որ Հօրմէս լսեցի` ձեզի յայտնեցի» » » » (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս 
15.15): 15.15): 15.15): 15.15): Յիսուս իր այս բառերով ցոյց կու տայ մեզի, թէ անոնք Յիսուս իր այս բառերով ցոյց կու տայ մեզի, թէ անոնք Յիսուս իր այս բառերով ցոյց կու տայ մեզի, թէ անոնք Յիսուս իր այս բառերով ցոյց կու տայ մեզի, թէ անոնք 
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որոնք բարեկամ են իրեն, կը վայելեն որոշ կարեւոր յայտնուորոնք բարեկամ են իրեն, կը վայելեն որոշ կարեւոր յայտնուորոնք բարեկամ են իրեն, կը վայելեն որոշ կարեւոր յայտնուորոնք բարեկամ են իրեն, կը վայելեն որոշ կարեւոր յայտնու----
թիւններ, որոնք յատուկ են միայն անոնց` որոնք մթիւններ, որոնք յատուկ են միայն անոնց` որոնք մթիւններ, որոնք յատուկ են միայն անոնց` որոնք մթիւններ, որոնք յատուկ են միայն անոնց` որոնք մտերիմ տերիմ տերիմ տերիմ 
յարաբերույարաբերույարաբերույարաբերութեան մէջ են իր հետ:թեան մէջ են իր հետ:թեան մէջ են իր հետ:թեան մէջ են իր հետ:    

    
13131313) ) ) ) Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ կըկըկըկը    պատահպատահպատահպատահիիիի    մարդմարդմարդմարդոոոոց հոգիներց հոգիներց հոգիներց հոգիներուուուուն երբ ան երբ ան երբ ան երբ անոնոնոնոնք նք նք նք կը կը կը կը 

բաժնուբաժնուբաժնուբաժնուինինինին    իրենց մարմիններիրենց մարմիններիրենց մարմիններիրենց մարմիններէնէնէնէն::::    
    
Տարբեր բան Տարբեր բան Տարբեր բան Տարբեր բան կըկըկըկը    պատահպատահպատահպատահիիիի    հաւատացեալ մարդու հոգհաւատացեալ մարդու հոգհաւատացեալ մարդու հոգհաւատացեալ մարդու հոգիիիիիիիին, եւ ն, եւ ն, եւ ն, եւ 

տարբեր բան՝ անհաւատ մարդու հոգտարբեր բան՝ անհաւատ մարդու հոգտարբեր բան՝ անհաւատ մարդու հոգտարբեր բան՝ անհաւատ մարդու հոգիիիիիիիին: Աղքատ Ղազարոսին ն: Աղքատ Ղազարոսին ն: Աղքատ Ղազարոսին ն: Աղքատ Ղազարոսին 
առակը ցոյց առակը ցոյց առակը ցոյց առակը ցոյց կու կու կու կու տատատատայյյյ, , , , թէ հաւատացեալ մարդըթէ հաւատացեալ մարդըթէ հաւատացեալ մարդըթէ հաւատացեալ մարդը    երբ իր հոգին երբ իր հոգին երբ իր հոգին երբ իր հոգին 
կ'կ'կ'կ'աւանդէ, աաւանդէ, աաւանդէ, աաւանդէ, անորնորնորնոր    հոգին բարի հրեշտակներհոգին բարի հրեշտակներհոգին բարի հրեշտակներհոգին բարի հրեշտակներունունունուն    կողմկողմկողմկողմէէէէ    ԱստԱստԱստԱստուուուուծոծոծոծոյյյյ    
ներկայութեան ներկայութեան ներկայութեան ներկայութեան կըկըկըկը    փոխադրուփոխադրուփոխադրուփոխադրուիիիի. . . . ««««Աղքատը մեռաւ եւ Աղքատը մեռաւ եւ Աղքատը մեռաւ եւ Աղքատը մեռաւ եւ 
հրեշտակները հրեշտակները հրեշտակները հրեշտակները զայնզայնզայնզայն    տարին Աբրահամի մօտտարին Աբրահամի մօտտարին Աբրահամի մօտտարին Աբրահամի մօտ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 16.22Ղուկաս 16.22Ղուկաս 16.22Ղուկաս 16.22): ): ): ): 
Իսկ երբ անհաւատ մարդը իր հոգին կԻսկ երբ անհաւատ մարդը իր հոգին կԻսկ երբ անհաւատ մարդը իր հոգին կԻսկ երբ անհաւատ մարդը իր հոգին կ’’’’աւանդէ, աւանդէ, աւանդէ, աւանդէ, անորանորանորանոր    հոգին հոգին հոգին հոգին կը կը կը կը 
տարուտարուտարուտարուիիիի    դժոխք (Ղուկաս 16.22դժոխք (Ղուկաս 16.22դժոխք (Ղուկաս 16.22դժոխք (Ղուկաս 16.22----23): 23): 23): 23): ԹէպԹէպԹէպԹէպէտ էտ էտ էտ Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը 
մեզի չմեզի չմեզի չմեզի չ''''ըսերըսերըսերըսեր    որ անհաւատ մարդոր անհաւատ մարդոր անհաւատ մարդոր անհաւատ մարդոոոոց հոգինեց հոգինեց հոգինեց հոգիները չար ոգիներրը չար ոգիներրը չար ոգիներրը չար ոգիներունունունուն    
կողմկողմկողմկողմէ կըէ կըէ կըէ կը    դիմաւորուդիմաւորուդիմաւորուդիմաւորուինինինին    ու դժոխք ու դժոխք ու դժոխք ու դժոխք կըկըկըկը    տարուտարուտարուտարուինինինին, , , , բայց այս բայց այս բայց այս բայց այս 
իրողութեան ճշդութիւնը հաստատ է: Ինչպէս բարի մարդիրողութեան ճշդութիւնը հաստատ է: Ինչպէս բարի մարդիրողութեան ճշդութիւնը հաստատ է: Ինչպէս բարի մարդիրողութեան ճշդութիւնը հաստատ է: Ինչպէս բարի մարդոոոոց ց ց ց 
հոգիներըհոգիներըհոգիներըհոգիները`̀̀̀    բարի հրեշտակներբարի հրեշտակներբարի հրեշտակներբարի հրեշտակներունունունուն    կողմկողմկողմկողմէէէէ    կը կը կը կը դիմաւորդիմաւորդիմաւորդիմաւորուիուիուիուին եւ ն եւ ն եւ ն եւ կը կը կը կը 
տարուտարուտարուտարուիիիին դրախտ, նոյնպէս ն դրախտ, նոյնպէս ն դրախտ, նոյնպէս ն դրախտ, նոյնպէս աաաալ լ լ լ չար մարդչար մարդչար մարդչար մարդոոոոց հոգիներըց հոգիներըց հոգիներըց հոգիները`̀̀̀    չար չար չար չար 
ոգիներոգիներոգիներոգիներունունունուն    կողմկողմկողմկողմէէէէ    կը կը կը կը դիմաւորուդիմաւորուդիմաւորուդիմաւորուինինինին    եւ եւ եւ եւ կը կը կը կը տարուտարուտարուտարուինինինին    դժոխք: դժոխք: դժոխք: դժոխք: 
ԵկեղեցւԵկեղեցւԵկեղեցւԵկեղեցւոյոյոյոյ    հայրերհայրերհայրերհայրերըըըը    այս մասին շատ բան այս մասին շատ բան այս մասին շատ բան այս մասին շատ բան կ'ըկ'ըկ'ըկ'ըսեսեսեսենննն: : : : Աստուած այս Աստուած այս Աստուած այս Աստուած այս 
իրողութիւնը յայտնութեամբ իրողութիւնը յայտնութեամբ իրողութիւնը յայտնութեամբ իրողութիւնը յայտնութեամբ մը կը մը կը մը կը մը կը բացայայտէ Ս. Գրիգոր բացայայտէ Ս. Գրիգոր բացայայտէ Ս. Գրիգոր բացայայտէ Ս. Գրիգոր 
ԼուսաւորԼուսաւորԼուսաւորԼուսաւորիիիիչին, որ իր կարգչին, որ իր կարգչին, որ իր կարգչին, որ իր կարգինինինին    կը կը կը կը հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ    թէ ինչպէսթէ ինչպէսթէ ինչպէսթէ ինչպէս,,,,    երբ աերբ աերբ աերբ ա----
նապաշխար մեղաւորնապաշխար մեղաւորնապաշխար մեղաւորնապաշխար մեղաւորներ ներ ներ ներ կը կը կը կը մահանմահանմահանմահանաաաան` չար ու պիղծ ոգիները ն` չար ու պիղծ ոգիները ն` չար ու պիղծ ոգիները ն` չար ու պիղծ ոգիները 
կը կը կը կը շրջապատեն անոշրջապատեն անոշրջապատեն անոշրջապատեն անոննննց հոգիները եւ ց հոգիները եւ ց հոգիները եւ ց հոգիները եւ զզզզանոանոանոանոնքնքնքնք    կը կը կը կը տանտանտանտանինինինին    դժոխք:դժոխք:դժոխք:դժոխք:    

Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ կըկըկըկը    հասկնհասկնհասկնհասկնանքանքանքանք « « « «դրախտդրախտդրախտդրախտ» » » » ըըըըսելով. սելով. սելով. սելով. կը կը կը կը հասկնհասկնհասկնհասկնանքանքանքանք    ԱսԱսԱսԱստուտուտուտու----
ծոյ ներկայութիւնը: Դրախտը Աստուծոյ ուրախարար ու մխիծոյ ներկայութիւնը: Դրախտը Աստուծոյ ուրախարար ու մխիծոյ ներկայութիւնը: Դրախտը Աստուծոյ ուրախարար ու մխիծոյ ներկայութիւնը: Դրախտը Աստուծոյ ուրախարար ու մխի----
թարար ներկայութեան մէջ թարար ներկայութեան մէջ թարար ներկայութեան մէջ թարար ներկայութեան մէջ ըլլաըլլաըլլաըլլալն է: լն է: լն է: լն է: ԱսորԱսորԱսորԱսոր    մասին քիչ ետք կը մասին քիչ ետք կը մասին քիչ ետք կը մասին քիչ ետք կը 
խօսխօսխօսխօսիիիինք:նք:նք:նք:    Իսկ ի՞նչ Իսկ ի՞նչ Իսկ ի՞նչ Իսկ ի՞նչ կը կը կը կը հասկնհասկնհասկնհասկնանքանքանքանք « « « «դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք» » » » ըըըըսելով. սելով. սելով. սելով. կը կը կը կը հասկնհասկնհասկնհասկնաաաանք նք նք նք 
Աստուծոյ բացակայութիւնը: Դժոխքը Աստուծոյ ներկայութԱստուծոյ բացակայութիւնը: Դժոխքը Աստուծոյ ներկայութԱստուծոյ բացակայութիւնը: Դժոխքը Աստուծոյ ներկայութԱստուծոյ բացակայութիւնը: Դժոխքը Աստուծոյ ներկայութեեեեննննէնէնէնէն    
զրկզրկզրկզրկուիուիուիուիլն է: Պօղոս առաքեալ լն է: Պօղոս առաքեալ լն է: Պօղոս առաքեալ լն է: Պօղոս առաքեալ ««««յաւիտենական մահյաւիտենական մահյաւիտենական մահյաւիտենական մահ» » » » կըկըկըկը    կոչկոչկոչկոչէէէէ    
Քրիստոսի ներկայութՔրիստոսի ներկայութՔրիստոսի ներկայութՔրիստոսի ներկայութեեեեննննէնէնէնէն    զրկզրկզրկզրկուիուիուիուիլը (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.9):լը (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.9):լը (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.9):լը (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.9):    
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Դրախտն ու դժոխքը երկու տարբեր տեղե՞ր են: ՈԴրախտն ու դժոխքը երկու տարբեր տեղե՞ր են: ՈԴրախտն ու դժոխքը երկու տարբեր տեղե՞ր են: ՈԴրախտն ու դժոխքը երկու տարբեր տեղե՞ր են: Ո´́́́չչչչ: : : : 
Երկուքը միեւնոյն տեղն են, Երկուքը միեւնոյն տեղն են, Երկուքը միեւնոյն տեղն են, Երկուքը միեւնոյն տեղն են, զզզզոր Հայ որ Հայ որ Հայ որ Հայ ԵԵԵԵկեղեցին կեղեցին կեղեցին կեղեցին կը կը կը կը կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ 
««««Սպասման վայրՍպասման վայրՍպասման վայրՍպասման վայր»: »: »: »: Մեր Եկեղեցին Մեր Եկեղեցին Մեր Եկեղեցին Մեր Եկեղեցին կը կը կը կը հաւատհաւատհաւատհաւատայայայայ,,,,    որ բոլոր որ բոլոր որ բոլոր որ բոլոր 
մարդմարդմարդմարդոոոոց հոգիները, ց հոգիները, ց հոգիները, ց հոգիները, ըլլաըլլաըլլաըլլան հաւատացեալ թէ անհաւատ, երբ ն հաւատացեալ թէ անհաւատ, երբ ն հաւատացեալ թէ անհաւատ, երբ ն հաւատացեալ թէ անհաւատ, երբ 
բաժնբաժնբաժնբաժնոոոոււււիիիին իրենց մարմիններն իրենց մարմիններն իրենց մարմիններն իրենց մարմիններէնէնէնէն` ` ` ` կը կը կը կը տարուտարուտարուտարուինինինին    մեռելներմեռելներմեռելներմեռելներուուուու    
աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` ««««Սպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրը»:»:»:»:    

Այս Այս Այս Այս ««««Սպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրը» » » » կը կը կը կը կոչուկոչուկոչուկոչուիիիի    նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ ««««դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք», », », », բայց սա բայց սա բայց սա բայց սա 
պէտք չէ մեզ շփոթութեան մատնպէտք չէ մեզ շփոթութեան մատնպէտք չէ մեզ շփոթութեան մատնպէտք չէ մեզ շփոթութեան մատնէէէէ: «: «: «: «ԴժոխքԴժոխքԴժոխքԴժոխք» » » » ըըըըսելով մենք չենք սելով մենք չենք սելով մենք չենք սելով մենք չենք 
հասկնհասկնհասկնհասկնարարարար    միայն պատժավայր. միայն պատժավայր. միայն պատժավայր. միայն պատժավայր. ««««դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք» » » » նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ կը կը կը կը նշանակէ` նշանակէ` նշանակէ` նշանակէ` 
մեռելներմեռելներմեռելներմեռելներուուուու    աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` 
««««Սպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրը»:»:»:»:    

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմկողմկողմկողմէէէէ    հրատահրատահրատահրատա----
րակրակրակրակոոոուած ւած ւած ւած ««««Նոր Աշխարհաբար ԹարգմանութիւնՆոր Աշխարհաբար ԹարգմանութիւնՆոր Աշխարհաբար ԹարգմանութիւնՆոր Աշխարհաբար Թարգմանութիւն» » » » կոչկոչկոչկոչոոոուած Նոր ւած Նոր ւած Նոր ւած Նոր 
Կտակարանի աւարտին, բառարանի բաժԿտակարանի աւարտին, բառարանի բաժԿտակարանի աւարտին, բառարանի բաժԿտակարանի աւարտին, բառարանի բաժիիիիննննին մէջին մէջին մէջին մէջ, , , , կը կը կը կը կարդկարդկարդկարդաաաանք նք նք նք 
թէ թէ թէ թէ ««««դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք» » » » բառը Աստուածաշբառը Աստուածաշբառը Աստուածաշբառը Աստուածաշուուուունչնչնչնչինինինին    մէջ մէջ մէջ մէջ երկու տարբեր բաներ երկու տարբեր բաներ երկու տարբեր բաներ երկու տարբեր բաներ 
կը կը կը կը նշանակնշանակնշանակնշանակէէէէ....----    

ա) Մեռելներա) Մեռելներա) Մեռելներա) Մեռելներուուուու    աշխարհը կամ բնակավայրը, ուր արդար թէ աշխարհը կամ բնակավայրը, ուր արդար թէ աշխարհը կամ բնակավայրը, ուր արդար թէ աշխարհը կամ բնակավայրը, ուր արդար թէ 
մեղաւոր մարդմեղաւոր մարդմեղաւոր մարդմեղաւոր մարդոոոոց հոգիներց հոգիներց հոգիներց հոգիները կ'երթան եւ ը կ'երթան եւ ը կ'երթան եւ ը կ'երթան եւ կը կը կը կը սպասեն մինչեւ դասպասեն մինչեւ դասպասեն մինչեւ դասպասեն մինչեւ դա----
տաստանի օրը (Յայտնութիւն 6.8, 21.12տաստանի օրը (Յայտնութիւն 6.8, 21.12տաստանի օրը (Յայտնութիւն 6.8, 21.12տաստանի օրը (Յայտնութիւն 6.8, 21.12----14): 14): 14): 14): Ասոր համապաԱսոր համապաԱսոր համապաԱսոր համապա----
տասխան բառերն են` Յունարէն` տասխան բառերն են` Յունարէն` տասխան բառերն են` Յունարէն` տասխան բառերն են` Յունարէն` Hades Hades Hades Hades եւ Եբրայերէն` եւ Եբրայերէն` եւ Եբրայերէն` եւ Եբրայերէն` Sheol Sheol Sheol Sheol 
((((տետետետե´́́́ս Մատթէոս 11.23, 16.18: Ղուկաս 10.15: Գործք 2.31, եւլն):ս Մատթէոս 11.23, 16.18: Ղուկաս 10.15: Գործք 2.31, եւլն):ս Մատթէոս 11.23, 16.18: Ղուկաս 10.15: Գործք 2.31, եւլն):ս Մատթէոս 11.23, 16.18: Ղուկաս 10.15: Գործք 2.31, եւլն):    

բ) Մեղաւոր հոգիներբ) Մեղաւոր հոգիներբ) Մեղաւոր հոգիներբ) Մեղաւոր հոգիներուուուու    պատիժի վայրը (հմմտ Ղուկաս պատիժի վայրը (հմմտ Ղուկաս պատիժի վայրը (հմմտ Ղուկաս պատիժի վայրը (հմմտ Ղուկաս 
16.23): 16.23): 16.23): 16.23): Այս երկրորդ իմաստի հոմանիշներն են` Այս երկրորդ իմաստի հոմանիշներն են` Այս երկրորդ իմաստի հոմանիշներն են` Այս երկրորդ իմաստի հոմանիշներն են` ««««գեհեն, գեհեն, գեհեն, գեհեն, 
անդունդ, գուբ, կրակի լիճանդունդ, գուբ, կրակի լիճանդունդ, գուբ, կրակի լիճանդունդ, գուբ, կրակի լիճ» » » » բացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւններըբացատրութիւնները5555::::    

Ուրեմն, արդար ու մեղաւոր մարդՈւրեմն, արդար ու մեղաւոր մարդՈւրեմն, արդար ու մեղաւոր մարդՈւրեմն, արդար ու մեղաւոր մարդոոոոց հոգիները ց հոգիները ց հոգիները ց հոգիները կը կը կը կը տարտարտարտար----
ուուուուիիիին ն ն ն ««««Սպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրը»: »: »: »: Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկ Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկ Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկ Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկ կը կը կը կը տարուտարուտարուտարուիիիին ն ն ն 
միեւնոյն վայրը, բայց անոմիեւնոյն վայրը, բայց անոմիեւնոյն վայրը, բայց անոմիեւնոյն վայրը, բայց անոննննք այդտեղ միեւնոյն հոգեվիճակը չեն ք այդտեղ միեւնոյն հոգեվիճակը չեն ք այդտեղ միեւնոյն հոգեվիճակը չեն ք այդտեղ միեւնոյն հոգեվիճակը չեն 
ունենունենունենունենաաաարրրր: : : : Արդար մարդԱրդար մարդԱրդար մարդԱրդար մարդոոոոց հոգիները իրենք զիրենք ց հոգիները իրենք զիրենք ց հոգիները իրենք զիրենք ց հոգիները իրենք զիրենք կը կը կը կը զգզգզգզգաաաան ն ն ն 
դրախտդրախտդրախտդրախտի մէջի մէջի մէջի մէջ, , , , այլ խօսքով` Քրիստոսի ներկայութեան մէջ եւ այլ խօսքով` Քրիստոսի ներկայութեան մէջ եւ այլ խօսքով` Քրիստոսի ներկայութեան մէջ եւ այլ խօսքով` Քրիստոսի ներկայութեան մէջ եւ 
անսահման ուրախութեան ու երջանկութեան մէջ անսահման ուրախութեան ու երջանկութեան մէջ անսահման ուրախութեան ու երջանկութեան մէջ անսահման ուրախութեան ու երջանկութեան մէջ կ'կ'կ'կ'ապրապրապրապրինինինին: : : : Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
մեղաւոր մարդմեղաւոր մարդմեղաւոր մարդմեղաւոր մարդոոոոց հոգիները իրենք զիրենք ց հոգիները իրենք զիրենք ց հոգիները իրենք զիրենք ց հոգիները իրենք զիրենք կը կը կը կը զգզգզգզգաաաան դժոխքի մէջ, ն դժոխքի մէջ, ն դժոխքի մէջ, ն դժոխքի մէջ, 

                                                 
5
 «Նոր Կտակարան Յիսուս Քրիստոսի», Նոր Աշխարհաբար Թարգմանու-

թիւն, Անթիլիաս, 2001, էջ 862: 



 322 

այլ խօսքով` Քրիստոսայլ խօսքով` Քրիստոսայլ խօսքով` Քրիստոսայլ խօսքով` Քրիստոսէնէնէնէն    եւ եւ եւ եւ աաաաննննոոոոր սէրր սէրր սէրր սէրէնէնէնէն    ու քաղցրուու քաղցրուու քաղցրուու քաղցրութթթթեեեեննննէնէնէնէն    հեռու հեռու հեռու հեռու 
վիճակվիճակվիճակվիճակի մէջի մէջի մէջի մէջ::::    

Միեւնոյն Միեւնոյն Միեւնոյն Միեւնոյն ««««Սպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրըՍպասման վայրը», », », », արդար մարդարդար մարդարդար մարդարդար մարդոոոոց համար` ց համար` ց համար` ց համար` 
ուրախութեան վայր է, իսկ մեղաւոր մարդուրախութեան վայր է, իսկ մեղաւոր մարդուրախութեան վայր է, իսկ մեղաւոր մարդուրախութեան վայր է, իսկ մեղաւոր մարդոոոոց համար` տանջաց համար` տանջաց համար` տանջաց համար` տանջա----
րան: Արդար մարդիկ ուրախ րան: Արդար մարդիկ ուրախ րան: Արդար մարդիկ ուրախ րան: Արդար մարդիկ ուրախ կ'ըլկ'ըլկ'ըլկ'ըլլլլլաաաան Սպասման վայրն Սպասման վայրն Սպասման վայրն Սպասման վայրին մէջին մէջին մէջին մէջ, , , , 
որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    գիտգիտգիտգիտենենենեն    որ իրենք մաքոր իրենք մաքոր իրենք մաքոր իրենք մաքրուածրուածրուածրուած    են Յիսուսի արիւնով, եւ են Յիսուսի արիւնով, եւ են Յիսուսի արիւնով, եւ են Յիսուսի արիւնով, եւ 
ուստի`ուստի`ուստի`ուստի`    գիտգիտգիտգիտենենենեն    որ Աստուծոյ որ Աստուծոյ որ Աստուծոյ որ Աստուծոյ արքայութիւնարքայութիւնարքայութիւնարքայութիւնը կը ը կը ը կը ը կը սպասսպասսպասսպասէէէէ    իրենց: իրենց: իրենց: իրենց: 
Իսկ անզիղջ մարդիկ տրտմութեան ու ողբի մէջ Իսկ անզիղջ մարդիկ տրտմութեան ու ողբի մէջ Իսկ անզիղջ մարդիկ տրտմութեան ու ողբի մէջ Իսկ անզիղջ մարդիկ տրտմութեան ու ողբի մէջ կ'ըկ'ըկ'ըկ'ըլլլլլանլանլանլան, , , , 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ գիտգիտգիտգիտենենենեն    որ իրենք չեն մաքրոր իրենք չեն մաքրոր իրենք չեն մաքրոր իրենք չեն մաքրուածուածուածուած    Յիսուսի արիւՅիսուսի արիւՅիսուսի արիւՅիսուսի արիւնով ու նով ու նով ու նով ու 
չեն հաւատացչեն հաւատացչեն հաւատացչեն հաւատացածածածած    Յիսուսի, եւ ուստի` Յիսուսի, եւ ուստի` Յիսուսի, եւ ուստի` Յիսուսի, եւ ուստի` գիտգիտգիտգիտենենենեն    որ Աստուոր Աստուոր Աստուոր Աստուծոյ խիստ ծոյ խիստ ծոյ խիստ ծոյ խիստ 
դատաստանդատաստանդատաստանդատաստանըըըը    կը կը կը կը սպասսպասսպասսպասէէէէ    իրենց, Տիրոջ գալստեան օրը:իրենց, Տիրոջ գալստեան օրը:իրենց, Տիրոջ գալստեան օրը:իրենց, Տիրոջ գալստեան օրը:    

ԿԿԿԿրնարնարնարնանք շատ օրիննք շատ օրիննք շատ օրիննք շատ օրինակներ տալ մեր կեանքակներ տալ մեր կեանքակներ տալ մեր կեանքակներ տալ մեր կեանքէնէնէնէն, , , , ցոցոցոցոյյյյցցցց    տատատատալու լու լու լու 
համար թէ կարելի բան է միեւնոյն տեղը համար թէ կարելի բան է միեւնոյն տեղը համար թէ կարելի բան է միեւնոյն տեղը համար թէ կարելի բան է միեւնոյն տեղը ըլլաըլլաըլլաըլլալ եւ սակայն տարլ եւ սակայն տարլ եւ սակայն տարլ եւ սակայն տար----
բեր հոգեվիճակներուբեր հոգեվիճակներուբեր հոգեվիճակներուբեր հոգեվիճակներու    մմմմէջէջէջէջ: : : : ՕՕՕՕրինակով րինակով րինակով րինակով մը կը մը կը մը կը մը կը բաւարարբաւարարբաւարարբաւարարուիմուիմուիմուիմ: : : : Նոյն Նոյն Նոյն Նոյն 
դասարանդասարանդասարանդասարանին մէջին մէջին մէջին մէջ    գտնգտնգտնգտնոոոուող աշակերտներւող աշակերտներւող աշակերտներւող աշակերտներէնէնէնէն    ոմանք կրոմանք կրոմանք կրոմանք կրնաննաննաննան    ուուուու----
րախ րախ րախ րախ ըլլաըլլաըլլաըլլալ, իսկ ուրիշներ` տխուր: Աշխատասէր աշակերտիլ, իսկ ուրիշներ` տխուր: Աշխատասէր աշակերտիլ, իսկ ուրիշներ` տխուր: Աշխատասէր աշակերտիլ, իսկ ուրիշներ` տխուր: Աշխատասէր աշակերտինննն    
համար դհամար դհամար դհամար դասապահը դրախտի նման է, մինչդեռ ծոյլ աշակերտիասապահը դրախտի նման է, մինչդեռ ծոյլ աշակերտիասապահը դրախտի նման է, մինչդեռ ծոյլ աշակերտիասապահը դրախտի նման է, մինչդեռ ծոյլ աշակերտինննն    
համար` դժոխքի նման: Արդ, ինչպէս իր դասերը սիրող աշահամար` դժոխքի նման: Արդ, ինչպէս իր դասերը սիրող աշահամար` դժոխքի նման: Արդ, ինչպէս իր դասերը սիրող աշահամար` դժոխքի նման: Արդ, ինչպէս իր դասերը սիրող աշա----
կերտիկերտիկերտիկերտինննն    համար` դասապահը դրախտի նման է, իսկ ծոյլ համար` դասապահը դրախտի նման է, իսկ ծոյլ համար` դասապահը դրախտի նման է, իսկ ծոյլ համար` դասապահը դրախտի նման է, իսկ ծոյլ 
աշակերտիաշակերտիաշակերտիաշակերտինննն    համար` դժոխքի նման, նոյնպէս համար` դժոխքի նման, նոյնպէս համար` դժոխքի նման, նոյնպէս համար` դժոխքի նման, նոյնպէս աաաալ, Յիսուսը սիլ, Յիսուսը սիլ, Յիսուսը սիլ, Յիսուսը սի----
րող հաւատացեալիրող հաւատացեալիրող հաւատացեալիրող հաւատացեալինննն    համար Սպասման վայրը դրախտի նման համար Սպասման վայրը դրախտի նման համար Սպասման վայրը դրախտի նման համար Սպասման վայրը դրախտի նման 
է, իսկ Յիէ, իսկ Յիէ, իսկ Յիէ, իսկ Յիսուսը չսիրող հաւատացեալիսուսը չսիրող հաւատացեալիսուսը չսիրող հաւատացեալիսուսը չսիրող հաւատացեալինննն    համար` դժոխքիհամար` դժոխքիհամար` դժոխքիհամար` դժոխքի    նմաննմաննմաննման::::    

ԹէԹէԹէԹէ    արդար ու մեղաւոր մարդարդար ու մեղաւոր մարդարդար ու մեղաւոր մարդարդար ու մեղաւոր մարդոոոոց հոգիները միեւնոյն սպասց հոգիները միեւնոյն սպասց հոգիները միեւնոյն սպասց հոգիները միեւնոյն սպաս----
ման վայրման վայրման վայրման վայրինինինին    մէջ կըմէջ կըմէջ կըմէջ կը    գտնուգտնուգտնուգտնուինինինին, , , , այս մասին յստակ վկայութիւն այս մասին յստակ վկայութիւն այս մասին յստակ վկայութիւն այս մասին յստակ վկայութիւն կը կը կը կը 
տրուտրուտրուտրուիիիի    աղքատ Ղազարոսի առակաղքատ Ղազարոսի առակաղքատ Ղազարոսի առակաղքատ Ղազարոսի առակին մէջին մէջին մէջին մէջ: : : : Առակին մէջ կԱռակին մէջ կԱռակին մէջ կԱռակին մէջ կը ը ը ը 
կկկկարդարդարդարդաաաանք թէ ինչպէս Աբրահանք թէ ինչպէս Աբրահանք թէ ինչպէս Աբրահանք թէ ինչպէս Աբրահամի գրկմի գրկմի գրկմի գրկին մէջին մէջին մէջին մէջ    գտնգտնգտնգտնոոոուող Ղազարոսւող Ղազարոսւող Ղազարոսւող Ղազարոսն ն ն ն 
ու դժոխք նետու դժոխք նետու դժոխք նետու դժոխք նետոոոուած մեծահարուստը ւած մեծահարուստը ւած մեծահարուստը ւած մեծահարուստը կը կը կը կը տեսնեն տեսնեն տեսնեն տեսնեն զզզզիրար.իրար.իրար.իրար.    կըկըկըկը    
կարդկարդկարդկարդաաաանք նաեւ թէ ինչպէս մեծահարուստն ու Աբրահամը նք նաեւ թէ ինչպէս մեծահարուստն ու Աբրահամը նք նաեւ թէ ինչպէս մեծահարուստն ու Աբրահամը նք նաեւ թէ ինչպէս մեծահարուստն ու Աբրահամը կը կը կը կը 
տեսնտեսնտեսնտեսնենենենեն    ու ու ու ու կը կը կը կը խօսխօսխօսխօսիիիին իրարու հետ (Ղուկաս 16.19ն իրարու հետ (Ղուկաս 16.19ն իրարու հետ (Ղուկաս 16.19ն իրարու հետ (Ղուկաս 16.19----31): 31): 31): 31): Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
առակառակառակառակինինինին    մէջ մէջ մէջ մէջ գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք» » » » բառը աւելի պատժավայրի բառը աւելի պատժավայրի բառը աւելի պատժավայրի բառը աւելի պատժավայրի 
իմաստը ունի քան Սպասման վայրի, բայց Յիսուսիմաստը ունի քան Սպասման վայրի, բայց Յիսուսիմաստը ունի քան Սպասման վայրի, բայց Յիսուսիմաստը ունի քան Սպասման վայրի, բայց Յիսուսի նպատակն է ի նպատակն է ի նպատակն է ի նպատակն է 
սոսոսոսորրրրվեցնել մեզվեցնել մեզվեցնել մեզվեցնել մեզիիիի, , , , որ արդար ու մեղաւոր մարդիկ որ արդար ու մեղաւոր մարդիկ որ արդար ու մեղաւոր մարդիկ որ արդար ու մեղաւոր մարդիկ կը կը կը կը տեսնտեսնտեսնտեսնեն են են են 
իրարուիրարուիրարուիրարու    իրավիճակը ու ծանօթ են իրարու հոգեվիճակին: Արդաիրավիճակը ու ծանօթ են իրարու հոգեվիճակին: Արդաիրավիճակը ու ծանօթ են իրարու հոգեվիճակին: Արդաիրավիճակը ու ծանօթ են իրարու հոգեվիճակին: Արդա----
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րը րը րը րը կը կը կը կը տեսնէ մեղաւորին տանջանքը եւ մեղաւորը տեսնէ մեղաւորին տանջանքը եւ մեղաւորը տեսնէ մեղաւորին տանջանքը եւ մեղաւորը տեսնէ մեղաւորին տանջանքը եւ մեղաւորը կը կը կը կը տեսնէ տեսնէ տեսնէ տեսնէ 
արդարին ուրախութիւնը:արդարին ուրախութիւնը:արդարին ուրախութիւնը:արդարին ուրախութիւնը:    

ՎերՎերՎերՎերըըըը    ըըըըսինք, թէ դրախտը Քրիստոսի ներկայութիւնն է: սինք, թէ դրախտը Քրիստոսի ներկայութիւնն է: սինք, թէ դրախտը Քրիստոսի ներկայութիւնն է: սինք, թէ դրախտը Քրիստոսի ներկայութիւնն է: 
ԱսոԱսոԱսոԱսոր ամենէն գեղր ամենէն գեղր ամենէն գեղր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը եցիկ վկայութիւնը եցիկ վկայութիւնը եցիկ վկայութիւնը կու տայ նոյնինքնկու տայ նոյնինքնկու տայ նոյնինքնկու տայ նոյնինքն    
Քրիստոս ինք, երբ իր աջակողմը խաչՔրիստոս ինք, երբ իր աջակողմը խաչՔրիստոս ինք, երբ իր աջակողմը խաչՔրիստոս ինք, երբ իր աջակողմը խաչոոոուած աւազակին ւած աւազակին ւած աւազակին ւած աւազակին կ'ըկ'ըկ'ըկ'ըսէ. սէ. սէ. սէ. 
««««Վստահ եղիր, այսօր իՎստահ եղիր, այսօր իՎստահ եղիր, այսօր իՎստահ եղիր, այսօր ինծինծինծինծի    հետ պիտի հետ պիտի հետ պիտի հետ պիտի ըլըլըլըլլլլլաաաաս դրախտս դրախտս դրախտս դրախտին ին ին ին մմմմէջէջէջէջ»»»»    
((((Ղուկաս 23.43): Տիրոջ Ղուկաս 23.43): Տիրոջ Ղուկաս 23.43): Տիրոջ Ղուկաս 23.43): Տիրոջ այս խօսքը ցոյց այս խօսքը ցոյց այս խօսքը ցոյց այս խօսքը ցոյց կու կու կու կու տատատատայյյյ, , , , թէ Յիսուսի հետ թէ Յիսուսի հետ թէ Յիսուսի հետ թէ Յիսուսի հետ 
ըլըլըլըլլլլլաաաալը` դրախտլը` դրախտլը` դրախտլը` դրախտիիիինննն    մէջմէջմէջմէջ    ըլլաըլլաըլլաըլլալ լ լ լ կըկըկըկը    նշանակնշանակնշանակնշանակէէէէ, , , , եւ դրախտեւ դրախտեւ դրախտեւ դրախտիիիինննն    մմմմէջէջէջէջ    
ըլըլըլըլլլլլաաաալը` Յիսուսի հետ լը` Յիսուսի հետ լը` Յիսուսի հետ լը` Յիսուսի հետ ըլլաըլլաըլլաըլլալ: Ուշադրութիւն դարձլ: Ուշադրութիւն դարձլ: Ուշադրութիւն դարձլ: Ուշադրութիւն դարձուցուցուցուցէք որ էք որ էք որ էք որ 
Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ''''ըսերըսերըսերըսեր    աւազակին` աւազակին` աւազակին` աւազակին` ««««այսօր պիտի այսօր պիտի այսօր պիտի այսօր պիտի ըլլաըլլաըլլաըլլաս դրախտս դրախտս դրախտս դրախտիիիինննն    մմմմէջէջէջէջ», », », », 
այլ այլ այլ այլ կ'ըսկ'ըսկ'ըսկ'ըսէ` է` է` է` ««««այսօր ԻՆայսօր ԻՆայսօր ԻՆայսօր ԻՆԾԻԾԻԾԻԾԻ    ՀԵՏ պիտի ՀԵՏ պիտի ՀԵՏ պիտի ՀԵՏ պիտի ըլլաըլլաըլլաըլլաս դրախտս դրախտս դրախտս դրախտին ին ին ին մմմմէջէջէջէջ»: »: »: »: 
Հետեւաբար, դրախտը Հետեւաբար, դրախտը Հետեւաբար, դրախտը Հետեւաբար, դրախտը նոյնինքննոյնինքննոյնինքննոյնինքն    Յիսուսի հետ Յիսուսի հետ Յիսուսի հետ Յիսուսի հետ ըլլաըլլաըլլաըլլալն է: Ուր որ է լն է: Ուր որ է լն է: Ուր որ է լն է: Ուր որ է 
Յիսուս` դրախտը այդտեղ է:Յիսուս` դրախտը այդտեղ է:Յիսուս` դրախտը այդտեղ է:Յիսուս` դրախտը այդտեղ է:    

Պօղոս առաքեալ մՊօղոս առաքեալ մՊօղոս առաքեալ մՊօղոս առաքեալ մահը ըմբռնեց իբրեւ ահը ըմբռնեց իբրեւ ահը ըմբռնեց իբրեւ ահը ըմբռնեց իբրեւ երթերթերթերթալ եւ Քրիստոսի ալ եւ Քրիստոսի ալ եւ Քրիստոսի ալ եւ Քրիստոսի 
հետ հետ հետ հետ ըլլաըլլաըլլաըլլալուլուլուլու    ընթացքընթացքընթացքընթացք    մըմըմըմը: : : : ԱնԱնԱնԱն    կ'ըսկ'ըսկ'ըսկ'ըսէ. է. է. է. ««««Երկու սուրի մէջ մնացԵրկու սուրի մէջ մնացԵրկու սուրի մէջ մնացԵրկու սուրի մէջ մնացեր եմեր եմեր եմեր եմ. . . . 
մէկ կողմմէկ կողմմէկ կողմմէկ կողմէէէէ՝ ՝ ՝ ՝ կ'ուզկ'ուզկ'ուզկ'ուզեմ այս կեանքեմ այս կեանքեմ այս կեանքեմ այս կեանքէնէնէնէն    ելելելելլլլլել եւ Քրիստոսի հետ ել եւ Քրիստոսի հետ ել եւ Քրիստոսի հետ ել եւ Քրիստոսի հետ ըլլաըլլաըլլաըլլալ, լ, լ, լ, 
ինչ որ գերազանցօրէն աւելի նախընտրելի է, բայց միւս կողմինչ որ գերազանցօրէն աւելի նախընտրելի է, բայց միւս կողմինչ որ գերազանցօրէն աւելի նախընտրելի է, բայց միւս կողմինչ որ գերազանցօրէն աւելի նախընտրելի է, բայց միւս կողմէէէէ՝ ՝ ՝ ՝ 
ձեր սիրոյն՝ աւելի կարեւոր ձեր սիրոյն՝ աւելի կարեւոր ձեր սիրոյն՝ աւելի կարեւոր ձեր սիրոյն՝ աւելի կարեւոր կը կը կը կը համարհամարհամարհամարեեեեմ այս կմ այս կմ այս կմ այս կեանքին մէջ եանքին մէջ եանքին մէջ եանքին մէջ 
մնալըմնալըմնալըմնալը»»»»    ((((Փիլիպպեցիս 1.23Փիլիպպեցիս 1.23Փիլիպպեցիս 1.23Փիլիպպեցիս 1.23----24): 24): 24): 24): Մեզ հետաքրքրողը հետեւեալ Մեզ հետաքրքրողը հետեւեալ Մեզ հետաքրքրողը հետեւեալ Մեզ հետաքրքրողը հետեւեալ 
բառերն են.բառերն են.բառերն են.բառերն են.    ««««ԿԿԿԿ''''ուզեմուզեմուզեմուզեմ    այս կեանքայս կեանքայս կեանքայս կեանքէնէնէնէն    ելելելելլլլլել եւ Քրիստոսի հետ ել եւ Քրիստոսի հետ ել եւ Քրիստոսի հետ ել եւ Քրիստոսի հետ 
ըըըըլլլլլլլլալալալալ»»»»::::    Առաքեալը իր այս խօսքով յստակ Առաքեալը իր այս խօսքով յստակ Առաքեալը իր այս խօսքով յստակ Առաքեալը իր այս խօսքով յստակ կըկըկըկը    դարձնդարձնդարձնդարձնէէէէ, , , , որ որ որ որ 
հաւատացեալ մարդուն համար, մեռնիլ՝ հաւատացեալ մարդուն համար, մեռնիլ՝ հաւատացեալ մարդուն համար, մեռնիլ՝ հաւատացեալ մարդուն համար, մեռնիլ՝ կը կը կը կը նշանակէ նշանակէ նշանակէ նշանակէ երթերթերթերթալ ու ալ ու ալ ու ալ ու 
Քրիստոսի հետ Քրիստոսի հետ Քրիստոսի հետ Քրիստոսի հետ ըլըլըլըլլլլլաաաալ: Այս իմաստով,լ: Այս իմաստով,լ: Այս իմաստով,լ: Այս իմաստով,    հաւատացեալիհաւատացեալիհաւատացեալիհաւատացեալինննն    համար, համար, համար, համար, 
մահը մահը մահը մահը կը կը կը կը հանդիսանհանդիսանհանդիսանհանդիսանայայայայ    այն դուռը, ոայն դուռը, ոայն դուռը, ոայն դուռը, ուրկէւրկէւրկէւրկէ    մտնողը ինքմտնողը ինքմտնողը ինքմտնողը ինքզինքզինքզինքզինք    դէմ դէմ դէմ դէմ 
յանդիման յանդիման յանդիման յանդիման կը կը կը կը գտնգտնգտնգտնէ է է է աշխարհի սեփականատիրոջ՝ Տէր Յիսուս աշխարհի սեփականատիրոջ՝ Տէր Յիսուս աշխարհի սեփականատիրոջ՝ Տէր Յիսուս աշխարհի սեփականատիրոջ՝ Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի:Քրիստոսի:Քրիստոսի:Քրիստոսի:    

Եթէ երբեք երկրի վրայ եղԵթէ երբեք երկրի վրայ եղԵթէ երբեք երկրի վրայ եղԵթէ երբեք երկրի վրայ եղածածածած    ենք Աստուծոյ հետ, ապրենք Աստուծոյ հետ, ապրենք Աստուծոյ հետ, ապրենք Աստուծոյ հետ, ապրածածածած    
ենք Աստուծոյ հետ, բնականօրէն մահենք Աստուծոյ հետ, բնականօրէն մահենք Աստուծոյ հետ, բնականօրէն մահենք Աստուծոյ հետ, բնականօրէն մահէնէնէնէն    ետք ետք ետք ետք աաաալ, պիտի լ, պիտի լ, պիտի լ, պիտի 
շարունակենք շարունակենք շարունակենք շարունակենք ըլլաըլլաըլլաըլլալ ու լ ու լ ու լ ու ապրապրապրապրիիիիլ Աստուծոյ հետլ Աստուծոյ հետլ Աստուծոյ հետլ Աստուծոյ հետ....    ահա թէ ինչո՞ւ ահա թէ ինչո՞ւ ահա թէ ինչո՞ւ ահա թէ ինչո՞ւ 
Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ կ'ըսկ'ըսկ'ըսկ'ըսէ. է. է. է. ««««ԸլլաԸլլաԸլլաԸլլա´́́́յ կեանքի եւ ըլլայ կեանքի եւ ըլլայ կեանքի եւ ըլլայ կեանքի եւ ըլլա´́́́յ մահույ մահույ մահույ մահուանանանան    մէջմէջմէջմէջ՝ ՝ ՝ ՝ 
Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ կը կը կը կը պատկանպատկանպատկանպատկանինքինքինքինք»»»»    ((((Հռոմայեցիս 14.8): Հաւատացեալ Հռոմայեցիս 14.8): Հաւատացեալ Հռոմայեցիս 14.8): Հաւատացեալ Հռոմայեցիս 14.8): Հաւատացեալ 
մարդը Քրիստոսի մարդը Քրիստոսի մարդը Քրիստոսի մարդը Քրիստոսի կըկըկըկը    պատկանպատկանպատկանպատկանիիիի,,,,    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    աաաանննն    գերեզմանգերեզմանգերեզմանգերեզմանէնէնէնէն    ասդին ասդին ասդին ասդին 
կամ ըլլայ գերեզմանկամ ըլլայ գերեզմանկամ ըլլայ գերեզմանկամ ըլլայ գերեզմանէնէնէնէն    անդին: Մահն ու գերեզմանը չեանդին: Մահն ու գերեզմանը չեանդին: Մահն ու գերեզմանը չեանդին: Մահն ու գերեզմանը չե´́́́ն կն կն կն կրնարրնարրնարրնար    
խզեխզեխզեխզել կամ դադրեցնել Աստուծոյ մարդուլ կամ դադրեցնել Աստուծոյ մարդուլ կամ դադրեցնել Աստուծոյ մարդուլ կամ դադրեցնել Աստուծոյ մարդունննն    յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը 
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Աստուծոյ հետ (Հռոմայեցիս 8.38Աստուծոյ հետ (Հռոմայեցիս 8.38Աստուծոյ հետ (Հռոմայեցիս 8.38Աստուծոյ հետ (Հռոմայեցիս 8.38----39): 39): 39): 39): Աստուծոյ եւ հաւատացեալ Աստուծոյ եւ հաւատացեալ Աստուծոյ եւ հաւատացեալ Աստուծոյ եւ հաւատացեալ 
մարդմարդմարդմարդունունունուն    յարաբեյարաբեյարաբեյարաբերութիւնը րութիւնը րութիւնը րութիւնը կը կը կը կը սկսսկսսկսսկսի ի ի ի երկրի վրայ եւ երկրի վրայ եւ երկրի վրայ եւ երկրի վրայ եւ կը կը կը կը շարուշարուշարուշարու----
նակունակունակունակուիիիի    երկինքերկինքերկինքերկինքի ի ի ի մմմմէջէջէջէջ, , , , աւելիաւելիաւելիաւելի´ ´ ´ ´ գեղեցկօրէն, աւելիգեղեցկօրէն, աւելիգեղեցկօրէն, աւելիգեղեցկօրէն, աւելի´ ´ ´ ´ ջերմօրէն եւ ջերմօրէն եւ ջերմօրէն եւ ջերմօրէն եւ 
աւելիաւելիաւելիաւելի´ ´ ´ ´ իրականօրէն: Հաւատացեալին համարիրականօրէն: Հաւատացեալին համարիրականօրէն: Հաւատացեալին համարիրականօրէն: Հաւատացեալին համար, , , , մահը պարզամահը պարզամահը պարզամահը պարզա----
պէս ներկայ կեանքէն` գալիք կեանքին անցնելու պահ մըն է:պէս ներկայ կեանքէն` գալիք կեանքին անցնելու պահ մըն է:պէս ներկայ կեանքէն` գալիք կեանքին անցնելու պահ մըն է:պէս ներկայ կեանքէն` գալիք կեանքին անցնելու պահ մըն է:    

    
14141414) ) ) ) Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց 

սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:    
    
Բոլոր քրիստոնեաները գիտեն թէ փրկուելու համար Բոլոր քրիստոնեաները գիտեն թէ փրկուելու համար Բոլոր քրիստոնեաները գիտեն թէ փրկուելու համար Բոլոր քրիստոնեաները գիտեն թէ փրկուելու համար 

պայման է ընդունիլ Յիսուսը իրենց սրտին մէջ, հակառակ այս պայման է ընդունիլ Յիսուսը իրենց սրտին մէջ, հակառակ այս պայման է ընդունիլ Յիսուսը իրենց սրտին մէջ, հակառակ այս պայման է ընդունիլ Յիսուսը իրենց սրտին մէջ, հակառակ այս 
իրողութեան, շատ քիչեր միրողութեան, շատ քիչեր միրողութեան, շատ քիչեր միրողութեան, շատ քիչեր միայն ընդունած են Յիսուսը իրենց իայն ընդունած են Յիսուսը իրենց իայն ընդունած են Յիսուսը իրենց իայն ընդունած են Յիսուսը իրենց 
սրտին մէջ: Ինչո՞ւ արդեօք: Մարդիկ չե՞ն ուզեր ընդունիլ սրտին մէջ: Ինչո՞ւ արդեօք: Մարդիկ չե՞ն ուզեր ընդունիլ սրտին մէջ: Ինչո՞ւ արդեօք: Մարդիկ չե՞ն ուզեր ընդունիլ սրտին մէջ: Ինչո՞ւ արդեօք: Մարդիկ չե՞ն ուզեր ընդունիլ 
Յիսուսը: Խորքին մէջ, մարդիկ ոՅիսուսը: Խորքին մէջ, մարդիկ ոՅիսուսը: Խորքին մէջ, մարդիկ ոՅիսուսը: Խորքին մէջ, մարդիկ ո´́́́չ թէ չեն ուզեր ընդունիլ չ թէ չեն ուզեր ընդունիլ չ թէ չեն ուզեր ընդունիլ չ թէ չեն ուզեր ընդունիլ 
Յիսուսը, այլ՝ կը վախնաՅիսուսը, այլ՝ կը վախնաՅիսուսը, այլ՝ կը վախնաՅիսուսը, այլ՝ կը վախնա´́́́ն զայն ընդունելու:ն զայն ընդունելու:ն զայն ընդունելու:ն զայն ընդունելու:    

Իսկ ինչո՞ւ կը վախնան.Իսկ ինչո՞ւ կը վախնան.Իսկ ինչո՞ւ կը վախնան.Իսկ ինչո՞ւ կը վախնան.    
ա) Ոմանք կը վախնան, որովհետեւ ունին իրենց անձնաա) Ոմանք կը վախնան, որովհետեւ ունին իրենց անձնաա) Ոմանք կը վախնան, որովհետեւ ունին իրենց անձնաա) Ոմանք կը վախնան, որովհետեւ ունին իրենց անձնա----

կան ծրկան ծրկան ծրկան ծրագիրները եւ կը խորհին որ Յիսուս կրնայ փոխել իրենց ագիրները եւ կը խորհին որ Յիսուս կրնայ փոխել իրենց ագիրները եւ կը խորհին որ Յիսուս կրնայ փոխել իրենց ագիրները եւ կը խորհին որ Յիսուս կրնայ փոխել իրենց 
ծրագիրները եւ կամ պահանջել իրենցմէ որ փոխեն իրենց ծրագիրները եւ կամ պահանջել իրենցմէ որ փոխեն իրենց ծրագիրները եւ կամ պահանջել իրենցմէ որ փոխեն իրենց ծրագիրները եւ կամ պահանջել իրենցմէ որ փոխեն իրենց 
ծրագիրները: Դուն ունի՞ս այդպիսի վախ: Այլ խօսքով, կը վախծրագիրները: Դուն ունի՞ս այդպիսի վախ: Այլ խօսքով, կը վախծրագիրները: Դուն ունի՞ս այդպիսի վախ: Այլ խօսքով, կը վախծրագիրները: Դուն ունի՞ս այդպիսի վախ: Այլ խօսքով, կը վախ----
նա՞ս որ Յիսուս փոխէ ծրագիրներդ: Գուցէ դուն ծրագրած ես նա՞ս որ Յիսուս փոխէ ծրագիրներդ: Գուցէ դուն ծրագրած ես նա՞ս որ Յիսուս փոխէ ծրագիրներդ: Գուցէ դուն ծրագրած ես նա՞ս որ Յիսուս փոխէ ծրագիրներդ: Գուցէ դուն ծրագրած ես 
հարուստ ըլլալ եւ ատիկա պատճառ մըն է որ չընդունհարուստ ըլլալ եւ ատիկա պատճառ մըն է որ չընդունհարուստ ըլլալ եւ ատիկա պատճառ մըն է որ չընդունհարուստ ըլլալ եւ ատիկա պատճառ մըն է որ չընդունիս իս իս իս 
Յիսուսը, քանի գիտես որ Յիսուս մեզի կը սորվեցնէ մեր Յիսուսը, քանի գիտես որ Յիսուս մեզի կը սորվեցնէ մեր Յիսուսը, քանի գիտես որ Յիսուս մեզի կը սորվեցնէ մեր Յիսուսը, քանի գիտես որ Յիսուս մեզի կը սորվեցնէ մեր 
առօրեայ հացով գոհանալ:առօրեայ հացով գոհանալ:առօրեայ հացով գոհանալ:առօրեայ հացով գոհանալ:    

բ) Ուրիշներ կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ բ) Ուրիշներ կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ բ) Ուրիշներ կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ բ) Ուրիշներ կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ 
իրենց կեանքին մէջ կան որոշ բաներ որոնց կապուած են, եւ կը իրենց կեանքին մէջ կան որոշ բաներ որոնց կապուած են, եւ կը իրենց կեանքին մէջ կան որոշ բաներ որոնց կապուած են, եւ կը իրենց կեանքին մէջ կան որոշ բաներ որոնց կապուած են, եւ կը 
կարծեն որ եթէ ընդունին Յիսուսը, Յիսուս իրենցմէ պիտի կարծեն որ եթէ ընդունին Յիսուսը, Յիսուս իրենցմէ պիտի կարծեն որ եթէ ընդունին Յիսուսը, Յիսուս իրենցմէ պիտի կարծեն որ եթէ ընդունին Յիսուսը, Յիսուս իրենցմէ պիտի 
պահանջէ հրաժարիլ իրեպահանջէ հրաժարիլ իրեպահանջէ հրաժարիլ իրեպահանջէ հրաժարիլ իրենց սիրած այդ բաներէն: Այոնց սիրած այդ բաներէն: Այոնց սիրած այդ բաներէն: Այոնց սիրած այդ բաներէն: Այո´, ´, ´, ´, կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ 
պահանջել, եւ սակայն կրնայ նաեւ չպահանջել: Միշտ չէ որ պահանջել, եւ սակայն կրնայ նաեւ չպահանջել: Միշտ չէ որ պահանջել, եւ սակայն կրնայ նաեւ չպահանջել: Միշտ չէ որ պահանջել, եւ սակայն կրնայ նաեւ չպահանջել: Միշտ չէ որ 
Յիսուս կը պահանջէ որ հրաժարինք մեր սիրած բանէն կամ Յիսուս կը պահանջէ որ հրաժարինք մեր սիրած բանէն կամ Յիսուս կը պահանջէ որ հրաժարինք մեր սիրած բանէն կամ Յիսուս կը պահանջէ որ հրաժարինք մեր սիրած բանէն կամ 
անձէն, այլ միայն այն պարագային՝ երբ կը տեսնէ որ մեր անձէն, այլ միայն այն պարագային՝ երբ կը տեսնէ որ մեր անձէն, այլ միայն այն պարագային՝ երբ կը տեսնէ որ մեր անձէն, այլ միայն այն պարագային՝ երբ կը տեսնէ որ մեր 
ամբողջ սիրտն ու հոգին կապած ենք տուեալ առարկային կամ ամբողջ սիրտն ու հոգին կապած ենք տուեալ առարկային կամ ամբողջ սիրտն ու հոգին կապած ենք տուեալ առարկային կամ ամբողջ սիրտն ու հոգին կապած ենք տուեալ առարկային կամ 
անձին: Յիսուսանձին: Յիսուսանձին: Յիսուսանձին: Յիսուս    չչչչ’’’’ուզեր որ ոեւէ բան կամ ոեւէ անձ սիրենք ուզեր որ ոեւէ բան կամ ոեւէ անձ սիրենք ուզեր որ ոեւէ բան կամ ոեւէ անձ սիրենք ուզեր որ ոեւէ բան կամ ոեւէ անձ սիրենք 
այնքաայնքաայնքաայնքա´́́́ն եւ այնպէն եւ այնպէն եւ այնպէն եւ այնպէ´́́́ս՝ որ անոր ստրուկը դառնանք:ս՝ որ անոր ստրուկը դառնանք:ս՝ որ անոր ստրուկը դառնանք:ս՝ որ անոր ստրուկը դառնանք:    
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գ) Անոնք որոնք կը ձգտին բարձր հանգամանքներու ու գ) Անոնք որոնք կը ձգտին բարձր հանգամանքներու ու գ) Անոնք որոնք կը ձգտին բարձր հանգամանքներու ու գ) Անոնք որոնք կը ձգտին բարձր հանգամանքներու ու 
դիրքերու հասնիլ, վստահաբար կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, դիրքերու հասնիլ, վստահաբար կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, դիրքերու հասնիլ, վստահաբար կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, դիրքերու հասնիլ, վստահաբար կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, 
որովհետեւ գիտեն որ Յիսուս իրենցմէ պիտի պահանջէ հեզուորովհետեւ գիտեն որ Յիսուս իրենցմէ պիտի պահանջէ հեզուորովհետեւ գիտեն որ Յիսուս իրենցմէ պիտի պահանջէ հեզուորովհետեւ գիտեն որ Յիսուս իրենցմէ պիտի պահանջէ հեզու----
թեան ու խոնարհթեան ու խոնարհթեան ու խոնարհթեան ու խոնարհութեան ճամբան ընտրել: Յիսուս թագաւոր ութեան ճամբան ընտրել: Յիսուս թագաւոր ութեան ճամբան ընտրել: Յիսուս թագաւոր ութեան ճամբան ընտրել: Յիսուս թագաւոր 
ըլլալով՝ մերժեց իբրեւ թագաւոր ծափահարուիլ, մենք ո՞վ ենք ըլլալով՝ մերժեց իբրեւ թագաւոր ծափահարուիլ, մենք ո՞վ ենք ըլլալով՝ մերժեց իբրեւ թագաւոր ծափահարուիլ, մենք ո՞վ ենք ըլլալով՝ մերժեց իբրեւ թագաւոր ծափահարուիլ, մենք ո՞վ ենք 
որ թագաւորի հովեր կոր թագաւորի հովեր կոր թագաւորի հովեր կոր թագաւորի հովեր կ’’’’առնենք: Ան Տէր ըլլալով՝ չփորձեց իր առնենք: Ան Տէր ըլլալով՝ չփորձեց իր առնենք: Ան Տէր ըլլալով՝ չփորձեց իր առնենք: Ան Տէր ըլլալով՝ չփորձեց իր 
տիրութիւնը բռնի ոյժով տարածել մարդոց վրայ, մենք ո՞վ ենք տիրութիւնը բռնի ոյժով տարածել մարդոց վրայ, մենք ո՞վ ենք տիրութիւնը բռնի ոյժով տարածել մարդոց վրայ, մենք ո՞վ ենք տիրութիւնը բռնի ոյժով տարածել մարդոց վրայ, մենք ո՞վ ենք 
որ համարձակինք տիրութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ:որ համարձակինք տիրութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ:որ համարձակինք տիրութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ:որ համարձակինք տիրութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ:    

դ) Անոնք որոնք կը սիրեն երջանիկ կեանք մը ապրիլ, կը դ) Անոնք որոնք կը սիրեն երջանիկ կեանք մը ապրիլ, կը դ) Անոնք որոնք կը սիրեն երջանիկ կեանք մը ապրիլ, կը դ) Անոնք որոնք կը սիրեն երջանիկ կեանք մը ապրիլ, կը 
վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն թէ Յիսուս վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն թէ Յիսուս վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն թէ Յիսուս վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն թէ Յիսուս 
կրնայ իրենց ապերջանկութեան ու դժբախտութեան պատճառ կրնայ իրենց ապերջանկութեան ու դժբախտութեան պատճառ կրնայ իրենց ապերջանկութեան ու դժբախտութեան պատճառ կրնայ իրենց ապերջանկութեան ու դժբախտութեան պատճառ 
դառնալ: Բայց ի՞նչպէս այն Աստուածը որուն ներկայութեան մէջ դառնալ: Բայց ի՞նչպէս այն Աստուածը որուն ներկայութեան մէջ դառնալ: Բայց ի՞նչպէս այն Աստուածը որուն ներկայութեան մէջ դառնալ: Բայց ի՞նչպէս այն Աստուածը որուն ներկայութեան մէջ 
««««լեցուն ուրախութիւն կայլեցուն ուրախութիւն կայլեցուն ուրախութիւն կայլեցուն ուրախութիւն կայ»»»»    կրնայ մեզ դժբախտացկրնայ մեզ դժբախտացկրնայ մեզ դժբախտացկրնայ մեզ դժբախտացնել (Սաղմոս նել (Սաղմոս նել (Սաղմոս նել (Սաղմոս 
16.11): 16.11): 16.11): 16.11): Երկնային մարմիններուն երջանկութիւնը եղող Տէրը Երկնային մարմիններուն երջանկութիւնը եղող Տէրը Երկնային մարմիններուն երջանկութիւնը եղող Տէրը Երկնային մարմիններուն երջանկութիւնը եղող Տէրը 
ի՞նչպէս կրնայ ապերջանիկ դարձնել իրեն եկողները: Յիսուս ի՞նչպէս կրնայ ապերջանիկ դարձնել իրեն եկողները: Յիսուս ի՞նչպէս կրնայ ապերջանիկ դարձնել իրեն եկողները: Յիսուս ի՞նչպէս կրնայ ապերջանիկ դարձնել իրեն եկողները: Յիսուս 
ուրախութեան Աստուածն է, եւ ուստի, սիրտ մը որմէ ներս կը ուրախութեան Աստուածն է, եւ ուստի, սիրտ մը որմէ ներս կը ուրախութեան Աստուածն է, եւ ուստի, սիրտ մը որմէ ներս կը ուրախութեան Աստուածն է, եւ ուստի, սիրտ մը որմէ ներս կը 
մտնէ Յիսուս՝ այդ սրտին մէջ անմտնէ Յիսուս՝ այդ սրտին մէջ անմտնէ Յիսուս՝ այդ սրտին մէջ անմտնէ Յիսուս՝ այդ սրտին մէջ անհունհունհունհուն    ուրախութիւն ուրախութիւն ուրախութիւն ուրախութիւն մը մը մը մը կը տիրէ:կը տիրէ:կը տիրէ:կը տիրէ:    

ե) Տակաւին, կան մարդիկ ե) Տակաւին, կան մարդիկ ե) Տակաւին, կան մարդիկ ե) Տակաւին, կան մարդիկ որոնք կը վախնան ընդունիլ որոնք կը վախնան ընդունիլ որոնք կը վախնան ընդունիլ որոնք կը վախնան ընդունիլ 
Յիսուսը, որովհետեւ կը խորհին թէ իրենց համար դժուար պիտի Յիսուսը, որովհետեւ կը խորհին թէ իրենց համար դժուար պիտի Յիսուսը, որովհետեւ կը խորհին թէ իրենց համար դժուար պիտի Յիսուսը, որովհետեւ կը խորհին թէ իրենց համար դժուար պիտի 
ըլլայ դադրիլ մեղք գործելէ: Այդպիսիներ կը տրամաբանեն ըլլայ դադրիլ մեղք գործելէ: Այդպիսիներ կը տրամաբանեն ըլլայ դադրիլ մեղք գործելէ: Այդպիսիներ կը տրամաբանեն ըլլայ դադրիլ մեղք գործելէ: Այդպիսիներ կը տրամաբանեն 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Ինչո՞ւ ապաշխարեմ երբ գիտեմ որ ապաշխարութենէս Ինչո՞ւ ապաշխարեմ երբ գիտեմ որ ապաշխարութենէս Ինչո՞ւ ապաշխարեմ երբ գիտեմ որ ապաշխարութենէս Ինչո՞ւ ապաշխարեմ երբ գիտեմ որ ապաշխարութենէս 
ետք դարձեաետք դարձեաետք դարձեաետք դարձեա´́́́լ մեղք պիտի գործեմլ մեղք պիտի գործեմլ մեղք պիտի գործեմլ մեղք պիտի գործեմ»:»:»:»:    Այդպէս մտածողներուն Այդպէս մտածողներուն Այդպէս մտածողներուն Այդպէս մտածողներուն 
հարց կու տամ. հարց կու տամ. հարց կու տամ. հարց կու տամ. ««««Ո՞Ո՞Ո՞Ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ որ երբ ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ որ երբ ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ որ երբ ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ որ երբ 
մարդը դարձի գայ՝ ալ մեղք չիմարդը դարձի գայ՝ ալ մեղք չիմարդը դարձի գայ՝ ալ մեղք չիմարդը դարձի գայ՝ ալ մեղք չի´ ´ ´ ´ գործեր կամ պէտք չէգործեր կամ պէտք չէգործեր կամ պէտք չէգործեր կամ պէտք չէ´ ´ ´ ´ գործէ: գործէ: գործէ: գործէ: 
Ո՞ւր գրուած է որ ապաշխարութիւնը՝ մեղք գործելէ դադրիլն է: Ո՞ւր գրուած է որ ապաշխարութիւնը՝ մեղք գործելէ դադրիլն է: Ո՞ւր գրուած է որ ապաշխարութիւնը՝ մեղք գործելէ դադրիլն է: Ո՞ւր գրուած է որ ապաշխարութիւնը՝ մեղք գործելէ դադրիլն է: 
Ո՞ւր գրուած է որ եթէ մեղք գործենք մեր ապաշխարութենէն Ո՞ւր գրուած է որ եթէ մեղք գործենք մեր ապաշխարութենէն Ո՞ւր գրուած է որ եթէ մեղք գործենք մեր ապաշխարութենէն Ո՞ւր գրուած է որ եթէ մեղք գործենք մեր ապաշխարութենէն 
ետք՝ մեր ապաշխարութիւնը չեղեալ կը սեպուիետք՝ մեր ապաշխարութիւնը չեղեալ կը սեպուիետք՝ մեր ապաշխարութիւնը չեղեալ կը սեպուիետք՝ մեր ապաշխարութիւնը չեղեալ կը սեպուի»:»:»:»:    Բոլոր մաԲոլոր մաԲոլոր մաԲոլոր մարդիկ րդիկ րդիկ րդիկ 
ենթակայ են մեղքին, անոնք ըլլան ապաշխարած թէ ոչ: Ապաշենթակայ են մեղքին, անոնք ըլլան ապաշխարած թէ ոչ: Ապաշենթակայ են մեղքին, անոնք ըլլան ապաշխարած թէ ոչ: Ապաշենթակայ են մեղքին, անոնք ըլլան ապաշխարած թէ ոչ: Ապաշ----
խարած մարդուն տարբերութիւնը սակայն չապաշխարած մարխարած մարդուն տարբերութիւնը սակայն չապաշխարած մարխարած մարդուն տարբերութիւնը սակայն չապաշխարած մարխարած մարդուն տարբերութիւնը սակայն չապաշխարած մար----
դէն այն է, որ չապաշխարած մարդը հաճոյք կը ստանայ մեղքէն, դէն այն է, որ չապաշխարած մարդը հաճոյք կը ստանայ մեղքէն, դէն այն է, որ չապաշխարած մարդը հաճոյք կը ստանայ մեղքէն, դէն այն է, որ չապաշխարած մարդը հաճոյք կը ստանայ մեղքէն, 
մինչդեռ իրական ապաշխարած մարդը՝ ոմինչդեռ իրական ապաշխարած մարդը՝ ոմինչդեռ իրական ապաշխարած մարդը՝ ոմինչդեռ իրական ապաշխարած մարդը՝ ո´́́́չ միայն հաճոյք չ միայն հաճոյք չ միայն հաճոյք չ միայն հաճոյք 
չչչչ’’’’ըստանար մեղքէն, այլեւ՝ կը զզուի անկէ: Ապաըստանար մեղքէն, այլեւ՝ կը զզուի անկէ: Ապաըստանար մեղքէն, այլեւ՝ կը զզուի անկէ: Ապաըստանար մեղքէն, այլեւ՝ կը զզուի անկէ: Ապաշխարութեամբ շխարութեամբ շխարութեամբ շխարութեամբ 
մեր մեղքերուն համար քաւութիւն ստանալէ ետք եթէ դարձեալ մեր մեղքերուն համար քաւութիւն ստանալէ ետք եթէ դարձեալ մեր մեղքերուն համար քաւութիւն ստանալէ ետք եթէ դարձեալ մեր մեղքերուն համար քաւութիւն ստանալէ ետք եթէ դարձեալ 
մեղք գործենք` կը խոստովանինք մեր գործած մեղքը եւ Յիսուս մեղք գործենք` կը խոստովանինք մեր գործած մեղքը եւ Յիսուս մեղք գործենք` կը խոստովանինք մեր գործած մեղքը եւ Յիսուս մեղք գործենք` կը խոստովանինք մեր գործած մեղքը եւ Յիսուս 
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կը ներէ: Ասոր մասին չէ՞ որ կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ երբ կը ներէ: Ասոր մասին չէ՞ որ կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ երբ կը ներէ: Ասոր մասին չէ՞ որ կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ երբ կը ներէ: Ասոր մասին չէ՞ որ կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ երբ 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Եթէ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս Եթէ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս Եթէ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս Եթէ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս 
ունինք միակ Արդարը` Յունինք միակ Արդարը` Յունինք միակ Արդարը` Յունինք միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսըիսուս Քրիստոսըիսուս Քրիստոսըիսուս Քրիստոսը»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 2.1):Ա.Յովհաննէս 2.1):Ա.Յովհաննէս 2.1):Ա.Յովհաննէս 2.1):    

զ) Ի՞նչ ըսենք անոնց մասին որոնք կը վախնան ընդունիլ զ) Ի՞նչ ըսենք անոնց մասին որոնք կը վախնան ընդունիլ զ) Ի՞նչ ըսենք անոնց մասին որոնք կը վախնան ընդունիլ զ) Ի՞նչ ըսենք անոնց մասին որոնք կը վախնան ընդունիլ 
Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն որ կրնան գործերու Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն որ կրնան գործերու Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն որ կրնան գործերու Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն որ կրնան գործերու 
ձախորդութիւն ունենալ: Յիսուս գործերու ձախորդութիւն ձախորդութիւն ունենալ: Յիսուս գործերու ձախորդութիւն ձախորդութիւն ունենալ: Յիսուս գործերու ձախորդութիւն ձախորդութիւն ունենալ: Յիսուս գործերու ձախորդութիւն 
տուո՞ղ մըն է, թէ՝ գործերու յաջողութիւն տուող մը: Անոնք տուո՞ղ մըն է, թէ՝ գործերու յաջողութիւն տուող մը: Անոնք տուո՞ղ մըն է, թէ՝ գործերու յաջողութիւն տուող մը: Անոնք տուո՞ղ մըն է, թէ՝ գործերու յաջողութիւն տուող մը: Անոնք 
որոնք կը վախնան ոորոնք կը վախնան ոորոնք կը վախնան ոորոնք կը վախնան որ կրնան գործերու ձախորդութիւն ունենալ, ր կրնան գործերու ձախորդութիւն ունենալ, ր կրնան գործերու ձախորդութիւն ունենալ, ր կրնան գործերու ձախորդութիւն ունենալ, 
իսկութեան մէջ, գործերու ձախորդութենէն չէ որ կը վախնան, իսկութեան մէջ, գործերու ձախորդութենէն չէ որ կը վախնան, իսկութեան մէջ, գործերու ձախորդութենէն չէ որ կը վախնան, իսկութեան մէջ, գործերու ձախորդութենէն չէ որ կը վախնան, 
այլ՝ իրենց ձախորդ եւ անուղիղ գործերու յայտնաբերումէն, եւ այլ՝ իրենց ձախորդ եւ անուղիղ գործերու յայտնաբերումէն, եւ այլ՝ իրենց ձախորդ եւ անուղիղ գործերու յայտնաբերումէն, եւ այլ՝ իրենց ձախորդ եւ անուղիղ գործերու յայտնաբերումէն, եւ 
ասիկա բնական է, որովհետեւ ոեւէ անձ որ Քրիստոսի կը ասիկա բնական է, որովհետեւ ոեւէ անձ որ Քրիստոսի կը ասիկա բնական է, որովհետեւ ոեւէ անձ որ Քրիստոսի կը ասիկա բնական է, որովհետեւ ոեւէ անձ որ Քրիստոսի կը 
յանձնուի, պարտաւոր է ուղղելու իր գործերը եւ գործելակերպյանձնուի, պարտաւոր է ուղղելու իր գործերը եւ գործելակերպյանձնուի, պարտաւոր է ուղղելու իր գործերը եւ գործելակերպյանձնուի, պարտաւոր է ուղղելու իր գործերը եւ գործելակերպը:ը:ը:ը:    

է) Մարդիկ ալ կան, որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, է) Մարդիկ ալ կան, որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, է) Մարդիկ ալ կան, որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, է) Մարդիկ ալ կան, որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, 
որովհետեւ ապաշխարելը, աղօթելը, Տիրոջ ներկայութեան որովհետեւ ապաշխարելը, աղօթելը, Տիրոջ ներկայութեան որովհետեւ ապաշխարելը, աղօթելը, Տիրոջ ներկայութեան որովհետեւ ապաշխարելը, աղօթելը, Տիրոջ ներկայութեան 
ծնրադրելը, տկար մարդու գործ կը սեպեն, կեանքի պայքարին ծնրադրելը, տկար մարդու գործ կը սեպեն, կեանքի պայքարին ծնրադրելը, տկար մարդու գործ կը սեպեն, կեանքի պայքարին ծնրադրելը, տկար մարդու գործ կը սեպեն, կեանքի պայքարին 
դիմաց պարտուած մարդու դիրք կը նկատեն: Այդպէս դիմաց պարտուած մարդու դիրք կը նկատեն: Այդպէս դիմաց պարտուած մարդու դիրք կը նկատեն: Այդպէս դիմաց պարտուած մարդու դիրք կը նկատեն: Այդպէս 
մտածողներուն կմտածողներուն կմտածողներուն կմտածողներուն կ’’’’ըսեմ. ըսեմ. ըսեմ. ըսեմ. ««««Մեղքով լեցուն այս աշխարհին մէջՄեղքով լեցուն այս աշխարհին մէջՄեղքով լեցուն այս աշխարհին մէջՄեղքով լեցուն այս աշխարհին մէջ, , , , 
ապաշխարելը՝ տկար մարդու գործ չէ, այլ՝ հզօապաշխարելը՝ տկար մարդու գործ չէ, այլ՝ հզօապաշխարելը՝ տկար մարդու գործ չէ, այլ՝ հզօապաշխարելը՝ տկար մարդու գործ չէ, այլ՝ հզօ´́́́ր մարդու գործ, ր մարդու գործ, ր մարդու գործ, ր մարդու գործ, 
անվաանվաանվաանվա´́́́խ մարդու գործ, քախ մարդու գործ, քախ մարդու գործ, քախ մարդու գործ, քա´́́́ջ մարդու գործ: Աղօթելը՝ պարտուիլ ջ մարդու գործ: Աղօթելը՝ պարտուիլ ջ մարդու գործ: Աղօթելը՝ պարտուիլ ջ մարդու գործ: Աղօթելը՝ պարտուիլ 
չէ: Աղօթելը՝ յաղթեչէ: Աղօթելը՝ յաղթեչէ: Աղօթելը՝ յաղթեչէ: Աղօթելը՝ յաղթե´́́́լ է Չարին: Աղօթելը՝ գեհենը իր հիմէն սալ է Չարին: Աղօթելը՝ գեհենը իր հիմէն սալ է Չարին: Աղօթելը՝ գեհենը իր հիմէն սալ է Չարին: Աղօթելը՝ գեհենը իր հիմէն սա----
սանեսանեսանեսանե´́́́լ է: Տկարութիւնը՝ Տիրոջ ներկայութեան ծնրադրելը չէլ է: Տկարութիւնը՝ Տիրոջ ներկայութեան ծնրադրելը չէլ է: Տկարութիւնը՝ Տիրոջ ներկայութեան ծնրադրելը չէլ է: Տկարութիւնը՝ Տիրոջ ներկայութեան ծնրադրելը չէ´, ´, ´, ´, 
այլ՝ Չարիայլ՝ Չարիայլ՝ Չարիայլ՝ Չարի´́́́ն ներկայութեան ծն ներկայութեան ծն ներկայութեան ծն ներկայութեան ծնրադրելը: Տկարութիւնը՝ Սատանրադրելը: Տկարութիւնը՝ Սատանրադրելը: Տկարութիւնը՝ Սատանրադրելը: Տկարութիւնը՝ Սատա----
նային կամքը կատարելն է եւ ոնային կամքը կատարելն է եւ ոնային կամքը կատարելն է եւ ոնային կամքը կատարելն է եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ կամքը կատաչ թէ Աստուծոյ կամքը կատաչ թէ Աստուծոյ կամքը կատաչ թէ Աստուծոյ կամքը կատա----
րելըրելըրելըրելը»:»:»:»:    

ը) Կան անոնք` որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, կարը) Կան անոնք` որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, կարը) Կան անոնք` որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, կարը) Կան անոնք` որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, կար----
ծելով որ կրնան հակառակութեան ու հալածանքի հանդիպիծելով որ կրնան հակառակութեան ու հալածանքի հանդիպիծելով որ կրնան հակառակութեան ու հալածանքի հանդիպիծելով որ կրնան հակառակութեան ու հալածանքի հանդիպիլ լ լ լ 
ուրիշներուն կողմէ: Այոուրիշներուն կողմէ: Այոուրիշներուն կողմէ: Այոուրիշներուն կողմէ: Այո´, ´, ´, ´, շիտշիտշիտշիտակակակակ    է որ կրնանք հակառակուէ որ կրնանք հակառակուէ որ կրնանք հակառակուէ որ կրնանք հակառակու----
թեան ու հալաթեան ու հալաթեան ու հալաթեան ու հալածանքի ենթարկուիլ մեր հաւատքին համար, բայց ծանքի ենթարկուիլ մեր հաւատքին համար, բայց ծանքի ենթարկուիլ մեր հաւատքին համար, բայց ծանքի ենթարկուիլ մեր հաւատքին համար, բայց 
պէ՞տք է վախնանք հակառակորդներէն ու հալածիչներէն: Եթէ պէ՞տք է վախնանք հակառակորդներէն ու հալածիչներէն: Եթէ պէ՞տք է վախնանք հակառակորդներէն ու հալածիչներէն: Եթէ պէ՞տք է վախնանք հակառակորդներէն ու հալածիչներէն: Եթէ 
Աստուծոյ Որդին մեզի համար հալածուեցաւ, մե՞ծ բան է որ Աստուծոյ Որդին մեզի համար հալածուեցաւ, մե՞ծ բան է որ Աստուծոյ Որդին մեզի համար հալածուեցաւ, մե՞ծ բան է որ Աստուծոյ Որդին մեզի համար հալածուեցաւ, մե՞ծ բան է որ 
մենք հալածուինք իրեն համար: Եթէ իրականութիւնը կմենք հալածուինք իրեն համար: Եթէ իրականութիւնը կմենք հալածուինք իրեն համար: Եթէ իրականութիւնը կմենք հալածուինք իրեն համար: Եթէ իրականութիւնը կ’’’’ուզէք, ուզէք, ուզէք, ուզէք, 
խորքին մէջ, մենք Քրիստոսի համար չէ որ կը հալածուինք ոխորքին մէջ, մենք Քրիստոսի համար չէ որ կը հալածուինք ոխորքին մէջ, մենք Քրիստոսի համար չէ որ կը հալածուինք ոխորքին մէջ, մենք Քրիստոսի համար չէ որ կը հալածուինք ու ւ ւ ւ 
հակառակութեան կը հանդիպինք, այլ՝ մեր անձերու հակառակութեան կը հանդիպինք, այլ՝ մեր անձերու հակառակութեան կը հանդիպինք, այլ՝ մեր անձերու հակառակութեան կը հանդիպինք, այլ՝ մեր անձերու 
փրկութեան համար: Հալածանքը կամ հակառակութիւնը մեր փրկութեան համար: Հալածանքը կամ հակառակութիւնը մեր փրկութեան համար: Հալածանքը կամ հակառակութիւնը մեր փրկութեան համար: Հալածանքը կամ հակառակութիւնը մեր 
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««««փրկութեան ապացոյցն էփրկութեան ապացոյցն էփրկութեան ապացոյցն էփրկութեան ապացոյցն է»,»,»,»,    ճիշդ անոր համար ալ առաքեալը կը ճիշդ անոր համար ալ առաքեալը կը ճիշդ անոր համար ալ առաքեալը կը ճիշդ անոր համար ալ առաքեալը կը 
պատուիրէ չվախնալ հակառակորդներէն (Փիլիպպեցիս 1.28):պատուիրէ չվախնալ հակառակորդներէն (Փիլիպպեցիս 1.28):պատուիրէ չվախնալ հակառակորդներէն (Փիլիպպեցիս 1.28):պատուիրէ չվախնալ հակառակորդներէն (Փիլիպպեցիս 1.28):    

թ) Վերջապէս, կան մարդիկ որոնք կը խորհին որ եթէ թ) Վերջապէս, կան մարդիկ որոնք կը խորհին որ եթէ թ) Վերջապէս, կան մարդիկ որոնք կը խորհին որ եթէ թ) Վերջապէս, կան մարդիկ որոնք կը խորհին որ եթէ 
բացայբացայբացայբացայայտօրէն դաւանին Յիսուսը` կրնան գործ կամ գործընկեր այտօրէն դաւանին Յիսուսը` կրնան գործ կամ գործընկեր այտօրէն դաւանին Յիսուսը` կրնան գործ կամ գործընկեր այտօրէն դաւանին Յիսուսը` կրնան գործ կամ գործընկեր 
կորսնցնել, բարեկամ ու ընկեր կորսնցնել: Եթէ երբեք մեր կորսնցնել, բարեկամ ու ընկեր կորսնցնել: Եթէ երբեք մեր կորսնցնել, բարեկամ ու ընկեր կորսնցնել: Եթէ երբեք մեր կորսնցնել, բարեկամ ու ընկեր կորսնցնել: Եթէ երբեք մեր 
գործընկերը, կամ բարեկամը, կամ ընկերը պիտի հեռանայ գործընկերը, կամ բարեկամը, կամ ընկերը պիտի հեռանայ գործընկերը, կամ բարեկամը, կամ ընկերը պիտի հեռանայ գործընկերը, կամ բարեկամը, կամ ընկերը պիտի հեռանայ 
մեզմէ Քրիստոսը ընդունելնուս համար` թոմեզմէ Քրիստոսը ընդունելնուս համար` թոմեզմէ Քրիստոսը ընդունելնուս համար` թոմեզմէ Քրիստոսը ընդունելնուս համար` թո´́́́ղ հեռանայ. բարիղ հեռանայ. բարիղ հեռանայ. բարիղ հեռանայ. բարի´́́́ք ք ք ք 
ըրած կ'ըլլայ մեզի: Մենք պէտք չունիըրած կ'ըլլայ մեզի: Մենք պէտք չունիըրած կ'ըլլայ մեզի: Մենք պէտք չունիըրած կ'ըլլայ մեզի: Մենք պէտք չունի´́́́նք գործընկերնք գործընկերնք գործընկերնք գործընկերի մը որ չի ի մը որ չի ի մը որ չի ի մը որ չի 
սիրեր Յիսուսը. պէտք չունիսիրեր Յիսուսը. պէտք չունիսիրեր Յիսուսը. պէտք չունիսիրեր Յիսուսը. պէտք չունի´́́́նք բարեկամի մը որ կը մերժէ նք բարեկամի մը որ կը մերժէ նք բարեկամի մը որ կը մերժէ նք բարեկամի մը որ կը մերժէ 
Յիսուսի բարեկամութիւնը. պէտք չունիՅիսուսի բարեկամութիւնը. պէտք չունիՅիսուսի բարեկամութիւնը. պէտք չունիՅիսուսի բարեկամութիւնը. պէտք չունի´́́́նք ընկերի մը որ չի նք ընկերի մը որ չի նք ընկերի մը որ չի նք ընկերի մը որ չի 
փափաքիր Յիսուսի ընկերակցութիւնը վայելել:փափաքիր Յիսուսի ընկերակցութիւնը վայելել:փափաքիր Յիսուսի ընկերակցութիւնը վայելել:փափաքիր Յիսուսի ընկերակցութիւնը վայելել:    

Աւելի լաւ է մեր գործն ու գործընկերը կորսնցնել, քան Աւելի լաւ է մեր գործն ու գործընկերը կորսնցնել, քան Աւելի լաւ է մեր գործն ու գործընկերը կորսնցնել, քան Աւելի լաւ է մեր գործն ու գործընկերը կորսնցնել, քան 
Տիրոջ գործակցութիւնը: Աւելի լաւ է բարեկամ ու ըՏիրոջ գործակցութիւնը: Աւելի լաւ է բարեկամ ու ըՏիրոջ գործակցութիւնը: Աւելի լաւ է բարեկամ ու ըՏիրոջ գործակցութիւնը: Աւելի լաւ է բարեկամ ու ընկեր նկեր նկեր նկեր 
կորսնցնել, քան Տիրոջ բարեկամութիւնն ու ընկերութիւնը: Տէրը կորսնցնել, քան Տիրոջ բարեկամութիւնն ու ընկերութիւնը: Տէրը կորսնցնել, քան Տիրոջ բարեկամութիւնն ու ընկերութիւնը: Տէրը կորսնցնել, քան Տիրոջ բարեկամութիւնն ու ընկերութիւնը: Տէրը 
հաւատարիհաւատարիհաւատարիհաւատարի´́́́մ բարեկամ է: Տէրը օգնոմ բարեկամ է: Տէրը օգնոմ բարեկամ է: Տէրը օգնոմ բարեկամ է: Տէրը օգնո´́́́ղ ընկեր է: Բարի ղ ընկեր է: Բարի ղ ընկեր է: Բարի ղ ընկեր է: Բարի 
Սամարացիին առակին մէջ Յիսուս ինքզինք օգնող ընկեր իբրեւ Սամարացիին առակին մէջ Յիսուս ինքզինք օգնող ընկեր իբրեւ Սամարացիին առակին մէջ Յիսուս ինքզինք օգնող ընկեր իբրեւ Սամարացիին առակին մէջ Յիսուս ինքզինք օգնող ընկեր իբրեւ 
ներկայացուց (Ղուկաս 10.36): Արդարեւ, իներկայացուց (Ղուկաս 10.36): Արդարեւ, իներկայացուց (Ղուկաս 10.36): Արդարեւ, իներկայացուց (Ղուկաս 10.36): Արդարեւ, ի´́́́նքն էր որ գետին նքն էր որ գետին նքն էր որ գետին նքն էր որ գետին 
տապալած վիրաւոր մարդը կանգնեց ու բոտապալած վիրաւոր մարդը կանգնեց ու բոտապալած վիրաւոր մարդը կանգնեց ու բոտապալած վիրաւոր մարդը կանգնեց ու բուժեց (Ղուկաս 10.33ւժեց (Ղուկաս 10.33ւժեց (Ղուկաս 10.33ւժեց (Ղուկաս 10.33----
34): 34): 34): 34): Դուն եւ ես նման ընկերի պէտք ունինք. ընկերի մը` որ երբ Դուն եւ ես նման ընկերի պէտք ունինք. ընկերի մը` որ երբ Դուն եւ ես նման ընկերի պէտք ունինք. ընկերի մը` որ երբ Դուն եւ ես նման ընկերի պէտք ունինք. ընկերի մը` որ երբ 
իյնանք` մեզ վերականգնէ. երբ ցաւինք` մեզ բուժէ. երբ իյնանք` մեզ վերականգնէ. երբ ցաւինք` մեզ բուժէ. երբ իյնանք` մեզ վերականգնէ. երբ ցաւինք` մեզ բուժէ. երբ իյնանք` մեզ վերականգնէ. երբ ցաւինք` մեզ բուժէ. երբ 
սխալինք` մեզ քաղցրութեամբ խրատէ եւ սրբագրէ:սխալինք` մեզ քաղցրութեամբ խրատէ եւ սրբագրէ:սխալինք` մեզ քաղցրութեամբ խրատէ եւ սրբագրէ:սխալինք` մեզ քաղցրութեամբ խրատէ եւ սրբագրէ:    

    
15151515) ) ) ) Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:    
    
Երբ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ Կարմիր Երբ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ Կարմիր Երբ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ Կարմիր Երբ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ Կարմիր ծովուն մէջ, ծովուն մէջ, ծովուն մէջ, ծովուն մէջ, 

Իսրայէլացիները քալեցին այդ ճամբէն Աստուծոյ եւ Աստուծոյ Իսրայէլացիները քալեցին այդ ճամբէն Աստուծոյ եւ Աստուծոյ Իսրայէլացիները քալեցին այդ ճամբէն Աստուծոյ եւ Աստուծոյ Իսրայէլացիները քալեցին այդ ճամբէն Աստուծոյ եւ Աստուծոյ 
ծառային՝ Մովծառային՝ Մովծառային՝ Մովծառային՝ Մովսէսի առաջնորդութեամբ: Բայց երբ սէսի առաջնորդութեամբ: Բայց երբ սէսի առաջնորդութեամբ: Բայց երբ սէսի առաջնորդութեամբ: Բայց երբ փփփփարաւոն եւ արաւոն եւ արաւոն եւ արաւոն եւ 
իր զօրքերը փորձեցին իրենք եւս այդ ճամբէն քալել, Աստուած իր զօրքերը փորձեցին իրենք եւս այդ ճամբէն քալել, Աստուած իր զօրքերը փորձեցին իրենք եւս այդ ճամբէն քալել, Աստուած իր զօրքերը փորձեցին իրենք եւս այդ ճամբէն քալել, Աստուած 
հրամայեց Մովսէսին որ իր գաւազանը երկարէ դէպի ծովուն հրամայեց Մովսէսին որ իր գաւազանը երկարէ դէպի ծովուն հրամայեց Մովսէսին որ իր գաւազանը երկարէ դէպի ծովուն հրամայեց Մովսէսին որ իր գաւազանը երկարէ դէպի ծովուն 
ջջջջուրերը, որպէսզի ջուրերը ծաուրերը, որպէսզի ջուրերը ծաուրերը, որպէսզի ջուրերը ծաուրերը, որպէսզի ջուրերը ծածկեն ծկեն ծկեն ծկեն փփփփարաւոնն ու անոր արաւոնն ու անոր արաւոնն ու անոր արաւոնն ու անոր 
զօրքերը: Եւ այդպէս եղաւ (Ելից 14.26զօրքերը: Եւ այդպէս եղաւ (Ելից 14.26զօրքերը: Եւ այդպէս եղաւ (Ելից 14.26զօրքերը: Եւ այդպէս եղաւ (Ելից 14.26----28): 28): 28): 28): Այս իրողութիւնը ցոյց Այս իրողութիւնը ցոյց Այս իրողութիւնը ցոյց Այս իրողութիւնը ցոյց 
կու տայ, որ աշխարհի մարդը չիկու տայ, որ աշխարհի մարդը չիկու տայ, որ աշխարհի մարդը չիկու տայ, որ աշխարհի մարդը չի´ ´ ´ ´ կրնար քալել այն ճամբէն որ կրնար քալել այն ճամբէն որ կրնար քալել այն ճամբէն որ կրնար քալել այն ճամբէն որ 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ կը բանայ կամ բանալ կու տայ իր զաւակներուն ծ կը բանայ կամ բանալ կու տայ իր զաւակներուն ծ կը բանայ կամ բանալ կու տայ իր զաւակներուն ծ կը բանայ կամ բանալ կու տայ իր զաւակներուն 
առջեւ: Պահ մը կը մտածեմ, որ եթէ երբեք Մովսէսի գաւազանով առջեւ: Պահ մը կը մտածեմ, որ եթէ երբեք Մովսէսի գաւազանով առջեւ: Պահ մը կը մտածեմ, որ եթէ երբեք Մովսէսի գաւազանով առջեւ: Պահ մը կը մտածեմ, որ եթէ երբեք Մովսէսի գաւազանով 
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ծովուն մծովուն մծովուն մծովուն մէէէէջ բացուած ճամբէն չկրցան քալել ջ բացուած ճամբէն չկրցան քալել ջ բացուած ճամբէն չկրցան քալել ջ բացուած ճամբէն չկրցան քալել փփփփարաւոնն ու իր արաւոնն ու իր արաւոնն ու իր արաւոնն ու իր 
զօրքերը, որքա՜ն աւելի դժուար է ներկայ ժամանակներու զօրքերը, որքա՜ն աւելի դժուար է ներկայ ժամանակներու զօրքերը, որքա՜ն աւելի դժուար է ներկայ ժամանակներու զօրքերը, որքա՜ն աւելի դժուար է ներկայ ժամանակներու 
փարաւոններուն համար, քալել Քրիստոսի խաչով բացուած փարաւոններուն համար, քալել Քրիստոսի խաչով բացուած փարաւոններուն համար, քալել Քրիստոսի խաչով բացուած փարաւոններուն համար, քալել Քրիստոսի խաչով բացուած 
ճամբէն: Այոճամբէն: Այոճամբէն: Այոճամբէն: Այո´ ´ ´ ´ սիրելիներ, երկրասէր մարդը չիսիրելիներ, երկրասէր մարդը չիսիրելիներ, երկրասէր մարդը չիսիրելիներ, երկրասէր մարդը չի´ ´ ´ ´ կրնար քալել կրնար քալել կրնար քալել կրնար քալել 
երկինք առաջերկինք առաջերկինք առաջերկինք առաջնորդող ճամբէն: Քրիստոսի թշնամին չինորդող ճամբէն: Քրիստոսի թշնամին չինորդող ճամբէն: Քրիստոսի թշնամին չինորդող ճամբէն: Քրիստոսի թշնամին չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
ըըըընթանալ Քրիստոսի խաչով բացուած ճամբէն: Պղծութեան նթանալ Քրիստոսի խաչով բացուած ճամբէն: Պղծութեան նթանալ Քրիստոսի խաչով բացուած ճամբէն: Պղծութեան նթանալ Քրիստոսի խաչով բացուած ճամբէն: Պղծութեան 
կեանքը սիրող մարդը չի կրնար ընթանալ սրբութեան ճամբէն:կեանքը սիրող մարդը չի կրնար ընթանալ սրբութեան ճամբէն:կեանքը սիրող մարդը չի կրնար ընթանալ սրբութեան ճամբէն:կեանքը սիրող մարդը չի կրնար ընթանալ սրբութեան ճամբէն:    

Որոշ հոսանքներու հետեւող մարդիկ կը մերժեն հալածանք Որոշ հոսանքներու հետեւող մարդիկ կը մերժեն հալածանք Որոշ հոսանքներու հետեւող մարդիկ կը մերժեն հալածանք Որոշ հոսանքներու հետեւող մարդիկ կը մերժեն հալածանք 
ու նեղութիւն կրել իրենց հաւատքին համար, եւ հալածանքն ու ու նեղութիւն կրել իրենց հաւատքին համար, եւ հալածանքն ու ու նեղութիւն կրել իրենց հաւատքին համար, եւ հալածանքն ու ու նեղութիւն կրել իրենց հաւատքին համար, եւ հալածանքն ու 
նեղութիւնը հաւատքի պակասի հետեւանք կը նկատեն. անեղութիւնը հաւատքի պակասի հետեւանք կը նկատեն. անեղութիւնը հաւատքի պակասի հետեւանք կը նկատեն. անեղութիւնը հաւատքի պակասի հետեւանք կը նկատեն. այսպէս յսպէս յսպէս յսպէս 
մտածողները նաեւ չեն կրնար քալել դէպի երկինք առաջնորդող մտածողները նաեւ չեն կրնար քալել դէպի երկինք առաջնորդող մտածողները նաեւ չեն կրնար քալել դէպի երկինք առաջնորդող մտածողները նաեւ չեն կրնար քալել դէպի երկինք առաջնորդող 
փշոտ ճամբէն: Այսպիսի մարդիկ կը մոռնան, որ հաւատքին փշոտ ճամբէն: Այսպիսի մարդիկ կը մոռնան, որ հաւատքին փշոտ ճամբէն: Այսպիսի մարդիկ կը մոռնան, որ հաւատքին փշոտ ճամբէն: Այսպիսի մարդիկ կը մոռնան, որ հաւատքին 
դերը հալածանքն ու նեղութիւնը մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ մեզ դերը հալածանքն ու նեղութիւնը մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ մեզ դերը հալածանքն ու նեղութիւնը մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ մեզ դերը հալածանքն ու նեղութիւնը մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ մեզ 
անոնց դիմաց հաստատ ու անդրդուելի պահելն է, յաղթող անոնց դիմաց հաստատ ու անդրդուելի պահելն է, յաղթող անոնց դիմաց հաստատ ու անդրդուելի պահելն է, յաղթող անոնց դիմաց հաստատ ու անդրդուելի պահելն է, յաղթող 
դարձնելն է:դարձնելն է:դարձնելն է:դարձնելն է:    

    
16161616) ) ) ) Ի՞նչ պէտք է ընել աճեԻ՞նչ պէտք է ընել աճեԻ՞նչ պէտք է ընել աճեԻ՞նչ պէտք է ընել աճելու համար մեր հաւատքին մէջ: լու համար մեր հաւատքին մէջ: լու համար մեր հաւատքին մէջ: լու համար մեր հաւատքին մէջ:     
    
Սերմնահատիկ մը ե՞րբ կը սկսի ծլիլ: Ամէն անգամ երբ Սերմնահատիկ մը ե՞րբ կը սկսի ծլիլ: Ամէն անգամ երբ Սերմնահատիկ մը ե՞րբ կը սկսի ծլիլ: Ամէն անգամ երբ Սերմնահատիկ մը ե՞րբ կը սկսի ծլիլ: Ամէն անգամ երբ 

հոգեհանգիստ կը կատարենք, կը կարդանք աւետարանական հոգեհանգիստ կը կատարենք, կը կարդանք աւետարանական հոգեհանգիստ կը կատարենք, կը կարդանք աւետարանական հոգեհանգիստ կը կատարենք, կը կարդանք աւետարանական 
այն հատուածը, ուր մեր Տէրը` Քրիստոս կ'ըսէ. այն հատուածը, ուր մեր Տէրը` Քրիստոս կ'ըսէ. այն հատուածը, ուր մեր Տէրը` Քրիստոս կ'ըսէ. այն հատուածը, ուր մեր Տէրը` Քրիստոս կ'ըսէ. ««««Եթէ ցորենի Եթէ ցորենի Եթէ ցորենի Եթէ ցորենի 
հատիկը հողին մէջ չիյնայ ու չմեռնի, ինք որպէս առանձին հատիկը հողին մէջ չիյնայ ու չմեռնի, ինք որպէս առանձին հատիկը հողին մէջ չիյնայ ու չմեռնի, ինք որպէս առանձին հատիկը հողին մէջ չիյնայ ու չմեռնի, ինք որպէս առանձին 
հատիկ կը մնայ, իսկ եհատիկ կը մնայ, իսկ եհատիկ կը մնայ, իսկ եհատիկ կը մնայ, իսկ եթէ մեռնի բազմաթիւ հատիկներ կու տայթէ մեռնի բազմաթիւ հատիկներ կու տայթէ մեռնի բազմաթիւ հատիկներ կու տայթէ մեռնի բազմաթիւ հատիկներ կու տայ»»»»    
((((Յովհաննէս 12.24): Տիրոջ խօսքին համաձայն, սերմնահատիկը Յովհաննէս 12.24): Տիրոջ խօսքին համաձայն, սերմնահատիկը Յովհաննէս 12.24): Տիրոջ խօսքին համաձայն, սերմնահատիկը Յովհաննէս 12.24): Տիրոջ խօսքին համաձայն, սերմնահատիկը 
որպէսզի ծլի, աճի եւ մեծ արդիւնք տայ, պէտք է նախ մեռնի: որպէսզի ծլի, աճի եւ մեծ արդիւնք տայ, պէտք է նախ մեռնի: որպէսզի ծլի, աճի եւ մեծ արդիւնք տայ, պէտք է նախ մեռնի: որպէսզի ծլի, աճի եւ մեծ արդիւնք տայ, պէտք է նախ մեռնի: 
Որպէսզի շփոթի չմատնուինք, մտածելով թէ սերմնահատիկ մը Որպէսզի շփոթի չմատնուինք, մտածելով թէ սերմնահատիկ մը Որպէսզի շփոթի չմատնուինք, մտածելով թէ սերմնահատիկ մը Որպէսզի շփոթի չմատնուինք, մտածելով թէ սերմնահատիկ մը 
ի՞նչպէս կրնայ ծլիլ եթէ երբեք մեռնի, այստեղ կարեւոր է ճշդոի՞նչպէս կրնայ ծլիլ եթէ երբեք մեռնի, այստեղ կարեւոր է ճշդոի՞նչպէս կրնայ ծլիլ եթէ երբեք մեռնի, այստեղ կարեւոր է ճշդոի՞նչպէս կրնայ ծլիլ եթէ երբեք մեռնի, այստեղ կարեւոր է ճշդում ւմ ւմ ւմ 
մը ընել: Սերմնահատիկին մէջ ի՞նչն է որ կը մեռնի: Սերմնամը ընել: Սերմնահատիկին մէջ ի՞նչն է որ կը մեռնի: Սերմնամը ընել: Սերմնահատիկին մէջ ի՞նչն է որ կը մեռնի: Սերմնամը ընել: Սերմնահատիկին մէջ ի՞նչն է որ կը մեռնի: Սերմնա----
հատիկը կը բաղկանայ երկու մասերէ` ունինք սերմնաբջիջը եւ հատիկը կը բաղկանայ երկու մասերէ` ունինք սերմնաբջիջը եւ հատիկը կը բաղկանայ երկու մասերէ` ունինք սերմնաբջիջը եւ հատիկը կը բաղկանայ երկու մասերէ` ունինք սերմնաբջիջը եւ 
ունինք սերմնահատիկին կճեպը, այսինքն` կեղեւը: Այս ունինք սերմնահատիկին կճեպը, այսինքն` կեղեւը: Այս ունինք սերմնահատիկին կճեպը, այսինքն` կեղեւը: Այս ունինք սերմնահատիկին կճեպը, այսինքն` կեղեւը: Այս 
երկուքէն ո՞ր մէկն է որ կը մեռնի. կեղե՞ւը, թէ` սերմնաբջիջը: երկուքէն ո՞ր մէկն է որ կը մեռնի. կեղե՞ւը, թէ` սերմնաբջիջը: երկուքէն ո՞ր մէկն է որ կը մեռնի. կեղե՞ւը, թէ` սերմնաբջիջը: երկուքէն ո՞ր մէկն է որ կը մեռնի. կեղե՞ւը, թէ` սերմնաբջիջը: 
Յստակ է որ կեղեւն է որ կը մեռնի. իսՅստակ է որ կեղեւն է որ կը մեռնի. իսՅստակ է որ կեղեւն է որ կը մեռնի. իսՅստակ է որ կեղեւն է որ կը մեռնի. իսկ ե՞րբ կը մեռնի: Կը մեռնի կ ե՞րբ կը մեռնի: Կը մեռնի կ ե՞րբ կը մեռնի: Կը մեռնի կ ե՞րբ կը մեռնի: Կը մեռնի 
երբ հողին մէջ նետուելէ ետք, սկսի ճեղքուիլ, որպէսզի սերմնաերբ հողին մէջ նետուելէ ետք, սկսի ճեղքուիլ, որպէսզի սերմնաերբ հողին մէջ նետուելէ ետք, սկսի ճեղքուիլ, որպէսզի սերմնաերբ հողին մէջ նետուելէ ետք, սկսի ճեղքուիլ, որպէսզի սերմնա----
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բջիջը դուրս գայ եւ սկսի ծլիլ: Կեղեւին ճեղքուիլը նոյնինքն բջիջը դուրս գայ եւ սկսի ծլիլ: Կեղեւին ճեղքուիլը նոյնինքն բջիջը դուրս գայ եւ սկսի ծլիլ: Կեղեւին ճեղքուիլը նոյնինքն բջիջը դուրս գայ եւ սկսի ծլիլ: Կեղեւին ճեղքուիլը նոյնինքն 
անոր մահն է:անոր մահն է:անոր մահն է:անոր մահն է:    

Մեկնութեան գրականութենէն գիտենք, թէ սերմնահատիՄեկնութեան գրականութենէն գիտենք, թէ սերմնահատիՄեկնութեան գրականութենէն գիտենք, թէ սերմնահատիՄեկնութեան գրականութենէն գիտենք, թէ սերմնահատի----
կին կեղեւը կը ներկայացնէ մարդուն մարմինը, իսկ անոր կին կեղեւը կը ներկայացնէ մարդուն մարմինը, իսկ անոր կին կեղեւը կը ներկայացնէ մարդուն մարմինը, իսկ անոր կին կեղեւը կը ներկայացնէ մարդուն մարմինը, իսկ անոր 
սերմսերմսերմսերմնաբջիջը` մարդուն հոգին: Այս իմաստով, մարդ արարածը նաբջիջը` մարդուն հոգին: Այս իմաստով, մարդ արարածը նաբջիջը` մարդուն հոգին: Այս իմաստով, մարդ արարածը նաբջիջը` մարդուն հոգին: Այս իմաստով, մարդ արարածը 
ինք եւս ճիշդ սերմնահատիկին պէս, ունի իր կեղեւը` որ իր ինք եւս ճիշդ սերմնահատիկին պէս, ունի իր կեղեւը` որ իր ինք եւս ճիշդ սերմնահատիկին պէս, ունի իր կեղեւը` որ իր ինք եւս ճիշդ սերմնահատիկին պէս, ունի իր կեղեւը` որ իր 
մարմինն է, եւ ունի իր սերմնաբջիջը` որ իր կեղեւին, այլ մարմինն է, եւ ունի իր սերմնաբջիջը` որ իր կեղեւին, այլ մարմինն է, եւ ունի իր սերմնաբջիջը` որ իր կեղեւին, այլ մարմինն է, եւ ունի իր սերմնաբջիջը` որ իր կեղեւին, այլ 
խօսքով` մարմինին մէջ դրուած հոգին է: Արդ, ըսինք, որ խօսքով` մարմինին մէջ դրուած հոգին է: Արդ, ըսինք, որ խօսքով` մարմինին մէջ դրուած հոգին է: Արդ, ըսինք, որ խօսքով` մարմինին մէջ դրուած հոգին է: Արդ, ըսինք, որ 
սերմնահատիկը որպէսզի ծլի, աճի ու պտուղ տայ, պէսերմնահատիկը որպէսզի ծլի, աճի ու պտուղ տայ, պէսերմնահատիկը որպէսզի ծլի, աճի ու պտուղ տայ, պէսերմնահատիկը որպէսզի ծլի, աճի ու պտուղ տայ, պէտք է տք է տք է տք է 
անոր կեղեւը մեռնի. ճիշդ նոյն ձեւով, հաւատացեալ մարդը անոր կեղեւը մեռնի. ճիշդ նոյն ձեւով, հաւատացեալ մարդը անոր կեղեւը մեռնի. ճիշդ նոյն ձեւով, հաւատացեալ մարդը անոր կեղեւը մեռնի. ճիշդ նոյն ձեւով, հաւատացեալ մարդը 
որպէսզի աճի, զօրանայ եւ պտղաբեր կեանք ունենայ` պէտք է որպէսզի աճի, զօրանայ եւ պտղաբեր կեանք ունենայ` պէտք է որպէսզի աճի, զօրանայ եւ պտղաբեր կեանք ունենայ` պէտք է որպէսզի աճի, զօրանայ եւ պտղաբեր կեանք ունենայ` պէտք է 
անոր կեղեւը` այսինքն` մարմինը մեռնի, այլ խօսքով` պէտք է անոր կեղեւը` այսինքն` մարմինը մեռնի, այլ խօսքով` պէտք է անոր կեղեւը` այսինքն` մարմինը մեռնի, այլ խօսքով` պէտք է անոր կեղեւը` այսինքն` մարմինը մեռնի, այլ խօսքով` պէտք է 
անոր մէջ մեռնի մարմինի սէրը, աշխարհի սէրը, մարմնական անոր մէջ մեռնի մարմինի սէրը, աշխարհի սէրը, մարմնական անոր մէջ մեռնի մարմինի սէրը, աշխարհի սէրը, մարմնական անոր մէջ մեռնի մարմինի սէրը, աշխարհի սէրը, մարմնական 
հաճոյքներն ու մարմնաւոր ցանկութիւննհաճոյքներն ու մարմնաւոր ցանկութիւննհաճոյքներն ու մարմնաւոր ցանկութիւննհաճոյքներն ու մարմնաւոր ցանկութիւնները, եւ այս բոլորը կը երը, եւ այս բոլորը կը երը, եւ այս բոլորը կը երը, եւ այս բոլորը կը 
մեռնին երբ զանոնք յանձնենք Քրիստոսի, որպէսզի գամէ մեռնին երբ զանոնք յանձնենք Քրիստոսի, որպէսզի գամէ մեռնին երբ զանոնք յանձնենք Քրիստոսի, որպէսզի գամէ մեռնին երբ զանոնք յանձնենք Քրիստոսի, որպէսզի գամէ 
զանոնք իր խաչափայտին վրայ:զանոնք իր խաչափայտին վրայ:զանոնք իր խաչափայտին վրայ:զանոնք իր խաչափայտին վրայ:    

Եթէ չմեռնինք մարմինի համար ու չմեռցնենք մեր մէջ Եթէ չմեռնինք մարմինի համար ու չմեռցնենք մեր մէջ Եթէ չմեռնինք մարմինի համար ու չմեռցնենք մեր մէջ Եթէ չմեռնինք մարմինի համար ու չմեռցնենք մեր մէջ 
մարմնասիրութիւնը` չենք կրնար ապրիլ հոգիի համար: Եթէ մարմնասիրութիւնը` չենք կրնար ապրիլ հոգիի համար: Եթէ մարմնասիրութիւնը` չենք կրնար ապրիլ հոգիի համար: Եթէ մարմնասիրութիւնը` չենք կրնար ապրիլ հոգիի համար: Եթէ 
չմեռնինք մեր չմեռնինք մեր չմեռնինք մեր չմեռնինք մեր ««««եսեսեսես»»»»ին համարին համարին համարին համար    ու չմեռու չմեռու չմեռու չմեռցնենք մեր մէջ եսասիցնենք մեր մէջ եսասիցնենք մեր մէջ եսասիցնենք մեր մէջ եսասի----
րութրութրութրութիւնը, եթէ իւնը, եթէ իւնը, եթէ իւնը, եթէ չմեռնինք աշխարհին համար ու չմեռչմեռնինք աշխարհին համար ու չմեռչմեռնինք աշխարհին համար ու չմեռչմեռնինք աշխարհին համար ու չմեռցնենք մեր ցնենք մեր ցնենք մեր ցնենք մեր 
մէջ աշխարհասիրութիւնը, եթէ չմեռնիմէջ աշխարհասիրութիւնը, եթէ չմեռնիմէջ աշխարհասիրութիւնը, եթէ չմեռնիմէջ աշխարհասիրութիւնը, եթէ չմեռնինք դրամասիրութեան նք դրամասիրութեան նք դրամասիրութեան նք դրամասիրութեան 
համար ու չմեռհամար ու չմեռհամար ու չմեռհամար ու չմեռցնենք մեր մէջ դրամասիրութիւնը, չենք կրնար ցնենք մեր մէջ դրամասիրութիւնը, չենք կրնար ցնենք մեր մէջ դրամասիրութիւնը, չենք կրնար ցնենք մեր մէջ դրամասիրութիւնը, չենք կրնար 
աճիլ մեր հաւատքին մէջ: Բայց միայն ասոնք չեն մարմինին աճիլ մեր հաւատքին մէջ: Բայց միայն ասոնք չեն մարմինին աճիլ մեր հաւատքին մէջ: Բայց միայն ասոնք չեն մարմինին աճիլ մեր հաւատքին մէջ: Բայց միայն ասոնք չեն մարմինին 
գործերը զորս պէտք է մեռցնել:գործերը զորս պէտք է մեռցնել:գործերը զորս պէտք է մեռցնել:գործերը զորս պէտք է մեռցնել:    

Գաղատացւոց նամակիԳաղատացւոց նամակիԳաղատացւոց նամակիԳաղատացւոց նամակին 5ն 5ն 5ն 5----րդ գլուխը կարդացողը, յստակ րդ գլուխը կարդացողը, յստակ րդ գլուխը կարդացողը, յստակ րդ գլուխը կարդացողը, յստակ 
կը տեսնէ որ մարմինի գործերուն մաս կը կազմեն, նախանձն ու կը տեսնէ որ մարմինի գործերուն մաս կը կազմեն, նախանձն ու կը տեսնէ որ մարմինի գործերուն մաս կը կազմեն, նախանձն ու կը տեսնէ որ մարմինի գործերուն մաս կը կազմեն, նախանձն ու 
ատելութիւնը, բամբասանքն ու զրպարտութիւնը, վարկաբեատելութիւնը, բամբասանքն ու զրպարտութիւնը, վարկաբեատելութիւնը, բամբասանքն ու զրպարտութիւնը, վարկաբեատելութիւնը, բամբասանքն ու զրպարտութիւնը, վարկաբե----
կումն ու անուանարկումը, հակառակութիւնն ու հակառակակումն ու անուանարկումը, հակառակութիւնն ու հակառակակումն ու անուանարկումը, հակառակութիւնն ու հակառակակումն ու անուանարկումը, հակառակութիւնն ու հակառակա----
խօսութիւնը, չարութիւնն ու չարագործութիւնը, անհանդուրժող խօսութիւնը, չարութիւնն ու չարագործութիւնը, անհանդուրժող խօսութիւնը, չարութիւնն ու չարագործութիւնը, անհանդուրժող խօսութիւնը, չարութիւնն ու չարագործութիւնը, անհանդուրժող 
ու աններող հու աններող հու աններող հու աններող հոգին, եւ բոլոր բացասական երեւոյթները: Եւ ոգին, եւ բոլոր բացասական երեւոյթները: Եւ ոգին, եւ բոլոր բացասական երեւոյթները: Եւ ոգին, եւ բոլոր բացասական երեւոյթները: Եւ 
դժբախտաբար, այս բոլորը մենք համատարած հիւանդութեան դժբախտաբար, այս բոլորը մենք համատարած հիւանդութեան դժբախտաբար, այս բոլորը մենք համատարած հիւանդութեան դժբախտաբար, այս բոլորը մենք համատարած հիւանդութեան 
մը նման կը գտնենք նոյնիսկ մեր հաւատացեալներուն կեանքին մը նման կը գտնենք նոյնիսկ մեր հաւատացեալներուն կեանքին մը նման կը գտնենք նոյնիսկ մեր հաւատացեալներուն կեանքին մը նման կը գտնենք նոյնիսկ մեր հաւատացեալներուն կեանքին 
մէջ: մէջ: մէջ: մէջ: ««««ՀաւատացեալՀաւատացեալՀաւատացեալՀաւատացեալ» » » » բառը գործածեցի, որովհետեւ խօսքս չի բառը գործածեցի, որովհետեւ խօսքս չի բառը գործածեցի, որովհետեւ խօսքս չի բառը գործածեցի, որովհետեւ խօսքս չի 
վերաբերիր Աստուծմէ ու Աստուածաշունչէն հեռու մարդոց, վերաբերիր Աստուծմէ ու Աստուածաշունչէն հեռու մարդոց, վերաբերիր Աստուծմէ ու Աստուածաշունչէն հեռու մարդոց, վերաբերիր Աստուծմէ ու Աստուածաշունչէն հեռու մարդոց, 
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եկեղեկեղեկեղեկեղեցիէն եւ եկեղեցւոյ սուրբ պատարագէն հեռու մարդոց, այլ եցիէն եւ եկեղեցւոյ սուրբ պատարագէն հեռու մարդոց, այլ եցիէն եւ եկեղեցւոյ սուրբ պատարագէն հեռու մարդոց, այլ եցիէն եւ եկեղեցւոյ սուրբ պատարագէն հեռու մարդոց, այլ 
կը վերաբերի նոյնինքն եկեղեցի եկող մարդոց, որոնց կեանքը կը վերաբերի նոյնինքն եկեղեցի եկող մարդոց, որոնց կեանքը կը վերաբերի նոյնինքն եկեղեցի եկող մարդոց, որոնց կեանքը կը վերաբերի նոյնինքն եկեղեցի եկող մարդոց, որոնց կեանքը 
աշխարհիկ է, որոնց կենցաղակերպը` աշխարհի մարդոց աշխարհիկ է, որոնց կենցաղակերպը` աշխարհի մարդոց աշխարհիկ է, որոնց կենցաղակերպը` աշխարհի մարդոց աշխարհիկ է, որոնց կենցաղակերպը` աշխարհի մարդոց 
կենցաղակերպէն ոչինչով կը տարբերի, եւ որոնց կեանքին մէջ կենցաղակերպէն ոչինչով կը տարբերի, եւ որոնց կեանքին մէջ կենցաղակերպէն ոչինչով կը տարբերի, եւ որոնց կեանքին մէջ կենցաղակերպէն ոչինչով կը տարբերի, եւ որոնց կեանքին մէջ 
մենք կը գտնենք նախանձ եւ ատելութիւն, բամբասանքմենք կը գտնենք նախանձ եւ ատելութիւն, բամբասանքմենք կը գտնենք նախանձ եւ ատելութիւն, բամբասանքմենք կը գտնենք նախանձ եւ ատելութիւն, բամբասանք    ու ու ու ու 
զրպարտութիւն, մրցակցութեան ոգի, աններողամտութիւն ու զրպարտութիւն, մրցակցութեան ոգի, աններողամտութիւն ու զրպարտութիւն, մրցակցութեան ոգի, աններողամտութիւն ու զրպարտութիւն, մրցակցութեան ոգի, աններողամտութիւն ու 
անհանդուրժողութիւն իրարու նկատմամբ:անհանդուրժողութիւն իրարու նկատմամբ:անհանդուրժողութիւն իրարու նկատմամբ:անհանդուրժողութիւն իրարու նկատմամբ:    

Եկեղեցի գալը անհրաժեշտ է, բայց եկեղեցի գալը մեզ Եկեղեցի գալը անհրաժեշտ է, բայց եկեղեցի գալը մեզ Եկեղեցի գալը անհրաժեշտ է, բայց եկեղեցի գալը մեզ Եկեղեցի գալը անհրաժեշտ է, բայց եկեղեցի գալը մեզ 
հաւատացեալ չի դարձներ: Եթէ անձ մը պարտէզի հաւատացեալ չի դարձներ: Եթէ անձ մը պարտէզի հաւատացեալ չի դարձներ: Եթէ անձ մը պարտէզի հաւատացեալ չի դարձներ: Եթէ անձ մը պարտէզի մը մը մը մը մէջ մէջ մէջ մէջ 
դնենք` այդ անձը պարտիզպան չ'ըլլար: Եթէ անձ մը դեղարան դնենք` այդ անձը պարտիզպան չ'ըլլար: Եթէ անձ մը դեղարան դնենք` այդ անձը պարտիզպան չ'ըլլար: Եթէ անձ մը դեղարան դնենք` այդ անձը պարտիզպան չ'ըլլար: Եթէ անձ մը դեղարան 
դնենք` այդ անդնենք` այդ անդնենք` այդ անդնենք` այդ անձը դեղագործ չ'ըլլար: Նոյնպէս ալ, եկեղեցի գալը ձը դեղագործ չ'ըլլար: Նոյնպէս ալ, եկեղեցի գալը ձը դեղագործ չ'ըլլար: Նոյնպէս ալ, եկեղեցի գալը ձը դեղագործ չ'ըլլար: Նոյնպէս ալ, եկեղեցի գալը 
կամ եկեղեցւոյ մէջ գտնուիլը մեզ հաւատացեալ չի դարձներ: կամ եկեղեցւոյ մէջ գտնուիլը մեզ հաւատացեալ չի դարձներ: կամ եկեղեցւոյ մէջ գտնուիլը մեզ հաւատացեալ չի դարձներ: կամ եկեղեցւոյ մէջ գտնուիլը մեզ հաւատացեալ չի դարձներ: 
Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր եկեղեցի գալ, այլ պէտք Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր եկեղեցի գալ, այլ պէտք Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր եկեղեցի գալ, այլ պէտք Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր եկեղեցի գալ, այլ պէտք 
է եկեղեցի գալէն ետք` Աստուծոէ եկեղեցի գալէն ետք` Աստուծոէ եկեղեցի գալէն ետք` Աստուծոէ եկեղեցի գալէն ետք` Աստուծո´́́́յ գալ: Հաւատացեալ ըլլալու յ գալ: Հաւատացեալ ըլլալու յ գալ: Հաւատացեալ ըլլալու յ գալ: Հաւատացեալ ըլլալու 
համար, չի բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, ահամար, չի բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, ահամար, չի բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, ահամար, չի բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, այլ` պէտք է յլ` պէտք է յլ` պէտք է յլ` պէտք է 
հաղորդութեան ու հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուսի եւ հաղորդութեան ու հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուսի եւ հաղորդութեան ու հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուսի եւ հաղորդութեան ու հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուսի եւ 
անոր սիրոյն հետ: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր անոր սիրոյն հետ: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր անոր սիրոյն հետ: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր անոր սիրոյն հետ: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր 
յատուկ եկեղեցւոյ մը անդամ ըլլալ, այլ պէտք է Քրիստոսի յատուկ եկեղեցւոյ մը անդամ ըլլալ, այլ պէտք է Քրիստոսի յատուկ եկեղեցւոյ մը անդամ ըլլալ, այլ պէտք է Քրիստոսի յատուկ եկեղեցւոյ մը անդամ ըլլալ, այլ պէտք է Քրիստոսի 
կենսալից մարմինին անդամ ըլլալ: Հաւատացեալ ըլլալու կենսալից մարմինին անդամ ըլլալ: Հաւատացեալ ըլլալու կենսալից մարմինին անդամ ըլլալ: Հաւատացեալ ըլլալու կենսալից մարմինին անդամ ըլլալ: Հաւատացեալ ըլլալու 
համար, չի բաւեր մոմ վառել, այլ պէտք էհամար, չի բաւեր մոմ վառել, այլ պէտք էհամար, չի բաւեր մոմ վառել, այլ պէտք էհամար, չի բաւեր մոմ վառել, այլ պէտք է    մեր հաւատքի ու մեր հաւատքի ու մեր հաւատքի ու մեր հաւատքի ու 
բարեգործութեան մոմը վառ պահել: Հաւատացեալ ըլլալու բարեգործութեան մոմը վառ պահել: Հաւատացեալ ըլլալու բարեգործութեան մոմը վառ պահել: Հաւատացեալ ըլլալու բարեգործութեան մոմը վառ պահել: Հաւատացեալ ըլլալու 
համար, չի բաւեր սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը ունենալ իբրեւ համար, չի բաւեր սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը ունենալ իբրեւ համար, չի բաւեր սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը ունենալ իբրեւ համար, չի բաւեր սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը ունենալ իբրեւ 
հաւատքի հայր, այլ պէտք է հետեւորդ ըլլալ սուրբ Գրիգորի հաւատքի հայր, այլ պէտք է հետեւորդ ըլլալ սուրբ Գրիգորի հաւատքի հայր, այլ պէտք է հետեւորդ ըլլալ սուրբ Գրիգորի հաւատքի հայր, այլ պէտք է հետեւորդ ըլլալ սուրբ Գրիգորի 
հաւատքին: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր հայ հաւատքին: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր հայ հաւատքին: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր հայ հաւատքին: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր հայ 
ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալ, այլ պէտընտանիքի մէջ ծնած ըլլալ, այլ պէտընտանիքի մէջ ծնած ըլլալ, այլ պէտընտանիքի մէջ ծնած ըլլալ, այլ պէտք է Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` ք է Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` ք է Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` ք է Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` 
Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ ծնած ըլլալ: Իսկ Քրիստոսով ու Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ ծնած ըլլալ: Իսկ Քրիստոսով ու Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ ծնած ըլլալ: Իսկ Քրիստոսով ու Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ ծնած ըլլալ: Իսկ Քրիստոսով ու 
Քրիստոսի մէջ ծնելու համար` պէտք է աղօթքով առատ Քրիստոսի մէջ ծնելու համար` պէտք է աղօթքով առատ Քրիստոսի մէջ ծնելու համար` պէտք է աղօթքով առատ Քրիստոսի մէջ ծնելու համար` պէտք է աղօթքով առատ 
ժամանակ անցնենք անոր հետ: Չենք կրնար աճիլ մեր հաւատքի ժամանակ անցնենք անոր հետ: Չենք կրնար աճիլ մեր հաւատքի ժամանակ անցնենք անոր հետ: Չենք կրնար աճիլ մեր հաւատքի ժամանակ անցնենք անոր հետ: Չենք կրնար աճիլ մեր հաւատքի 
կեանքին մէջ, առանց առատ ժամանակ տրամադրելու աղօթքի:կեանքին մէջ, առանց առատ ժամանակ տրամադրելու աղօթքի:կեանքին մէջ, առանց առատ ժամանակ տրամադրելու աղօթքի:կեանքին մէջ, առանց առատ ժամանակ տրամադրելու աղօթքի:    

    
17171717) ) ) ) Ի՞նչ պատահեցաւ երԻ՞նչ պատահեցաւ երԻ՞նչ պատահեցաւ երԻ՞նչ պատահեցաւ երբ Իսրայէլացիները անցան Կարբ Իսրայէլացիները անցան Կարբ Իսրայէլացիները անցան Կարբ Իսրայէլացիները անցան Կար----

միր ծովէն:միր ծովէն:միր ծովէն:միր ծովէն:    
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Հիմնական երեք բաներ տեղի ունեցան, որոնք կապուած են Հիմնական երեք բաներ տեղի ունեցան, որոնք կապուած են Հիմնական երեք բաներ տեղի ունեցան, որոնք կապուած են Հիմնական երեք բաներ տեղի ունեցան, որոնք կապուած են 
մկրտութեան աւազանի խորհուրդին հետ, եւ ուստի, մեր մկրտութեան աւազանի խորհուրդին հետ, եւ ուստի, մեր մկրտութեան աւազանի խորհուրդին հետ, եւ ուստի, մեր մկրտութեան աւազանի խորհուրդին հետ, եւ ուստի, մեր 
այսօրուան իրականութեան հետ սերտ կապ ունին.այսօրուան իրականութեան հետ սերտ կապ ունին.այսօրուան իրականութեան հետ սերտ կապ ունին.այսօրուան իրականութեան հետ սերտ կապ ունին.----    

ա) Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ալ վերջնականապէս ա) Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ալ վերջնականապէս ա) Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ալ վերջնականապէս ա) Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ալ վերջնականապէս 
ազատագրուած էին Եգիպտոսի ստազատագրուած էին Եգիպտոսի ստազատագրուած էին Եգիպտոսի ստազատագրուած էին Եգիպտոսի ստրկութենէն, եւ դարձած էին րկութենէն, եւ դարձած էին րկութենէն, եւ դարձած էին րկութենէն, եւ դարձած էին 
նոնոնոնո´́́́ր ու ազար ու ազար ու ազար ու ազա´́́́տ ժողովուրդ մը: Ինչպէս Իսրայէլի ժողոտ ժողովուրդ մը: Ինչպէս Իսրայէլի ժողոտ ժողովուրդ մը: Ինչպէս Իսրայէլի ժողոտ ժողովուրդ մը: Ինչպէս Իսրայէլի ժողովուրդը վուրդը վուրդը վուրդը 
Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ազատագրուած պիտի ըլլար Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ազատագրուած պիտի ըլլար Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ազատագրուած պիտի ըլլար Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ազատագրուած պիտի ըլլար 
Եգիպտոսի գերութենէն եւ պիտի դառնար նոԵգիպտոսի գերութենէն եւ պիտի դառնար նոԵգիպտոսի գերութենէն եւ պիտի դառնար նոԵգիպտոսի գերութենէն եւ պիտի դառնար նո´́́́ր ժողոր ժողոր ժողոր ժողովուրդ մը, վուրդ մը, վուրդ մը, վուրդ մը, 
նորոգուանորոգուանորոգուանորոգուա´́́́ծ ժողովուրդ մը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զած ժողովուրդ մը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զած ժողովուրդ մը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զած ժողովուրդ մը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զա----
ւակները կւակները կւակները կւակները կ’’’’անցնենք մանցնենք մանցնենք մանցնենք մկրտութեան աւազանին ծովէն, զանոնք կրտութեան աւազանին ծովէն, զանոնք կրտութեան աւազանին ծովէն, զանոնք կրտութեան աւազանին ծովէն, զանոնք 
մկրտելով Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով, անոնք մկրտելով Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով, անոնք մկրտելով Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով, անոնք մկրտելով Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով, անոնք 
ազատագրուած կազատագրուած կազատագրուած կազատագրուած կ’’’’ըլլան Եգիպտոսի ստրկութենէն, այլ խօսքով՝ ըլլան Եգիպտոսի ստրկութենէն, այլ խօսքով՝ ըլլան Եգիպտոսի ստրկութենէն, այլ խօսքով՝ ըլլան Եգիպտոսի ստրկութենէն, այլ խօսքով՝ 
մեղքի ստրկութենէն, եւմեղքի ստրկութենէն, եւմեղքի ստրկութենէն, եւմեղքի ստրկութենէն, եւ    կը դառնան նոկը դառնան նոկը դառնան նոկը դառնան նո´́́́ր արարածր արարածր արարածր արարածներ (Բ.Կներ (Բ.Կներ (Բ.Կներ (Բ.Կոոոո----
րրրրընթացիսընթացիսընթացիսընթացիս    5.17), 5.17), 5.17), 5.17), նորոգուանորոգուանորոգուանորոգուա´́́́ծ եւ ազած եւ ազած եւ ազած եւ ազա´́́́տ արարածտ արարածտ արարածտ արարածներ, կը դառներ, կը դառներ, կը դառներ, կը դառ----
նան Աստնան Աստնան Աստնան Աստուծոյ նոուծոյ նոուծոյ նոուծոյ նո´́́́ր ստեղծագործութիւնը (Կր ստեղծագործութիւնը (Կր ստեղծագործութիւնը (Կր ստեղծագործութիւնը (Կոոոողղղղոսացիսոսացիսոսացիսոսացիս 2.10): 2.10): 2.10): 2.10):    

բ) Ինչպէս Կարմիր ծովը ճեղքելէ ետք, Մովսէս սկսաւ կրթել բ) Ինչպէս Կարմիր ծովը ճեղքելէ ետք, Մովսէս սկսաւ կրթել բ) Ինչպէս Կարմիր ծովը ճեղքելէ ետք, Մովսէս սկսաւ կրթել բ) Ինչպէս Կարմիր ծովը ճեղքելէ ետք, Մովսէս սկսաւ կրթել 
Իսրայէլի ժողովուրդը, սկսաւ Աստուծոյ պատուէրներն ու Իսրայէլի ժողովուրդը, սկսաւ Աստուծոյ պատուէրներն ու Իսրայէլի ժողովուրդը, սկսաւ Աստուծոյ պատուէրներն ու Իսրայէլի ժողովուրդը, սկսաւ Աստուծոյ պատուէրներն ու 
օրէնքները փոխանցել անոնց, սկսաւ սորվեցնել անոնց օրէնքները փոխանցել անոնց, սկսաւ սորվեցնել անոնց օրէնքները փոխանցել անոնց, սկսաւ սորվեցնել անոնց օրէնքները փոխանցել անոնց, սկսաւ սորվեցնել անոնց 
չտրտնջալ ու չդժգոհիլ դէպի խոստացեալ երկիր իրենց ճամչտրտնջալ ու չդժգոհիլ դէպի խոստացեալ երկիր իրենց ճամչտրտնջալ ու չդժգոհիլ դէպի խոստացեալ երկիր իրենց ճամչտրտնջալ ու չդժգոհիլ դէպի խոստացեալ երկիր իրենց ճամբունբունբունբուն    
վրայ ծագած դժուարութեանց եւ խոչընդոտներուն հավրայ ծագած դժուարութեանց եւ խոչընդոտներուն հավրայ ծագած դժուարութեանց եւ խոչընդոտներուն հավրայ ծագած դժուարութեանց եւ խոչընդոտներուն համար, մար, մար, մար, 
այնպէս ալ մեր ծնողները, մեր կնքահայրերն ու կնքաայնպէս ալ մեր ծնողները, մեր կնքահայրերն ու կնքաայնպէս ալ մեր ծնողները, մեր կնքահայրերն ու կնքաայնպէս ալ մեր ծնողները, մեր կնքահայրերն ու կնքամայրերը մայրերը մայրերը մայրերը 
իրենց զաւակները անցնելէ ետք մկրտութեան աւազանին ծովէն իրենց զաւակները անցնելէ ետք մկրտութեան աւազանին ծովէն իրենց զաւակները անցնելէ ետք մկրտութեան աւազանին ծովէն իրենց զաւակները անցնելէ ետք մկրտութեան աւազանին ծովէն 
եւ զանոնք մկրտելէ ետք ամենասուրբ Երրորդութեան անունով, եւ զանոնք մկրտելէ ետք ամենասուրբ Երրորդութեան անունով, եւ զանոնք մկրտելէ ետք ամենասուրբ Երրորդութեան անունով, եւ զանոնք մկրտելէ ետք ամենասուրբ Երրորդութեան անունով, 
այնուհետեւ պարտին քրիստոնէաայնուհետեւ պարտին քրիստոնէաայնուհետեւ պարտին քրիստոնէաայնուհետեւ պարտին քրիստոնէական կրթութիկան կրթութիկան կրթութիկան կրթութիւն եւ դաստիաւն եւ դաստիաւն եւ դաստիաւն եւ դաստիա----
րակութիւն ջամբել մկրտեալ մանուկին, կոչումը ունին Ասրակութիւն ջամբել մկրտեալ մանուկին, կոչումը ունին Ասրակութիւն ջամբել մկրտեալ մանուկին, կոչումը ունին Ասրակութիւն ջամբել մկրտեալ մանուկին, կոչումը ունին Աս----
տուծոյ պատուիրաններուն եւ կամքին հնազանդիլ սորվեցտուծոյ պատուիրաններուն եւ կամքին հնազանդիլ սորվեցտուծոյ պատուիրաններուն եւ կամքին հնազանդիլ սորվեցտուծոյ պատուիրաններուն եւ կամքին հնազանդիլ սորվեցըըըընել նել նել նել 
անոնց, մինչեւ անոնց հասնիլը խոստացեալ Աստուծոյ արանոնց, մինչեւ անոնց հասնիլը խոստացեալ Աստուծոյ արանոնց, մինչեւ անոնց հասնիլը խոստացեալ Աստուծոյ արանոնց, մինչեւ անոնց հասնիլը խոստացեալ Աստուծոյ ար----
քայութիւնը, որովհետեւ առանց այդ կրթութեան ու դաստիարաքայութիւնը, որովհետեւ առանց այդ կրթութեան ու դաստիարաքայութիւնը, որովհետեւ առանց այդ կրթութեան ու դաստիարաքայութիւնը, որովհետեւ առանց այդ կրթութեան ու դաստիարա----
կութեան մէկը չի կրնար յաղթող ըլլկութեան մէկը չի կրնար յաղթող ըլլկութեան մէկը չի կրնար յաղթող ըլլկութեան մէկը չի կրնար յաղթող ըլլալ Չարին դէմ, դիւային ալ Չարին դէմ, դիւային ալ Չարին դէմ, դիւային ալ Չարին դէմ, դիւային 
յարձակումներուն դէմ, մեղքի զօրութեան դէմ:յարձակումներուն դէմ, մեղքի զօրութեան դէմ:յարձակումներուն դէմ, մեղքի զօրութեան դէմ:յարձակումներուն դէմ, մեղքի զօրութեան դէմ:    

գ) Ինչպէս Իսրայէլացիները Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք գ) Ինչպէս Իսրայէլացիները Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք գ) Ինչպէս Իսրայէլացիները Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք գ) Ինչպէս Իսրայէլացիները Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք 
իրենք զիրենք դէմ յանդիման գտան Սինայի անապատին, եւ այդ իրենք զիրենք դէմ յանդիման գտան Սինայի անապատին, եւ այդ իրենք զիրենք դէմ յանդիման գտան Սինայի անապատին, եւ այդ իրենք զիրենք դէմ յանդիման գտան Սինայի անապատին, եւ այդ 
անապատը լեցնող փորձութիւններուն ու դժուարութիւնանապատը լեցնող փորձութիւններուն ու դժուարութիւնանապատը լեցնող փորձութիւններուն ու դժուարութիւնանապատը լեցնող փորձութիւններուն ու դժուարութիւններուն, ներուն, ներուն, ներուն, 
որոնց պէտք էր յաղթել, որպէսզի կորոնց պէտք էր յաղթել, որպէսզի կորոնց պէտք էր յաղթել, որպէսզի կորոնց պէտք էր յաղթել, որպէսզի կարելի ըլլար հասնիլ խոսարելի ըլլար հասնիլ խոսարելի ըլլար հասնիլ խոսարելի ըլլար հասնիլ խոս----
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տացեալ Քանանու երկիրը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զատացեալ Քանանու երկիրը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զատացեալ Քանանու երկիրը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զատացեալ Քանանու երկիրը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զա----
ւակները կւակները կւակները կւակները կ’’’’անցնենք մկրտութեան աւազանէն, պէտք է յիշենք որ անցնենք մկրտութեան աւազանէն, պէտք է յիշենք որ անցնենք մկրտութեան աւազանէն, պէտք է յիշենք որ անցնենք մկրտութեան աւազանէն, պէտք է յիշենք որ 
տակաւին փորձութիւններով լեցուն անապատ մը ունին անոնք տակաւին փորձութիւններով լեցուն անապատ մը ունին անոնք տակաւին փորձութիւններով լեցուն անապատ մը ունին անոնք տակաւին փորձութիւններով լեցուն անապատ մը ունին անոնք 
կտրելիք, որպէսզի ըստ այնմ կրթենք զանոնք հոգեւոր պատեկտրելիք, որպէսզի ըստ այնմ կրթենք զանոնք հոգեւոր պատեկտրելիք, որպէսզի ըստ այնմ կրթենք զանոնք հոգեւոր պատեկտրելիք, որպէսզի ըստ այնմ կրթենք զանոնք հոգեւոր պատե----
րազմի համար: Առանց այրազմի համար: Առանց այրազմի համար: Առանց այրազմի համար: Առանց այդ պատերազմէն յաղթական դուրս դ պատերազմէն յաղթական դուրս դ պատերազմէն յաղթական դուրս դ պատերազմէն յաղթական դուրս 
գալու` անոնք պիտի չկրնան Քրիստոսի արքայութիւնը ժագալու` անոնք պիտի չկրնան Քրիստոսի արքայութիւնը ժագալու` անոնք պիտի չկրնան Քրիստոսի արքայութիւնը ժագալու` անոնք պիտի չկրնան Քրիստոսի արքայութիւնը ժա----
ռանգել:ռանգել:ռանգել:ռանգել:    

Մեր դիմաց ունինք Կարմիր ծով մը զոր պէտք է ճեղքել. այդ Մեր դիմաց ունինք Կարմիր ծով մը զոր պէտք է ճեղքել. այդ Մեր դիմաց ունինք Կարմիր ծով մը զոր պէտք է ճեղքել. այդ Մեր դիմաց ունինք Կարմիր ծով մը զոր պէտք է ճեղքել. այդ 
ծովը ոծովը ոծովը ոծովը ո´́́́չ միայն մկրտութեան աւազանն է, այլ նաեւ ու մանաչ միայն մկրտութեան աւազանն է, այլ նաեւ ու մանաչ միայն մկրտութեան աւազանն է, այլ նաեւ ու մանաչ միայն մկրտութեան աւազանն է, այլ նաեւ ու մանա----
ւանդ, մկրտութեան աւազանին հետեւող փորձութիւնւանդ, մկրտութեան աւազանին հետեւող փորձութիւնւանդ, մկրտութեան աւազանին հետեւող փորձութիւնւանդ, մկրտութեան աւազանին հետեւող փորձութիւններն են, ներն են, ներն են, ներն են, 
զորս պէտզորս պէտզորս պէտզորս պէտք է յաղթել Տէր Յիսուսի անունով` Տէր Յիսուսի հետ ք է յաղթել Տէր Յիսուսի անունով` Տէր Յիսուսի հետ ք է յաղթել Տէր Յիսուսի անունով` Տէր Յիսուսի հետ ք է յաղթել Տէր Յիսուսի անունով` Տէր Յիսուսի հետ 
ըլլալու համար իր թագաւորութեան մէջ:ըլլալու համար իր թագաւորութեան մէջ:ըլլալու համար իր թագաւորութեան մէջ:ըլլալու համար իր թագաւորութեան մէջ:    

    
18181818) ) ) ) Գործք 6.8Գործք 6.8Գործք 6.8Գործք 6.8----9 9 9 9 համարները ցոյց կու տան, թէ` որովհեհամարները ցոյց կու տան, թէ` որովհեհամարները ցոյց կու տան, թէ` որովհեհամարները ցոյց կու տան, թէ` որովհետեւ տեւ տեւ տեւ 

Ստեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատաՍտեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատաՍտեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատաՍտեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատարէր, այդ րէր, այդ րէր, այդ րէր, այդ 
իսկ պատճառով, տարբերիսկ պատճառով, տարբերիսկ պատճառով, տարբերիսկ պատճառով, տարբեր----տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան 
հետը վիճաբահետը վիճաբահետը վիճաբահետը վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք նելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք նելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք նելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք 
Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու 
առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի 
((((Գործք 6.6):Գործք 6.6):Գործք 6.6):Գործք 6.6):    

    
ա) Կարգ մը մեկնիչներ կը խորհին, թէ վիճաբանելու եկած ա) Կարգ մը մեկնիչներ կը խորհին, թէ վիճաբանելու եկած ա) Կարգ մը մեկնիչներ կը խորհին, թէ վիճաբանելու եկած ա) Կարգ մը մեկնիչներ կը խորհին, թէ վիճաբանելու եկած 

այս մարդիկը որոնք անուս մարդիկ չէին, այլ ընդհակաայս մարդիկը որոնք անուս մարդիկ չէին, այլ ընդհակաայս մարդիկը որոնք անուս մարդիկ չէին, այլ ընդհակաայս մարդիկը որոնք անուս մարդիկ չէին, այլ ընդհակառակըռակըռակըռակը, , , , 
անոնք իրենց երկիրներուն մէջ գտնուող սինակոկնեանոնք իրենց երկիրներուն մէջ գտնուող սինակոկնեանոնք իրենց երկիրներուն մէջ գտնուող սինակոկնեանոնք իրենց երկիրներուն մէջ գտնուող սինակոկներու րու րու րու 
անդամներ էին, գիտէին որ առաքեալները անուս մարդիկ էին, անդամներ էին, գիտէին որ առաքեալները անուս մարդիկ էին, անդամներ էին, գիտէին որ առաքեալները անուս մարդիկ էին, անդամներ էին, գիտէին որ առաքեալները անուս մարդիկ էին, 
եւ ուստի անոնց հետ վիճաբանիլը` իրենց համար անարեւ ուստի անոնց հետ վիճաբանիլը` իրենց համար անարեւ ուստի անոնց հետ վիճաբանիլը` իրենց համար անարեւ ուստի անոնց հետ վիճաբանիլը` իրենց համար անարգանք գանք գանք գանք 
կը նկատէին. մինչդեռ Ստեփանոսի նման ուսեալ անձի մը հետ կը նկատէին. մինչդեռ Ստեփանոսի նման ուսեալ անձի մը հետ կը նկատէին. մինչդեռ Ստեփանոսի նման ուսեալ անձի մը հետ կը նկատէին. մինչդեռ Ստեփանոսի նման ուսեալ անձի մը հետ 
վիճաբանիլը` իրենց համար փառք ու պատիւ կը նկվիճաբանիլը` իրենց համար փառք ու պատիւ կը նկվիճաբանիլը` իրենց համար փառք ու պատիւ կը նկվիճաբանիլը` իրենց համար փառք ու պատիւ կը նկատէին: ատէին: ատէին: ատէին: 
Յիշենք թէ որոշ հեղինակներ, կ'ըսեն, թէ ՍտեփաՅիշենք թէ որոշ հեղինակներ, կ'ըսեն, թէ ՍտեփաՅիշենք թէ որոշ հեղինակներ, կ'ըսեն, թէ ՍտեփաՅիշենք թէ որոշ հեղինակներ, կ'ըսեն, թէ Ստեփանոս աշակերնոս աշակերնոս աշակերնոս աշակեր----
տած էր Գամաղիէլին, որ իր ժամանակի մեծատած էր Գամաղիէլին, որ իր ժամանակի մեծատած էր Գամաղիէլին, որ իր ժամանակի մեծատած էր Գամաղիէլին, որ իր ժամանակի մեծագոյն ուսուցիչն ու գոյն ուսուցիչն ու գոյն ուսուցիչն ու գոյն ուսուցիչն ու 
մեկնաբանն էր Սուրբ Գիրքին (Հին Կտամեկնաբանն էր Սուրբ Գիրքին (Հին Կտամեկնաբանն էր Սուրբ Գիրքին (Հին Կտամեկնաբանն էր Սուրբ Գիրքին (Հին Կտակարանի գիրքերուն):կարանի գիրքերուն):կարանի գիրքերուն):կարանի գիրքերուն):    

բ) Ուրիշ մեկնիչներ կը խորհին, թէ յիշեալ վիճասէրները կը բ) Ուրիշ մեկնիչներ կը խորհին, թէ յիշեալ վիճասէրները կը բ) Ուրիշ մեկնիչներ կը խորհին, թէ յիշեալ վիճասէրները կը բ) Ուրիշ մեկնիչներ կը խորհին, թէ յիշեալ վիճասէրները կը 
քաշուէին առաքեալներէնքաշուէին առաքեալներէնքաշուէին առաքեալներէնքաշուէին առաքեալներէն,,,,    որոնքորոնքորոնքորոնք    արդէն մեծ համբաւ կը արդէն մեծ համբաւ կը արդէն մեծ համբաւ կը արդէն մեծ համբաւ կը 
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վայելէին հրեաներուն մէջ, բայց չէին քաշուեր Ստեփանոսէն, որ վայելէին հրեաներուն մէջ, բայց չէին քաշուեր Ստեփանոսէն, որ վայելէին հրեաներուն մէջ, բայց չէին քաշուեր Ստեփանոսէն, որ վայելէին հրեաներուն մէջ, բայց չէին քաշուեր Ստեփանոսէն, որ 
իր պաշտօնով շատ աւելի համեստ էր քան առաքեալները:իր պաշտօնով շատ աւելի համեստ էր քան առաքեալները:իր պաշտօնով շատ աւելի համեստ էր քան առաքեալները:իր պաշտօնով շատ աւելի համեստ էր քան առաքեալները:    

գ) Իսկ ուրիշներ ալ կը խորհին, թէ առաքեալները իրեգ) Իսկ ուրիշներ ալ կը խորհին, թէ առաքեալները իրեգ) Իսկ ուրիշներ ալ կը խորհին, թէ առաքեալները իրեգ) Իսկ ուրիշներ ալ կը խորհին, թէ առաքեալները իրե´́́́նք նք նք նք 
էին որ Ստեփանոսին անոնց հետ վիճաբանելու կամ երկխօէին որ Ստեփանոսին անոնց հետ վիճաբանելու կամ երկխօէին որ Ստեփանոսին անոնց հետ վիճաբանելու կամ երկխօէին որ Ստեփանոսին անոնց հետ վիճաբանելու կամ երկխօ----
սութեան մէջ մտնելու պարտակսութեան մէջ մտնելու պարտակսութեան մէջ մտնելու պարտակսութեան մէջ մտնելու պարտականութիւնը տուին, որպէսզի անութիւնը տուին, որպէսզի անութիւնը տուին, որպէսզի անութիւնը տուին, որպէսզի 
իրենք չլքեն Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը (հմմտ Գործք 6.2):իրենք չլքեն Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը (հմմտ Գործք 6.2):իրենք չլքեն Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը (հմմտ Գործք 6.2):իրենք չլքեն Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը (հմմտ Գործք 6.2):    

    
19191919) ) ) ) Ի՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօսԻ՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօսԻ՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօսԻ՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը. քը. քը. քը. 

««««Յակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցիՅակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցիՅակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցիՅակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցի»»»» ( ( ( (Մաղաքիա 1.2Մաղաքիա 1.2Մաղաքիա 1.2Մաղաքիա 1.2----3):3):3):3):    
    
ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան դիտել կու տայ, թէ հայերէն ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան դիտել կու տայ, թէ հայերէն ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան դիտել կու տայ, թէ հայերէն ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան դիտել կու տայ, թէ հայերէն 

թարգմանութիւնը աթարգմանութիւնը աթարգմանութիւնը աթարգմանութիւնը այս տողին ճշգրիտ կերպով չի տար Եբրայս տողին ճշգրիտ կերպով չի տար Եբրայս տողին ճշգրիտ կերպով չի տար Եբրայս տողին ճշգրիտ կերպով չի տար Եբրա----
յերէն բնագիրին իմաստը: Եբրայերէնի մէջ յերէն բնագիրին իմաստը: Եբրայերէնի մէջ յերէն բնագիրին իմաստը: Եբրայերէնի մէջ յերէն բնագիրին իմաստը: Եբրայերէնի մէջ ««««ատեցիատեցիատեցիատեցի» » » » բառին բառին բառին բառին 
համար գործածուած բառը պէտք է թարգամանուի` համար գործածուած բառը պէտք է թարգամանուի` համար գործածուած բառը պէտք է թարգամանուի` համար գործածուած բառը պէտք է թարգամանուի` ««««նուազ նուազ նուազ նուազ 
սիրեցիսիրեցիսիրեցիսիրեցի»: »: »: »: Հետեւաբար տողը պէտք է ըլլայ. Հետեւաբար տողը պէտք է ըլլայ. Հետեւաբար տողը պէտք է ըլլայ. Հետեւաբար տողը պէտք է ըլլայ. ««««Յակոբը սիրեցի, իսկ Յակոբը սիրեցի, իսկ Յակոբը սիրեցի, իսկ Յակոբը սիրեցի, իսկ 
Եսաւը նուազ սիրեցիԵսաւը նուազ սիրեցիԵսաւը նուազ սիրեցիԵսաւը նուազ սիրեցի»:»:»:»:    Նոյն իմաստով պէտք է հասկնալ Նոյն իմաստով պէտք է հասկնալ Նոյն իմաստով պէտք է հասկնալ Նոյն իմաստով պէտք է հասկնալ 
Յիսուսի հետեւՅիսուսի հետեւՅիսուսի հետեւՅիսուսի հետեւեալ խօսքը. եալ խօսքը. եալ խօսքը. եալ խօսքը. ««««Եթէ մէկը ինծի գայ բայց չատէ իր Եթէ մէկը ինծի գայ բայց չատէ իր Եթէ մէկը ինծի գայ բայց չատէ իր Եթէ մէկը ինծի գայ բայց չատէ իր 
հայրը կամ մայրը, կինն ու զաւակները...հայրը կամ մայրը, կինն ու զաւակները...հայրը կամ մայրը, կինն ու զաւակները...հայրը կամ մայրը, կինն ու զաւակները...»»»»    ((((ՂՂՂՂուուուուկկկկասասասաս 14.26 14.26 14.26 14.26):):):):    
Դարձեալ, խօսքը մեր հարազատները ՅիԴարձեալ, խօսքը մեր հարազատները ՅիԴարձեալ, խօսքը մեր հարազատները ՅիԴարձեալ, խօսքը մեր հարազատները Յիսուսէն աւելի նուազ սուսէն աւելի նուազ սուսէն աւելի նուազ սուսէն աւելի նուազ 
սիրելու մասին է, եւ կամսիրելու մասին է, եւ կամսիրելու մասին է, եւ կամսիրելու մասին է, եւ կամ՝՝՝՝    Յիսուսը անոնցմէ աւելի սիրեՅիսուսը անոնցմէ աւելի սիրեՅիսուսը անոնցմէ աւելի սիրեՅիսուսը անոնցմէ աւելի սիրե----լու լու լու լու 
մասին, որ նոյն բանն է. ըստ այնմ, Նոր Աշխարհաբար թմասին, որ նոյն բանն է. ըստ այնմ, Նոր Աշխարհաբար թմասին, որ նոյն բանն է. ըստ այնմ, Նոր Աշխարհաբար թմասին, որ նոյն բանն է. ըստ այնմ, Նոր Աշխարհաբար թարգարգարգարգմամամամա----
նութեան մէջ կը կարդանք. նութեան մէջ կը կարդանք. նութեան մէջ կը կարդանք. նութեան մէջ կը կարդանք. ««««Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի չի Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի չի Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի չի Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի չի 
սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, կինն ու զաւակները...սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, կինն ու զաւակները...սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, կինն ու զաւակները...սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, կինն ու զաւակները...»:»:»:»:    

բ) Աստուած սկիզբէն ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէր որ Եսաւ իր բ) Աստուած սկիզբէն ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէր որ Եսաւ իր բ) Աստուած սկիզբէն ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէր որ Եսաւ իր բ) Աստուած սկիզբէն ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէր որ Եսաւ իր 
անդրանկութիւնը պիտի ծախէր պնակ մը ապուրի համար, անդրանկութիւնը պիտի ծախէր պնակ մը ապուրի համար, անդրանկութիւնը պիտի ծախէր պնակ մը ապուրի համար, անդրանկութիւնը պիտի ծախէր պնակ մը ապուրի համար, 
գիտէր որ ան օտար կիներու հետ պիտի ագիտէր որ ան օտար կիներու հետ պիտի ագիտէր որ ան օտար կիներու հետ պիտի ագիտէր որ ան օտար կիներու հետ պիտի ամուսնանար, եւ այլ մուսնանար, եւ այլ մուսնանար, եւ այլ մուսնանար, եւ այլ 
ուրիշ սխալներ պիտի ընէր: Յակոբն ալ սխալներ գործեց, բայց ուրիշ սխալներ պիտի ընէր: Յակոբն ալ սխալներ գործեց, բայց ուրիշ սխալներ պիտի ընէր: Յակոբն ալ սխալներ գործեց, բայց ուրիշ սխալներ պիտի ընէր: Յակոբն ալ սխալներ գործեց, բայց 
ժամանակի ընթացքին ինքզինք սրբագրեց, մինչդեռ Եսաւ ոժամանակի ընթացքին ինքզինք սրբագրեց, մինչդեռ Եսաւ ոժամանակի ընթացքին ինքզինք սրբագրեց, մինչդեռ Եսաւ ոժամանակի ընթացքին ինքզինք սրբագրեց, մինչդեռ Եսաւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն ինքզինք չսրբագրեց, այլ ընդհակառակը, մեղքէ մեղք միայն ինքզինք չսրբագրեց, այլ ընդհակառակը, մեղքէ մեղք միայն ինքզինք չսրբագրեց, այլ ընդհակառակը, մեղքէ մեղք միայն ինքզինք չսրբագրեց, այլ ընդհակառակը, մեղքէ մեղք 
առաջնորդուեցաւ իր ազատ կամքով: Եթէ ասիկա առաջնորդուեցաւ իր ազատ կամքով: Եթէ ասիկա առաջնորդուեցաւ իր ազատ կամքով: Եթէ ասիկա առաջնորդուեցաւ իր ազատ կամքով: Եթէ ասիկա գիտնանք, գիտնանք, գիտնանք, գիտնանք, 
պարզ կը դառնայ որ Աստուած,պարզ կը դառնայ որ Աստուած,պարզ կը դառնայ որ Աստուած,պարզ կը դառնայ որ Աստուած,    ոոոո´́́́չ թէ Եսաւին էչ թէ Եսաւին էչ թէ Եսաւին էչ թէ Եսաւին էրրրր    որ կ'ատէր,որ կ'ատէր,որ կ'ատէր,որ կ'ատէր,    
այլ` անոր ապրած մեղսալից կեանքի ընթացքըայլ` անոր ապրած մեղսալից կեանքի ընթացքըայլ` անոր ապրած մեղսալից կեանքի ընթացքըայլ` անոր ապրած մեղսալից կեանքի ընթացքը: : : : Հետեւաբար Հետեւաբար Հետեւաբար Հետեւաբար 
««««Եսաւը ատեցիԵսաւը ատեցիԵսաւը ատեցիԵսաւը ատեցի» » » » խօսքը, Աստուծոյ զզուանքը ցոյց կու տայ խօսքը, Աստուծոյ զզուանքը ցոյց կու տայ խօսքը, Աստուծոյ զզուանքը ցոյց կու տայ խօսքը, Աստուծոյ զզուանքը ցոյց կու տայ 
մեղքիմեղքիմեղքիմեղքի´́́́ն հանդէպ եւ ոն հանդէպ եւ ոն հանդէպ եւ ոն հանդէպ եւ ո´́́́չ թէ Եսաւին հանդէպ:չ թէ Եսաւին հանդէպ:չ թէ Եսաւին հանդէպ:չ թէ Եսաւին հանդէպ:    
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22220000))))    Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս 
առաքեալ առաքեալ առաքեալ առաքեալ ««««բազմած էր Յիսուսի կողքինբազմած էր Յիսուսի կողքինբազմած էր Յիսուսի կողքինբազմած էր Յիսուսի կողքին»»»»    ((((Յովհաննէս 13.23), երբ Յովհաննէս 13.23), երբ Յովհաննէս 13.23), երբ Յովհաննէս 13.23), երբ 
գիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտգիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտգիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտգիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտները:ները:ները:ները:    

    
Կարելի է բազմաթիւ պատասխաններ հայթայթել այս Կարելի է բազմաթիւ պատասխաններ հայթայթել այս Կարելի է բազմաթիւ պատասխաններ հայթայթել այս Կարելի է բազմաթիւ պատասխաններ հայթայթել այս 

հարցումին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար որովհետեւ Յիսուհարցումին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար որովհետեւ Յիսուհարցումին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար որովհետեւ Յիսուհարցումին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար որովհետեւ Յիսուսի սի սի սի 
սիրած աշակերտն էր, ինչպէս նոյն համարը ցոյց կու տայ, կամ սիրած աշակերտն էր, ինչպէս նոյն համարը ցոյց կու տայ, կամ սիրած աշակերտն էր, ինչպէս նոյն համարը ցոյց կու տայ, կամ սիրած աշակերտն էր, ինչպէս նոյն համարը ցոյց կու տայ, կամ 
հաւանաբար որովհետեւ եհաւանաբար որովհետեւ եհաւանաբար որովհետեւ եհաւանաբար որովհետեւ եկեղեցւոյ սիւներէն մին պիտի ըլլար, կեղեցւոյ սիւներէն մին պիտի ըլլար, կեղեցւոյ սիւներէն մին պիտի ըլլար, կեղեցւոյ սիւներէն մին պիտի ըլլար, 
Քրիստոսի աստուածութիւնը ուժեղապէս բացայայտող չորրորդ Քրիստոսի աստուածութիւնը ուժեղապէս բացայայտող չորրորդ Քրիստոսի աստուածութիւնը ուժեղապէս բացայայտող չորրորդ Քրիստոսի աստուածութիւնը ուժեղապէս բացայայտող չորրորդ 
Աւետարանին հեղինակը պիտի ըլլար, սուրբ կոյս Մարիամին Աւետարանին հեղինակը պիտի ըլլար, սուրբ կոյս Մարիամին Աւետարանին հեղինակը պիտի ըլլար, սուրբ կոյս Մարիամին Աւետարանին հեղինակը պիտի ըլլար, սուրբ կոյս Մարիամին 
խնամատարը պիտի ըլլար, Յիսուսի դատավախնամատարը պիտի ըլլար, Յիսուսի դատավախնամատարը պիտի ըլլար, Յիսուսի դատավախնամատարը պիտի ըլլար, Յիսուսի դատավարութեան րութեան րութեան րութեան 
ժամանակ` անոր կողքին կանգնողը պիտի ըլլար, մինչեւ խաչ ժամանակ` անոր կողքին կանգնողը պիտի ըլլար, մինչեւ խաչ ժամանակ` անոր կողքին կանգնողը պիտի ըլլար, մինչեւ խաչ ժամանակ` անոր կողքին կանգնողը պիտի ըլլար, մինչեւ խաչ 
անոր հետեւողը պիտի անոր հետեւողը պիտի անոր հետեւողը պիտի անոր հետեւողը պիտի ըլլար, Յայտնութեան գիրըլլար, Յայտնութեան գիրըլլար, Յայտնութեան գիրըլլար, Յայտնութեան գիրքին քին քին քին 
յայտնութիւնները ունեցողը պիտի ըլլար, եւայլն: Հարցույայտնութիւնները ունեցողը պիտի ըլլար, եւայլն: Հարցույայտնութիւնները ունեցողը պիտի ըլլար, եւայլն: Հարցույայտնութիւնները ունեցողը պիտի ըլլար, եւայլն: Հարցումը մը մը մը 
սակայն, ունի ուրիշ մէկ պատասխան մը, որ կը կարծեմ որ սակայն, ունի ուրիշ մէկ պատասխան մը, որ կը կարծեմ որ սակայն, ունի ուրիշ մէկ պատասխան մը, որ կը կարծեմ որ սակայն, ունի ուրիշ մէկ պատասխան մը, որ կը կարծեմ որ 
ամենէն հաւանականն է: Եկեղեցւոյ հայրերուն գրականութեամենէն հաւանականն է: Եկեղեցւոյ հայրերուն գրականութեամենէն հաւանականն է: Եկեղեցւոյ հայրերուն գրականութեամենէն հաւանականն է: Եկեղեցւոյ հայրերուն գրականութենէն նէն նէն նէն 
գիտենք, թէ Յովհաննէս առաքեալ Յիսուսէն տասը տարի աւելի գիտենք, թէ Յովհաննէս առաքեալ Յիսուսէն տասը տարի աւելի գիտենք, թէ Յովհաննէս առաքեալ Յիսուսէն տասը տարի աւելի գիտենք, թէ Յովհաննէս առաքեալ Յիսուսէն տասը տարի աւելի 
փոքր էր տարիփոքր էր տարիփոքր էր տարիփոքր էր տարիքով, եւ ան նաեւ առաքեալներուն ամեքով, եւ ան նաեւ առաքեալներուն ամեքով, եւ ան նաեւ առաքեալներուն ամեքով, եւ ան նաեւ առաքեալներուն ամենէն փոքրն նէն փոքրն նէն փոքրն նէն փոքրն 
էր: Հայրերու գրականութենէն եւ միաժամանակ աւանդութենէն էր: Հայրերու գրականութենէն եւ միաժամանակ աւանդութենէն էր: Հայրերու գրականութենէն եւ միաժամանակ աւանդութենէն էր: Հայրերու գրականութենէն եւ միաժամանակ աւանդութենէն 
գիտենք, նաեւ, թէ երբ հրեայ ուսուցիչ մը իր աշակերտներուն գիտենք, նաեւ, թէ երբ հրեայ ուսուցիչ մը իր աշակերտներուն գիտենք, նաեւ, թէ երբ հրեայ ուսուցիչ մը իր աշակերտներուն գիտենք, նաեւ, թէ երբ հրեայ ուսուցիչ մը իր աշակերտներուն 
հետ սեղան պիտի նստէին` անոնք նստելու յատուկ ձեւ մը կամ հետ սեղան պիտի նստէին` անոնք նստելու յատուկ ձեւ մը կամ հետ սեղան պիտի նստէին` անոնք նստելու յատուկ ձեւ մը կամ հետ սեղան պիտի նստէին` անոնք նստելու յատուկ ձեւ մը կամ 
կարգ մը ունէին որուն կը հետեւէին: Տարիքով ամենէկարգ մը ունէին որուն կը հետեւէին: Տարիքով ամենէկարգ մը ունէին որուն կը հետեւէին: Տարիքով ամենէկարգ մը ունէին որուն կը հետեւէին: Տարիքով ամենէն մեծ ն մեծ ն մեծ ն մեծ 
աշակերտը կը նստէր իր ուսուցիչին աջին. անկէ տարիքով աշակերտը կը նստէր իր ուսուցիչին աջին. անկէ տարիքով աշակերտը կը նստէր իր ուսուցիչին աջին. անկէ տարիքով աշակերտը կը նստէր իր ուսուցիչին աջին. անկէ տարիքով 
նուազ եղողը` անոր կողքին, եւ այսնուազ եղողը` անոր կողքին, եւ այսնուազ եղողը` անոր կողքին, եւ այսնուազ եղողը` անոր կողքին, եւ այսպէս, տարիքի կարգով` պէս, տարիքի կարգով` պէս, տարիքի կարգով` պէս, տարիքի կարգով` 
մեծէն փոքրը կը նստէին, եւ բնակամեծէն փոքրը կը նստէին, եւ բնակամեծէն փոքրը կը նստէին, եւ բնակամեծէն փոքրը կը նստէին, եւ բնականօրէն տարիքով ամենէն նօրէն տարիքով ամենէն նօրէն տարիքով ամենէն նօրէն տարիքով ամենէն 
փոքրին տեղը` իր ուսուցիչին ձախ կողմը կ'ըլլար: Համաձայն փոքրին տեղը` իր ուսուցիչին ձախ կողմը կ'ըլլար: Համաձայն փոքրին տեղը` իր ուսուցիչին ձախ կողմը կ'ըլլար: Համաձայն փոքրին տեղը` իր ուսուցիչին ձախ կողմը կ'ըլլար: Համաձայն 
մեկնիչ հայրերուն, Վերջին Ընթրիմեկնիչ հայրերուն, Վերջին Ընթրիմեկնիչ հայրերուն, Վերջին Ընթրիմեկնիչ հայրերուն, Վերջին Ընթրիքի պահոքի պահոքի պահոքի պահուն, Յիսուս իր ւն, Յիսուս իր ւն, Յիսուս իր ւն, Յիսուս իր 
աշակերտներուն հետ հրէական այս կերպին եւ ընդունուած աշակերտներուն հետ հրէական այս կերպին եւ ընդունուած աշակերտներուն հետ հրէական այս կերպին եւ ընդունուած աշակերտներուն հետ հրէական այս կերպին եւ ընդունուած 
սովորութեան հետեւեցաւ. եւ նման պարագայի, բնականօրէն սովորութեան հետեւեցաւ. եւ նման պարագայի, բնականօրէն սովորութեան հետեւեցաւ. եւ նման պարագայի, բնականօրէն սովորութեան հետեւեցաւ. եւ նման պարագայի, բնականօրէն 
Յովհաննէս տարիքով ամեՅովհաննէս տարիքով ամեՅովհաննէս տարիքով ամեՅովհաննէս տարիքով ամենէն փոքրը ըլլալով` Յիսուսի ձախին նէն փոքրը ըլլալով` Յիսուսի ձախին նէն փոքրը ըլլալով` Յիսուսի ձախին նէն փոքրը ըլլալով` Յիսուսի ձախին 
բազմած կ'ըլլայ, իսկ Պետբազմած կ'ըլլայ, իսկ Պետբազմած կ'ըլլայ, իսկ Պետբազմած կ'ըլլայ, իսկ Պետրոս տարիքով ամենէն մեծը ըլլալով` րոս տարիքով ամենէն մեծը ըլլալով` րոս տարիքով ամենէն մեծը ըլլալով` րոս տարիքով ամենէն մեծը ըլլալով` 
Յիսուսի աջին բազՅիսուսի աջին բազՅիսուսի աջին բազՅիսուսի աջին բազմած կ'ըլլամած կ'ըլլամած կ'ըլլամած կ'ըլլայ: Վստահաբար այս իրողութիւնն յ: Վստահաբար այս իրողութիւնն յ: Վստահաբար այս իրողութիւնն յ: Վստահաբար այս իրողութիւնն 
էր որ դիւրացուց Պետրոսի համար նշան ընել Յովհաննէսին` էր որ դիւրացուց Պետրոսի համար նշան ընել Յովհաննէսին` էր որ դիւրացուց Պետրոսի համար նշան ընել Յովհաննէսին` էր որ դիւրացուց Պետրոսի համար նշան ընել Յովհաննէսին` 
հարցնելու Յիհարցնելու Յիհարցնելու Յիհարցնելու Յիսուսին թէ ոսուսին թէ ոսուսին թէ ոսուսին թէ ո´́́́վ էր որ զինք պիտի մատնէր:վ էր որ զինք պիտի մատնէր:վ էր որ զինք պիտի մատնէր:վ էր որ զինք պիտի մատնէր:    
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21212121) ) ) ) Ոմանք կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողնեՈմանք կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողնեՈմանք կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողնեՈմանք կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողները րը րը րը 

Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար 
մտադրութեամբ էր որ մօմտադրութեամբ էր որ մօմտադրութեամբ էր որ մօմտադրութեամբ էր որ մօտեցան Պետրոսի եւ հարտեցան Պետրոսի եւ հարտեցան Պետրոսի եւ հարտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին եթէ ցուցին եթէ ցուցին եթէ ցուցին եթէ 
երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս 
ենթադրութիւնը:ենթադրութիւնը:ենթադրութիւնը:ենթադրութիւնը:    

    
Աւետարանական հատուածը ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար որ Աւետարանական հատուածը ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար որ Աւետարանական հատուածը ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար որ Աւետարանական հատուածը ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար որ 

անոնք չար մտադրութեամբ հարցուցին իրենց հարցումը: Եթէ անոնք չար մտադրութեամբ հարցուցին իրենց հարցումը: Եթէ անոնք չար մտադրութեամբ հարցուցին իրենց հարցումը: Եթէ անոնք չար մտադրութեամբ հարցուցին իրենց հարցումը: Եթէ 
անոնք չար մտադրութեամբ ու Տէրն ու իր աշակերտները ծուանոնք չար մտադրութեամբ ու Տէրն ու իր աշակերտները ծուանոնք չար մտադրութեամբ ու Տէրն ու իր աշակերտները ծուանոնք չար մտադրութեամբ ու Տէրն ու իր աշակերտները ծու----
ղակի մէջ ձգելու նպատակով մօտեցած ըլլային Պետրոսին, Տէրը ղակի մէջ ձգելու նպատակով մօտեցած ըլլային Պետրոսին, Տէրը ղակի մէջ ձգելու նպատակով մօտեցած ըլլային Պետրոսին, Տէրը ղակի մէջ ձգելու նպատակով մօտեցած ըլլային Պետրոսին, Տէրը 
աւելի վճռական, կտրուկ ու յանդիմանողական պիտի ըլլար իր աւելի վճռական, կտրուկ ու յանդիմանողական պիտի ըլլար իր աւելի վճռական, կտրուկ ու յանդիմանողական պիտի ըլլար իր աւելի վճռական, կտրուկ ու յանդիմանողական պիտի ըլլար իր 
պատասխանին մէջ, մանաւանդ որ հարցը տաճապատասխանին մէջ, մանաւանդ որ հարցը տաճապատասխանին մէջ, մանաւանդ որ հարցը տաճապատասխանին մէջ, մանաւանդ որ հարցը տաճարին հետ րին հետ րին հետ րին հետ 
առնչութիւն ունէր. փաստօրէն, ամէն անգամ երբ Յիսուս առնչութիւն ունէր. փաստօրէն, ամէն անգամ երբ Յիսուս առնչութիւն ունէր. փաստօրէն, ամէն անգամ երբ Յիսուս առնչութիւն ունէր. փաստօրէն, ամէն անգամ երբ Յիսուս 
տաճարին հետ առնչութիւն ունեցող դէպքի մը դէմ յանդտաճարին հետ առնչութիւն ունեցող դէպքի մը դէմ յանդտաճարին հետ առնչութիւն ունեցող դէպքի մը դէմ յանդտաճարին հետ առնչութիւն ունեցող դէպքի մը դէմ յանդիման իման իման իման 
կանգնեցաւ` յստակ դիրքորոշում ունեցաւ: Այսկանգնեցաւ` յստակ դիրքորոշում ունեցաւ: Այսկանգնեցաւ` յստակ դիրքորոշում ունեցաւ: Այսկանգնեցաւ` յստակ դիրքորոշում ունեցաւ: Այսպէս, օրինակ,պէս, օրինակ,պէս, օրինակ,պէս, օրինակ,    
խօսեցաւխօսեցաւխօսեցաւխօսեցաւ    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    մէջմէջմէջմէջ    ՇաբաթՇաբաթՇաբաթՇաբաթ    օրերըօրերըօրերըօրերը    պղծողպղծողպղծողպղծող    քահանաներուքահանաներուքահանաներուքահանաներու    
մասինմասինմասինմասին ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 12.5),  12.5),  12.5),  12.5), տաճարիտաճարիտաճարիտաճարի    շրջափակէնշրջափակէնշրջափակէնշրջափակէն    դուրսդուրսդուրսդուրս    վտարեցվտարեցվտարեցվտարեց    
առուծախառուծախառուծախառուծախ    ընողներըընողներըընողներըընողները ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 21.12),  21.12),  21.12),  21.12), խստիւխստիւխստիւխստիւ    յանդիմանեցյանդիմանեցյանդիմանեցյանդիմանեց    
տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    վրայվրայվրայվրայ    երդումերդումերդումերդում    ընողներըընողներըընողներըընողները ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 23.16 23.16 23.16 23.16), ), ), ), եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : 
ՀետեւաբարՀետեւաբարՀետեւաբարՀետեւաբար, , , , տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    չէչէչէչէ    մտածելմտածելմտածելմտածել, , , , որորորոր    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    կրնարկրնարկրնարկրնար    
այնքանայնքանայնքանայնքան    մեղմմեղմմեղմմեղմ    պատասխանպատասխանպատասխանպատասխան    տալտալտալտալ    եւեւեւեւ    կրաւորակրաւորակրաւորակրաւորականկանկանկան    վերաբերվերաբերվերաբերվերաբերմունքմունքմունքմունք    
ցուցաբերելցուցաբերելցուցաբերելցուցաբերել    տաճարին տուրքը գանձողտաճարին տուրքը գանձողտաճարին տուրքը գանձողտաճարին տուրքը գանձողնենենեներուն հանդէպ, երբ րուն հանդէպ, երբ րուն հանդէպ, երբ րուն հանդէպ, երբ 
գիտէր թէ անոնք իրենց հարցումով կ'ուգիտէր թէ անոնք իրենց հարցումով կ'ուգիտէր թէ անոնք իրենց հարցումով կ'ուգիտէր թէ անոնք իրենց հարցումով կ'ուզէին սխալ մը բռնել իր զէին սխալ մը բռնել իր զէին սխալ մը բռնել իր զէին սխալ մը բռնել իր 
ու իր հետեւորդներուն վրայ, եւու իր հետեւորդներուն վրայ, եւու իր հետեւորդներուն վրայ, եւու իր հետեւորդներուն վրայ, եւ    կ'ուկ'ուկ'ուկ'ուզէին զիրենք դատապարտել զէին զիրենք դատապարտել զէին զիրենք դատապարտել զէին զիրենք դատապարտել 
Աստուծոյ տաճարին հանդէպ իրենց անտարբերութեան համար: Աստուծոյ տաճարին հանդէպ իրենց անտարբերութեան համար: Աստուծոյ տաճարին հանդէպ իրենց անտարբերութեան համար: Աստուծոյ տաճարին հանդէպ իրենց անտարբերութեան համար: 
Յիսուս միշտ պաշտպան եղած է իր հետեւորդներուն, եւ կը Յիսուս միշտ պաշտպան եղած է իր հետեւորդներուն, եւ կը Յիսուս միշտ պաշտպան եղած է իր հետեւորդներուն, եւ կը Յիսուս միշտ պաշտպան եղած է իր հետեւորդներուն, եւ կը 
շարունակէ մնալ:շարունակէ մնալ:շարունակէ մնալ:շարունակէ մնալ:    

Տաճարին տուրքը գանձողները Յիսուսն ու իր աշակերտՏաճարին տուրքը գանձողները Յիսուսն ու իր աշակերտՏաճարին տուրքը գանձողները Յիսուսն ու իր աշակերտՏաճարին տուրքը գանձողները Յիսուսն ու իր աշակերտ----
ները ծուղակի մէջ ձգելու չար մտադրութեամբ չմօտեցան Պետները ծուղակի մէջ ձգելու չար մտադրութեամբ չմօտեցան Պետները ծուղակի մէջ ձգելու չար մտադրութեամբ չմօտեցան Պետները ծուղակի մէջ ձգելու չար մտադրութեամբ չմօտեցան Պետ----
րոսի,րոսի,րոսի,րոսի,    եւ սակայն, եթէ երբեք Քրիստոս չուզէր տաճարին տուրքը եւ սակայն, եթէ երբեք Քրիստոս չուզէր տաճարին տուրքը եւ սակայն, եթէ երբեք Քրիստոս չուզէր տաճարին տուրքը եւ սակայն, եթէ երբեք Քրիստոս չուզէր տաճարին տուրքը 
տալ` ինքնաբերաբար առիթ տուած պիտի ըլլար անոնց` տալ` ինքնաբերաբար առիթ տուած պիտի ըլլար անոնց` տալ` ինքնաբերաբար առիթ տուած պիտի ըլլար անոնց` տալ` ինքնաբերաբար առիթ տուած պիտի ըլլար անոնց` 
քննադատելու զինք եւ հարցականի տակ առնելու Աստուծոյ քննադատելու զինք եւ հարցականի տակ առնելու Աստուծոյ քննադատելու զինք եւ հարցականի տակ առնելու Աստուծոյ քննադատելու զինք եւ հարցականի տակ առնելու Աստուծոյ 
տատատատաճարին եւ Մովսէսի Օրէնքին հանդէպ անոնց յարգալից վեճարին եւ Մովսէսի Օրէնքին հանդէպ անոնց յարգալից վեճարին եւ Մովսէսի Օրէնքին հանդէպ անոնց յարգալից վեճարին եւ Մովսէսի Օրէնքին հանդէպ անոնց յարգալից վե----
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րաբերմունքը: Հետեւաբար, առիթ չտալու համար քննադատուրաբերմունքը: Հետեւաբար, առիթ չտալու համար քննադատուրաբերմունքը: Հետեւաբար, առիթ չտալու համար քննադատուրաբերմունքը: Հետեւաբար, առիթ չտալու համար քննադատու----
թթթթեան ու գայթակղութեան` ան պէտք էր տաճաեան ու գայթակղութեան` ան պէտք էր տաճաեան ու գայթակղութեան` ան պէտք էր տաճաեան ու գայթակղութեան` ան պէտք էր տաճարին տուրքը րին տուրքը րին տուրքը րին տուրքը 
վճարէր:վճարէր:վճարէր:վճարէր:    

    
22222222) ) ) ) Երբ տաճարին տուրքը գանձողԵրբ տաճարին տուրքը գանձողԵրբ տաճարին տուրքը գանձողԵրբ տաճարին տուրքը գանձողները Պետրոսի հարները Պետրոսի հարները Պետրոսի հարները Պետրոսի հար----

ցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուսցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուսցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուսցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուս    տաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տար    թէթէթէթէ    ոչոչոչոչ, , , , 
ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    անոնցանոնցանոնցանոնց    պատասխանեցպատասխանեցպատասխանեցպատասխանեց. . . . ««««Անշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
17.24):17.24):17.24):17.24):    Պետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճՊետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճՊետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճՊետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճաաաարին տուրքը կու րին տուրքը կու րին տուրքը կու րին տուրքը կու 
տար կամ պիտի տար:տար կամ պիտի տար:տար կամ պիտի տար:տար կամ պիտի տար:    

    
Գիտէր, որովհետեւ Օրէնքը իԳիտէր, որովհետեւ Օրէնքը իԳիտէր, որովհետեւ Օրէնքը իԳիտէր, որովհետեւ Օրէնքը ի´́́́նք կը պահանջէր տուրք տալ նք կը պահանջէր տուրք տալ նք կը պահանջէր տուրք տալ նք կը պահանջէր տուրք տալ 

տաճարին (Ելից 30.11տաճարին (Ելից 30.11տաճարին (Ելից 30.11տաճարին (Ելից 30.11----16), 16), 16), 16), եւ որովհետեւ ան ականատես եղած եւ որովհետեւ ան ականատես եղած եւ որովհետեւ ան ականատես եղած եւ որովհետեւ ան ականատես եղած 
էր թէ ինչպէս Յիսուս Օրէնքը ամբողջացնելու եկած էր եւ ոէր թէ ինչպէս Յիսուս Օրէնքը ամբողջացնելու եկած էր եւ ոէր թէ ինչպէս Յիսուս Օրէնքը ամբողջացնելու եկած էր եւ ոէր թէ ինչպէս Յիսուս Օրէնքը ամբողջացնելու եկած էր եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անտեսելու (Մատթէոս 5.17):անտեսելու (Մատթէոս 5.17):անտեսելու (Մատթէոս 5.17):անտեսելու (Մատթէոս 5.17):    

Գիտէր, որովհետեւ վկան էր այն Գիտէր, որովհետեւ վկան էր այն Գիտէր, որովհետեւ վկան էր այն Գիտէր, որովհետեւ վկան էր այն մեծ սիրոյն որ Յիսուս մեծ սիրոյն որ Յիսուս մեծ սիրոյն որ Յիսուս մեծ սիրոյն որ Յիսուս 
ունէր Աստուծոյ տան` տաճարին հանդէպ:ունէր Աստուծոյ տան` տաճարին հանդէպ:ունէր Աստուծոյ տան` տաճարին հանդէպ:ունէր Աստուծոյ տան` տաճարին հանդէպ:    

Գիտէր, որովհետեւ չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս Գիտէր, որովհետեւ չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս Գիտէր, որովհետեւ չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս Գիտէր, որովհետեւ չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս 
չուզէր Աստուծոյ տան տուրքը տալ:չուզէր Աստուծոյ տան տուրքը տալ:չուզէր Աստուծոյ տան տուրքը տալ:չուզէր Աստուծոյ տան տուրքը տալ:    

Գիտէր, որովհետեւ կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ բարի ու Գիտէր, որովհետեւ կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ բարի ու Գիտէր, որովհետեւ կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ բարի ու Գիտէր, որովհետեւ կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ բարի ու 
բարեգործ, իբրեւ ողորմած ու ողորմածասէր. չմոռնանք որ բարեգործ, իբրեւ ողորմած ու ողորմածասէր. չմոռնանք որ բարեգործ, իբրեւ ողորմած ու ողորմածասէր. չմոռնանք որ բարեգործ, իբրեւ ողորմած ու ողորմածասէր. չմոռնանք որ 
տաճարի գանձանակիտաճարի գանձանակիտաճարի գանձանակիտաճարի գանձանակին մէջ հաւաքուած գումարը, ն մէջ հաւաքուած գումարը, ն մէջ հաւաքուած գումարը, ն մէջ հաւաքուած գումարը, ««««հոգիներու հոգիներու հոգիներու հոգիներու 
փրկագինփրկագինփրկագինփրկագին» » » » ըլլալով հանըլլալով հանըլլալով հանըլլալով հանդերձ եւ հոգիներու փրկագին ըլլալուն դերձ եւ հոգիներու փրկագին ըլլալուն դերձ եւ հոգիներու փրկագին ըլլալուն դերձ եւ հոգիներու փրկագին ըլլալուն 
համար (Ելից 30.11համար (Ելից 30.11համար (Ելից 30.11համար (Ելից 30.11----16)` 16)` 16)` 16)` կը յատկացկը յատկացկը յատկացկը յատկացուէր անտէր ու աղքատ ուէր անտէր ու աղքատ ուէր անտէր ու աղքատ ուէր անտէր ու աղքատ 
մարդոց, եւ Յիսուս գիտնալով այս իրողութիւնը` չէր կրնար մարդոց, եւ Յիսուս գիտնալով այս իրողութիւնը` չէր կրնար մարդոց, եւ Յիսուս գիտնալով այս իրողութիւնը` չէր կրնար մարդոց, եւ Յիսուս գիտնալով այս իրողութիւնը` չէր կրնար 
տուրք չտալ տաճարին:տուրք չտալ տաճարին:տուրք չտալ տաճարին:տուրք չտալ տաճարին:    

Ըսինք, թէ Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը իԸսինք, թէ Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը իԸսինք, թէ Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը իԸսինք, թէ Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ ողորմած, բրեւ ողորմած, բրեւ ողորմած, բրեւ ողորմած, 
իբրեւ մարդասէր եւ Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրանիբրեւ մարդասէր եւ Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրանիբրեւ մարդասէր եւ Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրանիբրեւ մարդասէր եւ Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրան----
ներուն հնազանդ անձ: Մեզի ուղղուած հարցումը հետեւեալն է.ներուն հնազանդ անձ: Մեզի ուղղուած հարցումը հետեւեալն է.ներուն հնազանդ անձ: Մեզի ուղղուած հարցումը հետեւեալն է.ներուն հնազանդ անձ: Մեզի ուղղուած հարցումը հետեւեալն է.----    
Մարդիկ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնան մեզ: Մեզ կը ճանչնան իբրեւ Մարդիկ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնան մեզ: Մեզ կը ճանչնան իբրեւ Մարդիկ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնան մեզ: Մեզ կը ճանչնան իբրեւ Մարդիկ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնան մեզ: Մեզ կը ճանչնան իբրեւ 
ողորմա՞ծ, թէ` անողորմ. իբրեւ մարդասէ՞ր, թէ` մարողորմա՞ծ, թէ` անողորմ. իբրեւ մարդասէ՞ր, թէ` մարողորմա՞ծ, թէ` անողորմ. իբրեւ մարդասէ՞ր, թէ` մարողորմա՞ծ, թէ` անողորմ. իբրեւ մարդասէ՞ր, թէ` մարդատեաց. դատեաց. դատեաց. դատեաց. 
իբրեւ բարեգո՞ւթ, թէ` աիբրեւ բարեգո՞ւթ, թէ` աիբրեւ բարեգո՞ւթ, թէ` աիբրեւ բարեգո՞ւթ, թէ` անգութ. իբրեւ պատուիրանգութ. իբրեւ պատուիրանգութ. իբրեւ պատուիրանգութ. իբրեւ պատուիրանապա՞հ, թէ նապա՞հ, թէ նապա՞հ, թէ նապա՞հ, թէ 
պատուիրանազանց:պատուիրանազանց:պատուիրանազանց:պատուիրանազանց:    

Հարց կու տամ քեզի.Հարց կու տամ քեզի.Հարց կու տամ քեզի.Հարց կու տամ քեզի.----    Բարեկամդ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնայ Բարեկամդ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնայ Բարեկամդ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնայ Բարեկամդ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնայ 
քեզ: Ո՞վ ես դուն դրացիիդ համար: Ո՞վ ես գործընկերոջդ քեզ: Ո՞վ ես դուն դրացիիդ համար: Ո՞վ ես գործընկերոջդ քեզ: Ո՞վ ես դուն դրացիիդ համար: Ո՞վ ես գործընկերոջդ քեզ: Ո՞վ ես դուն դրացիիդ համար: Ո՞վ ես գործընկերոջդ 
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համար: Ի՞նչ է քեզ ճանչցող մարդոց կարծիքը քու մասիդ: Եթէ համար: Ի՞նչ է քեզ ճանչցող մարդոց կարծիքը քու մասիդ: Եթէ համար: Ի՞նչ է քեզ ճանչցող մարդոց կարծիքը քու մասիդ: Եթէ համար: Ի՞նչ է քեզ ճանչցող մարդոց կարծիքը քու մասիդ: Եթէ 
անձ մը գայ եւ քու մասիդ դրացիիդ հարցնէ. անձ մը գայ եւ քու մասիդ դրացիիդ հարցնէ. անձ մը գայ եւ քու մասիդ դրացիիդ հարցնէ. անձ մը գայ եւ քու մասիդ դրացիիդ հարցնէ. ««««Արդեօք Արդեօք Արդեօք Արդեօք կ'օգնէ՞ կ'օգնէ՞ կ'օգնէ՞ կ'օգնէ՞ 
աղքատինաղքատինաղքատինաղքատին»:»:»:»:    Ի՞նչ կը կարծես որ դրացիիդ պատասխանը պիտի Ի՞նչ կը կարծես որ դրացիիդ պատասխանը պիտի Ի՞նչ կը կարծես որ դրացիիդ պատասխանը պիտի Ի՞նչ կը կարծես որ դրացիիդ պատասխանը պիտի 
ըլլայ: Եթէ մէկը քու մասիդ ընկերոջդ հարցնէ. ըլլայ: Եթէ մէկը քու մասիդ ընկերոջդ հարցնէ. ըլլայ: Եթէ մէկը քու մասիդ ընկերոջդ հարցնէ. ըլլայ: Եթէ մէկը քու մասիդ ընկերոջդ հարցնէ. ««««Իր շահածէն Իր շահածէն Իր շահածէն Իր շահածէն 
բաժին կու տա՞յ եկեղեցիինբաժին կու տա՞յ եկեղեցիինբաժին կու տա՞յ եկեղեցիինբաժին կու տա՞յ եկեղեցիին»:»:»:»:    Ի՞նչ կը խորհիս որ ընկերոջդ Ի՞նչ կը խորհիս որ ընկերոջդ Ի՞նչ կը խորհիս որ ընկերոջդ Ի՞նչ կը խորհիս որ ընկերոջդ 
պատասխանը պիտի ըլլայ: Արդեօք ընկերդ պիտի կարենա՞յ պատասխանը պիտի ըլլայ: Արդեօք ընկերդ պիտի կարենա՞յ պատասխանը պիտի ըլլայ: Արդեօք ընկերդ պիտի կարենա՞յ պատասխանը պիտի ըլլայ: Արդեօք ընկերդ պիտի կարենա՞յ 
Պետրոս առաքեալին նման քու մասիդ հաստատՊետրոս առաքեալին նման քու մասիդ հաստատՊետրոս առաքեալին նման քու մասիդ հաստատՊետրոս առաքեալին նման քու մասիդ հաստատ    վկայութիւն վկայութիւն վկայութիւն վկայութիւն 
տալ ըսելով` տալ ըսելով` տալ ըսելով` տալ ըսելով` ««««Անշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայ»:»:»:»:    

    
23232323) ) ) ) Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը 

գանձողները Պետրոսի հարգանձողները Պետրոսի հարգանձողները Պետրոսի հարգանձողները Պետրոսի հարցուցին, որ եթէ երբեք Յիցուցին, որ եթէ երբեք Յիցուցին, որ եթէ երբեք Յիցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուսսուսսուսսուս    
տաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տար    թէթէթէթէ    ոչոչոչոչ: : : : ««««Երբ տուն մտան, ՅիԵրբ տուն մտան, ՅիԵրբ տուն մտան, ՅիԵրբ տուն մտան, Յիսուս սուս սուս սուս 
կանխելով Պետրոսի ըսելիկանխելով Պետրոսի ըսելիկանխելով Պետրոսի ըսելիկանխելով Պետրոսի ըսելիքը, հարցուց.քը, հարցուց.քը, հարցուց.քը, հարցուց.----    ““““ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ի՞նչ է ն, ի՞նչ է ն, ի՞նչ է ն, ի՞նչ է 
կակակակարծիքդ, աշխարհի թագաւորրծիքդ, աշխարհի թագաւորրծիքդ, աշխարհի թագաւորրծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ ները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ ները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ ները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ 
կ'առնեն, քաղաքացինեկ'առնեն, քաղաքացինեկ'առնեն, քաղաքացինեկ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէն””””»»»» ( ( ( (ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէոս 17.25):ոս 17.25):ոս 17.25):ոս 17.25):    
Յիսուս կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրոՅիսուս կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրոՅիսուս կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրոՅիսուս կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրո----
ղութիւնը:ղութիւնը:ղութիւնը:ղութիւնը:    

    
ա)ա)ա)ա)    Առաջին հերթին ցոյց կու տայ Յիսուսի ամենագիտուԱռաջին հերթին ցոյց կու տայ Յիսուսի ամենագիտուԱռաջին հերթին ցոյց կու տայ Յիսուսի ամենագիտուԱռաջին հերթին ցոյց կու տայ Յիսուսի ամենագիտու----

թիւնը: թիւնը: թիւնը: թիւնը: Յիսուս գիտէր թէ տաճՅիսուս գիտէր թէ տաճՅիսուս գիտէր թէ տաճՅիսուս գիտէր թէ տաճարին տուրքը գանձողները արին տուրքը գանձողները արին տուրքը գանձողները արին տուրքը գանձողները 
խօսախօսախօսախօսա´́́́ծ էին Պետրոսի հետծ էին Պետրոսի հետծ էին Պետրոսի հետծ էին Պետրոսի հետ,,,,    եւ գիտէր նաեւ թէ իեւ գիտէր նաեւ թէ իեւ գիտէր նաեւ թէ իեւ գիտէր նաեւ թէ ի´́́́նչ խօսած էին նչ խօսած էին նչ խօսած էին նչ խօսած էին 
անոր հետ:անոր հետ:անոր հետ:անոր հետ:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Յիսուս ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէ թէ որոՅիսուս ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէ թէ որոՅիսուս ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէ թէ որոՅիսուս ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէ թէ որո´́́́նք նք նք նք 
մեզի հետ կը խօսին եւ գիտէ նաեւ թէ իմեզի հետ կը խօսին եւ գիտէ նաեւ թէ իմեզի հետ կը խօսին եւ գիտէ նաեւ թէ իմեզի հետ կը խօսին եւ գիտէ նաեւ թէ ի´́́́նչ բանի մասին կը նչ բանի մասին կը նչ բանի մասին կը նչ բանի մասին կը 
խօսին. գիտէ թէ որոխօսին. գիտէ թէ որոխօսին. գիտէ թէ որոխօսին. գիտէ թէ որո´́́́նց հետ մենք կը խօսինք եւ գիտէ նաեւ թէ նց հետ մենք կը խօսինք եւ գիտէ նաեւ թէ նց հետ մենք կը խօսինք եւ գիտէ նաեւ թէ նց հետ մենք կը խօսինք եւ գիտէ նաեւ թէ 
իիիի´́́́նչ բանի մնչ բանի մնչ բանի մնչ բանի մասին կը խօսինք:ասին կը խօսինք:ասին կը խօսինք:ասին կը խօսինք:    

Ան կը կարդայ մեր մտածումները երբ տակաւին զանոնք Ան կը կարդայ մեր մտածումները երբ տակաւին զանոնք Ան կը կարդայ մեր մտածումները երբ տակաւին զանոնք Ան կը կարդայ մեր մտածումները երբ տակաւին զանոնք 
չենք բացայայտած: Կը լսէ մեր ձայնը երբ տակաւին չենք չենք բացայայտած: Կը լսէ մեր ձայնը երբ տակաւին չենք չենք բացայայտած: Կը լսէ մեր ձայնը երբ տակաւին չենք չենք բացայայտած: Կը լսէ մեր ձայնը երբ տակաւին չենք 
խօսած: Կը տեսնէ ու կը ճանչնայ մեր գաղափարներն ու խօսած: Կը տեսնէ ու կը ճանչնայ մեր գաղափարներն ու խօսած: Կը տեսնէ ու կը ճանչնայ մեր գաղափարներն ու խօսած: Կը տեսնէ ու կը ճանչնայ մեր գաղափարներն ու 
խորհուրդները երբ խորհուրդները երբ խորհուրդները երբ խորհուրդները երբ տակաւին տակաւին տակաւին տակաւին անոնք անոնք անոնք անոնք գոյութեան չեն եկած մեր գոյութեան չեն եկած մեր գոյութեան չեն եկած մեր գոյութեան չեն եկած մեր 
միտքին մէջ: Մենք մերկ ենք Տիրոջ աչքերոմիտքին մէջ: Մենք մերկ ենք Տիրոջ աչքերոմիտքին մէջ: Մենք մերկ ենք Տիրոջ աչքերոմիտքին մէջ: Մենք մերկ ենք Տիրոջ աչքերուն դիմաց: ւն դիմաց: ւն դիմաց: ւն դիմաց: ««««Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ 
մերկութեամբմերկութեամբմերկութեամբմերկութեամբ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.13): Ոչինչ կրնայ վրիպիլ անոր Եբրայեցիս 4.13): Ոչինչ կրնայ վրիպիլ անոր Եբրայեցիս 4.13): Ոչինչ կրնայ վրիպիլ անոր Եբրայեցիս 4.13): Ոչինչ կրնայ վրիպիլ անոր 
ամենատես աչքերէն: Ոչինչ կրնայ ծածկուիլ անոր ամենաամենատես աչքերէն: Ոչինչ կրնայ ծածկուիլ անոր ամենաամենատես աչքերէն: Ոչինչ կրնայ ծածկուիլ անոր ամենաամենատես աչքերէն: Ոչինչ կրնայ ծածկուիլ անոր ամենա----
թափանց տեսողութենէն:թափանց տեսողութենէն:թափանց տեսողութենէն:թափանց տեսողութենէն:    
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բբբբ) ) ) ) Տէրը ամենագէտ ըլլալով` գիտէր Պետրոսի ըսելիքը, եւ Տէրը ամենագէտ ըլլալով` գիտէր Պետրոսի ըսելիքը, եւ Տէրը ամենագէտ ըլլալով` գիտէր Պետրոսի ըսելիքը, եւ Տէրը ամենագէտ ըլլալով` գիտէր Պետրոսի ըսելիքը, եւ 
գիտէր անոր մտահգիտէր անոր մտահգիտէր անոր մտահգիտէր անոր մտահոգութիւնը: Այոոգութիւնը: Այոոգութիւնը: Այոոգութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, Տէրը գիտէ մեր ըսելիքՏէրը գիտէ մեր ըսելիքՏէրը գիտէ մեր ըսելիքՏէրը գիտէ մեր ըսելիքները, ները, ները, ները, 
մեր մտահոգութիւնները, մեզ չարչրկող մտածումներն ու մեր մտահոգութիւնները, մեզ չարչրկող մտածումներն ու մեր մտահոգութիւնները, մեզ չարչրկող մտածումներն ու մեր մտահոգութիւնները, մեզ չարչրկող մտածումներն ու 
խորհուրդները: Եւ որովհետեւ գիտէ` մենք կրնանք վստախորհուրդները: Եւ որովհետեւ գիտէ` մենք կրնանք վստախորհուրդները: Եւ որովհետեւ գիտէ` մենք կրնանք վստախորհուրդները: Եւ որովհետեւ գիտէ` մենք կրնանք վստահիլ հիլ հիլ հիլ 
իրեն, կրնանք ապաւինիլ ու կառչիլ իրեն: Մարդիկ կրնան իրեն, կրնանք ապաւինիլ ու կառչիլ իրեն: Մարդիկ կրնան իրեն, կրնանք ապաւինիլ ու կառչիլ իրեն: Մարդիկ կրնան իրեն, կրնանք ապաւինիլ ու կառչիլ իրեն: Մարդիկ կրնան 
գիտնալ մեր մտահոգութեանց մասին, բայց երբեք ալ մեր գիտնալ մեր մտահոգութեանց մասին, բայց երբեք ալ մեր գիտնալ մեր մտահոգութեանց մասին, բայց երբեք ալ մեր գիտնալ մեր մտահոգութեանց մասին, բայց երբեք ալ մեր 
վստահուվստահուվստահուվստահութիւնը չշահիլ, ոմանք իրենց տկարութեանց համար, թիւնը չշահիլ, ոմանք իրենց տկարութեանց համար, թիւնը չշահիլ, ոմանք իրենց տկարութեանց համար, թիւնը չշահիլ, ոմանք իրենց տկարութեանց համար, 
ուրիշներ` իրենց սիրոյն պակասին համար. բայց Տիրոջ ուրիշներ` իրենց սիրոյն պակասին համար. բայց Տիրոջ ուրիշներ` իրենց սիրոյն պակասին համար. բայց Տիրոջ ուրիշներ` իրենց սիրոյն պակասին համար. բայց Տիրոջ 
պարագան այդպէս չէ. մենք կը վստահիպարագան այդպէս չէ. մենք կը վստահիպարագան այդպէս չէ. մենք կը վստահիպարագան այդպէս չէ. մենք կը վստահի´́́́նք Տիրոջ, որովհետեւ նք Տիրոջ, որովհետեւ նք Տիրոջ, որովհետեւ նք Տիրոջ, որովհետեւ 
հզօհզօհզօհզօ´́́́ր է անիկա, եւ որովհետեւ կը սիրէր է անիկա, եւ որովհետեւ կը սիրէր է անիկա, եւ որովհետեւ կը սիրէր է անիկա, եւ որովհետեւ կը սիրէ´ ´ ´ ´ մեզ:մեզ:մեզ:մեզ:    

գգգգ) ) ) ) Ոմանք կը վախնան Տիրոջմէ, որովհետեւ կը վախնան Ոմանք կը վախնան Տիրոջմէ, որովհետեւ կը վախնան Ոմանք կը վախնան Տիրոջմէ, որովհետեւ կը վախնան Ոմանք կը վախնան Տիրոջմէ, որովհետեւ կը վախնան 
անոր ամենագիտութենանոր ամենագիտութենանոր ամենագիտութենանոր ամենագիտութենէն: Կը վախնան, որովհետեւ պիղծ են էն: Կը վախնան, որովհետեւ պիղծ են էն: Կը վախնան, որովհետեւ պիղծ են էն: Կը վախնան, որովհետեւ պիղծ են 
իրենց մտածումները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը գիտնայ իրենց պիղծ իրենց մտածումները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը գիտնայ իրենց պիղծ իրենց մտածումները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը գիտնայ իրենց պիղծ իրենց մտածումները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը գիտնայ իրենց պիղծ 
մտածումներուն մասին: Կը վախնան, որովհետեւ չար են իրենց մտածումներուն մասին: Կը վախնան, որովհետեւ չար են իրենց մտածումներուն մասին: Կը վախնան, որովհետեւ չար են իրենց մտածումներուն մասին: Կը վախնան, որովհետեւ չար են իրենց 
հոգիները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը տեսնէ իրենց հոգիներուն մէջ հոգիները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը տեսնէ իրենց հոգիներուն մէջ հոգիները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը տեսնէ իրենց հոգիներուն մէջ հոգիները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը տեսնէ իրենց հոգիներուն մէջ 
բոյն դրած նենգութիւնն ու խարդախութիւնը, ամբարշտութիւբոյն դրած նենգութիւնն ու խարդախութիւնը, ամբարշտութիւբոյն դրած նենգութիւնն ու խարդախութիւնը, ամբարշտութիւբոյն դրած նենգութիւնն ու խարդախութիւնը, ամբարշտութիւնն նն նն նն 
ու նախանձը: Այսպիսիները փոխանակ ապաշխարելու եւ իրենց ու նախանձը: Այսպիսիները փոխանակ ապաշխարելու եւ իրենց ու նախանձը: Այսպիսիները փոխանակ ապաշխարելու եւ իրենց ու նախանձը: Այսպիսիները փոխանակ ապաշխարելու եւ իրենց 
ընթացքը փոխելու` կը նախընտրեն որ Աստուած կուրնայ, ընթացքը փոխելու` կը նախընտրեն որ Աստուած կուրնայ, ընթացքը փոխելու` կը նախընտրեն որ Աստուած կուրնայ, ընթացքը փոխելու` կը նախընտրեն որ Աստուած կուրնայ, 
որպէսզի կարող չըլլայ տեսնելու իրենց մեղքերը: Այսպիսիները որպէսզի կարող չըլլայ տեսնելու իրենց մեղքերը: Այսպիսիները որպէսզի կարող չըլլայ տեսնելու իրենց մեղքերը: Այսպիսիները որպէսզի կարող չըլլայ տեսնելու իրենց մեղքերը: Այսպիսիները 
կը մոռնան, որ Աստուծոյ ամենագիկը մոռնան, որ Աստուծոյ ամենագիկը մոռնան, որ Աստուծոյ ամենագիկը մոռնան, որ Աստուծոյ ամենագիտութիւնն ու ամենատեսուտութիւնն ու ամենատեսուտութիւնն ու ամենատեսուտութիւնն ու ամենատեսու----
թիւնը օրհնութիւններ են մեզի հաթիւնը օրհնութիւններ են մեզի հաթիւնը օրհնութիւններ են մեզի հաթիւնը օրհնութիւններ են մեզի համար: Օրհմար: Օրհմար: Օրհմար: Օրհնութիւններ են, նութիւններ են, նութիւններ են, նութիւններ են, 
որովհետեւ ինքնավստահութեամբ կ'ապրինք մեր կեանքը, որովհետեւ ինքնավստահութեամբ կ'ապրինք մեր կեանքը, որովհետեւ ինքնավստահութեամբ կ'ապրինք մեր կեանքը, որովհետեւ ինքնավստահութեամբ կ'ապրինք մեր կեանքը, 
գիտնալով որ եթէ մեղքի մէջ իյնանք` Աստուած ամենագէտ գիտնալով որ եթէ մեղքի մէջ իյնանք` Աստուած ամենագէտ գիտնալով որ եթէ մեղքի մէջ իյնանք` Աստուած ամենագէտ գիտնալով որ եթէ մեղքի մէջ իյնանք` Աստուած ամենագէտ 
ըլլալով` գիտէ որ մեր բնութիւնը հողեըլլալով` գիտէ որ մեր բնութիւնը հողեըլլալով` գիտէ որ մեր բնութիւնը հողեըլլալով` գիտէ որ մեր բնութիւնը հողեղէն է, եւ ուստի` տկար, եւ ղէն է, եւ ուստի` տկար, եւ ղէն է, եւ ուստի` տկար, եւ ղէն է, եւ ուստի` տկար, եւ 
հետեւաբար, ներողամտութեամբ կը մօտենայ մեզի: Ի՞նչ պիտի հետեւաբար, ներողամտութեամբ կը մօտենայ մեզի: Ի՞նչ պիտի հետեւաբար, ներողամտութեամբ կը մօտենայ մեզի: Ի՞նչ պիտի հետեւաբար, ներողամտութեամբ կը մօտենայ մեզի: Ի՞նչ պիտի 
ըլլար մեր վիճակը եթէ Աստոըլլար մեր վիճակը եթէ Աստոըլլար մեր վիճակը եթէ Աստոըլլար մեր վիճակը եթէ Աստուած ամենագէտ չըլլար. ի՞նչպէս ւած ամենագէտ չըլլար. ի՞նչպէս ւած ամենագէտ չըլլար. ի՞նչպէս ւած ամենագէտ չըլլար. ի՞նչպէս 
պիտի գիտնար մեր կարիքներուն մասին. եւ եթէ չգիտնար մեր պիտի գիտնար մեր կարիքներուն մասին. եւ եթէ չգիտնար մեր պիտի գիտնար մեր կարիքներուն մասին. եւ եթէ չգիտնար մեր պիտի գիտնար մեր կարիքներուն մասին. եւ եթէ չգիտնար մեր 
կարիքներուն մասին` ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզի. եթէ կարիքներուն մասին` ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզի. եթէ կարիքներուն մասին` ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզի. եթէ կարիքներուն մասին` ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզի. եթէ 
չգիտնար մեր նեղութեանց մասին` ի՞նչպէս մեզ պիտի ազատէր չգիտնար մեր նեղութեանց մասին` ի՞նչպէս մեզ պիտի ազատէր չգիտնար մեր նեղութեանց մասին` ի՞նչպէս մեզ պիտի ազատէր չգիտնար մեր նեղութեանց մասին` ի՞նչպէս մեզ պիտի ազատէր 
անոնցմէ. եթէ չտեսնէր մեր սրտի վէրքը` ի՞նչպէս պիտի բուժէր անոնցմէ. եթէ չտեսնէր մեր սրտի վէրքը` ի՞նչպէս պիտի բուժէր անոնցմէ. եթէ չտեսնէր մեր սրտի վէրքը` ի՞նչպէս պիտի բուժէր անոնցմէ. եթէ չտեսնէր մեր սրտի վէրքը` ի՞նչպէս պիտի բուժէր 
զայն. եթէ իրազզայն. եթէ իրազզայն. եթէ իրազզայն. եթէ իրազեկ չըլլար մեր հոգեկան խռովքին` ի՞նչպէս իր եկ չըլլար մեր հոգեկան խռովքին` ի՞նչպէս իր եկ չըլլար մեր հոգեկան խռովքին` ի՞նչպէս իր եկ չըլլար մեր հոգեկան խռովքին` ի՞նչպէս իր 
խաղաղութխաղաղութխաղաղութխաղաղութիիիիւնը պիտի շնորհէր մեզի:ւնը պիտի շնորհէր մեզի:ւնը պիտի շնորհէր մեզի:ւնը պիտի շնորհէր մեզի:    
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24242424) ) ) ) Յիսուս հարցուց. Յիսուս հարցուց. Յիսուս հարցուց. Յիսուս հարցուց. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի 
թագաւորթագաւորթագաւորթագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղա----
քացինեքացինեքացինեքացիներէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէն””””»»»» ( ( ( (ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէոս 17.25): Ինչո՞ւ հաոս 17.25): Ինչո՞ւ հաոս 17.25): Ինչո՞ւ հաոս 17.25): Ինչո՞ւ համար մար մար մար 
Յիսուս ուզեց ՊեՅիսուս ուզեց ՊեՅիսուս ուզեց ՊեՅիսուս ուզեց Պետրոսի կարծիքը առնելտրոսի կարծիքը առնելտրոսի կարծիքը առնելտրոսի կարծիքը առնել, , , , եւ ինչո՞ւ հաեւ ինչո՞ւ հաեւ ինչո՞ւ հաեւ ինչո՞ւ համար մար մար մար 
Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու 
տուրքերուն օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ տուրքերուն օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ տուրքերուն օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ տուրքերուն օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ 
պահանջուած տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ պահանջուած տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ պահանջուած տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ պահանջուած տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ 
աշխարհի թագաւորներուն տրուելիք տուրքը:աշխարհի թագաւորներուն տրուելիք տուրքը:աշխարհի թագաւորներուն տրուելիք տուրքը:աշխարհի թագաւորներուն տրուելիք տուրքը:    

    
Չորս նշումներ.Չորս նշումներ.Չորս նշումներ.Չորս նշումներ.----    
ա)ա)ա)ա)    ՅիՅիՅիՅիսուս ուզեց գիտնալ Պետրոսի կարծիքը, եւ այս սուս ուզեց գիտնալ Պետրոսի կարծիքը, եւ այս սուս ուզեց գիտնալ Պետրոսի կարծիքը, եւ այս սուս ուզեց գիտնալ Պետրոսի կարծիքը, եւ այս 

իրողութիւնը կը պարզէ, իրողութիւնը կը պարզէ, իրողութիւնը կը պարզէ, իրողութիւնը կը պարզէ, թէ թէ թէ թէ անանանան    կ'ուզէ գիտնալ որ իր զաւակները կ'ուզէ գիտնալ որ իր զաւակները կ'ուզէ գիտնալ որ իր զաւակները կ'ուզէ գիտնալ որ իր զաւակները 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր հարցերու վերաբերեալ ի՞նչ կը մտածեն կամ տարբեր հարցերու վերաբերեալ ի՞նչ կը մտածեն կամ տարբեր հարցերու վերաբերեալ ի՞նչ կը մտածեն կամ տարբեր հարցերու վերաբերեալ ի՞նչ կը մտածեն կամ 
ի՞նչ է իրենց կարծիքը: Յիսուսի հետ երեք տարիներու շրջաի՞նչ է իրենց կարծիքը: Յիսուսի հետ երեք տարիներու շրջաի՞նչ է իրենց կարծիքը: Յիսուսի հետ երեք տարիներու շրջաի՞նչ է իրենց կարծիքը: Յիսուսի հետ երեք տարիներու շրջագագագագա----
յութենէ ետք, Յիսուս կ'ուզէր իր աշակերտներուն մյութենէ ետք, Յիսուս կ'ուզէր իր աշակերտներուն մյութենէ ետք, Յիսուս կ'ուզէր իր աշակերտներուն մյութենէ ետք, Յիսուս կ'ուզէր իր աշակերտներուն մտածումները տածումները տածումները տածումները 
զտուած ու մաքրուած տեսնել, անոնց մտածելակերպը փոխզտուած ու մաքրուած տեսնել, անոնց մտածելակերպը փոխզտուած ու մաքրուած տեսնել, անոնց մտածելակերպը փոխզտուած ու մաքրուած տեսնել, անոնց մտածելակերպը փոխ----
ուած ու նորոգուած տեսնել: Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտուած ու նորոգուած տեսնել: Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտուած ու նորոգուած տեսնել: Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտուած ու նորոգուած տեսնել: Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտ----
ները այլեւս աշխարհի մարդոցմէ տարբեները այլեւս աշխարհի մարդոցմէ տարբեները այլեւս աշխարհի մարդոցմէ տարբեները այլեւս աշխարհի մարդոցմէ տարբե´́́́ր մտածէին, տարր մտածէին, տարր մտածէին, տարր մտածէին, տարբեբեբեբե´́́́ր ր ր ր 
խորհէին, տարբեխորհէին, տարբեխորհէին, տարբեխորհէին, տարբե´́́́ր գործէին: Յիսուս կ'ուզէր գիտնալ, որ ր գործէին: Յիսուս կ'ուզէր գիտնալ, որ ր գործէին: Յիսուս կ'ուզէր գիտնալ, որ ր գործէին: Յիսուս կ'ուզէր գիտնալ, որ 
արդեօք Պետրոս առաքեալը կամ միւսնեարդեօք Պետրոս առաքեալը կամ միւսնեարդեօք Պետրոս առաքեալը կամ միւսնեարդեօք Պետրոս առաքեալը կամ միւսները,րը,րը,րը,    տաճարին տուրք տաճարին տուրք տաճարին տուրք տաճարին տուրք 
տալու կամ չտալու համար խնդիր պիտի ստեղծէի՞ն, թէ ոչ: Ատալու կամ չտալու համար խնդիր պիտի ստեղծէի՞ն, թէ ոչ: Ատալու կամ չտալու համար խնդիր պիտի ստեղծէի՞ն, թէ ոչ: Ատալու կամ չտալու համար խնդիր պիտի ստեղծէի՞ն, թէ ոչ: Ա´́́́յս յս յս յս 
էր հիմնական պատճառը թէ ինչոէր հիմնական պատճառը թէ ինչոէր հիմնական պատճառը թէ ինչոէր հիմնական պատճառը թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս Պետրոսին հարցուց, ւ Յիսուս Պետրոսին հարցուց, ւ Յիսուս Պետրոսին հարցուց, ւ Յիսուս Պետրոսին հարցուց, 
եւ այսօր մեզմէ ամէն մէկուն կը հարցնէ: Զգոեւ այսօր մեզմէ ամէն մէկուն կը հարցնէ: Զգոեւ այսօր մեզմէ ամէն մէկուն կը հարցնէ: Զգոեւ այսօր մեզմէ ամէն մէկուն կը հարցնէ: Զգո´́́́յշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պատասխան կու տանք Յիսուսի հարցումնեպատասխան կու տանք Յիսուսի հարցումնեպատասխան կու տանք Յիսուսի հարցումնեպատասխան կու տանք Յիսուսի հարցումներուն, որովհետեւ րուն, որովհետեւ րուն, որովհետեւ րուն, որովհետեւ 
մեր պատասխաննեմեր պատասխաննեմեր պատասխաննեմեր պատասխանները` մեր մտածելակերրը` մեր մտածելակերրը` մեր մտածելակերրը` մեր մտածելակերպը կը բացայայտեն, պը կը բացայայտեն, պը կը բացայայտեն, պը կը բացայայտեն, 
մեր ներաշխարհը երեւան կը բերեն, մեր հետաքրքրութեան մեր ներաշխարհը երեւան կը բերեն, մեր հետաքրքրութեան մեր ներաշխարհը երեւան կը բերեն, մեր հետաքրքրութեան մեր ներաշխարհը երեւան կը բերեն, մեր հետաքրքրութեան 
աշխարհը կը հրապարակեն, եւ յստակօաշխարհը կը հրապարակեն, եւ յստակօաշխարհը կը հրապարակեն, եւ յստակօաշխարհը կը հրապարակեն, եւ յստակօրէն կը պարզեն, եթէ րէն կը պարզեն, եթէ րէն կը պարզեն, եթէ րէն կը պարզեն, եթէ 
երբեք աշխարհիկ խորհելակերպ ունինք, կամ Աստուածահաճոյ երբեք աշխարհիկ խորհելակերպ ունինք, կամ Աստուածահաճոյ երբեք աշխարհիկ խորհելակերպ ունինք, կամ Աստուածահաճոյ երբեք աշխարհիկ խորհելակերպ ունինք, կամ Աստուածահաճոյ 
խորհելակերպ:խորհելակերպ:խորհելակերպ:խորհելակերպ:    

բ) բ) բ) բ) ««««Աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ Աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ Աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ Աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ 
կ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէնկ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէնկ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէնկ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէն»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս այս այս այս այս 
հարցումը ուղղեց Պետրոս առաքեալին, որհարցումը ուղղեց Պետրոս առաքեալին, որհարցումը ուղղեց Պետրոս առաքեալին, որհարցումը ուղղեց Պետրոս առաքեալին, որպէսզի Պետրոսի իսկ պէսզի Պետրոսի իսկ պէսզի Պետրոսի իսկ պէսզի Պետրոսի իսկ 
բերնով հաստատուի թէ հարկերը եւ տուրքերը օտարնեբերնով հաստատուի թէ հարկերը եւ տուրքերը օտարնեբերնով հաստատուի թէ հարկերը եւ տուրքերը օտարնեբերնով հաստատուի թէ հարկերը եւ տուրքերը օտարներէն րէն րէն րէն 
կ'առնուի եւ ոկ'առնուի եւ ոկ'առնուի եւ ոկ'առնուի եւ ո´́́́չ թէ քաղաքացիներէն: Յիսուս ուզեց կարեչ թէ քաղաքացիներէն: Յիսուս ուզեց կարեչ թէ քաղաքացիներէն: Յիսուս ուզեց կարեչ թէ քաղաքացիներէն: Յիսուս ուզեց կարեւոր ւոր ւոր ւոր 
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ճշմարտութիւն մը սորվեցնել իր առաքեալներուն ճշմարտութիւն մը սորվեցնել իր առաքեալներուն ճշմարտութիւն մը սորվեցնել իր առաքեալներուն ճշմարտութիւն մը սորվեցնել իր առաքեալներուն եւ անոնց եւ անոնց եւ անոնց եւ անոնց 
ընդմէջէն` մեզի: ընդմէջէն` մեզի: ընդմէջէն` մեզի: ընդմէջէն` մեզի: ԱնԱնԱնԱն    ուզեցուզեցուզեցուզեց    որորորոր    իրիրիրիր    հետեւորդներըհետեւորդներըհետեւորդներըհետեւորդները    իրենքիրենքիրենքիրենք    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    
իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    օտարականներօտարականներօտարականներօտարականներ    դիտենդիտենդիտենդիտեն    այսայսայսայս    աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    մէջմէջմէջմէջ: : : : ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    չուզեցչուզեցչուզեցչուզեց    
որորորոր    իրիրիրիր    առաքեալներըառաքեալներըառաքեալներըառաքեալները    իրենքիրենքիրենքիրենք    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    այսայսայսայս    աշաշաշաշխարհինխարհինխարհինխարհին    քաղաքաքաղաքաքաղաքաքաղաքա----
ցիներըցիներըցիներըցիները    կամկամկամկամ    սեփականուսեփականուսեփականուսեփականութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    նկատեննկատեննկատեննկատեն: : : : ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    առիթովառիթովառիթովառիթով    մըմըմըմը    
բացայայտեցբացայայտեցբացայայտեցբացայայտեց    իրիրիրիր    հետեւորդներունհետեւորդներունհետեւորդներունհետեւորդներուն, , , , թթթթէէէէ    իրենքիրենքիրենքիրենք    այլեւսայլեւսայլեւսայլեւս    այսայսայսայս    
աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    չենչենչենչեն    պատկանիրպատկանիրպատկանիրպատկանիր ( ( ( (ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 15.19),  15.19),  15.19),  15.19), այլայլայլայլ    կըկըկըկը    պատպատպատպատ----
կանինկանինկանինկանին    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ ( ( ( (ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 17.9):  17.9):  17.9):  17.9): ՊետՊետՊետՊետրոսրոսրոսրոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    երկրիերկրիերկրիերկրի    
վրայվրայվրայվրայ    մերմերմերմեր    ապապապապրածրածրածրած    կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի    տարիներըտարիներըտարիներըտարիները    կըկըկըկը    կոչէկոչէկոչէկոչէ    ««««պանդխտութեանպանդխտութեանպանդխտութեանպանդխտութեան    
տարիներտարիներտարիներտարիներ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս 1.17),  1.17),  1.17),  1.17), եւեւեւեւ    քիչքիչքիչքիչ    մըմըմըմը    անդինանդինանդինանդին    կըկըկըկը    հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ, , , , թէթէթէթէ    
այսայսայսայս    ««««աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    մէջմէջմէջմէջ    պապապապանդուխտներնդուխտներնդուխտներնդուխտներ    եւեւեւեւ    օտարականներօտարականներօտարականներօտարականներ»»»»    ենքենքենքենք    
((((ԱԱԱԱ....ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս 2.11):  2.11):  2.11):  2.11): ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́րրրր, , , , ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ    որորորոր    ապրինքապրինքապրինքապրինք    այսայսայսայս    
աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    մէջմէջմէջմէջ, , , , բայցբայցբայցբայց    չչչչ’’’’ուզերուզերուզերուզեր    որորորոր    մենքմենքմենքմենք    զմեզզմեզզմեզզմեզ    այսայսայսայս    աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    
պատկանողպատկանողպատկանողպատկանող    արաարաարաարարածներրածներրածներրածներ    նկատենքնկատենքնկատենքնկատենք: : : : ՄենքՄենքՄենքՄենք    կրնա՞նքկրնա՞նքկրնա՞նքկրնա՞նք    աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    
մէջմէջմէջմէջ    ապրիլապրիլապրիլապրիլ, , , , բայցբայցբայցբայց    աշխարհէնաշխարհէնաշխարհէնաշխարհէն    ուուուու    աշխարհինըաշխարհինըաշխարհինըաշխարհինը    չըլլալչըլլալչըլլալչըլլալ: : : : Կրնա՞նքԿրնա՞նքԿրնա՞նքԿրնա՞նք    
աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    մէմէմէմէջջջջ    ապրիլապրիլապրիլապրիլ,, ,, ,, ,, բայցբայցբայցբայց    թոյլթոյլթոյլթոյլ    չտալչտալչտալչտալ    որորորոր    աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը    մերմերմերմեր    մէջմէջմէջմէջ    
ապրիապրիապրիապրի: : : : Կրնա՞նքԿրնա՞նքԿրնա՞նքԿրնա՞նք    աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    մէջմէջմէջմէջ    գործելգործելգործելգործել, , , , բայցբայցբայցբայց    թոյլթոյլթոյլթոյլ    չտալչտալչտալչտալ    որորորոր    
աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը    մերմերմերմեր    մէջմէջմէջմէջ    գործէգործէգործէգործէ::::    

գգգգ) ) ) ) Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու 
տուրքերուն օրտուրքերուն օրտուրքերուն օրտուրքերուն օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին,ինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին,ինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին,ինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին,    սորսորսորսոր----
վեցնելվեցնելվեցնելվեցնելուուուու    համար համար համար համար իր առաքեալնեիր առաքեալնեիր առաքեալնեիր առաքեալներուն եւ արուն եւ արուն եւ արուն եւ անոնց ընդմէջէն իր նոնց ընդմէջէն իր նոնց ընդմէջէն իր նոնց ընդմէջէն իր 
հետագայ բոլոր հետեւորդներուն, թէ անոնք պէտք է իրենց հետագայ բոլոր հետեւորդներուն, թէ անոնք պէտք է իրենց հետագայ բոլոր հետեւորդներուն, թէ անոնք պէտք է իրենց հետագայ բոլոր հետեւորդներուն, թէ անոնք պէտք է իրենց 
պարտականութիւններն ու պարտապարտականութիւններն ու պարտապարտականութիւններն ու պարտապարտականութիւններն ու պարտաւորութիւնները ամբողջաւորութիւնները ամբողջաւորութիւնները ամբողջաւորութիւնները ամբողջա----
պէս կատարեն իշխանութեանց նկատմամբ: Հաւատացեալ պէս կատարեն իշխանութեանց նկատմամբ: Հաւատացեալ պէս կատարեն իշխանութեանց նկատմամբ: Հաւատացեալ պէս կատարեն իշխանութեանց նկատմամբ: Հաւատացեալ 
մարդը պէտք չէ նմանի Եհովայի վկաներուն, որոնք կը մերժեն մարդը պէտք չէ նմանի Եհովայի վկաներուն, որոնք կը մերժեն մարդը պէտք չէ նմանի Եհովայի վկաներուն, որոնք կը մերժեն մարդը պէտք չէ նմանի Եհովայի վկաներուն, որոնք կը մերժեն 
իրենց պարտականութիւնները կատարել պետիրենց պարտականութիւնները կատարել պետիրենց պարտականութիւնները կատարել պետիրենց պարտականութիւնները կատարել պետական իշխանուական իշխանուական իշխանուական իշխանու----
թեանց հանդէպ: Հաւատքը իրաւունք չի տար մեզի անհնազանդ թեանց հանդէպ: Հաւատքը իրաւունք չի տար մեզի անհնազանդ թեանց հանդէպ: Հաւատքը իրաւունք չի տար մեզի անհնազանդ թեանց հանդէպ: Հաւատքը իրաւունք չի տար մեզի անհնազանդ 
կամ անտարբեր ըլլալու իշխանութեանց կողմէ հաստատուած կամ անտարբեր ըլլալու իշխանութեանց կողմէ հաստատուած կամ անտարբեր ըլլալու իշխանութեանց կողմէ հաստատուած կամ անտարբեր ըլլալու իշխանութեանց կողմէ հաստատուած 
օրէնքներուն նկատօրէնքներուն նկատօրէնքներուն նկատօրէնքներուն նկատմամբ: Պօղոս առաքեալ այս մասին մամբ: Պօղոս առաքեալ այս մասին մամբ: Պօղոս առաքեալ այս մասին մամբ: Պօղոս առաքեալ այս մասին 
բացայայտօրէն խօսեցաւ` ըսելով. բացայայտօրէն խօսեցաւ` ըսելով. բացայայտօրէն խօսեցաւ` ըսելով. բացայայտօրէն խօսեցաւ` ըսելով. ««««Պէտք է իշխաՊէտք է իշխաՊէտք է իշխաՊէտք է իշխանութեանց նութեանց նութեանց նութեանց 
հնազանդիլ. ոհնազանդիլ. ոհնազանդիլ. ոհնազանդիլ. ո´́́́չ միայն պաչ միայն պաչ միայն պաչ միայն պատիժէն զերծ մնալոտիժէն զերծ մնալոտիժէն զերծ մնալոտիժէն զերծ մնալու, այլ մանաւանդ ւ, այլ մանաւանդ ւ, այլ մանաւանդ ւ, այլ մանաւանդ 
խիղճով հանգիստ ըլլալու համարխիղճով հանգիստ ըլլալու համարխիղճով հանգիստ ըլլալու համարխիղճով հանգիստ ըլլալու համար»,»,»,»,    եւ խօսքը շարունակելով` եւ խօսքը շարունակելով` եւ խօսքը շարունակելով` եւ խօսքը շարունակելով` 
կ'ըսէ.կ'ըսէ.կ'ըսէ.կ'ըսէ.    ««««Ատոր համար է նաեւ, որ իշխանուԱտոր համար է նաեւ, որ իշխանուԱտոր համար է նաեւ, որ իշխանուԱտոր համար է նաեւ, որ իշխանութեանց տուրք կը թեանց տուրք կը թեանց տուրք կը թեանց տուրք կը 
վճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ պաշտօվճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ պաշտօվճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ պաշտօվճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ պաշտօնեաներ` շարունանեաներ` շարունանեաներ` շարունանեաներ` շարունա----
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կեն իրենց այդ դերը կատարել:կեն իրենց այդ դերը կատարել:կեն իրենց այդ դերը կատարել:կեն իրենց այդ դերը կատարել:    ՀետեւաՀետեւաՀետեւաՀետեւաբար անոնցմէ իւրաբար անոնցմէ իւրաբար անոնցմէ իւրաբար անոնցմէ իւրաքանքանքանքան----
չիւրին հանդէպ ձեր պարտաւչիւրին հանդէպ ձեր պարտաւչիւրին հանդէպ ձեր պարտաւչիւրին հանդէպ ձեր պարտաւորուորուորուորութիւնը կատարեցէք, տուրքը թիւնը կատարեցէք, տուրքը թիւնը կատարեցէք, տուրքը թիւնը կատարեցէք, տուրքը 
տալով անոր` որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր` տալով անոր` որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր` տալով անոր` որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր` տալով անոր` որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր` 
որուն մաքս պէտք է տաք, հնաորուն մաքս պէտք է տաք, հնաորուն մաքս պէտք է տաք, հնաորուն մաքս պէտք է տաք, հնազանդելով անոր` որուն հնազանզանդելով անոր` որուն հնազանզանդելով անոր` որուն հնազանզանդելով անոր` որուն հնազան----
դութիւն կը պարտիք եւ յարդութիւն կը պարտիք եւ յարդութիւն կը պարտիք եւ յարդութիւն կը պարտիք եւ յարգելով ան` որուն յարգանք կը գելով ան` որուն յարգանք կը գելով ան` որուն յարգանք կը գելով ան` որուն յարգանք կը 
պարտիքպարտիքպարտիքպարտիք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 13.5Հռոմայեցիս 13.5Հռոմայեցիս 13.5Հռոմայեցիս 13.5----7):7):7):7):    

դ) դ) դ) դ) ««««ՕտարներէնՕտարներէնՕտարներէնՕտարներէն»: »: »: »: Տուեալ բառով Քրիստոս Տուեալ բառով Քրիստոս Տուեալ բառով Քրիստոս Տուեալ բառով Քրիստոս ուզեց պարզել ուզեց պարզել ուզեց պարզել ուզեց պարզել 
Պետրոս առաքեալին եւ հեՊետրոս առաքեալին եւ հեՊետրոս առաքեալին եւ հեՊետրոս առաքեալին եւ հետագայ իր բոլոր յետնորդներուն, թէ տագայ իր բոլոր յետնորդներուն, թէ տագայ իր բոլոր յետնորդներուն, թէ տագայ իր բոլոր յետնորդներուն, թէ 
աշխարհի հայեացքով իր հետեւորդները օտարականներ են: աշխարհի հայեացքով իր հետեւորդները օտարականներ են: աշխարհի հայեացքով իր հետեւորդները օտարականներ են: աշխարհի հայեացքով իր հետեւորդները օտարականներ են: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, հաւատացեալ մարհաւատացեալ մարհաւատացեալ մարհաւատացեալ մարդը օտարական մըն է աշխարհի մէջ ու դը օտարական մըն է աշխարհի մէջ ու դը օտարական մըն է աշխարհի մէջ ու դը օտարական մըն է աշխարհի մէջ ու 
աշխարհին համար: Աշխարհ չ'ուզեր ժառանգութեան բաժին աշխարհին համար: Աշխարհ չ'ուզեր ժառանգութեան բաժին աշխարհին համար: Աշխարհ չ'ուզեր ժառանգութեան բաժին աշխարհին համար: Աշխարհ չ'ուզեր ժառանգութեան բաժին 
տալ Քրիստոսի հետեւորդներուն: տալ Քրիստոսի հետեւորդներուն: տալ Քրիստոսի հետեւորդներուն: տալ Քրիստոսի հետեւորդներուն: ԱշխաԱշխաԱշխաԱշխարհ յաճախ բռնի ուժով րհ յաճախ բռնի ուժով րհ յաճախ բռնի ուժով րհ յաճախ բռնի ուժով 
խլած է ոխլած է ոխլած է ոխլած է ու կը ւ կը ւ կը ւ կը խլէխլէխլէխլէ    իրաւունքը Աստուածասէրնեիրաւունքը Աստուածասէրնեիրաւունքը Աստուածասէրնեիրաւունքը Աստուածասէրներուն: Պօղոս արուն: Պօղոս արուն: Պօղոս արուն: Պօղոս ա----
ռաքեալ կը խօսի այն հաւատացեալներուն մասին, որոնք ամէն ռաքեալ կը խօսի այն հաւատացեալներուն մասին, որոնք ամէն ռաքեալ կը խօսի այն հաւատացեալներուն մասին, որոնք ամէն ռաքեալ կը խօսի այն հաւատացեալներուն մասին, որոնք ամէն 
տեսակի նախատինքի ու հալածանքի առարկայ եղան, եւ որոնք տեսակի նախատինքի ու հալածանքի առարկայ եղան, եւ որոնք տեսակի նախատինքի ու հալածանքի առարկայ եղան, եւ որոնք տեսակի նախատինքի ու հալածանքի առարկայ եղան, եւ որոնք 
իրենց իրենց իրենց իրենց ««««ստացուածքնեստացուածքնեստացուածքնեստացուածքներուն յափշրուն յափշրուն յափշրուն յափշտակուիլը ուրատակուիլը ուրատակուիլը ուրատակուիլը ուրախուխուխուխութեամբթեամբթեամբթեամբ» » » » ընընընըն----
դունեցին, դունեցին, դունեցին, դունեցին, ««««գիտնագիտնագիտնագիտնալով որ երկինքի մէջ աւելի լաւ ստացուածքլով որ երկինքի մէջ աւելի լաւ ստացուածքլով որ երկինքի մէջ աւելի լաւ ստացուածքլով որ երկինքի մէջ աւելի լաւ ստացուածք----
ներներներներ»»»»    ունին, ունին, ունին, ունին, ««««որոնք մնայուն ենորոնք մնայուն ենորոնք մնայուն ենորոնք մնայուն են»»»» ( ( ( (ԵբրԵբրԵբրԵբրայեցիսայեցիսայեցիսայեցիս 1 1 1 10.330.330.330.33----34):34):34):34):    

    
25252525) ) ) ) Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ 

((((Մատթէոս 17.27):Մատթէոս 17.27):Մատթէոս 17.27):Մատթէոս 17.27):    
    
Բազմաթիւ պատճառներով: Հոս կ'ուզեմ յիշել պատճառԲազմաթիւ պատճառներով: Հոս կ'ուզեմ յիշել պատճառԲազմաթիւ պատճառներով: Հոս կ'ուզեմ յիշել պատճառԲազմաթիւ պատճառներով: Հոս կ'ուզեմ յիշել պատճառ----

ներէն մին միայն: Տուաւ, սորվեցնելու համար մեզի թէ իւրներէն մին միայն: Տուաւ, սորվեցնելու համար մեզի թէ իւրներէն մին միայն: Տուաւ, սորվեցնելու համար մեզի թէ իւրներէն մին միայն: Տուաւ, սորվեցնելու համար մեզի թէ իւրաաաա----
քանչիւր հաւատացքանչիւր հաւատացքանչիւր հաւատացքանչիւր հաւատացեալ տալիք ու կատարելիք պարտականուեալ տալիք ու կատարելիք պարտականուեալ տալիք ու կատարելիք պարտականուեալ տալիք ու կատարելիք պարտականու----
թիւն ունի Աստուծոյ եկեղեցիին հանդէպ: թիւն ունի Աստուծոյ եկեղեցիին հանդէպ: թիւն ունի Աստուծոյ եկեղեցիին հանդէպ: թիւն ունի Աստուծոյ եկեղեցիին հանդէպ: ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    իրիրիրիր    այսայսայսայս    
արարքովարարքովարարքովարարքով    սորվեցուցսորվեցուցսորվեցուցսորվեցուց    մեզի՝մեզի՝մեզի՝մեզի՝    տատատատա´́́́լլլլ    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    ուուուու    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    
փառքինփառքինփառքինփառքին    համարհամարհամարհամար, , , , տատատատա´́́́լլլլ    եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին    ուուուու    եկեղեցւոյեկեղեցւոյեկեղեցւոյեկեղեցւոյ    նորոգութեաննորոգութեաննորոգութեաննորոգութեան    
համարհամարհամարհամար, , , , տատատատա´́́́լլլլ    մերմերմերմեր    ազատազատազատազատ    կամքովկամքովկամքովկամքով    ուուուու    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    կամքըկամքըկամքըկամքը    
կակակակատարածտարածտարածտարած    ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու    համարհամարհամարհամար: : : : Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր է. Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր է. Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր է. Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր է. 
ինչո՞ւ համար. որովհետեւ, այսօր մնայուն կերպով եկեղեցի ինչո՞ւ համար. որովհետեւ, այսօր մնայուն կերպով եկեղեցի ինչո՞ւ համար. որովհետեւ, այսօր մնայուն կերպով եկեղեցի ինչո՞ւ համար. որովհետեւ, այսօր մնայուն կերպով եկեղեցի 
յաճայաճայաճայաճախողները գրեթէ երբեք իրենց պարտականութիւնը չեն խողները գրեթէ երբեք իրենց պարտականութիւնը չեն խողները գրեթէ երբեք իրենց պարտականութիւնը չեն խողները գրեթէ երբեք իրենց պարտականութիւնը չեն 
ըներ եկեղեցւոյ հանդէպ: Նոյն բանը ընդհանուր կերպով մը ըներ եկեղեցւոյ հանդէպ: Նոյն բանը ընդհանուր կերպով մը ըներ եկեղեցւոյ հանդէպ: Նոյն բանը ընդհանուր կերպով մը ըներ եկեղեցւոյ հանդէպ: Նոյն բանը ընդհանուր կերպով մը 
կարելի է ըսել մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող կարելի է ըսել մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող կարելի է ըսել մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող կարելի է ըսել մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր 
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խումբեխումբեխումբեխումբերու անդամներուն մասին, որոնք կրնան տարիներ շարու անդամներուն մասին, որոնք կրնան տարիներ շարու անդամներուն մասին, որոնք կրնան տարիներ շարու անդամներուն մասին, որոնք կրնան տարիներ շա----
րունակ իրենց խումբերէն ներս պաշտամունքներու մասնակրունակ իրենց խումբերէն ներս պաշտամունքներու մասնակրունակ իրենց խումբերէն ներս պաշտամունքներու մասնակրունակ իրենց խումբերէն ներս պաշտամունքներու մասնակցիլ, ցիլ, ցիլ, ցիլ, 
բազմահարիւր անգամներ Աստուծոյ խօսքին քարոզուբազմահարիւր անգամներ Աստուծոյ խօսքին քարոզուբազմահարիւր անգամներ Աստուծոյ խօսքին քարոզուբազմահարիւր անգամներ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
լսել, եւ սակայն, ոլսել, եւ սակայն, ոլսել, եւ սակայն, ոլսել, եւ սակայն, ո´́́́չ մէկ ձեւով նիւթապէս օգտակար դառնալ չ մէկ ձեւով նիւթապէս օգտակար դառնալ չ մէկ ձեւով նիւթապէս օգտակար դառնալ չ մէկ ձեւով նիւթապէս օգտակար դառնալ 
իրենց խումբին, օգտակար դառնալ Աստիրենց խումբին, օգտակար դառնալ Աստիրենց խումբին, օգտակար դառնալ Աստիրենց խումբին, օգտակար դառնալ Աստուծոյ խօսքի տարածուծոյ խօսքի տարածուծոյ խօսքի տարածուծոյ խօսքի տարած----
ման: Բոլոր խումբերը իրենց կարիքները ունին: Եթէ խումբի մը ման: Բոլոր խումբերը իրենց կարիքները ունին: Եթէ խումբի մը ման: Բոլոր խումբերը իրենց կարիքները ունին: Եթէ խումբի մը ման: Բոլոր խումբերը իրենց կարիքները ունին: Եթէ խումբի մը 
անդամները իրենք նիւթապէս չ'օգնեն խումանդամները իրենք նիւթապէս չ'օգնեն խումանդամները իրենք նիւթապէս չ'օգնեն խումանդամները իրենք նիւթապէս չ'օգնեն խումբին` հապա ո՞վ բին` հապա ո՞վ բին` հապա ո՞վ բին` հապա ո՞վ 
պիտի օգնէ:պիտի օգնէ:պիտի օգնէ:պիտի օգնէ:    

Այսօր շատ մարդիկ հոգեւոր իմաստով կ'օգտուին, ըլլաԱյսօր շատ մարդիկ հոգեւոր իմաստով կ'օգտուին, ըլլաԱյսօր շատ մարդիկ հոգեւոր իմաստով կ'օգտուին, ըլլաԱյսօր շատ մարդիկ հոգեւոր իմաստով կ'օգտուին, ըլլա´́́́յ յ յ յ 
եկեղեցիէն, ըլլաեկեղեցիէն, ըլլաեկեղեցիէն, ըլլաեկեղեցիէն, ըլլա´́́́յ հոգեւոր խումբերէն, ըլլայ հոգեւոր խումբերէն, ըլլայ հոգեւոր խումբերէն, ըլլայ հոգեւոր խումբերէն, ըլլա´́́́յ անհատ քարոյ անհատ քարոյ անհատ քարոյ անհատ քարո----
զիչներէն, Ասզիչներէն, Ասզիչներէն, Ասզիչներէն, Աստուծոյ խօսքի մեկնիչներէն, հոգեւոր սնունդ ջամտուծոյ խօսքի մեկնիչներէն, հոգեւոր սնունդ ջամտուծոյ խօսքի մեկնիչներէն, հոգեւոր սնունդ ջամտուծոյ խօսքի մեկնիչներէն, հոգեւոր սնունդ ջամ----
բողներէն, եւ սակայն, ոբողներէն, եւ սակայն, ոբողներէն, եւ սակայն, ոբողներէն, եւ սակայն, ո´́́́չ մէկ ձեւով կը փորձեն նիւթաչ մէկ ձեւով կը փորձեն նիւթաչ մէկ ձեւով կը փորձեն նիւթաչ մէկ ձեւով կը փորձեն նիւթապէս պէս պէս պէս 
զօրավիգ կանգնիլ իրենց օգտակար եղողներուն. այդպիզօրավիգ կանգնիլ իրենց օգտակար եղողներուն. այդպիզօրավիգ կանգնիլ իրենց օգտակար եղողներուն. այդպիզօրավիգ կանգնիլ իրենց օգտակար եղողներուն. այդպի----
սիներուն վերաբերումը բացայայտօրէն հակասուրբգրային է: սիներուն վերաբերումը բացայայտօրէն հակասուրբգրային է: սիներուն վերաբերումը բացայայտօրէն հակասուրբգրային է: սիներուն վերաբերումը բացայայտօրէն հակասուրբգրային է: 
Աստուածաշունչին մէջ բազմաթիւ են այն համարները, որոնք Աստուածաշունչին մէջ բազմաթիւ են այն համարները, որոնք Աստուածաշունչին մէջ բազմաթիւ են այն համարները, որոնք Աստուածաշունչին մէջ բազմաթիւ են այն համարները, որոնք 
ցոցոցոցոյց կու տան, թէ հաւատացեալները իրենց ստացած հոգեւոր յց կու տան, թէ հաւատացեալները իրենց ստացած հոգեւոր յց կու տան, թէ հաւատացեալները իրենց ստացած հոգեւոր յց կու տան, թէ հաւատացեալները իրենց ստացած հոգեւոր 
սնունդին փոխարէն` պէտք է նիւթապէս զօրավիգ կանգնին սնունդին փոխարէն` պէտք է նիւթապէս զօրավիգ կանգնին սնունդին փոխարէն` պէտք է նիւթապէս զօրավիգ կանգնին սնունդին փոխարէն` պէտք է նիւթապէս զօրավիգ կանգնին 
իրենց օգտակար եղող կառոյցներուն թէ անհատներուն, որիրենց օգտակար եղող կառոյցներուն թէ անհատներուն, որիրենց օգտակար եղող կառոյցներուն թէ անհատներուն, որիրենց օգտակար եղող կառոյցներուն թէ անհատներուն, որ----
պէսզի անոնք կարենան Աստուծոյ գործը ու Աստուծոյ խօսպէսզի անոնք կարենան Աստուծոյ գործը ու Աստուծոյ խօսպէսզի անոնք կարենան Աստուծոյ գործը ու Աստուծոյ խօսպէսզի անոնք կարենան Աստուծոյ գործը ու Աստուծոյ խօսքին քին քին քին 
քարոզութիւնը յառաջ տանիլ: Յիշեմ լոկ քարոզութիւնը յառաջ տանիլ: Յիշեմ լոկ քարոզութիւնը յառաջ տանիլ: Յիշեմ լոկ քարոզութիւնը յառաջ տանիլ: Յիշեմ լոկ 12 12 12 12 հատը.հատը.հատը.հատը.----    

ա) ա) ա) ա) ««««Եթէ մենք հոգեւոր սերմ ցանեցինք ձեր մէջ, շա՞տ է՝ եթէ Եթէ մենք հոգեւոր սերմ ցանեցինք ձեր մէջ, շա՞տ է՝ եթէ Եթէ մենք հոգեւոր սերմ ցանեցինք ձեր մէջ, շա՞տ է՝ եթէ Եթէ մենք հոգեւոր սերմ ցանեցինք ձեր մէջ, շա՞տ է՝ եթէ 
նիւթական բարիք հնձենք ձեզմէնիւթական բարիք հնձենք ձեզմէնիւթական բարիք հնձենք ձեզմէնիւթական բարիք հնձենք ձեզմէ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.11):  9.11):  9.11):  9.11): ԱյսօրԱյսօրԱյսօրԱյսօր,,,,    
հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    սերմերսերմերսերմերսերմեր    առատօրէնառատօրէնառատօրէնառատօրէն    ցանողցանողցանողցանող    անձերանձերանձերանձեր    կանկանկանկան, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    ոոոո´́́́չչչչ    մէկմէկմէկմէկ    
նիւթականնիւթականնիւթականնիւթական    բարիքբարիքբարիքբարիք    կըկըկըկը    հնձենհնձենհնձենհնձեն::::    

բբբբ) ) ) ) ««««Աստուծոյ խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեԱստուծոյ խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեԱստուծոյ խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեԱստուծոյ խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեցած ցած ցած ցած 
բարիքներէն բաժիբարիքներէն բաժիբարիքներէն բաժիբարիքներէն բաժին թող հանէ իր ուսուցիչինն թող հանէ իր ուսուցիչինն թող հանէ իր ուսուցիչինն թող հանէ իր ուսուցիչին»»»» ( ( ( (ԳաղաԳաղաԳաղաԳաղատացիստացիստացիստացիս    
6.6): 6.6): 6.6): 6.6): ՇատերՇատերՇատերՇատեր    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    աշակերտութիւնաշակերտութիւնաշակերտութիւնաշակերտութիւն    կկկկ’’’’ընենընենընենընեն, , , , եւեւեւեւ    սասասասա----
կայնկայնկայնկայն    բաժինբաժինբաժինբաժին    չենչենչենչեն    հաներհաներհաներհաներ    իրենցիրենցիրենցիրենց    ուսուցիչներունուսուցիչներունուսուցիչներունուսուցիչներուն, , , , ինչինչինչինչ    որորորոր    հարցահարցահարցահարցա----
կանիկանիկանիկանի    տակտակտակտակ    կկկկ’’’’առնէառնէառնէառնէ    անոնցանոնցանոնցանոնց    աշակերտութիւնըաշակերտութիւնըաշակերտութիւնըաշակերտութիւնը    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին::::    

գգգգ) ) ) ) ««««Ո՞ր զինուորը իր սեփական ծախսով զինուորութիւն Ո՞ր զինուորը իր սեփական ծախսով զինուորութիւն Ո՞ր զինուորը իր սեփական ծախսով զինուորութիւն Ո՞ր զինուորը իր սեփական ծախսով զինուորութիւն 
կ'ըկ'ըկ'ըկ'ընէնէնէնէ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.7):  9.7):  9.7):  9.7): ԿանԿանԿանԿան    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    զինուորներզինուորներզինուորներզինուորներ    որոնքորոնքորոնքորոնք    
ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    պատերազմիպատերազմիպատերազմիպատերազմի    դաշտինդաշտինդաշտինդաշտին    մէջմէջմէջմէջ    ենենենեն, , , , եւեւեւեւ    կըկըկըկը    պայքարինպայքարինպայքարինպայքարին    ՉարինՉարինՉարինՉարին    եւեւեւեւ    
անորանորանորանոր    չարչարչարչար    գործերունգործերունգործերունգործերուն    դէմդէմդէմդէմ, , , , եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , իրիրիրիրենցենցենցենց    սեփական ծախսով սեփական ծախսով սեփական ծախսով սեփական ծախսով 
զինուորութիւն կ'ընզինուորութիւն կ'ընզինուորութիւն կ'ընզինուորութիւն կ'ընենենենեն::::    
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դդդդ) ) ) ) ««««Կա՞յ մէկը որ այգի տնկէ եւ անոր պտուղէն չվայելէԿա՞յ մէկը որ այգի տնկէ եւ անոր պտուղէն չվայելէԿա՞յ մէկը որ այգի տնկէ եւ անոր պտուղէն չվայելէԿա՞յ մէկը որ այգի տնկէ եւ անոր պտուղէն չվայելէ»»»»    
((((ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.7): 9.7): 9.7): 9.7):    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կանկանկանկան    անոնքանոնքանոնքանոնք    որոնքորոնքորոնքորոնք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    այգիինայգիինայգիինայգիին    
մէջմէջմէջմէջ    կըկըկըկը    գործենգործենգործենգործեն    առաւօտէնառաւօտէնառաւօտէնառաւօտէն    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    իրիկունիրիկունիրիկունիրիկուն, , , , եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , անորանորանորանոր    
պտուղէնպտուղէնպտուղէնպտուղէն    չենչենչենչեն    վայելերվայելերվայելերվայելեր::::    

եեեե) ) ) ) ««««Կա՞յ հովիւ մը որ ոչխարներուն կաթէն չճաշակէԿա՞յ հովիւ մը որ ոչխարներուն կաթէն չճաշակէԿա՞յ հովիւ մը որ ոչխարներուն կաթէն չճաշակէԿա՞յ հովիւ մը որ ոչխարներուն կաթէն չճաշակէ»»»»    
((((ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.7):  9.7):  9.7):  9.7): ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կանկանկանկան    հովիւներհովիւներհովիւներհովիւներ    որոնքորոնքորոնքորոնք    առատօրէնառատօրէնառատօրէնառատօրէն    ԱսԱսԱսԱս----
տուծոյտուծոյտուծոյտուծոյ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    կաթէնկաթէնկաթէնկաթէն    կըկըկըկը    պարգեւենպարգեւենպարգեւենպարգեւեն    թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ քքքքարոզներուարոզներուարոզներուարոզներու    եւեւեւեւ    թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ 
գիրիգիրիգիրիգիրի    ճամբովճամբովճամբովճամբով    իրենցիրենցիրենցիրենց    ոչխարներունոչխարներունոչխարներունոչխարներուն, , , , որոնցորոնցորոնցորոնց    կաթըկաթըկաթըկաթը    սակայնսակայնսակայնսակայն    
ցամքածցամքածցամքածցամքած    էէէէ: : : : ԵւԵւԵւԵւ    դեռդեռդեռդեռ, , , , լոկլոկլոկլոկ    թուենքթուենքթուենքթուենք....    

զզզզ) ) ) ) ««««Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ ես Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ ես Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ ես Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ ես 
Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ 
ոեւէ եկեղեցի չմտածեց իր ստացած հոգեւոր բարիքներուն ոեւէ եկեղեցի չմտածեց իր ստացած հոգեւոր բարիքներուն ոեւէ եկեղեցի չմտածեց իր ստացած հոգեւոր բարիքներուն ոեւէ եկեղեցի չմտածեց իր ստացած հոգեւոր բարիքներուն 
փոփոփոփոխարէն նիւթապէս ինծի օգնելու մասինխարէն նիւթապէս ինծի օգնելու մասինխարէն նիւթապէս ինծի օգնելու մասինխարէն նիւթապէս ինծի օգնելու մասին»»»» ( ( ( (ՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիս 4.15): 4.15): 4.15): 4.15):    

է) է) է) է) ««««Հերկողը յոյս պէտք է ունենայ՝ որ հերկէ, եւ ցորենը Հերկողը յոյս պէտք է ունենայ՝ որ հերկէ, եւ ցորենը Հերկողը յոյս պէտք է ունենայ՝ որ հերկէ, եւ ցորենը Հերկողը յոյս պէտք է ունենայ՝ որ հերկէ, եւ ցորենը 
կամնողը անկէ վայելելու յոյսը պէտք է ունենայ՝ որ կամնէկամնողը անկէ վայելելու յոյսը պէտք է ունենայ՝ որ կամնէկամնողը անկէ վայելելու յոյսը պէտք է ունենայ՝ որ կամնէկամնողը անկէ վայելելու յոյսը պէտք է ունենայ՝ որ կամնէ»»»»    
((((ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.10): 9.10): 9.10): 9.10):    

ը) ը) ը) ը) ««««Այն երէցները որոնք լաւ վերակացութիւն կ'ընեն եկեԱյն երէցները որոնք լաւ վերակացութիւն կ'ընեն եկեԱյն երէցները որոնք լաւ վերակացութիւն կ'ընեն եկեԱյն երէցները որոնք լաւ վերակացութիւն կ'ընեն եկե----
ղեցիին` կրկնակի վարձատղեցիին` կրկնակի վարձատղեցիին` կրկնակի վարձատղեցիին` կրկնակի վարձատրութեան արժանի թող նկատուին, րութեան արժանի թող նկատուին, րութեան արժանի թող նկատուին, րութեան արժանի թող նկատուին, 
մանաւանդ անոնք` որոնք կ'աշխատին թէ քարոզելով եւ թէմանաւանդ անոնք` որոնք կ'աշխատին թէ քարոզելով եւ թէմանաւանդ անոնք` որոնք կ'աշխատին թէ քարոզելով եւ թէմանաւանդ անոնք` որոնք կ'աշխատին թէ քարոզելով եւ թէ´ ´ ´ ´ 
ուսուցանելով: Որովհետեւ Օրէնքի գիրքը կ'ըսէ. ուսուցանելով: Որովհետեւ Օրէնքի գիրքը կ'ըսէ. ուսուցանելով: Որովհետեւ Օրէնքի գիրքը կ'ըսէ. ուսուցանելով: Որովհետեւ Օրէնքի գիրքը կ'ըսէ. ““““Կալին մէջ Կալին մէջ Կալին մէջ Կալին մէջ 
աշխատող եզին դունչը մի՛ կապերաշխատող եզին դունչը մի՛ կապերաշխատող եզին դունչը մի՛ կապերաշխատող եզին դունչը մի՛ կապեր””””: : : : ԵւԵւԵւԵւ`̀̀̀““““ՄշակըՄշակըՄշակըՄշակը    իրիրիրիր    վարձքինվարձքինվարձքինվարձքին    
արժանիարժանիարժանիարժանի    էէէէ””””»»»» ( ( ( (Ա.Տիմոթէոս 5.17Ա.Տիմոթէոս 5.17Ա.Տիմոթէոս 5.17Ա.Տիմոթէոս 5.17----18):18):18):18):    

թ) թ) թ) թ) ««««Մովսէսի Օրէնքին մէջ գրուած է.Մովսէսի Օրէնքին մէջ գրուած է.Մովսէսի Օրէնքին մէջ գրուած է.Մովսէսի Օրէնքին մէջ գրուած է.----    ““““Կալին մէջ աշխաԿալին մէջ աշխաԿալին մէջ աշխաԿալին մէջ աշխա----
տող եզին դունչը մի՛ կապերտող եզին դունչը մի՛ կապերտող եզին դունչը մի՛ կապերտող եզին դունչը մի՛ կապեր”:”:”:”:    Աստուած եզներո՞վ մտահոգԱստուած եզներո՞վ մտահոգԱստուած եզներո՞վ մտահոգԱստուած եզներո՞վ մտահոգուած ուած ուած ուած 
էր միթէ. չէ՞ որ մեզի համար է որ կ'ըսէ ատիկաէր միթէ. չէ՞ որ մեզի համար է որ կ'ըսէ ատիկաէր միթէ. չէ՞ որ մեզի համար է որ կ'ըսէ ատիկաէր միթէ. չէ՞ որ մեզի համար է որ կ'ըսէ ատիկա»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս    
9.99.99.99.9----10):10):10):10):    

ժժժժ) ) ) ) ««««Միայն ես ու Բառնաբա՞սը իրաւունք չունինք աւետաՄիայն ես ու Բառնաբա՞սը իրաւունք չունինք աւետաՄիայն ես ու Բառնաբա՞սը իրաւունք չունինք աւետաՄիայն ես ու Բառնաբա՞սը իրաւունք չունինք աւետա----
րանի քարոզութեամբ ապրուստ շահելուրանի քարոզութեամբ ապրուստ շահելուրանի քարոզութեամբ ապրուստ շահելուրանի քարոզութեամբ ապրուստ շահելու»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.6): 9.6): 9.6): 9.6):    

ժաժաժաժա) ) ) ) ««««ՊարտակՊարտակՊարտակՊարտական կը զգան անոնց հանդէպ: Եւ արդարեւ, ան կը զգան անոնց հանդէպ: Եւ արդարեւ, ան կը զգան անոնց հանդէպ: Եւ արդարեւ, ան կը զգան անոնց հանդէպ: Եւ արդարեւ, 
քանի որ հեթանոսները հաղորդակից եղան անոնց հոգեւոր քանի որ հեթանոսները հաղորդակից եղան անոնց հոգեւոր քանի որ հեթանոսները հաղորդակից եղան անոնց հոգեւոր քանի որ հեթանոսները հաղորդակից եղան անոնց հոգեւոր 
բարիքներուն, իրենք ալ պարտին մասնակից դառնալ անոնց բարիքներուն, իրենք ալ պարտին մասնակից դառնալ անոնց բարիքներուն, իրենք ալ պարտին մասնակից դառնալ անոնց բարիքներուն, իրենք ալ պարտին մասնակից դառնալ անոնց 
նիւթական կարիքներուննիւթական կարիքներուննիւթական կարիքներուննիւթական կարիքներուն»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 15.27):Հռոմայեցիս 15.27):Հռոմայեցիս 15.27):Հռոմայեցիս 15.27):    
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ժբժբժբժբ))))    ««««Միթէ մենք իրաւունք չունի՞նք մեր աշխատանքին Միթէ մենք իրաւունք չունի՞նք մեր աշխատանքին Միթէ մենք իրաւունք չունի՞նք մեր աշխատանքին Միթէ մենք իրաւունք չունի՞նք մեր աշխատանքին 
փոխարէն ուտելիք կամ խմելիք սփոխարէն ուտելիք կամ խմելիք սփոխարէն ուտելիք կամ խմելիք սփոխարէն ուտելիք կամ խմելիք ստանալուտանալուտանալուտանալու»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 9.4):  9.4):  9.4):  9.4): 
ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    կկկկ’’’’ընենընենընենընեն    իրենքիրենքիրենքիրենք    զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    կոչողներըկոչողներըկոչողներըկոչողները    կամկամկամկամ    նկանկանկանկա----
տողներըտողներըտողներըտողները, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    նիւթապէսնիւթապէսնիւթապէսնիւթապէս    լաւլաւլաւլաւ    ենենենեն, , , , կամկամկամկամ    շատշատշատշատ    լաւլաւլաւլաւ    ենենենեն: : : : 
ԴրամատանԴրամատանԴրամատանԴրամատան    մէջմէջմէջմէջ    տոլարտոլարտոլարտոլար    դիզելո՞ւդիզելո՞ւդիզելո՞ւդիզելո՞ւ    կկկկ’’’’աշխատինաշխատինաշխատինաշխատին, , , , թէթէթէթէ` ` ` ` ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    
դրախտէնդրախտէնդրախտէնդրախտէն    ներսներսներսներս    կորսուածկորսուածկորսուածկորսուած    հոգիներհոգիներհոգիներհոգիներ    հաւաքելուհաւաքելուհաւաքելուհաւաքելու    մասինմասինմասինմասին::::    

ՄէկըՄէկըՄէկըՄէկը    որորորոր    տասնեակտասնեակտասնեակտասնեակ    հազարահազարահազարահազարաւորւորւորւոր    տոլարտոլարտոլարտոլար    կըկըկըկը    ծախսէծախսէծախսէծախսէ    պսակիպսակիպսակիպսակի    
մըմըմըմը    համարհամարհամարհամար, , , , անդինանդինանդինանդին    սակայնսակայնսակայնսակայն    կըկըկըկը    դժուարանայդժուարանայդժուարանայդժուարանայ    աղքատիաղքատիաղքատիաղքատի    մըմըմըմը    
պատկառելիպատկառելիպատկառելիպատկառելի    նուէրնուէրնուէրնուէր    մըմըմըմը    տալուտալուտալուտալու` ` ` ` թողթողթողթող    չըսէչըսէչըսէչըսէ    թէթէթէթէ    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    թողթողթողթող    
չըսէչըսէչըսէչըսէ    թէթէթէթէ    կըկըկըկը    սիրէսիրէսիրէսիրէ    ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը::::    

ՄէկըՄէկըՄէկըՄէկը    որորորոր    ամէնամէնամէնամէն    օրօրօրօր 10 10 10 10----20 20 20 20 հազարհազարհազարհազար    ոսկիոսկիոսկիոսկի    կըկըկըկը    ծախսէծախսէծախսէծախսէ    նիւթանիւթանիւթանիւթականկանկանկան    
կերակուրիկերակուրիկերակուրիկերակուրի    համարհամարհամարհամար, , , , երեքերեքերեքերեք----չորսչորսչորսչորս    ժամէնժամէնժամէնժամէն    մարսելումարսելումարսելումարսելու    համարհամարհամարհամար    իրիրիրիր    
կերածըկերածըկերածըկերածը, , , , եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն    կըկըկըկը    դժուարանայդժուարանայդժուարանայդժուարանայ    երկարերկարերկարերկար    տարիներուտարիներուտարիներուտարիներու    վրայվրայվրայվրայ    
հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    սնունդսնունդսնունդսնունդ    տուողտուողտուողտուող    գիրքիգիրքիգիրքիգիրքի    մըմըմըմը    գնումինգնումինգնումինգնումին    համարհամարհամարհամար    քանիքանիքանիքանի    մըմըմըմը    
հազարհազարհազարհազար    տալուտալուտալուտալու` ` ` ` թողթողթողթող    չըսէչըսէչըսէչըսէ    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    թողթողթողթող    չըսէչըսէչըսէչըսէ    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    
ծարաւծարաւծարաւծարաւ    ուուուու    հետաքրքրութիւնհետաքրքրութիւնհետաքրքրութիւնհետաքրքրութիւն    ունիունիունիունի    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    

ՄէկըՄէկըՄէկըՄէկը    որորորոր    picnicpicnicpicnicpicnic----իիիի    երթալուերթալուերթալուերթալու    համարհամարհամարհամար    պատրաստպատրաստպատրաստպատրաստ    էէէէ 20, 30  20, 30  20, 30  20, 30 կամկամկամկամ    
40 40 40 40 տոլարտոլարտոլարտոլար    տալուտալուտալուտալու, , , , բայցբայցբայցբայց    երբեքերբեքերբեքերբեք    պատրաստպատրաստպատրաստպատրաստ    չէչէչէչէ    չքաւորիչքաւորիչքաւորիչքաւորի    մըմըմըմը    պզտիկպզտիկպզտիկպզտիկ    
գումարգումարգումարգումար    մըմըմըմը    տալուտալուտալուտալու` ` ` ` թողթողթողթող    չըսէչըսէչըսէչըսէ    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հետեւորդհետեւորդհետեւորդհետեւորդ    մընմընմընմըն    էէէէ::::    

ՄէկըՄէկըՄէկըՄէկը    որունորունորունորուն    համարհամարհամարհամար    ուրախութիւնուրախութիւնուրախութիւնուրախութիւն    էէէէ    ճաշարանճաշարանճաշարանճաշարան    երթալըերթալըերթալըերթալը, , , , ուրուրուրուր    
խորովածխորովածխորովածխորոված    կամկամկամկամ    այլայլայլայլ    բանբանբանբան    կկկկ’’’’ուտէուտէուտէուտէ, , , , եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , ուրախուուրախուուրախուուրախութեամբթեամբթեամբթեամբ    
չչչչ’’’’երթարերթարերթարերթար    ծերանոցծերանոցծերանոցծերանոց    եւեւեւեւ    հոնհոնհոնհոն    համհամհամհամեղեղեղեղ    բանբանբանբան    մըմըմըմը    տանելուտանելուտանելուտանելու    մասինմասինմասինմասին    չիչիչիչի´ ´ ´ ´ 
մտածերմտածերմտածերմտածեր` ` ` ` թողթողթողթող    չըսէչըսէչըսէչըսէ    թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի    զաւակնզաւակնզաւակնզաւակն    էէէէ::::    

ՄէկըՄէկըՄէկըՄէկը    որորորոր    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    խօսքիխօսքիխօսքիխօսքի    տարածմանտարածմանտարածմանտարածման    կամկամկամկամ    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    
խօսքերըխօսքերըխօսքերըխօսքերը    բացատրողբացատրողբացատրողբացատրող    գիրքերուգիրքերուգիրքերուգիրքերու    հրատարակմանհրատարակմանհրատարակմանհրատարակման    համարհամարհամարհամար    իրիրիրիր    
աւելորդէնաւելորդէնաւելորդէնաւելորդէն    կուկուկուկու    տայտայտայտայ` ` ` ` կըկըկըկը    նմանինմանինմանինմանի    անորանորանորանոր    որորորոր    ամենակալամենակալամենակալամենակալ    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    
հիւանդհիւանդհիւանդհիւանդ    ոչխարոչխարոչխարոչխար    մատաղմատաղմատաղմատաղ    կըկըկըկը    մատուցէմատուցէմատուցէմատուցէ::::    

    
22226666))))    ««««Բայց ոԲայց ոԲայց ոԲայց որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով րպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով րպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով րպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով 

գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերագնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերագնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերագնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը նը նը նը 
բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց 
տուր, իմ եւ քու տեղդտուր, իմ եւ քու տեղդտուր, իմ եւ քու տեղդտուր, իմ եւ քու տեղդ» » » » ((((Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ հաՄատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ հաՄատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ հաՄատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ համար մար մար մար 
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տաճարին տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեքտաճարին տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեքտաճարին տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեքտաճարին տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք    
Յիսուս տուրքը չտար:Յիսուս տուրքը չտար:Յիսուս տուրքը չտար:Յիսուս տուրքը չտար:    

    
ա)ա)ա)ա)    ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    ամէնամէնամէնամէն    մարդմարդմարդմարդ    գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր    իրիրիրիր    մասինմասինմասինմասին, , , , գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր    ուուուու    

լսածլսածլսածլսած    էրէրէրէր    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ    իրիրիրիր    ունեցածունեցածունեցածունեցած    սիրոյնսիրոյնսիրոյնսիրոյն    ուուուու    նախաննախաննախաննախան----
ձախնդրութեանձախնդրութեանձախնդրութեանձախնդրութեան    մասինմասինմասինմասին. . . . եւեւեւեւ    հետեւաբարհետեւաբարհետեւաբարհետեւաբար, , , , անանանան    գայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեան    
մեմեմեմե´́́́ծծծծ    պատճառպատճառպատճառպատճառ    կրնարկրնարկրնարկրնար    դառնալդառնալդառնալդառնալ    եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    մերժէրմերժէրմերժէրմերժէր    վճարելվճարելվճարելվճարել    
տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    տուրքըտուրքըտուրքըտուրքը: : : : ՄենքՄենքՄենքՄենք    եւսեւսեւսեւս    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    մարդմարդմարդմարդոցոցոցոց    գայթակղուգայթակղուգայթակղուգայթակղութեանթեանթեանթեան    
պատճառպատճառպատճառպատճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի    եկողեկողեկողեկող    ենքենքենքենք, , , , եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի    գալըգալըգալըգալը    
քաջալերողքաջալերողքաջալերողքաջալերող    ենքենքենքենք, , , , եկեղեցասէրեկեղեցասէրեկեղեցասէրեկեղեցասէր    ըլլալըլլալըլլալըլլալ    պատուիրողպատուիրողպատուիրողպատուիրող    ենքենքենքենք, , , , բայցբայցբայցբայց    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    
կկկկ’’’’ընենքընենքընենքընենք    եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին    համարհամարհամարհամար, , , , եւեւեւեւ    գուցէգուցէգուցէգուցէ    նաեւնաեւնաեւնաեւ    կըկըկըկը    քննադատենքքննադատենքքննադատենքքննադատենք    
եկեղեցինեկեղեցինեկեղեցինեկեղեցին    ուուուու    եկեղեցականներըեկեղեցականներըեկեղեցականներըեկեղեցականները::::    

բբբբ) ) ) ) ՏաճարինՏաճարինՏաճարինՏաճարին    տրուածտրուածտրուածտրուած    դրամէնդրամէնդրամէնդրամէն    բաժինբաժինբաժինբաժին    կըկըկըկը    հանուէրհանուէրհանուէրհանուէր    աաաաղղղղ----
քատներունքատներունքատներունքատներուն: : : : ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    աղքատասէրաղքատասէրաղքատասէրաղքատասէր    մըմըմըմը    ճանչցուածճանչցուածճանչցուածճանչցուած    ըլլաըլլաըլլաըլլալովլովլովլով` ` ` ` 
կրնարկրնարկրնարկրնար    լուրջլուրջլուրջլուրջ    կերպովկերպովկերպովկերպով    գայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեան    պատճառպատճառպատճառպատճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ    եթէեթէեթէեթէ    
երբեքերբեքերբեքերբեք    չուզէրչուզէրչուզէրչուզէր    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    տուրքըտուրքըտուրքըտուրքը    տալտալտալտալ: : : : ՄենքՄենքՄենքՄենք    եւսեւսեւսեւս    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    
գայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեան    պատճառպատճառպատճառպատճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    կըկըկըկը    խօսինքխօսինքխօսինքխօսինք    ուուուու    կըկըկըկը    
քարոզենքքարոզենքքարոզենքքարոզենք    աղքատներըաղքատներըաղքատներըաղքատները    սիրողսիրողսիրողսիրող    ՅիսուսինՅիսուսինՅիսուսինՅիսուսին    անունովանունովանունովանունով,,,,    բայցբայցբայցբայց    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    
կկկկ’’’’ընենքընենքընենքընենք    աղքատներունաղքատներունաղքատներունաղքատներուն    համարհամարհամարհամար::::    

գգգգ) ) ) ) ՏաճարինՏաճարինՏաճարինՏաճարին    տրուածտրուածտրուածտրուած    տուրքինտուրքինտուրքինտուրքին    մէկմէկմէկմէկ    բաժինըբաժինըբաժինըբաժինը    կըկըկըկը    գործածուէրգործածուէրգործածուէրգործածուէր    
նոյնինքննոյնինքննոյնինքննոյնինքն    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    բարօրութեանբարօրութեանբարօրութեանբարօրութեան    ուուուու    նորոգութեաննորոգութեաննորոգութեաննորոգութեան    համարհամարհամարհամար: : : : 
ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    տուրքտուրքտուրքտուրք    տալտալտալտալ    չուզէրչուզէրչուզէրչուզէր` ` ` ` մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    կրնայինկրնայինկրնայինկրնային    
գայթակղիլգայթակղիլգայթակղիլգայթակղիլ, , , , մտածելովմտածելովմտածելովմտածելով    որորորոր    անանանան    չէրչէրչէրչէր    հետաքրքրուածհետաքրքրուածհետաքրքրուածհետաքրքրուած    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    
տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    նորնորնորնորոգուոգուոգուոգութեամբթեամբթեամբթեամբ, , , , մոռնալովմոռնալովմոռնալովմոռնալով    որորորոր    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    իրիրիրիր    սեփականսեփականսեփականսեփական    
արիւնովարիւնովարիւնովարիւնով    էրէրէրէր    որորորոր    պիտիպիտիպիտիպիտի    նորոգէրնորոգէրնորոգէրնորոգէր    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    տաճարըտաճարըտաճարըտաճարը: : : : ՄենքՄենքՄենքՄենք    եւսեւսեւսեւս    
կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    գայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեան    պատճառպատճառպատճառպատճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    
խօսինքխօսինքխօսինքխօսինք    հայհայհայհայ    եկեղեցւոյեկեղեցւոյեկեղեցւոյեկեղեցւոյ    բարօրութեանբարօրութեանբարօրութեանբարօրութեան    ուուուու    նորոգութեաննորոգութեաննորոգութեաննորոգութեան    մասինմասինմասինմասին, , , , 
բայցբայցբայցբայց    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    ընենքընենքընենքընենք    այդայդայդայդ    ուղղութեամբուղղութեամբուղղութեամբուղղութեամբ::::    

դդդդ) ) ) ) ՏաճարինՏաճարինՏաճարինՏաճարին    տուրքտուրքտուրքտուրք    տատատատալըլըլըլը    ՕրէնքինՕրէնքինՕրէնքինՕրէնքին    պահանջքնպահանջքնպահանջքնպահանջքն    էրէրէրէր ( ( ( (ԵլիցԵլիցԵլիցԵլից    
30.1130.1130.1130.11----16): 16): 16): 16): ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    տուրքտուրքտուրքտուրք    տալտալտալտալ    չուզէրչուզէրչուզէրչուզէր` ` ` ` ՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքը    
անարգողանարգողանարգողանարգող    ուուուու    անտեսողանտեսողանտեսողանտեսող    անձանձանձանձ    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ճանչցուէրճանչցուէրճանչցուէրճանչցուէր, , , , եւեւեւեւ    ատիկաատիկաատիկաատիկա    
լայնլայնլայնլայն    գայթակղուգայթակղուգայթակղուգայթակղութեանցթեանցթեանցթեանց    դռներդռներդռներդռներ    պիտիպիտիպիտիպիտի    բանարբանարբանարբանար: : : : ԱնԱնԱնԱն    չէրչէրչէրչէր    կրնարկրնարկրնարկրնար    
ՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքը    խախտողխախտողխախտողխախտող    մըմըմըմը    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    ճանչցուիլճանչցուիլճանչցուիլճանչցուիլ, , , , ինքինքինքինք    որորորոր    եկածեկածեկածեկած    էրէրէրէր    ՕրէնքինՕրէնքինՕրէնքինՕրէնքին    
տակտակտակտակ    ապրելապրելապրելապրելուուուու` ` ` ` մեզմեզմեզմեզ    ՕրէնքիՕրէնքիՕրէնքիՕրէնքի    անէծքէնանէծքէնանէծքէնանէծքէն    ազատագրելուազատագրելուազատագրելուազատագրելու    հահահահա----
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մարմարմարմար((((ԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիսԳաղատացիս 4.4 4.4 4.4 4.4----5): 5): 5): 5): ՄենքՄենքՄենքՄենք    եւսեւսեւսեւս    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    գայթակգայթակգայթակգայթակ----
ղութեանղութեանղութեանղութեան    պատճառպատճառպատճառպատճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , եթէեթէեթէեթէ    երբեքերբեքերբեքերբեք    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    պատուիպատուիպատուիպատուի----
րաններունրաններունրաններունրաններուն    եւեւեւեւ    զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    գործադրելուգործադրելուգործադրելուգործադրելու    կարեւորութեանկարեւորութեանկարեւորութեանկարեւորութեան    մասինմասինմասինմասին    
խօսինքխօսինքխօսինքխօսինք, , , , եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , մերմերմերմեր    գործնականգործնականգործնականգործնական    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    մէջմէջմէջմէջ` ` ` ` ոտնակոխոտնակոխոտնակոխոտնակոխ    
ընենքընենքընենքընենք    զանոնզանոնզանոնզանոնքքքք::::    

    
27272727)))) « « « «Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` 

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնեսանոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնեսանոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնեսանոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես» » » » 
((((Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ 
դրամ դուրս բերելը:դրամ դուրս բերելը:դրամ դուրս բերելը:դրամ դուրս բերելը:    

    
ա) Առաջին հերթին ցոյց կու տայ, ա) Առաջին հերթին ցոյց կու տայ, ա) Առաջին հերթին ցոյց կու տայ, ա) Առաջին հերթին ցոյց կու տայ, թէթէթէթէ    բնութիւնը ստեղծուած բնութիւնը ստեղծուած բնութիւնը ստեղծուած բնութիւնը ստեղծուած 

է մեր բարիքին համար,է մեր բարիքին համար,է մեր բարիքին համար,է մեր բարիքին համար,    եւեւեւեւ    թէթէթէթէ    իիիի´́́́նքննքննքննքն    էէէէ    ստեղծիչըստեղծիչըստեղծիչըստեղծիչը    բնութեանբնութեանբնութեանբնութեան::::    
բբբբ) ) ) ) ՑոյցՑոյցՑոյցՑոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , թէթէթէթէ    ինքինքինքինք    բնութեանբնութեանբնութեանբնութեան    ուուուու    բնութիւնը լեցնող բնութիւնը լեցնող բնութիւնը լեցնող բնութիւնը լեցնող 

բոլոր կենդանիներունբոլոր կենդանիներունբոլոր կենդանիներունբոլոր կենդանիներուն    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րնրնրնրն    էէէէ, , , , ծովերունծովերունծովերունծովերուն    եւեւեւեւ    անոնցանոնցանոնցանոնց    մէջմէջմէջմէջ    ապրողապրողապրողապրող    
սողուններունսողուններունսողուններունսողուններուն    վրայվրայվրայվրայ    իշխողնիշխողնիշխողնիշխողն    էէէէ, , , , եւեւեւեւ    թէթէթէթէ    ծովնծովնծովնծովն    ուուուու    բնութիւնըբնութիւնըբնութիւնըբնութիւնը    եւեւեւեւ    անոնցանոնցանոնցանոնց    
մէջմէջմէջմէջ    եղածներըեղածներըեղածներըեղածները` ` ` ` իրիրիրիր    իշխանութեանիշխանութեանիշխանութեանիշխանութեան    ուուուու    հրամանինհրամանինհրամանինհրամանին    ենթաենթաենթաենթակայկայկայկայ    ենենենեն::::    

գգգգ) ) ) ) ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հրամանովհրամանովհրամանովհրամանով    գործուածգործուածգործուածգործուած    այսայսայսայս    նշանընշանընշանընշանը` ` ` ` իրիրիրիր    
ամենագիտութիւնըամենագիտութիւնըամենագիտութիւնըամենագիտութիւնը    ապացուցողապացուցողապացուցողապացուցող    նշաննշաննշաննշան    մընմընմընմըն    էրէրէրէր: : : : ԱնԱնԱնԱն    ոոոո´́́́չչչչ    միայնմիայնմիայնմիայն    
գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր    թէթէթէթէ    ձուկինձուկինձուկինձուկին    բերնինբերնինբերնինբերնին    մէջմէջմէջմէջ    պահանջուածպահանջուածպահանջուածպահանջուած    դրամըդրամըդրամըդրամը    կարկարկարկար, , , , այլայլայլայլ    
նաեւնաեւնաեւնաեւ    գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր    թէթէթէթէ    ոոոո´́́́րրրր    ձուկինձուկինձուկինձուկին    բերնինբերնինբերնինբերնին    մէջմէջմէջմէջ    էրէրէրէր    այդայդայդայդ    դրամըդրամըդրամըդրամը, , , , եւեւեւեւ    սասասասա    կըկըկըկը    
պարզէպարզէպարզէպարզէ    իրիրիրիր    ամենագիտութիւնըամենագիտութիւնըամենագիտութիւնըամենագիտութիւնը, , , , իսկիսկիսկիսկ    իրիրիրիր    ամենագիտութիւամենագիտութիւամենագիտութիւամենագիտութիւնընընընը` ` ` ` իրիրիրիր    
աստուածութիւննաստուածութիւննաստուածութիւննաստուածութիւնն    էէէէ    որորորոր    կըկըկըկը    բացայայտէբացայայտէբացայայտէբացայայտէ, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    ամենագիամենագիամենագիամենագի----
տութիւնըտութիւնըտութիւնըտութիւնը    միայնմիայնմիայնմիայն    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    յատուկյատուկյատուկյատուկ    էէէէ::::    

դդդդ) ) ) ) ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հրամանովհրամանովհրամանովհրամանով    գործուածգործուածգործուածգործուած    այսայսայսայս    նշանընշանընշանընշանը` ` ` ` իրիրիրիր    ամեամեամեամե----
նակարողութիւնընակարողութիւնընակարողութիւնընակարողութիւնը    հաստատողհաստատողհաստատողհաստատող    նշաննշաննշաննշան    մընմընմընմըն    էէէէ    նաեւնաեւնաեւնաեւ. . . . որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    
իիիի´́́́նքննքննքննքն    էրէրէրէր    որորորոր    ձուկինձուկինձուկինձուկին    պատուիրեցպատուիրեցպատուիրեցպատուիրեց    որորորոր    կուլկուլկուլկուլ    տայտայտայտայ    ծովըծովըծովըծովը    ինկածինկածինկածինկած    կամկամկամկամ    
նետուածնետուածնետուածնետուած    դրամիդրամիդրամիդրամի    կտորըկտորըկտորըկտորը, , , , կամկամկամկամ    ինքնինքնինքնինքն    էրէրէրէր    որորորոր    հրամայեցհրամայեցհրամայեցհրամայեց    որորորոր    դրամըդրամըդրամըդրամը    
գոյութեանգոյութեանգոյութեանգոյութեան    գայգայգայգայ    ձուկինձուկինձուկինձուկին    բերնինբերնինբերնինբերնին    մէջմէջմէջմէջ, , , , եւեւեւեւ    ինքնինքնինքնինքն    էրէրէրէր    որորորոր    ձուկըձուկըձուկըձուկը    ուղղեցուղղեցուղղեցուղղեց    
դէպիդէպիդէպիդէպի    ՊետրոսինՊետրոսինՊետրոսինՊետրոսին    կարթըկարթըկարթըկարթը: : : : ԱյսԱյսԱյսԱյս    բոլորըբոլորըբոլորըբոլորը    կատարելըկատարելըկատարելըկատարելը` ` ` ` իրիրիրիր    ամենաամենաամենաամենա----
կարողկարողկարողկարող    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    ըլլալըըլլալըըլլալըըլլալը    հաստատողհաստատողհաստատողհաստատող    նշաններնշաններնշաններնշաններ    ենենենեն: : : : ԱնԱնԱնԱն    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    
ագռաւինագռաւինագռաւինագռաւին    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն    կերակուրկերակուրկերակուրկերակուր    տալտալտալտալ    ԵղիայինԵղիայինԵղիայինԵղիային, , , , եւեւեւեւ    ձուկիձուկիձուկիձուկինննն    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն` ` ` ` 
դրամդրամդրամդրամ    տալտալտալտալ    ՊետրոսինՊետրոսինՊետրոսինՊետրոսին: : : : Փա՜ռքՓա՜ռքՓա՜ռքՓա՜ռք    իրենիրենիրենիրեն::::    
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եեեե) ) ) ) ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հրամանովհրամանովհրամանովհրամանով    գործուածգործուածգործուածգործուած    այսայսայսայս    նշանընշանընշանընշանը` ` ` ` իրիրիրիր    խոխոխոխո----
նարհութիւնընարհութիւնընարհութիւնընարհութիւնը    հաստատողհաստատողհաստատողհաստատող    նշաննշաննշաննշան    մընմընմընմըն    էրէրէրէր: : : : ԱնԱնԱնԱն    կրնարկրնարկրնարկրնար    դրամըդրամըդրամըդրամը    
երկինքէներկինքէներկինքէներկինքէն    վարվարվարվար    իջեցնելիջեցնելիջեցնելիջեցնել    ճիշդճիշդճիշդճիշդ    մանանայիմանանայիմանանայիմանանայի    նմաննմաննմաննման, , , , բայցբայցբայցբայց    չըրաւչըրաւչըրաւչըրաւ    
այդպիսիայդպիսիայդպիսիայդպիսի    բանբանբանբան: : : : ԱնԱնԱնԱն    կրնարկրնարկրնարկրնար    քերովբէիքերովբէիքերովբէիքերովբէի    մըմըմըմը    պատուիրելպատուիրելպատուիրելպատուիրել    որորորոր    դրամըդրամըդրամըդրամը    
իրենիրենիրենիրեն    բերէրբերէրբերէրբերէր, , , , բաբաբաբայցյցյցյց    չըրաւչըրաւչըրաւչըրաւ    այդպիսիայդպիսիայդպիսիայդպիսի    բանբանբանբան: : : : ԱնԱնԱնԱն    նախընտնախընտնախընտնախընտրեցրեցրեցրեց    դրամըդրամըդրամըդրամը    
ունենալունենալունենալունենալ    ծովէնծովէնծովէնծովէն    քանքանքանքան    երկինքէներկինքէներկինքէներկինքէն, , , , նախընտրեցնախընտրեցնախընտրեցնախընտրեց    զայնզայնզայնզայն    ստանալստանալստանալստանալ    ձուկիձուկիձուկիձուկի    
մըմըմըմը    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն    քանքանքանքան    քերովբէիքերովբէիքերովբէիքերովբէի    մըմըմըմը    ձեռքէնձեռքէնձեռքէնձեռքէն, , , , եւեւեւեւ    սասասասա    իրիրիրիր    խոնարհութիւնըխոնարհութիւնըխոնարհութիւնըխոնարհութիւնը, , , , 
իրիրիրիր    պարզութիւննպարզութիւննպարզութիւննպարզութիւնն    ուուուու    համեստութիւնըհամեստութիւնըհամեստութիւնըհամեստութիւնը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ::::    

զզզզ) ) ) ) ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հրամանովհրամանովհրամանովհրամանով    գործուածգործուածգործուածգործուած    այսայսայսայս    նշանընշանընշանընշանը` ` ` ` իրիրիրիր    
աղքատասիրոաղքատասիրոաղքատասիրոաղքատասիրութիւնըւթիւնըւթիւնըւթիւնը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ: : : : ԱնԱնԱնԱն    կրնարկրնարկրնարկրնար    ձուկինձուկինձուկինձուկին    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն    
մեծմեծմեծմեծ    թիւովթիւովթիւովթիւով    դրամներդրամներդրամներդրամներ    դուրսդուրսդուրսդուրս    բերելբերելբերելբերել: : : : ԿրնարԿրնարԿրնարԿրնար    մեծմեծմեծմեծ    ձուկիձուկիձուկիձուկի    մըմըմըմը    հրամայելհրամայելհրամայելհրամայել    
որորորոր    խոշորխոշորխոշորխոշոր    պարկպարկպարկպարկ    մըմըմըմը    դրամդրամդրամդրամ    ծովափծովափծովափծովափ    նետէրնետէրնետէրնետէր, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    հրամայածհրամայածհրամայածհրամայած    էրէրէրէր    
որորորոր    ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան    մարգարէնմարգարէնմարգարէնմարգարէն    ծովափծովափծովափծովափ    նետէրնետէրնետէրնետէր: : : : ԵւԵւԵւԵւ    սակայնսակայնսակայնսակայն, , , , ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    
այնքանայնքանայնքանայնքան    դրամդրամդրամդրամ    դուրսդուրսդուրսդուրս    բերաւբերաւբերաւբերաւ    ձուկինձուկինձուկինձուկին    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն` ` ` ` որքանորքանորքանորքան    պէտքպէտքպէտքպէտք    էրէրէրէր, , , , 
որքանորքանորքանորքան    պահանջուածպահանջուածպահանջուածպահանջուած    էրէրէրէր    տուրքըտուրքըտուրքըտուրքը    տալուտալուտալուտալու    համարհամարհամարհամար, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    
սորվեցնէրսորվեցնէրսորվեցնէրսորվեցնէր    մեզիմեզիմեզիմեզի, , , , որորորոր    պէտքպէտքպէտքպէտք    չէչէչէչէ    փնտռենքփնտռենքփնտռենքփնտռենք    ուուուու    դիզենքդիզենքդիզենքդիզենք    աւելիաւելիաւելիաւելի    քանքանքանքան    
մերմերմերմեր    կարիկարիկարիկարիքըքըքըքը: : : : ՊէտքՊէտքՊէտքՊէտք    չէչէչէչէ    փորձենքփորձենքփորձենքփորձենք    հաւաքելհաւաքելհաւաքելհաւաքել    աւելիաւելիաւելիաւելի    քանքանքանքան    ինչինչինչինչ    որորորոր    
պէտքպէտքպէտքպէտք    ունինքունինքունինքունինք, , , , իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    ամենօրեայամենօրեայամենօրեայամենօրեայ    ապրուստապրուստապրուստապրուստ: : : : ԲայցԲայցԲայցԲայց    մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ    ո՞վո՞վո՞վո՞վ    չիչիչիչի    
գիտերգիտերգիտերգիտեր    որորորոր    այսօրուանայսօրուանայսօրուանայսօրուան « « « «հոգեւորնեհոգեւորնեհոգեւորնեհոգեւորներըրըրըրը» » » » դրամդրամդրամդրամատուներուատուներուատուներուատուներու    մէջմէջմէջմէջ    առաառաառաառա----
տօրէնտօրէնտօրէնտօրէն    դրամդրամդրամդրամ    դիզողդիզողդիզողդիզող    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    ենենենեն: : : : ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    պահանջուածէնպահանջուածէնպահանջուածէնպահանջուածէն    
աւելիաւելիաւելիաւելի    դուրսդուրսդուրսդուրս    բերելբերելբերելբերել    տարտարտարտար    ձուկինձուկինձուկինձուկին    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն, , , , ատիկաատիկաատիկաատիկա    կրնարկրնարկրնարկրնար    պատպատպատպատ----
ճառճառճառճառ    դառնալդառնալդառնալդառնալ    որորորոր    դրամասիրուդրամասիրուդրամասիրուդրամասիրութիւնթիւնթիւնթիւն    գրգռուէրգրգռուէրգրգռուէրգրգռուէր    աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն    
մօտմօտմօտմօտ: : : : ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    իրիրիրիր    այսայսայսայս    ժուժկալժուժկալժուժկալժուժկալ    գործովգործովգործովգործով    մեզմեզմեզմեզ    հրաւիրեցհրաւիրեցհրաւիրեցհրաւիրեց    ժուժկալժուժկալժուժկալժուժկալ    
ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու, , , , այլայլայլայլ    խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով` ` ` ` դրամդրամդրամդրամասէրասէրասէրասէր    չըլլալուչըլլալուչըլլալուչըլլալու, , , , հարստութիւնհարստութիւնհարստութիւնհարստութիւն    դիզելուդիզելուդիզելուդիզելու    
ետեւէետեւէետեւէետեւէ    չվազելուչվազելուչվազելուչվազելու::::    

էէէէ) ) ) ) ՊետրոսըՊետրոսըՊետրոսըՊետրոսը    ծովծովծովծով    ղրկելըղրկելըղրկելըղրկելը    ցոյցցոյցցոյցցոյց    կուկուկուկու    տայտայտայտայ, , , , թէթէթէթէ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    հետըհետըհետըհետը    
դրամդրամդրամդրամ    չունէրչունէրչունէրչունէր: : : : ՃիշդՃիշդՃիշդՃիշդ    էէէէ    որորորոր    ՅուդաՅուդաՅուդաՅուդա    ԻսկարիոտացիինԻսկարիոտացիինԻսկարիոտացիինԻսկարիոտացիին    հետհետհետհետ    գտնուողգտնուողգտնուողգտնուող    
գանձանակինգանձանակինգանձանակինգանձանակին    մէջմէջմէջմէջ    դրամդրամդրամդրամ    կարկարկարկար, , , , բայցբայցբայցբայց    ատիկաատիկաատիկաատիկա    բոլորինբոլորինբոլորինբոլորին    կըկըկըկը    
պատկանէրպատկանէրպատկանէրպատկանէր. . . . եւեւեւեւ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր    այսայսայսայս    իրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնըիրողութիւնը, , , , ահաահաահաահա    թէթէթէթէ    ինինինինչուչուչուչու    
գանձանակէնգանձանակէնգանձանակէնգանձանակէն    չառաւչառաւչառաւչառաւ    իրիրիրիր    վճարելիքվճարելիքվճարելիքվճարելիք    տուրքըտուրքըտուրքըտուրքը: : : : ՍորվինքՍորվինքՍորվինքՍորվինք    ՅիսուսէնՅիսուսէնՅիսուսէնՅիսուսէն    
մերմերմերմեր    ձեռքըձեռքըձեռքըձեռքը    չերկարելչերկարելչերկարելչերկարել    բանիբանիբանիբանի    մըմըմըմը    որորորոր    ուրիշներունուրիշներունուրիշներունուրիշներուն    կըկըկըկը    պատկանիպատկանիպատկանիպատկանի, , , , եւեւեւեւ    
չսեփականացնելչսեփականացնելչսեփականացնելչսեփականացնել    բանբանբանբան    մըմըմըմը    որորորոր    բոլորինբոլորինբոլորինբոլորին    սեփակասեփակասեփակասեփականութիւնննութիւնննութիւնննութիւնն    էէէէ::::    

ըըըը) ) ) ) ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    իբրեւիբրեւիբրեւիբրեւ    ՏէրնՏէրնՏէրնՏէրն    ուուուու    ՎարդապետըՎարդապետըՎարդապետըՎարդապետը    աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն, , , , 
կատարեալկատարեալկատարեալկատարեալ    իրաւունքըիրաւունքըիրաւունքըիրաւունքը    ունէրունէրունէրունէր    պատուիրելուպատուիրելուպատուիրելուպատուիրելու    ՅուդՅուդՅուդՅուդայինայինայինային    որորորոր    
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անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ    գումարըգումարըգումարըգումարը    տարտարտարտար    ՊետրոսինՊետրոսինՊետրոսինՊետրոսին, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    անիկաանիկաանիկաանիկա    երթարերթարերթարերթար    
եւեւեւեւ    տաճարինտաճարինտաճարինտաճարին    տուրքըտուրքըտուրքըտուրքը    տարտարտարտար: : : : ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեխօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեխօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեխօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեցած բարիքներէն բաժին ցած բարիքներէն բաժին ցած բարիքներէն բաժին ցած բարիքներէն բաժին 
թող հանէ իր ուսուցիչինթող հանէ իր ուսուցիչինթող հանէ իր ուսուցիչինթող հանէ իր ուսուցիչին»»»» ( ( ( (ԳաղաԳաղաԳաղաԳաղատացիստացիստացիստացիս 6.6):  6.6):  6.6):  6.6): ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    այնայնայնայն    
ԱստուածնԱստուածնԱստուածնԱստուածն    էրէրէրէր    որունորունորունորուն    կենսատուկենսատուկենսատուկենսատու    խօսքեխօսքեխօսքեխօսքերունրունրունրուն    աշակերտութիւնաշակերտութիւնաշակերտութիւնաշակերտութիւն    
կկկկ’’’’ընէինընէինընէինընէին    բոլորէնբոլորէնբոլորէնբոլորէն    առաջառաջառաջառաջ` ` ` ` նախնախնախնախ    առաքեալներըառաքեալներըառաքեալներըառաքեալները    իրենքիրենքիրենքիրենք, , , , եւեւեւեւ    ուստիուստիուստիուստի` ` ` ` 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    իրաւունքիրաւունքիրաւունքիրաւունք    ունէրունէրունէրունէր    առնելուառնելուառնելուառնելու    ՅուդայինՅուդայինՅուդայինՅուդային    մօտմօտմօտմօտ    գտնուողգտնուողգտնուողգտնուող    
գանձանակէնգանձանակէնգանձանակէնգանձանակէն    բայցբայցբայցբայց    չառաւչառաւչառաւչառաւ::::    

թթթթ) ) ) ) ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    անտրամաբանականանտրամաբանականանտրամաբանականանտրամաբանական    բանբանբանբան    մըմըմըմը    պահանջեցպահանջեցպահանջեցպահանջեց    ՊետՊետՊետՊետ----
րոսրոսրոսրոս    առաքեալէնառաքեալէնառաքեալէնառաքեալէն, , , , եւեւեւեւ    սակայնսակայնսակայնսակայն    առաքեալըառաքեալըառաքեալըառաքեալը    կատարեցկատարեցկատարեցկատարեց    զայնզայնզայնզայն: : : : ՊետՊետՊետՊետ----
րոսրոսրոսրոս    կրնարկրնարկրնարկրնար    ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի    խօսածինխօսածինխօսածինխօսածին    կասկածիլկասկածիլկասկածիլկասկածիլ, , , , կրնարկրնարկրնարկրնար    զայնզայնզայնզայն    առասպելառասպելառասպելառասպել    
նկատելնկատելնկատելնկատել, , , , կրնարկրնարկրնարկրնար    զայնզայնզայնզայն    զառանցանքզառանցանքզառանցանքզառանցանք    նկատելնկատելնկատելնկատել: : : : ԲայցԲայցԲայցԲայց    ոոոո´́́́չչչչ: : : : ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    
հաւատահաւատահաւատահաւատա´́́́ցցցց    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    ուուուու    հաւատքովհաւատքովհաւատքովհաւատքով    կառչեկառչեկառչեկառչեցաւցաւցաւցաւ    անորանորանորանոր: : : : ԵւԵւԵւԵւ    իրիրիրիր    
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը    գործնապէսգործնապէսգործնապէսգործնապէս    արտայայտեցարտայայտեցարտայայտեցարտայայտեց, , , , ծովծովծովծով    երթալովերթալովերթալովերթալով, , , , կարթըկարթըկարթըկարթը    ծովծովծովծով    
նետելովնետելովնետելովնետելով, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    ձուկըձուկըձուկըձուկը    բռնելովբռնելովբռնելովբռնելով, , , , անորանորանորանոր    բերնէնբերնէնբերնէնբերնէն    տաճարտաճարտաճարտաճարինինինին    
դրամըդրամըդրամըդրամը    դուրսդուրսդուրսդուրս    բերելովբերելովբերելովբերելով    ուուուու    տաճարիտաճարիտաճարիտաճարի    տուրքըտուրքըտուրքըտուրքը    գանձողներունգանձողներունգանձողներունգանձողներուն    
տանելովտանելովտանելովտանելով: : : : ՃիշդՃիշդՃիշդՃիշդ    էէէէ    որորորոր    մեզիմեզիմեզիմեզի    չչչչ’’’’ըսուիրըսուիրըսուիրըսուիր    թէթէթէթէ    ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    ծովծովծովծով    գնացգնացգնացգնաց    եւեւեւեւ    ձուկձուկձուկձուկ    
բռնեցբռնեցբռնեցբռնեց, , , , բայցբայցբայցբայց    գիտենքգիտենքգիտենքգիտենք    որորորոր    գնացգնացգնացգնաց, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    անկարելիանկարելիանկարելիանկարելի    էրէրէրէր    որորորոր    
չհնազանդէրչհնազանդէրչհնազանդէրչհնազանդէր    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին, , , , կամքինկամքինկամքինկամքին    ուուուու    պատուէրինպատուէրինպատուէրինպատուէրին: : : : ՄենքՄենքՄենքՄենք    ի՞նչի՞նչի՞նչի՞նչ    
կկկկ’’’’ընենքընենքընենքընենք    եթէեթէեթէեթէ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս « « « «անտրամաբաանտրամաբաանտրամաբաանտրամաբանականականականականննն» » » » բանբանբանբան    մըմըմըմը    պահանջէպահանջէպահանջէպահանջէ    
մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ: : : : ԿըԿըԿըԿը    կատակատակատակատարե՞նքրե՞նքրե՞նքրե՞նք    զայնզայնզայնզայն, , , , թէթէթէթէ` ` ` ` կասկածովկասկածովկասկածովկասկածով    կըկըկըկը    մօտենանքմօտենանքմօտենանքմօտենանք    
մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ    պահանջուապահանջուապահանջուապահանջուածինծինծինծին: : : : ԸնդունինքԸնդունինքԸնդունինքԸնդունինք    որորորոր    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    գործերնգործերնգործերնգործերն    ուուուու    գորգորգորգոր----
ծելակերպըծելակերպըծելակերպըծելակերպը` ` ` ` տարբերտարբերտարբերտարբեր    ենենենեն    մերմերմերմեր    գործեգործեգործեգործերէնրէնրէնրէն    ուուուու    գործելակերպերէնգործելակերպերէնգործելակերպերէնգործելակերպերէն: : : : 
ԸնդունինքԸնդունինքԸնդունինքԸնդունինք, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    կարենանքկարենանքկարենանքկարենանք    հաւատքովհաւատքովհաւատքովհաւատքով    ուուուու    վստահութեամբվստահութեամբվստահութեամբվստահութեամբ    
հնազանդիլհնազանդիլհնազանդիլհնազանդիլ    իրենիրենիրենիրեն` ` ` ` երբերբերբերբ    ոեւոեւոեւոեւէէէէ    բանբանբանբան    պահանջէպահանջէպահանջէպահանջէ    մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ: : : : ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    
առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    հնազանդեցաւհնազանդեցաւհնազանդեցաւհնազանդեցաւ    ՏիՏիՏիՏիրոջրոջրոջրոջ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    եւեւեւեւ    իրիրիրիր    վարձատրութիւնըվարձատրութիւնըվարձատրութիւնըվարձատրութիւնը    
եղաւեղաւեղաւեղաւ    այնայնայնայն` ` ` ` որորորոր    կրցաւկրցաւկրցաւկրցաւ    իրիրիրիր    պարտքըպարտքըպարտքըպարտքը    տալտալտալտալ. . . . մենքմենքմենքմենք    եւսեւսեւսեւս    եթէեթէեթէեթէ    
հնազանդինքհնազանդինքհնազանդինքհնազանդինք    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    խօսքերունխօսքերունխօսքերունխօսքերուն` ` ` ` ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    պիտիպիտիպիտիպիտի    վարձատրէվարձատրէվարձատրէվարձատրէ    մեզմեզմեզմեզ, , , , 
որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    հնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնը    իրիրիրիր    վարձքըվարձքըվարձքըվարձքը    ունիունիունիունի::::    

    
28282828) ) ) ) ««««Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առԾով գնա ու կարթ նետէ, եւ առԾով գնա ու կարթ նետէ, եւ առԾով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` աջին ձուկը որ բռնես` աջին ձուկը որ բռնես` աջին ձուկը որ բռնես` 

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար 
դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդդրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդդրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդդրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդ» » » » ((((Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ 
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համար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնահամար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնահամար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնահամար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնապէս հրաշք մը պէս հրաշք մը պէս հրաշք մը պէս հրաշք մը 
չգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոչգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոչգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոչգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոցաւ:ցաւ:ցաւ:ցաւ:    

    
ա) Սորվեցնելու համար Պետրոա) Սորվեցնելու համար Պետրոա) Սորվեցնելու համար Պետրոա) Սորվեցնելու համար Պետրոս առաքեալին եւ միւս բոս առաքեալին եւ միւս բոս առաքեալին եւ միւս բոս առաքեալին եւ միւս բոլոր լոր լոր լոր 

առաքեալներուն, թէ ինքն է որ հետագային պիտի հոգայ իրենց առաքեալներուն, թէ ինքն է որ հետագային պիտի հոգայ իրենց առաքեալներուն, թէ ինքն է որ հետագային պիտի հոգայ իրենց առաքեալներուն, թէ ինքն է որ հետագային պիտի հոգայ իրենց 
կարիքները` Աւետարանչութեան գործի ժամանակ: Մենք եւս, կարիքները` Աւետարանչութեան գործի ժամանակ: Մենք եւս, կարիքները` Աւետարանչութեան գործի ժամանակ: Մենք եւս, կարիքները` Աւետարանչութեան գործի ժամանակ: Մենք եւս, 
երբ կատարեալ անկեղծութեամբ ու սիրով Յիսուսի փրկութեան երբ կատարեալ անկեղծութեամբ ու սիրով Յիսուսի փրկութեան երբ կատարեալ անկեղծութեամբ ու սիրով Յիսուսի փրկութեան երբ կատարեալ անկեղծութեամբ ու սիրով Յիսուսի փրկութեան 
Աւետարանի տարածման աշխատանքին կը լծուինք` քաջ Աւետարանի տարածման աշխատանքին կը լծուինք` քաջ Աւետարանի տարածման աշխատանքին կը լծուինք` քաջ Աւետարանի տարածման աշխատանքին կը լծուինք` քաջ 
գիտնանք որ իր ամբողջակգիտնանք որ իր ամբողջակգիտնանք որ իր ամբողջակգիտնանք որ իր ամբողջական գործակցութիւնը պիտի վայելենք:ան գործակցութիւնը պիտի վայելենք:ան գործակցութիւնը պիտի վայելենք:ան գործակցութիւնը պիտի վայելենք:    

բ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ մարդը ունի իր բ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ մարդը ունի իր բ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ մարդը ունի իր բ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ մարդը ունի իր 
կատարելիք բաժինը, եւ Աստուած` իր բաժինը: Ծով երթալ ու կատարելիք բաժինը, եւ Աստուած` իր բաժինը: Ծով երթալ ու կատարելիք բաժինը, եւ Աստուած` իր բաժինը: Ծով երթալ ու կատարելիք բաժինը, եւ Աստուած` իր բաժինը: Ծով երթալ ու 
կարթը նետելը` Պետրոսին բաժինն էր, իսկ ծովէն ձուկ դուրս կարթը նետելը` Պետրոսին բաժինն էր, իսկ ծովէն ձուկ դուրս կարթը նետելը` Պետրոսին բաժինն էր, իսկ ծովէն ձուկ դուրս կարթը նետելը` Պետրոսին բաժինն էր, իսկ ծովէն ձուկ դուրս 
բերելը` Քրիստոսի բաժինը, որովհետեւ բոլոր տեսակի բաբերելը` Քրիստոսի բաժինը, որովհետեւ բոլոր տեսակի բաբերելը` Քրիստոսի բաժինը, որովհետեւ բոլոր տեսակի բաբերելը` Քրիստոսի բաժինը, որովհետեւ բոլոր տեսակի բա----
րիքներու երիքներու երիքներու երիքներու եւ օրհնութեանց աղբիւրը Աստուած ինք է: Աստւ օրհնութեանց աղբիւրը Աստուած ինք է: Աստւ օրհնութեանց աղբիւրը Աստուած ինք է: Աստւ օրհնութեանց աղբիւրը Աստուած ինք է: Աստուած ուած ուած ուած 
չ'ըներ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել, եւ ոչ'ըներ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել, եւ ոչ'ըներ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել, եւ ոչ'ըներ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել, եւ ո´́́́չ ալ մարդը կրնայ չ ալ մարդը կրնայ չ ալ մարդը կրնայ չ ալ մարդը կրնայ 
ընել այն ինչ որ Աստուծոյ ընելիք բաժինն է:ընել այն ինչ որ Աստուծոյ ընելիք բաժինն է:ընել այն ինչ որ Աստուծոյ ընելիք բաժինն է:ընել այն ինչ որ Աստուծոյ ընելիք բաժինն է:    

գ) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ Աստուած միշտ հրաշքգ) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ Աստուած միշտ հրաշքգ) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ Աստուած միշտ հրաշքգ) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ Աստուած միշտ հրաշք----
ներով չէ որ մեզ պիտի կերակրէ ու մեր պէտքերը հոգայ, եւ թէ ներով չէ որ մեզ պիտի կերակրէ ու մեր պէտքերը հոգայ, եւ թէ ներով չէ որ մեզ պիտի կերակրէ ու մեր պէտքերը հոգայ, եւ թէ ներով չէ որ մեզ պիտի կերակրէ ու մեր պէտքերը հոգայ, եւ թէ 
անորանորանորանոր    կամքն է, որ մարդիկ աշխատին եւ իրենց ճակտի քրտինկամքն է, որ մարդիկ աշխատին եւ իրենց ճակտի քրտինկամքն է, որ մարդիկ աշխատին եւ իրենց ճակտի քրտինկամքն է, որ մարդիկ աշխատին եւ իրենց ճակտի քրտին----
քով իրենց օրուան ապրուստը շահին: Սերմերը Ասքով իրենց օրուան ապրուստը շահին: Սերմերը Ասքով իրենց օրուան ապրուստը շահին: Սերմերը Ասքով իրենց օրուան ապրուստը շահին: Սերմերը Աստուծոյ պարտուծոյ պարտուծոյ պարտուծոյ պար----
գեւն են, բայց անոնք կը տրուին միայն աշխագեւն են, բայց անոնք կը տրուին միայն աշխագեւն են, բայց անոնք կը տրուին միայն աշխագեւն են, բայց անոնք կը տրուին միայն աշխատողներուն: Աստտողներուն: Աստտողներուն: Աստտողներուն: Աստ----
ուած կ'ուզէուած կ'ուզէուած կ'ուզէուած կ'ուզէ´ ´ ´ ´ որ աշխատինք, եւ ինչո՞ւ հաոր աշխատինք, եւ ինչո՞ւ հաոր աշխատինք, եւ ինչո՞ւ հաոր աշխատինք, եւ ինչո՞ւ համար, որովհետեւ կ'ումար, որովհետեւ կ'ումար, որովհետեւ կ'ումար, որովհետեւ կ'ու----
զէ օրհնել մեզ: Որքան ժրաջան ըլլանք մեզէ օրհնել մեզ: Որքան ժրաջան ըլլանք մեզէ օրհնել մեզ: Որքան ժրաջան ըլլանք մեզէ օրհնել մեզ: Որքան ժրաջան ըլլանք մեր աշխատանքին մէջ` ր աշխատանքին մէջ` ր աշխատանքին մէջ` ր աշխատանքին մէջ` 
այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան Աստուծոյ օրհնութիւնները մեզի:այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան Աստուծոյ օրհնութիւնները մեզի:այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան Աստուծոյ օրհնութիւնները մեզի:այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան Աստուծոյ օրհնութիւնները մեզի:    

դ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ նեղութեան ու դ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ նեղութեան ու դ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ նեղութեան ու դ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ նեղութեան ու 
կարիքի ժամանակ` պէտք է իրեկարիքի ժամանակ` պէտք է իրեկարիքի ժամանակ` պէտք է իրեկարիքի ժամանակ` պէտք է իրե´́́́ն վստահիլ, եւ ին վստահիլ, եւ ին վստահիլ, եւ ին վստահիլ, եւ ի´́́́ր օգնուր օգնուր օգնուր օգնութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
խնդրել: Պետրոս առաքեալ ինքն ալ տալիք տուրք ունէր: Չմոռխնդրել: Պետրոս առաքեալ ինքն ալ տալիք տուրք ունէր: Չմոռխնդրել: Պետրոս առաքեալ ինքն ալ տալիք տուրք ունէր: Չմոռխնդրել: Պետրոս առաքեալ ինքն ալ տալիք տուրք ունէր: Չմոռ----
նանք որ ան Կափառնաոնանք որ ան Կափառնաոնանք որ ան Կափառնաոնանք որ ան Կափառնաումի մէջ տուն ունէր. սա կը նշանակէ թէ ւմի մէջ տուն ունէր. սա կը նշանակէ թէ ւմի մէջ տուն ունէր. սա կը նշանակէ թէ ւմի մէջ տուն ունէր. սա կը նշանակէ թէ 
ան պարտաւոր էր այդ տուրքը տալու, եւ ատիկա բեռ մըն էր ան պարտաւոր էր այդ տուրքը տալու, եւ ատիկա բեռ մըն էր ան պարտաւոր էր այդ տուրքը տալու, եւ ատիկա բեռ մըն էր ան պարտաւոր էր այդ տուրքը տալու, եւ ատիկա բեռ մըն էր 
իրեն համար, մանաւանդ եթէ երբեք պահանջուած գումարը իրեն համար, մանաւանդ եթէ երբեք պահանջուած գումարը իրեն համար, մանաւանդ եթէ երբեք պահանջուած գումարը իրեն համար, մանաւանդ եթէ երբեք պահանջուած գումարը 
չկար հետը: Ան Յիսուսին դիմեց եւ ոչկար հետը: Ան Յիսուսին դիմեց եւ ոչկար հետը: Ան Յիսուսին դիմեց եւ ոչկար հետը: Ան Յիսուսին դիմեց եւ ո´́́́չ թէ ուրիշին: Ինչ կը չ թէ ուրիշին: Ինչ կը չ թէ ուրիշին: Ինչ կը չ թէ ուրիշին: Ինչ կը 
վերաբերի մեզի, մենք որո՞ւն կը դիվերաբերի մեզի, մենք որո՞ւն կը դիվերաբերի մեզի, մենք որո՞ւն կը դիվերաբերի մեզի, մենք որո՞ւն կը դիմենք երբ նեղութեան մէջ մենք երբ նեղութեան մէջ մենք երբ նեղութեան մէջ մենք երբ նեղութեան մէջ 
իյնանիյնանիյնանիյնանք եւ օգնութեան կարիք ունեք եւ օգնութեան կարիք ունեք եւ օգնութեան կարիք ունեք եւ օգնութեան կարիք ունենանք: Պետրոսի նման նանք: Պետրոսի նման նանք: Պետրոսի նման նանք: Պետրոսի նման 
Յիսուսի՞ն կը դիմենք, թէ` մեր նմաննեՅիսուսի՞ն կը դիմենք, թէ` մեր նմաննեՅիսուսի՞ն կը դիմենք, թէ` մեր նմաննեՅիսուսի՞ն կը դիմենք, թէ` մեր նմաններուն: Նեղութեան ատեն րուն: Նեղութեան ատեն րուն: Նեղութեան ատեն րուն: Նեղութեան ատեն 
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զԱստուած լքելը եւ մեր նմաններուն դիմելը` կը բարկացնէ զԱստուած լքելը եւ մեր նմաններուն դիմելը` կը բարկացնէ զԱստուած լքելը եւ մեր նմաններուն դիմելը` կը բարկացնէ զԱստուած լքելը եւ մեր նմաններուն դիմելը` կը բարկացնէ 
զԱստուած, որովհետեւ ատիկա իրեն հանդէպ անվստահութիւն զԱստուած, որովհետեւ ատիկա իրեն հանդէպ անվստահութիւն զԱստուած, որովհետեւ ատիկա իրեն հանդէպ անվստահութիւն զԱստուած, որովհետեւ ատիկա իրեն հանդէպ անվստահութիւն 
կը նշակը նշակը նշակը նշանակէ: նակէ: նակէ: նակէ:     

ե) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի,ե) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի,ե) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի,ե) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի,    թէ ինք կ'ուզէ գորթէ ինք կ'ուզէ գորթէ ինք կ'ուզէ գորթէ ինք կ'ուզէ գոր----
ծել իր հետեւորդներուն կեանքին մէջ եւ անոնց կեանքին միջոծել իր հետեւորդներուն կեանքին մէջ եւ անոնց կեանքին միջոծել իր հետեւորդներուն կեանքին մէջ եւ անոնց կեանքին միջոծել իր հետեւորդներուն կեանքին մէջ եւ անոնց կեանքին միջո----
ցաւ: Պէտք է առիցաւ: Պէտք է առիցաւ: Պէտք է առիցաւ: Պէտք է առի´́́́թ տանք Քրիստոսի գործելու մեր կեանքին թ տանք Քրիստոսի գործելու մեր կեանքին թ տանք Քրիստոսի գործելու մեր կեանքին թ տանք Քրիստոսի գործելու մեր կեանքին 
մէջ. ինչո՞ւ համար. Օգոստինոս կը պատասխանէ այս հարցումէջ. ինչո՞ւ համար. Օգոստինոս կը պատասխանէ այս հարցումէջ. ինչո՞ւ համար. Օգոստինոս կը պատասխանէ այս հարցումէջ. ինչո՞ւ համար. Օգոստինոս կը պատասխանէ այս հարցու----
մին` ըսելով. մին` ըսելով. մին` ըսելով. մին` ըսելով. ««««Եթէ Քրիստոս չգործէ մեր մէջ` չի գործեր մեր Եթէ Քրիստոս չգործէ մեր մէջ` չի գործեր մեր Եթէ Քրիստոս չգործէ մեր մէջ` չի գործեր մեր Եթէ Քրիստոս չգործէ մեր մէջ` չի գործեր մեր 
միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ»:»:»:»:    ՀետեւաբարՀետեւաբարՀետեւաբարՀետեւաբար, , , , եթէ առիթ չտանք որ Քրիստոս գործէ եթէ առիթ չտանք որ Քրիստոս գործէ եթէ առիթ չտանք որ Քրիստոս գործէ եթէ առիթ չտանք որ Քրիստոս գործէ 
մեր սրտին ու կեանքին մէջ` երբեք ալ պիտի չգործէ մեր միջոմեր սրտին ու կեանքին մէջ` երբեք ալ պիտի չգործէ մեր միջոմեր սրտին ու կեանքին մէջ` երբեք ալ պիտի չգործէ մեր միջոմեր սրտին ու կեանքին մէջ` երբեք ալ պիտի չգործէ մեր միջո----
ցաւ:ցաւ:ցաւ:ցաւ:    

զ) զ) զ) զ) ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    ուզեցուզեցուզեցուզեց    որորորոր    Պետրոս առաքեալ իր կամքին ու հրաՊետրոս առաքեալ իր կամքին ու հրաՊետրոս առաքեալ իր կամքին ու հրաՊետրոս առաքեալ իր կամքին ու հրա----
շագործ մատին միջոցաւ այդ արծաթ դրամը ձեռք ձգէր, որշագործ մատին միջոցաւ այդ արծաթ դրամը ձեռք ձգէր, որշագործ մատին միջոցաւ այդ արծաթ դրամը ձեռք ձգէր, որշագործ մատին միջոցաւ այդ արծաթ դրամը ձեռք ձգէր, որպէսպէսպէսպէս----
զի առաքեալները եւ անոնց ընդմէջէն մենք, գիտնանք ու սորզի առաքեալները եւ անոնց ընդմէջէն մենք, գիտնանք ու սորզի առաքեալները եւ անոնց ընդմէջէն մենք, գիտնանք ու սորզի առաքեալները եւ անոնց ընդմէջէն մենք, գիտնանք ու սոր----
վվվվինք թէ ամէն օրհնութիւն որ ձեռք կը ձգենք` իր պարգեւն է ինք թէ ամէն օրհնութիւն որ ձեռք կը ձգենք` իր պարգեւն է ինք թէ ամէն օրհնութիւն որ ձեռք կը ձգենք` իր պարգեւն է ինք թէ ամէն օրհնութիւն որ ձեռք կը ձգենք` իր պարգեւն է 
մեզի:մեզի:մեզի:մեզի:    

է) Յիսուս իր հրաշքը գործեց Պետրոս առաքեալին միջոէ) Յիսուս իր հրաշքը գործեց Պետրոս առաքեալին միջոէ) Յիսուս իր հրաշքը գործեց Պետրոս առաքեալին միջոէ) Յիսուս իր հրաշքը գործեց Պետրոս առաքեալին միջոցաւ, ցաւ, ցաւ, ցաւ, 
ցոյց տալու համար թէ կրնայ իր սուրբերուն միջոցաւ ալ հրաշք ցոյց տալու համար թէ կրնայ իր սուրբերուն միջոցաւ ալ հրաշք ցոյց տալու համար թէ կրնայ իր սուրբերուն միջոցաւ ալ հրաշք ցոյց տալու համար թէ կրնայ իր սուրբերուն միջոցաւ ալ հրաշք 
գործել: գործել: գործել: գործել: ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    հրաշքըհրաշքըհրաշքըհրաշքը    գործելուգործելուգործելուգործելու    համարհամարհամարհամար    երկուերկուերկուերկու    բանբանբանբան    գործածեցգործածեցգործածեցգործածեց....----    
կարթկարթկարթկարթ    եւեւեւեւ    ձուկձուկձուկձուկ: : : : ՍաՍաՍաՍա    կըկըկըկը    պարզէպարզէպարզէպարզէ    թթթթէէէէ    անանանան    կրնայկրնայկրնայկրնայ    ուղղաուղղաուղղաուղղակիօրէնկիօրէնկիօրէնկիօրէն    հրաշքհրաշքհրաշքհրաշք----
ներներներներ    գործելգործելգործելգործել, , , , եւեւեւեւ    կրնայկրնայկրնայկրնայ    նաեւնաեւնաեւնաեւ` ` ` ` տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբերտարբերտարբերտարբեր    իրերուիրերուիրերուիրերու    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ    
հրաշքներհրաշքներհրաշքներհրաշքներ    գործելգործելգործելգործել: : : : Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ    յիշեցիյիշեցիյիշեցիյիշեցի    այսայսայսայս    կէտըկէտըկէտըկէտը: : : : ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    այսօրայսօրայսօրայսօր    
քիչքիչքիչքիչ    չէչէչէչէ    թիւըթիւըթիւըթիւը    աաաայյյյնննն    մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց, , , , որոնքորոնքորոնքորոնք    կըկըկըկը    մերժենմերժենմերժենմերժեն    յարգանքյարգանքյարգանքյարգանք    մատուցելմատուցելմատուցելմատուցել    եւեւեւեւ    
երկիւղալիցերկիւղալիցերկիւղալիցերկիւղալից    վերաբերմունքվերաբերմունքվերաբերմունքվերաբերմունք    ունենալունենալունենալունենալ    սուրբսուրբսուրբսուրբ    տարրերուտարրերուտարրերուտարրերու    եւեւեւեւ    
սուսուսուսուրբերուրբերուրբերուրբերու    մամամամասունքներունսունքներունսունքներունսունքներուն    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    

ԱստուածաշունչըԱստուածաշունչըԱստուածաշունչըԱստուածաշունչը    լեցունլեցունլեցունլեցուն    էէէէ    այնայնայնայն    դրուագներովդրուագներովդրուագներովդրուագներով    որոնքորոնքորոնքորոնք    ցոյցցոյցցոյցցոյց    
կուկուկուկու    տանտանտանտան, , , , թէթէթէթէ    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    հրաշքներհրաշքներհրաշքներհրաշքներ    կըկըկըկը    գործէգործէգործէգործէ    տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբերտարբերտարբերտարբեր    
տարրերուտարրերուտարրերուտարրերու    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ: : : : ԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէսԱյսպէս, , , , օրինակօրինակօրինակօրինակ, , , , կըկըկըկը    կարդանքկարդանքկարդանքկարդանք....----    

ԹէԹէԹէԹէ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    մեռած մարդու մը մարմինը կը նետուի Եղիմեռած մարդու մը մարմինը կը նետուի Եղիմեռած մարդու մը մարմինը կը նետուի Եղիմեռած մարդու մը մարմինը կը նետուի Եղիսէի սէի սէի սէի 
գերեզգերեզգերեզգերեզմանին մէջ, եւ մանին մէջ, եւ մանին մէջ, եւ մանին մէջ, եւ ««««այնայնայնայն    մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին 
պէս կենդանացաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւպէս կենդանացաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւպէս կենդանացաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւպէս կենդանացաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւ»»»»    
((((Դ.ԹԴ.ԹԴ.ԹԴ.Թաաաագգգգաւորացաւորացաւորացաւորաց 13.21): 13.21): 13.21): 13.21):    

Թէ ինչպէս Թէ ինչպէս Թէ ինչպէս Թէ ինչպէս հիւանդներ կը բժշկուէինհիւանդներ կը բժշկուէինհիւանդներ կը բժշկուէինհիւանդներ կը բժշկուէին    Պետրոս առաքեալի Պետրոս առաքեալի Պետրոս առաքեալի Պետրոս առաքեալի 
մարմինին շուքին միջոցաւ (Գործք 5.15):մարմինին շուքին միջոցաւ (Գործք 5.15):մարմինին շուքին միջոցաւ (Գործք 5.15):մարմինին շուքին միջոցաւ (Գործք 5.15):    
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ԹէԹէԹէԹէ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    Պօղոս առաքեալի Պօղոս առաքեալի Պօղոս առաքեալի Պօղոս առաքեալի քրտինքոտ թաշկինակին եւ քրտինքոտ թաշկինակին եւ քրտինքոտ թաշկինակին եւ քրտինքոտ թաշկինակին եւ 
գործի հագուստին միջոցագործի հագուստին միջոցագործի հագուստին միջոցագործի հագուստին միջոցաւ հիւանդներ կը բժշկուէին եւ չար ւ հիւանդներ կը բժշկուէին եւ չար ւ հիւանդներ կը բժշկուէին եւ չար ւ հիւանդներ կը բժշկուէին եւ չար 
ոգիներ դուրս կը շպրտուէին ոգիներ դուրս կը շպրտուէին ոգիներ դուրս կը շպրտուէին ոգիներ դուրս կը շպրտուէին ((((Գործք 19.11Գործք 19.11Գործք 19.11Գործք 19.11----12):12):12):12):    

Թէ ինչպէս ՔրիստոսիԹէ ինչպէս ՔրիստոսիԹէ ինչպէս ՔրիստոսիԹէ ինչպէս Քրիստոսի « « « «հագուստի քղանցքինհագուստի քղանցքինհագուստի քղանցքինհագուստի քղանցքին»»»»    հպումովը ահպումովը ահպումովը ահպումովը ա----
րիւնահոսութերիւնահոսութերիւնահոսութերիւնահոսութենէ տառապող կին մը բժշկուեցաւ նէ տառապող կին մը բժշկուեցաւ նէ տառապող կին մը բժշկուեցաւ նէ տառապող կին մը բժշկուեցաւ ((((ՄՄՄՄատթէոսատթէոսատթէոսատթէոս    
9.209.209.209.20----21):21):21):21):    

Թէ ինչպէս թուքի ու ցեխի միջոցաւ խուլերու ականջներ, Թէ ինչպէս թուքի ու ցեխի միջոցաւ խուլերու ականջներ, Թէ ինչպէս թուքի ու ցեխի միջոցաւ խուլերու ականջներ, Թէ ինչպէս թուքի ու ցեխի միջոցաւ խուլերու ականջներ, 
համրերու լեզուներ եհամրերու լեզուներ եհամրերու լեզուներ եհամրերու լեզուներ եւ կոյրերու աչքեր բացուեցան (Մարկոս ւ կոյրերու աչքեր բացուեցան (Մարկոս ւ կոյրերու աչքեր բացուեցան (Մարկոս ւ կոյրերու աչքեր բացուեցան (Մարկոս 
7.33, 8.227.33, 8.227.33, 8.227.33, 8.22----23: 23: 23: 23: Յովհաննէս 9.6):Յովհաննէս 9.6):Յովհաննէս 9.6):Յովհաննէս 9.6):    

Թէ ինչպէս Եղիա մարգարէին վերարկուին մէկ հարուածին Թէ ինչպէս Եղիա մարգարէին վերարկուին մէկ հարուածին Թէ ինչպէս Եղիա մարգարէին վերարկուին մէկ հարուածին Թէ ինչպէս Եղիա մարգարէին վերարկուին մէկ հարուածին 
միջոցաւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ միջոցաւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ միջոցաւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ միջոցաւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ 
((((Դ.Թագաւորաց 2.8, 14):Դ.Թագաւորաց 2.8, 14):Դ.Թագաւորաց 2.8, 14):Դ.Թագաւորաց 2.8, 14):    

Թէ ինչպէս աղի միջոցաւ Եղիսէ աղբիւրներու ջուրերը Թէ ինչպէս աղի միջոցաւ Եղիսէ աղբիւրներու ջուրերը Թէ ինչպէս աղի միջոցաւ Եղիսէ աղբիւրներու ջուրերը Թէ ինչպէս աղի միջոցաւ Եղիսէ աղբիւրներու ջուրերը 
բժշկեց եւ բժշկեց եւ բժշկեց եւ բժշկեց եւ ««««ջուջուջուջուրերը բժշկուեցանրերը բժշկուեցանրերը բժշկուեցանրերը բժշկուեցան»»»» ( ( ( (Դ.Թագաւորաց 2.19Դ.Թագաւորաց 2.19Դ.Թագաւորաց 2.19Դ.Թագաւորաց 2.19----22):22):22):22):    

Թէ ինչպէս Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւր Թէ ինչպէս Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւր Թէ ինչպէս Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւր Թէ ինչպէս Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւր 
դրաւ եւ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ դրաւ եւ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ դրաւ եւ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ դրաւ եւ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ 
((((Դ.Թագաւորաց 4.39Դ.Թագաւորաց 4.39Դ.Թագաւորաց 4.39Դ.Թագաւորաց 4.39----41):41):41):41):    

Թէ ինչպէս Եղիսէ Յորդանանի ջուրին միջոցաւ բժշկեց Թէ ինչպէս Եղիսէ Յորդանանի ջուրին միջոցաւ բժշկեց Թէ ինչպէս Եղիսէ Յորդանանի ջուրին միջոցաւ բժշկեց Թէ ինչպէս Եղիսէ Յորդանանի ջուրին միջոցաւ բժշկեց 
Նէեմա անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թագաւորաց 5Նէեմա անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թագաւորաց 5Նէեմա անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թագաւորաց 5Նէեմա անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թագաւորաց 5.10.10.10.10----14):14):14):14):    

Թէ ինչպէս Մովսէս ձեռքի գաւազանը դէպի երկինք Թէ ինչպէս Մովսէս ձեռքի գաւազանը դէպի երկինք Թէ ինչպէս Մովսէս ձեռքի գաւազանը դէպի երկինք Թէ ինչպէս Մովսէս ձեռքի գաւազանը դէպի երկինք 
երկնցուց եւ Եգիպտոսի վրայ կարկուտ երկնցուց եւ Եգիպտոսի վրայ կարկուտ երկնցուց եւ Եգիպտոսի վրայ կարկուտ երկնցուց եւ Եգիպտոսի վրայ կարկուտ ««««ու կարկուտին հետ ու կարկուտին հետ ու կարկուտին հետ ու կարկուտին հետ 
խառն կրակխառն կրակխառն կրակխառն կրակ»»»»    տեղաց (Ելից 9.23տեղաց (Ելից 9.23տեղաց (Ելից 9.23տեղաց (Ելից 9.23----24): 24): 24): 24): Երկնցուց Եգիպտոսի վրայ Երկնցուց Եգիպտոսի վրայ Երկնցուց Եգիպտոսի վրայ Երկնցուց Եգիպտոսի վրայ 
եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ելից 10.12եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ելից 10.12եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ելից 10.12եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ելից 10.12----15): 15): 15): 15): Երկնցուց Երկնցուց Երկնցուց Երկնցուց 
Կարմիր ծուվուն վրայ եւ զայն ճեղքեց (ԵԿարմիր ծուվուն վրայ եւ զայն ճեղքեց (ԵԿարմիր ծուվուն վրայ եւ զայն ճեղքեց (ԵԿարմիր ծուվուն վրայ եւ զայն ճեղքեց (Ելից 14.16, 21): լից 14.16, 21): լից 14.16, 21): լից 14.16, 21): 
Գաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ ժայռի մը, եւ այդ ժայռէն ջուր Գաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ ժայռի մը, եւ այդ ժայռէն ջուր Գաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ ժայռի մը, եւ այդ ժայռէն ջուր Գաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ ժայռի մը, եւ այդ ժայռէն ջուր 
բղխեցաւ (Ելից 17.6): Զարկաւ ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ (Ելից 17.6): Զարկաւ ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ (Ելից 17.6): Զարկաւ ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ (Ելից 17.6): Զարկաւ ապառաժի մը եւ առատ ջուր 
բղխեցաւ անկէ (Թուոց 20.11):բղխեցաւ անկէ (Թուոց 20.11):բղխեցաւ անկէ (Թուոց 20.11):բղխեցաւ անկէ (Թուոց 20.11):    

Թէ ինչպէս Մովսէս փայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի Թէ ինչպէս Մովսէս փայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի Թէ ինչպէս Մովսէս փայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի Թէ ինչպէս Մովսէս փայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի 
ջուրերը անուշցուց (Ելից 15.25):ջուրերը անուշցուց (Ելից 15.25):ջուրերը անուշցուց (Ելից 15.25):ջուրերը անուշցուց (Ելից 15.25):    

Թէ ինչպէս Պղինձէ օձի մը մԹէ ինչպէս Պղինձէ օձի մը մԹէ ինչպէս Պղինձէ օձի մը մԹէ ինչպէս Պղինձէ օձի մը միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի իջոցաւ բժշկութիւններ տեղի իջոցաւ բժշկութիւններ տեղի իջոցաւ բժշկութիւններ տեղի 
ունեցան (Թուոց 21.5ունեցան (Թուոց 21.5ունեցան (Թուոց 21.5ունեցան (Թուոց 21.5----6): 6): 6): 6): Պղինձէ օձին բարձրացումը ձողի մը Պղինձէ օձին բարձրացումը ձողի մը Պղինձէ օձին բարձրացումը ձողի մը Պղինձէ օձին բարձրացումը ձողի մը 
վրայ` կը նախապատկերացնէր Քրիստոսի բարձրացումը խաչի վրայ` կը նախապատկերացնէր Քրիստոսի բարձրացումը խաչի վրայ` կը նախապատկերացնէր Քրիստոսի բարձրացումը խաչի վրայ` կը նախապատկերացնէր Քրիստոսի բարձրացումը խաչի 
վրայ (Յովհաննէս 3.14): Եթէ երբեք ձողի վրայ բարձրացուած վրայ (Յովհաննէս 3.14): Եթէ երբեք ձողի վրայ բարձրացուած վրայ (Յովհաննէս 3.14): Եթէ երբեք ձողի վրայ բարձրացուած վրայ (Յովհաննէս 3.14): Եթէ երբեք ձողի վրայ բարձրացուած 
պղինձէ օձին միջոցաւ բժշկութիւններ ու հրաշքներ կը կատարպղինձէ օձին միջոցաւ բժշկութիւններ ու հրաշքներ կը կատարպղինձէ օձին միջոցաւ բժշկութիւններ ու հրաշքներ կը կատարպղինձէ օձին միջոցաւ բժշկութիւններ ու հրաշքներ կը կատար----
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ուէին, որքա՜նուէին, որքա՜նուէին, որքա՜նուէին, որքա՜ն    աւելի խաչին ու խաչ բարձրացած Խաչեալին աւելի խաչին ու խաչ բարձրացած Խաչեալին աւելի խաչին ու խաչ բարձրացած Խաչեալին աւելի խաչին ու խաչ բարձրացած Խաչեալին 
միջոցաւ կրնան բժշկութիւններ ու հրաշքներ կատարուիլ:միջոցաւ կրնան բժշկութիւններ ու հրաշքներ կատարուիլ:միջոցաւ կրնան բժշկութիւններ ու հրաշքներ կատարուիլ:միջոցաւ կրնան բժշկութիւններ ու հրաշքներ կատարուիլ:    

Թէ ինչպէս Ուխտի Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի Թէ ինչպէս Ուխտի Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի Թէ ինչպէս Ուխտի Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի Թէ ինչպէս Ուխտի Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի 
ջուրերը ճեղքուեցան (Յեսու 3.14ջուրերը ճեղքուեցան (Յեսու 3.14ջուրերը ճեղքուեցան (Յեսու 3.14ջուրերը ճեղքուեցան (Յեսու 3.14----17), 17), 17), 17), եւ անոր միջոցաւ Երիքով եւ անոր միջոցաւ Երիքով եւ անոր միջոցաւ Երիքով եւ անոր միջոցաւ Երիքով 
քաղաքին պարիսպները փուլ եկան (Յեսու 6.20):քաղաքին պարիսպները փուլ եկան (Յեսու 6.20):քաղաքին պարիսպները փուլ եկան (Յեսու 6.20):քաղաքին պարիսպները փուլ եկան (Յեսու 6.20):    

Թէ ինչպէս ՅակոբոԹէ ինչպէս ՅակոբոԹէ ինչպէս ՅակոբոԹէ ինչպէս Յակոբոս առաքեալ իր ընդհանրական նամաս առաքեալ իր ընդհանրական նամաս առաքեալ իր ընդհանրական նամաս առաքեալ իր ընդհանրական նամա----
կին մէջ կը խօսի աղօթքի եւ իւղի միջոցաւ կատարուող կին մէջ կը խօսի աղօթքի եւ իւղի միջոցաւ կատարուող կին մէջ կը խօսի աղօթքի եւ իւղի միջոցաւ կատարուող կին մէջ կը խօսի աղօթքի եւ իւղի միջոցաւ կատարուող 
բժշկութիւններու մասին (Յակոբոս 5.14բժշկութիւններու մասին (Յակոբոս 5.14բժշկութիւններու մասին (Յակոբոս 5.14բժշկութիւններու մասին (Յակոբոս 5.14----15):15):15):15):    

Քանի Աստուածաշունչը կը խօսի մեզի ոսկորներու, Քանի Աստուածաշունչը կը խօսի մեզի ոսկորներու, Քանի Աստուածաշունչը կը խօսի մեզի ոսկորներու, Քանի Աստուածաշունչը կը խօսի մեզի ոսկորներու, քրտինքրտինքրտինքրտին----
քոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, քոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, քոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, քոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, մարմնի շուքի,մարմնի շուքի,մարմնի շուքի,մարմնի շուքի,    հագուստի հագուստի հագուստի հագուստի 
քղանցքի,քղանցքի,քղանցքի,քղանցքի,    իւղի, թուքի, ցեխի, գաւիւղի, թուքի, ցեխի, գաւիւղի, թուքի, ցեխի, գաւիւղի, թուքի, ցեխի, գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի, ազանի, փայտի, պղինձէ օձի, ազանի, փայտի, պղինձէ օձի, ազանի, փայտի, պղինձէ օձի, 
Ուխտի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի եւ ջուրի Ուխտի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի եւ ջուրի Ուխտի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի եւ ջուրի Ուխտի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի եւ ջուրի 
միջոցաւ կատարուած բազմատեսակ հրաշքներու եւ նշաններու միջոցաւ կատարուած բազմատեսակ հրաշքներու եւ նշաններու միջոցաւ կատարուած բազմատեսակ հրաշքներու եւ նշաններու միջոցաւ կատարուած բազմատեսակ հրաշքներու եւ նշաններու 
մասին, եկէք զգոմասին, եկէք զգոմասին, եկէք զգոմասին, եկէք զգո´́́́յշ ըլլանք, հետեւաբար, անյարգալից վերաբերյշ ըլլանք, հետեւաբար, անյարգալից վերաբերյշ ըլլանք, հետեւաբար, անյարգալից վերաբերյշ ըլլանք, հետեւաբար, անյարգալից վերաբեր----
մունք ցուցաբերելէ սուրբերու կողմէ գործածուած իրերու կամ մունք ցուցաբերելէ սուրբերու կողմէ գործածուած իրերու կամ մունք ցուցաբերելէ սուրբերու կողմէ գործածուած իրերու կամ մունք ցուցաբերելէ սուրբերու կողմէ գործածուած իրերու կամ 
անոնց աճիւններոանոնց աճիւններոանոնց աճիւններոանոնց աճիւններուն հանդէպ:ւն հանդէպ:ւն հանդէպ:ւն հանդէպ:    

    
29292929) ) ) ) Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, 

այլ նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխաայլ նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխաայլ նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխաայլ նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխարէն: րէն: րէն: րէն: 
Ինչո՞ւ համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցԻնչո՞ւ համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցԻնչո՞ւ համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցԻնչո՞ւ համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցոյց տալու ու սորոյց տալու ու սորոյց տալու ու սորոյց տալու ու սորվեցվեցվեցվեցնելու հանելու հանելու հանելու հա----
մար:մար:մար:մար:    

    
ա) Չմոռնանք, որ Յիսուս Պետրոսի տանը մէջ կը գտնուէր, ա) Չմոռնանք, որ Յիսուս Պետրոսի տանը մէջ կը գտնուէր, ա) Չմոռնանք, որ Յիսուս Պետրոսի տանը մէջ կը գտնուէր, ա) Չմոռնանք, որ Յիսուս Պետրոսի տանը մէջ կը գտնուէր, 

ուր յաճախ կը հիւրասիուր յաճախ կը հիւրասիուր յաճախ կը հիւրասիուր յաճախ կը հիւրասիրուէր (Մատթէոս 8.14րուէր (Մատթէոս 8.14րուէր (Մատթէոս 8.14րուէր (Մատթէոս 8.14----15): 15): 15): 15): Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
տուրքը Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, ցոյց տալու համար տուրքը Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, ցոյց տալու համար տուրքը Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, ցոյց տալու համար տուրքը Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, ցոյց տալու համար 
մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք Պետրոսի նման զինք կ'ընդունին մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք Պետրոսի նման զինք կ'ընդունին մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք Պետրոսի նման զինք կ'ընդունին մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք Պետրոսի նման զինք կ'ընդունին 
իրենց տուներուն մէջ` պարտականութիւն պիտի սեպէ ինք իրենց տուներուն մէջ` պարտականութիւն պիտի սեպէ ինք իրենց տուներուն մէջ` պարտականութիւն պիտի սեպէ ինք իրենց տուներուն մէջ` պարտականութիւն պիտի սեպէ ինք 
անձնաանձնաանձնաանձնապէս անոնց կարիքները հոգալու:պէս անոնց կարիքները հոգալու:պէս անոնց կարիքները հոգալու:պէս անոնց կարիքները հոգալու:    

բ) Ճիշդ է որ Յիսուս տաճարին տուբ) Ճիշդ է որ Յիսուս տաճարին տուբ) Ճիշդ է որ Յիսուս տաճարին տուբ) Ճիշդ է որ Յիսուս տաճարին տուրքը իրքը իրքը իրքը ի´́́́նք տուաւ, բայց նք տուաւ, բայց նք տուաւ, բայց նք տուաւ, բայց 
միւս կողմէ կարելի է մտածել նաեւ, որ Պետրոս առաքեալը միւս կողմէ կարելի է մտածել նաեւ, որ Պետրոս առաքեալը միւս կողմէ կարելի է մտածել նաեւ, որ Պետրոս առաքեալը միւս կողմէ կարելի է մտածել նաեւ, որ Պետրոս առաքեալը 
իիիի´́́́նքն էր որ ծով գնաց, ինքն էր որ ծով գնաց, ինքն էր որ ծով գնաց, ինքն էր որ ծով գնաց, ի´́́́նքն էր որ կարթը ծով նետեց, եւ ինքն էր որ կարթը ծով նետեց, եւ ինքն էր որ կարթը ծով նետեց, եւ ինքն էր որ կարթը ծով նետեց, եւ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էր որ ձուկ մը բռնեց եւ անոր բերանին մէջ արծաթ դրամը գտաւ, էր որ ձուկ մը բռնեց եւ անոր բերանին մէջ արծաթ դրամը գտաւ, էր որ ձուկ մը բռնեց եւ անոր բերանին մէջ արծաթ դրամը գտաւ, էր որ ձուկ մը բռնեց եւ անոր բերանին մէջ արծաթ դրամը գտաւ, 
եւ հետեւաբար, իեւ հետեւաբար, իեւ հետեւաբար, իեւ հետեւաբար, ի´́́́նքն էր որ եկաւ եւ այդ դրամը տաճարին նքն էր որ եկաւ եւ այդ դրամը տաճարին նքն էր որ եկաւ եւ այդ դրամը տաճարին նքն էր որ եկաւ եւ այդ դրամը տաճարին 
տուրքը գանձողտուրքը գանձողտուրքը գանձողտուրքը գանձողներուն տուաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ հաւաներուն տուաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ հաւաներուն տուաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ հաւաներուն տուաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ հաւա----
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տացեալ մարդը կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն զոհոտացեալ մարդը կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն զոհոտացեալ մարդը կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն զոհոտացեալ մարդը կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն զոհողութիւններ ղութիւններ ղութիւններ ղութիւններ 
յանձն առնելու, կոչուած է տալու Տիրոջ իր ունեցածէն, իր յանձն առնելու, կոչուած է տալու Տիրոջ իր ունեցածէն, իր յանձն առնելու, կոչուած է տալու Տիրոջ իր ունեցածէն, իր յանձն առնելու, կոչուած է տալու Տիրոջ իր ունեցածէն, իր 
շահածէն, իր ձեռք ձգածէն, իր ճակտի քրտինշահածէն, իր ձեռք ձգածէն, իր ճակտի քրտինշահածէն, իր ձեռք ձգածէն, իր ճակտի քրտինշահածէն, իր ձեռք ձգածէն, իր ճակտի քրտինքէն:քէն:քէն:քէն:    

գ) Յիսուս տուաւ իր պարտքը` որովհետեւ գ) Յիսուս տուաւ իր պարտքը` որովհետեւ գ) Յիսուս տուաւ իր պարտքը` որովհետեւ գ) Յիսուս տուաւ իր պարտքը` որովհետեւ պէպէպէպէ´́́́տք էրտք էրտք էրտք էր    տար, տար, տար, տար, 
եւ տուաւ Պեեւ տուաւ Պեեւ տուաւ Պեեւ տուաւ Պետրոսի պարտքը` ոտրոսի պարտքը` ոտրոսի պարտքը` ոտրոսի պարտքը` ո´́́́չ թէ որովհետեւ պէտք էր տար, չ թէ որովհետեւ պէտք էր տար, չ թէ որովհետեւ պէտք էր տար, չ թէ որովհետեւ պէտք էր տար, 
այլ պարզապէս` ողորմութիւն ցուցաբերած ըլլալու համար այլ պարզապէս` ողորմութիւն ցուցաբերած ըլլալու համար այլ պարզապէս` ողորմութիւն ցուցաբերած ըլլալու համար այլ պարզապէս` ողորմութիւն ցուցաբերած ըլլալու համար 
անոր հանդէպ: Մեկնիչ մը կ'ըսէ. անոր հանդէպ: Մեկնիչ մը կ'ըսէ. անոր հանդէպ: Մեկնիչ մը կ'ըսէ. անոր հանդէպ: Մեկնիչ մը կ'ըսէ. ««««Յիսուսի ըրածը ինքն իր Յիսուսի ըրածը ինքն իր Յիսուսի ըրածը ինքն իր Յիսուսի ըրածը ինքն իր 
անձին համար` արդարութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի անձին համար` արդարութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի անձին համար` արդարութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի անձին համար` արդարութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի 
համար` ողորմութիւն էրհամար` ողորմութիւն էրհամար` ողորմութիւն էրհամար` ողորմութիւն էր»:»:»:»:    Հաւատացեալ մարդը միայն արդաՀաւատացեալ մարդը միայն արդաՀաւատացեալ մարդը միայն արդաՀաւատացեալ մարդը միայն արդա----
րութիւրութիւրութիւրութիւն հետապնդող մարդ պէտք չէ ըլլայ, այլ նաեւ` ողորմած ն հետապնդող մարդ պէտք չէ ըլլայ, այլ նաեւ` ողորմած ն հետապնդող մարդ պէտք չէ ըլլայ, այլ նաեւ` ողորմած ն հետապնդող մարդ պէտք չէ ըլլայ, այլ նաեւ` ողորմած 
ու ողորմածասէր մարդ: Արդաու ողորմածասէր մարդ: Արդաու ողորմածասէր մարդ: Արդաու ողորմածասէր մարդ: Արդարասիրութիւնը պէտք չէ մեր մէջ րասիրութիւնը պէտք չէ մեր մէջ րասիրութիւնը պէտք չէ մեր մէջ րասիրութիւնը պէտք չէ մեր մէջ 
սպաննէ ողորմածասիրուսպաննէ ողորմածասիրուսպաննէ ողորմածասիրուսպաննէ ողորմածասիրութիւնը: Յիշենք բարի Սամարացիին թիւնը: Յիշենք բարի Սամարացիին թիւնը: Յիշենք բարի Սամարացիին թիւնը: Յիշենք բարի Սամարացիին 
առակը: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ հաւանաբար քահանան առակը: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ հաւանաբար քահանան առակը: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ հաւանաբար քահանան առակը: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ հաւանաբար քահանան 
ու Ղեւտացին չօգնեցին գետին տապալած վիրաւոր մարու Ղեւտացին չօգնեցին գետին տապալած վիրաւոր մարու Ղեւտացին չօգնեցին գետին տապալած վիրաւոր մարու Ղեւտացին չօգնեցին գետին տապալած վիրաւոր մարդուն դուն դուն դուն 
մտածելով որ ան մեռած էր: Ճիշդ է որ Աստուծոյ արդար օրէնքը մտածելով որ ան մեռած էր: Ճիշդ է որ Աստուծոյ արդար օրէնքը մտածելով որ ան մեռած էր: Ճիշդ է որ Աստուծոյ արդար օրէնքը մտածելով որ ան մեռած էր: Ճիշդ է որ Աստուծոյ արդար օրէնքը 
կը պահանջէր չդպնալ մեռած մարդու մարմինին, բայց նոյն կը պահանջէր չդպնալ մեռած մարդու մարմինին, բայց նոյն կը պահանջէր չդպնալ մեռած մարդու մարմինին, բայց նոյն կը պահանջէր չդպնալ մեռած մարդու մարմինին, բայց նոյն 
Աստուծոյ օրէնքը չէ՞ր պահանջեր օգնել` օգնութեան կարիքը Աստուծոյ օրէնքը չէ՞ր պահանջեր օգնել` օգնութեան կարիքը Աստուծոյ օրէնքը չէ՞ր պահանջեր օգնել` օգնութեան կարիքը Աստուծոյ օրէնքը չէ՞ր պահանջեր օգնել` օգնութեան կարիքը 
ունեցող մարդուն: Աստուծոյ օրէնքը չ'ըսպաններ մարդուն մէջ` ունեցող մարդուն: Աստուծոյ օրէնքը չ'ըսպաններ մարդուն մէջ` ունեցող մարդուն: Աստուծոյ օրէնքը չ'ըսպաններ մարդուն մէջ` ունեցող մարդուն: Աստուծոյ օրէնքը չ'ըսպաններ մարդուն մէջ` 
մարդասիրութիւնը եւ իրերօգնումարդասիրութիւնը եւ իրերօգնումարդասիրութիւնը եւ իրերօգնումարդասիրութիւնը եւ իրերօգնութեթեթեթեան առաքինութիւնը:ան առաքինութիւնը:ան առաքինութիւնը:ան առաքինութիւնը:    

դ) Յիսուս Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, պարզելու հադ) Յիսուս Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, պարզելու հադ) Յիսուս Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, պարզելու հադ) Յիսուս Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, պարզելու հա----
մար թէ ինք կը հոգայ իր հետեւորդներուն կարիքները: Պետրոս մար թէ ինք կը հոգայ իր հետեւորդներուն կարիքները: Պետրոս մար թէ ինք կը հոգայ իր հետեւորդներուն կարիքները: Պետրոս մար թէ ինք կը հոգայ իր հետեւորդներուն կարիքները: Պետրոս 
ինքն ալ տալիք տուրք ունէր, այլապէս Յիսուս անոր պիտի ինքն ալ տալիք տուրք ունէր, այլապէս Յիսուս անոր պիտի ինքն ալ տալիք տուրք ունէր, այլապէս Յիսուս անոր պիտի ինքն ալ տալիք տուրք ունէր, այլապէս Յիսուս անոր պիտի 
չըսէր. չըսէր. չըսէր. չըսէր. ««««Տար դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդՏար դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդՏար դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդՏար դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդ»:»:»:»:    Պետրոս այս Պետրոս այս Պետրոս այս Պետրոս այս 
մասին բան մը չըսաւ Յիսմասին բան մը չըսաւ Յիսմասին բան մը չըսաւ Յիսմասին բան մը չըսաւ Յիսուսին: Յիսուս իուսին: Յիսուս իուսին: Յիսուս իուսին: Յիսուս ի´́́́նք գիտցաւ ատիկա: նք գիտցաւ ատիկա: նք գիտցաւ ատիկա: նք գիտցաւ ատիկա: 
Եւ սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս գիտէ մեր կարիքները նոյնիսկ Եւ սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս գիտէ մեր կարիքները նոյնիսկ Եւ սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս գիտէ մեր կարիքները նոյնիսկ Եւ սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս գիտէ մեր կարիքները նոյնիսկ 
երբ տակաերբ տակաերբ տակաերբ տակաւին չենք խօսած անոնց մասին. գիտէ մեր ւին չենք խօսած անոնց մասին. գիտէ մեր ւին չենք խօսած անոնց մասին. գիտէ մեր ւին չենք խօսած անոնց մասին. գիտէ մեր 
խնդրանքները նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ներկայացուցած խնդրանքները նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ներկայացուցած խնդրանքները նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ներկայացուցած խնդրանքները նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ներկայացուցած 
զանոնք, եւ ըստ այնմ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ:զանոնք, եւ ըստ այնմ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ:զանոնք, եւ ըստ այնմ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ:զանոնք, եւ ըստ այնմ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ:    

ե) Պետրոս բարեկամն էրե) Պետրոս բարեկամն էրե) Պետրոս բարեկամն էրե) Պետրոս բարեկամն էր    Քրիստոսի: Քրիստոս անոր Քրիստոսի: Քրիստոս անոր Քրիստոսի: Քրիստոս անոր Քրիստոսի: Քրիստոս անոր 
օգնելով` իր բարեկամին է որ օգնած եղաւ: Հեղինակ մը կ'ըսէ. օգնելով` իր բարեկամին է որ օգնած եղաւ: Հեղինակ մը կ'ըսէ. օգնելով` իր բարեկամին է որ օգնած եղաւ: Հեղինակ մը կ'ըսէ. օգնելով` իր բարեկամին է որ օգնած եղաւ: Հեղինակ մը կ'ըսէ. 
««««Յիսուս Պետրոսին օգնելով սորվեցուց մեզի, որ հաւատացՅիսուս Պետրոսին օգնելով սորվեցուց մեզի, որ հաւատացՅիսուս Պետրոսին օգնելով սորվեցուց մեզի, որ հաւատացՅիսուս Պետրոսին օգնելով սորվեցուց մեզի, որ հաւատացեալ եալ եալ եալ 
մարդը ոչ միայն աղքատին պէտք է օգնէ, այլ նաեւ` իր ընկերոջմարդը ոչ միայն աղքատին պէտք է օգնէ, այլ նաեւ` իր ընկերոջմարդը ոչ միայն աղքատին պէտք է օգնէ, այլ նաեւ` իր ընկերոջմարդը ոչ միայն աղքատին պէտք է օգնէ, այլ նաեւ` իր ընկերոջ»:»:»:»:    

զզզզ) ) ) ) Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը, եւ սա Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը, եւ սա Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը, եւ սա Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը, եւ սա 
Յիսուսի պաՅիսուսի պաՅիսուսի պաՅիսուսի պատուէրն էր: Յիսուս կամեցաւ որ Պետրոս իտուէրն էր: Յիսուս կամեցաւ որ Պետրոս իտուէրն էր: Յիսուս կամեցաւ որ Պետրոս իտուէրն էր: Յիսուս կամեցաւ որ Պետրոս ի´́́́ր ալ ր ալ ր ալ ր ալ 
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պարտքը տար: Յիսուս անձնասիրաբար չմտածեց, միայն իր պարտքը տար: Յիսուս անձնասիրաբար չմտածեց, միայն իր պարտքը տար: Յիսուս անձնասիրաբար չմտածեց, միայն իր պարտքը տար: Յիսուս անձնասիրաբար չմտածեց, միայն իր 
պարտքը վճարելու մասին չմտածեց: Այսօրուան պարտքը վճարելու մասին չմտածեց: Այսօրուան պարտքը վճարելու մասին չմտածեց: Այսօրուան պարտքը վճարելու մասին չմտածեց: Այսօրուան ««««հոգեւորնեհոգեւորնեհոգեւորնեհոգեւորներըրըրըրը» » » » 
կամ իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչողները, արդեօք իրենք եւս կամ իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչողները, արդեօք իրենք եւս կամ իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչողները, արդեօք իրենք եւս կամ իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչողները, արդեօք իրենք եւս 
Յիսուսի նման կը մտածե՞ն իրենց նմաններուն մասին. կը Յիսուսի նման կը մտածե՞ն իրենց նմաններուն մասին. կը Յիսուսի նման կը մտածե՞ն իրենց նմաններուն մասին. կը Յիսուսի նման կը մտածե՞ն իրենց նմաններուն մասին. կը 
մտածե՞ն Քրիստոսով իրենց եղբայր եւ քոյր դարձածներուն մտածե՞ն Քրիստոսով իրենց եղբայր եւ քոյր դարձածներուն մտածե՞ն Քրիստոսով իրենց եղբայր եւ քոյր դարձածներուն մտածե՞ն Քրիստոսով իրենց եղբայր եւ քոյր դարձածներուն 
մասին, թէ` կ'ապրին ինքնավախճան կեանք մը, անձնասէր մասին, թէ` կ'ապրին ինքնավախճան կեանք մը, անձնասէր մասին, թէ` կ'ապրին ինքնավախճան կեանք մը, անձնասէր մասին, թէ` կ'ապրին ինքնավախճան կեանք մը, անձնասէր 
կեանք մը, եւ բնաւ չեն ուզեր դուրս գալ իրենց անձերուն նեղ կեանք մը, եւ բնաւ չեն ուզեր դուրս գալ իրենց անձերուն նեղ կեանք մը, եւ բնաւ չեն ուզեր դուրս գալ իրենց անձերուն նեղ կեանք մը, եւ բնաւ չեն ուզեր դուրս գալ իրենց անձերուն նեղ 
պարունակէն: Այսօր շատ պարունակէն: Այսօր շատ պարունակէն: Այսօր շատ պարունակէն: Այսօր շատ ««««հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր» » » » անձեր կան, որոնք դրամաանձեր կան, որոնք դրամաանձեր կան, որոնք դրամաանձեր կան, որոնք դրամա----
տուներու մէջ մեծ գումարներ դիզած են, մինչ տուներու մէջ մեծ գումարներ դիզած են, մինչ տուներու մէջ մեծ գումարներ դիզած են, մինչ տուներու մէջ մեծ գումարներ դիզած են, մինչ իրենց քովը իրենց քովը իրենց քովը իրենց քովը 
գտնուող, իրենց կողքին նստող, իրենց ծանօթ եղող այլ հաւագտնուող, իրենց կողքին նստող, իրենց ծանօթ եղող այլ հաւագտնուող, իրենց կողքին նստող, իրենց ծանօթ եղող այլ հաւագտնուող, իրենց կողքին նստող, իրենց ծանօթ եղող այլ հաւա----
տացեալներ տացեալներ տացեալներ տացեալներ իրենց իրենց իրենց իրենց օրուան ապրուստը ճարեօրուան ապրուստը ճարեօրուան ապրուստը ճարեօրուան ապրուստը ճարելու կարող չեն: Թող լու կարող չեն: Թող լու կարող չեն: Թող լու կարող չեն: Թող 
այդպիսի դրամասէր այդպիսի դրամասէր այդպիսի դրամասէր այդպիսի դրամասէր ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները» » » » հեհեհեհետեւին Քրիստոսի օրիտեւին Քրիստոսի օրիտեւին Քրիստոսի օրիտեւին Քրիստոսի օրի----
նակին, եւ անկէ սորվին օգնել իրենց շրջապանակին, եւ անկէ սորվին օգնել իրենց շրջապանակին, եւ անկէ սորվին օգնել իրենց շրջապանակին, եւ անկէ սորվին օգնել իրենց շրջապատին մէջ գտնուող տին մէջ գտնուող տին մէջ գտնուող տին մէջ գտնուող 
Պետրոսներուն, Պետրոսներուն, Պետրոսներուն, Պետրոսներուն, կարիքի մէջ կարիքի մէջ կարիքի մէջ կարիքի մէջ եղող եղբայրներուն եւ քոյրերուն:եղող եղբայրներուն եւ քոյրերուն:եղող եղբայրներուն եւ քոյրերուն:եղող եղբայրներուն եւ քոյրերուն:    

էէէէ) ) ) ) Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը: Յիսուս Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը: Յիսուս Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը: Յիսուս Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը: Յիսուս 
պէտք էր միայն ինքն իր պարտքը վճարէր: Ան պարտաւոր չէր պէտք էր միայն ինքն իր պարտքը վճարէր: Ան պարտաւոր չէր պէտք էր միայն ինքն իր պարտքը վճարէր: Ան պարտաւոր չէր պէտք էր միայն ինքն իր պարտքը վճարէր: Ան պարտաւոր չէր 
Պետրոսի տուրքը վճարելու, բայց վճարեց: Իր ըրածը ինքն իր Պետրոսի տուրքը վճարելու, բայց վճարեց: Իր ըրածը ինքն իր Պետրոսի տուրքը վճարելու, բայց վճարեց: Իր ըրածը ինքն իր Պետրոսի տուրքը վճարելու, բայց վճարեց: Իր ըրածը ինքն իր 
անձին համար` պարտականուանձին համար` պարտականուանձին համար` պարտականուանձին համար` պարտականութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետթիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետթիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետթիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի րոսի րոսի րոսի 
համար` բարհամար` բարհամար` բարհամար` բարիք էր: Մենք եւս, երբեմն բաներ կան զոր պէտք է իք էր: Մենք եւս, երբեմն բաներ կան զոր պէտք է իք էր: Մենք եւս, երբեմն բաներ կան զոր պէտք է իք էր: Մենք եւս, երբեմն բաներ կան զոր պէտք է 
կատարենք, ոկատարենք, ոկատարենք, ոկատարենք, ո´́́́չ թէ որովհետեւ պարտաւոր ենք կամ պարտաչ թէ որովհետեւ պարտաւոր ենք կամ պարտաչ թէ որովհետեւ պարտաւոր ենք կամ պարտաչ թէ որովհետեւ պարտաւոր ենք կամ պարտա----
կանութիւնը ունինք կատարելու, այլ պարզապէս բարիք գործած կանութիւնը ունինք կատարելու, այլ պարզապէս բարիք գործած կանութիւնը ունինք կատարելու, այլ պարզապէս բարիք գործած կանութիւնը ունինք կատարելու, այլ պարզապէս բարիք գործած 
ըլլալու համար մեր նմանին:ըլլալու համար մեր նմանին:ըլլալու համար մեր նմանին:ըլլալու համար մեր նմանին:    

ը)ը)ը)ը)    Պետրոս Քրիստոսի կամքով ձեռք ձգած իր դրամը` Պետրոս Քրիստոսի կամքով ձեռք ձգած իր դրամը` Պետրոս Քրիստոսի կամքով ձեռք ձգած իր դրամը` Պետրոս Քրիստոսի կամքով ձեռք ձգած իր դրամը` 
Քրիստոսի ու իր տեղը տուաւ: Հոսկէ կՔրիստոսի ու իր տեղը տուաւ: Հոսկէ կՔրիստոսի ու իր տեղը տուաւ: Հոսկէ կՔրիստոսի ու իր տեղը տուաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ ինչ որ ը սորվինք, թէ ինչ որ ը սորվինք, թէ ինչ որ ը սորվինք, թէ ինչ որ 
Քրիստոսի շնորհքով ձեռք կը ձգենք` Քրիստոսի փառքին Քրիստոսի շնորհքով ձեռք կը ձգենք` Քրիստոսի փառքին Քրիստոսի շնորհքով ձեռք կը ձգենք` Քրիստոսի փառքին Քրիստոսի շնորհքով ձեռք կը ձգենք` Քրիստոսի փառքին 
համար պէտք է գործածենք: Այլ խօսքով, Քրիստոսէ մեր առածը` համար պէտք է գործածենք: Այլ խօսքով, Քրիստոսէ մեր առածը` համար պէտք է գործածենք: Այլ խօսքով, Քրիստոսէ մեր առածը` համար պէտք է գործածենք: Այլ խօսքով, Քրիստոսէ մեր առածը` 
դարձեալ Քրիստոսի պէտք է շնորհենք:դարձեալ Քրիստոսի պէտք է շնորհենք:դարձեալ Քրիստոսի պէտք է շնորհենք:դարձեալ Քրիստոսի պէտք է շնորհենք:    
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Հարցումներու ցանկՀարցումներու ցանկՀարցումներու ցանկՀարցումներու ցանկ    
    

ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    ԱԱԱԱղօթքի մասինղօթքի մասինղօթքի մասինղօթքի մասին    
    

1) 1) 1) 1) Ի՞նչ է աղօթքը:Ի՞նչ է աղօթքը:Ի՞նչ է աղօթքը:Ի՞նչ է աղօթքը: ( ( ( (էջ` 1էջ` 1էջ` 1էջ` 17777))))    
    
2) 2) 2) 2) Ի՞նչ կրնանք ըսել անոԻ՞նչ կրնանք ըսել անոԻ՞նչ կրնանք ըսել անոԻ՞նչ կրնանք ըսել անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն նց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն նց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն նց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն 

երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան: ( ( ( (էջ` 19էջ` 19էջ` 19էջ` 19))))    
    
3) 3) 3) 3) Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան 

անպատասխան:անպատասխան:անպատասխան:անպատասխան: ( ( ( (էջ` 20էջ` 20էջ` 20էջ` 20))))    
    
4) 4) 4) 4) Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք 

ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը: ( ( ( (էջ` 25էջ` 25էջ` 25էջ` 25))))    
    
5)5)5)5)    Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել: ( ( ( (էջ` 26էջ` 26էջ` 26էջ` 26))))    
    
6) 6) 6) 6) Հիմնուելով վերեւ տրուած պատասխանին վրայ, կրնա՞նք Հիմնուելով վերեւ տրուած պատասխանին վրայ, կրնա՞նք Հիմնուելով վերեւ տրուած պատասխանին վրայ, կրնա՞նք Հիմնուելով վերեւ տրուած պատասխանին վրայ, կրնա՞նք 

ըսել ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, կը սրբանանք, ըսել ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, կը սրբանանք, ըսել ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, կը սրբանանք, ըսել ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, կը սրբանանք, 
հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ Չարին յաղթող կը հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ Չարին յաղթող կը հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ Չարին յաղթող կը հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ Չարին յաղթող կը 
դառնանք:դառնանք:դառնանք:դառնանք: ( ( ( (էջ` 28էջ` 28էջ` 28էջ` 28))))    

    
7) 7) 7) 7) Ոմանք կ'ըսեն. Ոմանք կ'ըսեն. Ոմանք կ'ըսեն. Ոմանք կ'ըսեն. ««««Աղօթքի պաԱղօթքի պաԱղօթքի պաԱղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք հուն Յիսուսի արիւնով մենք հուն Յիսուսի արիւնով մենք հուն Յիսուսի արիւնով մենք 

համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ 
եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ 
չխոստովանուած մեղքերչխոստովանուած մեղքերչխոստովանուած մեղքերչխոստովանուած մեղքեր»: »: »: »: Ճի՞շդ է այս հաստատումը:Ճի՞շդ է այս հաստատումը:Ճի՞շդ է այս հաստատումը:Ճի՞շդ է այս հաստատումը:    ((((էջ` 28էջ` 28էջ` 28էջ` 28))))    

    
8) 8) 8) 8) Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:    ((((էջ`էջ`էջ`էջ`    

36363636))))    
    
9) 9) 9) 9) Աղօթքը Աղօթքը Աղօթքը Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը: ( ( ( (էջ` 37էջ` 37էջ` 37էջ` 37))))    
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10) 10) 10) 10) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ կամքը, Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ կամքը, Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ կամքը, Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ կամքը, 
միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը: ( ( ( (էջ` 39էջ` 39էջ` 39էջ` 39))))    

    
11) 11) 11) 11) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը սիրենք:Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը սիրենք:Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը սիրենք:Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը սիրենք:    

((((էջ` 39էջ` 39էջ` 39էջ` 39))))    
    
12) 12) 12) 12) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք սիրեր:Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք սիրեր:Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք սիրեր:Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք սիրեր:    

((((էջ`էջ`էջ`էջ` 40 40 40 40))))    
    
13) 13) 13) 13) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող 

դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները: ( ( ( (էջ` 40էջ` 40էջ` 40էջ` 40))))    
    
14) 14) 14) 14) Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ 

Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ:Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ:Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ:Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ: ( ( ( (էջ` 40էջ` 40էջ` 40էջ` 40))))    
    
15) 15) 15) 15) Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ:Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ:Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ:Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ: ( ( ( (էջ` 41էջ` 41էջ` 41էջ` 41))))    
    
16) 16) 16) 16) ԵրբԵրբԵրբԵրբ    կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:    

((((էջ` 41էջ` 41էջ` 41էջ` 41))))    
    
17) 17) 17) 17) Կրնա՞նք աղօթել որ Կրնա՞նք աղօթել որ Կրնա՞նք աղօթել որ Կրնա՞նք աղօթել որ Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:    ((((էջ` 42էջ` 42էջ` 42էջ` 42))))    
    
18) 18) 18) 18) Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:    

((((էջ` 42էջ` 42էջ` 42էջ` 42))))    
    
19) 19) 19) 19) Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ 

ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստոապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստոապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստոապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան կեանք ւծոյ հնազանդութեան կեանք ւծոյ հնազանդութեան կեանք ւծոյ հնազանդութեան կեանք 
չ'ապրիր:չ'ապրիր:չ'ապրիր:չ'ապրիր:    ((((էջ` 44էջ` 44էջ` 44էջ` 44))))    

    
20) 20) 20) 20) Պէ՞տք է աղօթենՊէ՞տք է աղօթենՊէ՞տք է աղօթենՊէ՞տք է աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած 

պարտականութեանցպարտականութեանցպարտականութեանցպարտականութեանց    թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը զգանք զգանք զգանք զգանք 
որ անոնք ծանր են մեզի համար:որ անոնք ծանր են մեզի համար:որ անոնք ծանր են մեզի համար:որ անոնք ծանր են մեզի համար:    ((((էջ` 45էջ` 45էջ` 45էջ` 45))))    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    ԱԱԱԱպաշխարութեան պաշխարութեան պաշխարութեան պաշխարութեան մասինմասինմասինմասին    
    

1) 1) 1) 1) Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:    ((((էջ` 46էջ` 46էջ` 46էջ` 46))))    
    
2222) ) ) ) Առաջին հարցումինԱռաջին հարցումինԱռաջին հարցումինԱռաջին հարցումին    պատասխանած ժամանակպատասխանած ժամանակպատասխանած ժամանակպատասխանած ժամանակ    ըսինքըսինքըսինքըսինք,,,,    թէ թէ թէ թէ 

ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի նորոգութիւն ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի նորոգութիւն ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի նորոգութիւն ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի նորոգութիւն 
է: Արդ, է: Արդ, է: Արդ, է: Արդ, մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի մեր կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ մտքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ մտքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ մտքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ մտքի 
նորոգութիւնը յանկանորոգութիւնը յանկանորոգութիւնը յանկանորոգութիւնը յանկա´́́́րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունենայ, թէ` րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունենայ, թէ` րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունենայ, թէ` րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունենայ, թէ` 
աստիճանաբար:աստիճանաբար:աստիճանաբար:աստիճանաբար: ( ( ( (էջ` 57էջ` 57էջ` 57էջ` 57))))    

    
3333) ) ) ) Որո՞նց համար է ապաշխաՈրո՞նց համար է ապաշխաՈրո՞նց համար է ապաշխաՈրո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:րութիւնը: ( ( ( (էջ` 59էջ` 59էջ` 59էջ` 59))))    
    
4444) ) ) ) Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի 

կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն օգուտ կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն օգուտ կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն օգուտ կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն օգուտ 
մը կը բերէ՞:մը կը բերէ՞:մը կը բերէ՞:մը կը բերէ՞: ( ( ( (էջ` 60էջ` 60էջ` 60էջ` 60))))    

    
5555) ) ) ) Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:    

((((էջ` 62էջ` 62էջ` 62էջ` 62))))    
    
6666) ) ) ) Ի՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան եւ զղջոԻ՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան եւ զղջոԻ՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան եւ զղջոԻ՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան եւ զղջոււււմին:մին:մին:մին: ( ( ( (էջ` էջ` էջ` էջ` 

64646464))))    
    
7777) ) ) ) Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ 

մեզ կ'ապաշխարեցնէ:մեզ կ'ապաշխարեցնէ:մեզ կ'ապաշխարեցնէ:մեզ կ'ապաշխարեցնէ: ( ( ( (էջ` 65էջ` 65էջ` 65էջ` 65))))    
    
8888) ) ) ) Նախորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք, թէ Նախորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք, թէ Նախորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք, թէ Նախորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք, թէ 

Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ 
հարցնել. հարցնել. հարցնել. հարցնել. ««««Եթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիԵթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիԵթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիԵթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիկը, կը, կը, կը, 
այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր մարդիայդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր մարդիայդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր մարդիայդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր մարդի----
կըկըկըկը»:»:»:»:    ((((էջ` 66էջ` 66էջ` 66էջ` 66))))    

    
9999) ) ) ) Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարդիկը Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարդիկը Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարդիկը Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարդիկը 

ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջնորդէ: Արդ, նորդէ: Արդ, նորդէ: Արդ, նորդէ: Արդ, 
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կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդուկրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդուկրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդուկրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդու----
թեան:թեան:թեան:թեան: ( ( ( (էջ` 68էջ` 68էջ` 68էջ` 68))))    

    
10101010) ) ) ) Ապաշխարութիւնը միայն Ապաշխարութիւնը միայն Ապաշխարութիւնը միայն Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովամեր մեղքերը խոստովամեր մեղքերը խոստովամեր մեղքերը խոստովանի՞լն է, նի՞լն է, նի՞լն է, նի՞լն է, 

կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է:կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է:կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է:կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է: ( ( ( (էջ` 71էջ` 71էջ` 71էջ` 71))))    
    
11111111) ) ) ) Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց 

ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել:    Ի՞նչ կարելի Ի՞նչ կարելի Ի՞նչ կարելի Ի՞նչ կարելի 
է ըսել այսպէս մտածողներուն համար:է ըսել այսպէս մտածողներուն համար:է ըսել այսպէս մտածողներուն համար:է ըսել այսպէս մտածողներուն համար: ( ( ( (էջ` 72էջ` 72էջ` 72էջ` 72))))    

    
11112222) ) ) ) Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ` փրկուած Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ` փրկուած Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ` փրկուած Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ` փրկուած 

ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք: ( ( ( (էջ` 74էջ` 74էջ` 74էջ` 74))))    
    
13131313) ) ) ) Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը 

կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք: ( ( ( (էջ` 75էջ` 75էջ` 75էջ` 75))))    
    
14141414) ) ) ) Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին 

մեմեմեմեղք մը գործէ` կը կորսուի՞:ղք մը գործէ` կը կորսուի՞:ղք մը գործէ` կը կորսուի՞:ղք մը գործէ` կը կորսուի՞: ( ( ( (էջ`էջ`էջ`էջ` 79 79 79 79))))    
    
15151515) ) ) ) Ապաշխարող մարդը միշտ տխոԱպաշխարող մարդը միշտ տխոԱպաշխարող մարդը միշտ տխոԱպաշխարող մարդը միշտ տխո՞ւր վիճակի մէ՞ւր վիճակի մէ՞ւր վիճակի մէ՞ւր վիճակի մէջ պէտք է ջ պէտք է ջ պէտք է ջ պէտք է 

ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ: ( ( ( (էջ` 79էջ` 79էջ` 79էջ` 79))))    
    
16161616) ) ) ) Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն 

նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք: ( ( ( (էջ` 80էջ` 80էջ` 80էջ` 80))))    
    
17171717) ) ) ) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. ««««Կրնա՞յ ԱԿրնա՞յ ԱԿրնա՞յ ԱԿրնա՞յ Աստուած բռնուստուած բռնուստուած բռնուստուած բռնու----

թեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդելթեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդելթեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդելթեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդել»:»:»:»:    ((((էջ` 83էջ` 83էջ` 83էջ` 83))))    
    
18181818) ) ) ) Սխա՞լ է խօսիլ մեր ապաշխարութեան մասին:Սխա՞լ է խօսիլ մեր ապաշխարութեան մասին:Սխա՞լ է խօսիլ մեր ապաշխարութեան մասին:Սխա՞լ է խօսիլ մեր ապաշխարութեան մասին: ( ( ( (էջ` 86էջ` 86էջ` 86էջ` 86))))    
    
19191919) ) ) ) Սխա՞լ է ըսել. Սխա՞լ է ըսել. Սխա՞լ է ըսել. Սխա՞լ է ըսել. ««««Ես ապաշխարած եմԵս ապաշխարած եմԵս ապաշխարած եմԵս ապաշխարած եմ»:»:»:»:    ((((էջ` 86էջ` 86էջ` 86էջ` 86))))    
    
20202020) ) ) ) Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան: ( ( ( (էջ` էջ` էջ` էջ` 

87878787))))    
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21212121) ) ) ) Ապաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխԱպաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխԱպաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխԱպաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխարութենէն արութենէն արութենէն արութենէն 
հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:    ((((էջ` 88էջ` 88էջ` 88էջ` 88))))    

    
22222222) ) ) ) Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:    

((((էջ` 90էջ` 90էջ` 90էջ` 90))))    
    
23232323) ) ) ) Ինչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարուԻնչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարուԻնչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարուԻնչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարութեան թեան թեան թեան 

հանդէպ ժխտական է:հանդէպ ժխտական է:հանդէպ ժխտական է:հանդէպ ժխտական է: ( ( ( (էջ` 91էջ` 91էջ` 91էջ` 91))))    
    
24242424))))    Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաձայն, Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաձայն, Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաձայն, Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաձայն, 

աաաազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ թէ զնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ թէ զնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ թէ զնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ թէ ապաշխարած է:ապաշխարած է:ապաշխարած է:ապաշխարած է:    
((((էջ` 92էջ` 92էջ` 92էջ` 92))))    

    
25252525) ) ) ) Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք կը Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք կը Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք կը Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք կը 

կարծեն որ ապաշխարած են:կարծեն որ ապաշխարած են:կարծեն որ ապաշխարած են:կարծեն որ ապաշխարած են: ( ( ( (էջ` 93էջ` 93էջ` 93էջ` 93))))    
    
26) 26) 26) 26) Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց 

աղօթքին:աղօթքին:աղօթքին:աղօթքին: ( ( ( (էջ` 96էջ` 96էջ` 96էջ` 96))))    

    
ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    ԲԲԲԲարեխօսութեան մասինարեխօսութեան մասինարեխօսութեան մասինարեխօսութեան մասին    

    
1) 1) 1) 1) ԲոԲոԲոԲոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` կ'ըսեն. լոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` կ'ըսեն. լոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` կ'ըսեն. լոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` կ'ըսեն. 

««««Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ ««««մեռածմեռածմեռածմեռած» » » » անձերու անձերու անձերու անձերու 
օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը կանչած են, եւ օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը կանչած են, եւ օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը կանչած են, եւ օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը կանչած են, եւ 
Տէրը պատասխանած է անոնցՏէրը պատասխանած է անոնցՏէրը պատասխանած է անոնցՏէրը պատասխանած է անոնց»:»:»:»:    Արդ, իսկապէ՞ս չկան այդպիսի Արդ, իսկապէ՞ս չկան այդպիսի Արդ, իսկապէ՞ս չկան այդպիսի Արդ, իսկապէ՞ս չկան այդպիսի 
օրինակներ:օրինակներ:օրինակներ:օրինակներ:    ((((էջ` 97էջ` 97էջ` 97էջ` 97))))    

    
2) 2) 2) 2) Որո՞նք են այն հաՈրո՞նք են այն հաՈրո՞նք են այն հաՈրո՞նք են այն համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին մարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին մարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին մարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին 

բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:    ((((էջ` 107էջ` 107էջ` 107էջ` 107))))    
    
3) 3) 3) 3) Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’առարկեն թէ առարկեն թէ առարկեն թէ առարկեն թէ ««««Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, Սուրբերը չեն կրնար աղօթել, 

որովհետեւ անոնք մեռած ենորովհետեւ անոնք մեռած ենորովհետեւ անոնք մեռած ենորովհետեւ անոնք մեռած են»:»:»:»:    Ճի՞շդ է ասիկա:Ճի՞շդ է ասիկա:Ճի՞շդ է ասիկա:Ճի՞շդ է ասիկա:    ((((էջ` 112էջ` 112էջ` 112էջ` 112))))    
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4) 4) 4) 4) Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. ««««Ինչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշտակԻնչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշտակԻնչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշտակԻնչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշտակ----
ներուն բարեխօսութիւներուն բարեխօսութիւներուն բարեխօսութիւներուն բարեխօսութիւնը խնդրել երբ կրնանք ուղղակիօրէն նը խնդրել երբ կրնանք ուղղակիօրէն նը խնդրել երբ կրնանք ուղղակիօրէն նը խնդրել երբ կրնանք ուղղակիօրէն 
Քրիստոսի դիմելՔրիստոսի դիմելՔրիստոսի դիմելՔրիստոսի դիմել»:»:»:»:    ((((էջ` 116էջ` 116էջ` 116էջ` 116))))    

    
5) 5) 5) 5) Մէկը կը հարցնէ. Մէկը կը հարցնէ. Մէկը կը հարցնէ. Մէկը կը հարցնէ. ««««Բան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաԲան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաԲան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաԲան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս պէս պէս պէս 

եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն միջոցաւ եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն միջոցաւ եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն միջոցաւ եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն միջոցաւ 
դիմել իրենդիմել իրենդիմել իրենդիմել իրեն»:»:»:»:    ((((էջ` 124էջ` 124էջ` 124էջ` 124))))    

    
6) 6) 6) 6) Նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՆայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՆայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՆայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ Քրիս----

տոսի անձտոսի անձտոսի անձտոսի անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կ’’’’ընեն:ընեն:ընեն:ընեն:    
((((էջ` 126էջ` 126էջ` 126էջ` 126))))    

    
7) 7) 7) 7) Ի՞նչ են տարբերութիւնները Ի՞նչ են տարբերութիւնները Ի՞նչ են տարբերութիւնները Ի՞նչ են տարբերութիւնները Քրիստոսի եւ սուրբերուն Քրիստոսի եւ սուրբերուն Քրիստոսի եւ սուրբերուն Քրիստոսի եւ սուրբերուն 

բարեխօսութեան:բարեխօսութեան:բարեխօսութեան:բարեխօսութեան:    ((((էջ` 134էջ` 134էջ` 134էջ` 134))))    
    
8) 8) 8) 8) Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը Ի՞նչ է տարբերութիւնը բարեխօսութեան եբարեխօսութեան եբարեխօսութեան եբարեխօսութեան եւ ւ ւ ւ միջնորդումիջնորդումիջնորդումիջնորդու----

թեան:թեան:թեան:թեան:    ((((էջ` 136էջ` 136էջ` 136էջ` 136))))    

    
ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    

ԽաչիԽաչիԽաչիԽաչի    եւեւեւեւ    Խաչելութեան մասինԽաչելութեան մասինԽաչելութեան մասինԽաչելութեան մասին    
    

1) 1) 1) 1) Առաջին անգԱռաջին անգԱռաջին անգԱռաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսաւ մարդախաչուամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսաւ մարդախաչուամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսաւ մարդախաչուամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսաւ մարդախաչութիւթիւթիւթիւնը, նը, նը, նը, 
այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր 
որ իր աւարտին հասաւ:որ իր աւարտին հասաւ:որ իր աւարտին հասաւ:որ իր աւարտին հասաւ:    ((((էջ` 138էջ` 138էջ` 138էջ` 138))))    

    
2) 2) 2) 2) Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը 

դատապարտուէին խաչի մահուան:դատապարտուէին խաչի մահուան:դատապարտուէին խաչի մահուան:դատապարտուէին խաչի մահուան:    ((((էջ` 139էջ` 139էջ` 139էջ` 139))))    
    
3333) ) ) ) Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնԻ՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնԻ՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնԻ՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք երբ տեսնեն անձ մը ք երբ տեսնեն անձ մը ք երբ տեսնեն անձ մը ք երբ տեսնեն անձ մը 

խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը 
մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երմատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երմատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երմատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:կաթապաշտ:կաթապաշտ:կաթապաշտ: ( ( ( (էջ` էջ` էջ` էջ` 
140140140140))))    
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4) 4) 4) 4) Հին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ ՔրիսՀին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ ՔրիսՀին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ ՔրիսՀին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ Քրիստոս տոս տոս տոս 
խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր:խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր:խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր:խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր:    
((((էջ` 143էջ` 143էջ` 143էջ` 143))))    

    
5) 5) 5) 5) ՈմաՈմաՈմաՈմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին նք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին նք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին նք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին 

խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ 
Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին: ( ( ( (էջ` էջ` էջ` էջ` 148148148148))))    

    
6) 6) 6) 6) Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ 

մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ, սխա՞լ է:մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ, սխա՞լ է:մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ, սխա՞լ է:մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ, սխա՞լ է:    
((((էջէջէջէջ` 153` 153` 153` 153))))    

    
7) 7) 7) 7) Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր կրնար Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր կրնար Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր կրնար Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր կրնար 

ուրիշ ձեւով մեռնիլ:ուրիշ ձեւով մեռնիլ:ուրիշ ձեւով մեռնիլ:ուրիշ ձեւով մեռնիլ: ( ( ( (էջ` 156էջ` 156էջ` 156էջ` 156))))    
    
8) 8) 8) 8) Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն 

խաչին չորս թեւերը:խաչին չորս թեւերը:խաչին չորս թեւերը:խաչին չորս թեւերը:    ((((էջ` 159էջ` 159էջ` 159էջ` 159))))    
    
9) 9) 9) 9) Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:    ((((էջ` 162էջ` 162էջ` 162էջ` 162))))    
    
10) 10) 10) 10) Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'աԵթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'աԵթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'աԵթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր, բայց պրիր, բայց պրիր, բայց պրիր, բայց 

սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը 
խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ կը խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ կը խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ կը խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ կը 
պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:    ((((էջ` 163էջ` 163էջ` 163էջ` 163))))    

    
11)11)11)11)    Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    պիտիպիտիպիտիպիտի    ըլլայըլլայըլլայըլլայ    խաչիխաչիխաչիխաչի    նշանիննշանիննշանիննշանին    դերըդերըդերըդերը    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    

գալստեանգալստեանգալստեանգալստեան    ժամանակժամանակժամանակժամանակ::::    ((((էջ` 164էջ` 164էջ` 164էջ` 164))))    

    
ՀարՀարՀարՀարցուցուցուցումներմներմներմներ    Յարութեան մասինՅարութեան մասինՅարութեան մասինՅարութեան մասին    

    
1) 1) 1) 1) Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան մաԻ՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան մաԻ՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան մաԻ՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան մա----

սին:սին:սին:սին: ( ( ( (էջ` 165էջ` 165էջ` 165էջ` 165))))    
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2) 2) 2) 2) Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան 
վերաբերեալ: վերաբերեալ: վերաբերեալ: վերաբերեալ: ((((էջ` 169էջ` 169էջ` 169էջ` 169))))    

    
3) 3) 3) 3) Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է 

անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարուանոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարուանոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարուանոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան թեան թեան թեան 
գաղափարը:գաղափարը:գաղափարը:գաղափարը: ( ( ( (էջ` 173էջ` 173էջ` 173էջ` 173))))    

    
4) 4) 4) 4) Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ` 

Աստուած բոլորովին նոԱստուած բոլորովին նոԱստուած բոլորովին նոԱստուած բոլորովին նո´́́́ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:ր մարմիններ պիտի տայ մեզի: ( ( ( (էջ` 175էջ` 175էջ` 175էջ` 175))))    
    
5) 5) 5) 5) Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը: ( ( ( (էջ` 178էջ` 178էջ` 178էջ` 178))))    
    
6) 6) 6) 6) Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ 

արքայութիւնը պարքայութիւնը պարքայութիւնը պարքայութիւնը պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:իտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:իտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:իտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն: ( ( ( (էջ` 181էջ` 181էջ` 181էջ` 181))))    
    
7) 7) 7) 7) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.----    ««««Մէկը որուն մարմինը Մէկը որուն մարմինը Մէկը որուն մարմինը Մէկը որուն մարմինը 

ծովուն մէջ ինկեր է եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու ծովուն մէջ ինկեր է եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու ծովուն մէջ ինկեր է եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու ծովուն մէջ ինկեր է եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու 
կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան 
ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի տայ, ի տայ, ի տայ, ի տայ, 
կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ երբեք կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ երբեք կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ երբեք կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ երբեք 
բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն տարբեր բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն տարբեր բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն տարբեր բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն տարբեր 
մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած մարմինը` մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած մարմինը` մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած մարմինը` մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած մարմինը` 
իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմին մըիր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմին մըիր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմին մըիր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմին մը»:»:»:»:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 
185185185185))))    

    
8) 8) 8) 8) ԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին կը նչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին կը նչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին կը նչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին կը 

խօսի:խօսի:խօսի:խօսի: ( ( ( (էջ` 190էջ` 190էջ` 190էջ` 190))))    
    
9) 9) 9) 9) Քանի՞ հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի Քանի՞ հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի Քանի՞ հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի Քանի՞ հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի 

պիտի ունենայ:պիտի ունենայ:պիտի ունենայ:պիտի ունենայ: ( ( ( (էջ` 195էջ` 195էջ` 195էջ` 195))))    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    Ս.Ս.Ս.Ս.    Հաղորդութեան մասինՀաղորդութեան մասինՀաղորդութեան մասինՀաղորդութեան մասին    
    

1) Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 
200200200200))))    

    
2) 2) 2) 2) Ոմանք Սուրբ ՀաղորդութՈմանք Սուրբ ՀաղորդութՈմանք Սուրբ ՀաղորդութՈմանք Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ իւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ իւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ իւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ 

եկեղեցիէն դուրս կեկեղեցիէն դուրս կեկեղեցիէն դուրս կեկեղեցիէն դուրս կ’’’’ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:    ((((էջ` 209էջ` 209էջ` 209էջ` 209))))    
    
3) 3) 3) 3) ՊէՊէՊէՊէ ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ    Հաղորդութիւն Հաղորդութիւն Հաղորդութիւն Հաղորդութիւն 

ստանալը:ստանալը:ստանալը:ստանալը:    ((((էջ` 211էջ` 211էջ` 211էջ` 211))))    
    
4) 4) 4) 4) Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 

212212212212))))    
    
5) 5) 5) 5) Ի՞նչ պարագաներու Սուրբ ՀաղորդութիւնԻ՞նչ պարագաներու Սուրբ ՀաղորդութիւնԻ՞նչ պարագաներու Սուրբ ՀաղորդութիւնԻ՞նչ պարագաներու Սուրբ Հաղորդութիւն    պէտք չէ պէտք չէ պէտք չէ պէտք չէ 

ստանալ:ստանալ:ստանալ:ստանալ:    ((((էջ` 213էջ` 213էջ` 213էջ` 213))))    
    
6) 6) 6) 6) Ի՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ ՀաղորդուԻ՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ ՀաղորդուԻ՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ ՀաղորդուԻ՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ Հաղորդութեան:թեան:թեան:թեան:    

((((էջ` 215էջ` 215էջ` 215էջ` 215))))    
    
7) 7) 7) 7) Պէ՞տք է ծոմ պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալու Պէ՞տք է ծոմ պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալու Պէ՞տք է ծոմ պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալու Պէ՞տք է ծոմ պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալու 

համար:համար:համար:համար:    ((((էջ` 221էջ` 221էջ` 221էջ` 221))))    
    
8) 8) 8) 8) Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին 

Կտակարանին մէջ:Կտակարանին մէջ:Կտակարանին մէջ:Կտակարանին մէջ:    ((((էջ` 222էջ` 222էջ` 222էջ` 222))))    
    
9) 9) 9) 9) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդՍուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ ծէսի տարբեին մէջ ծէսի տարբեին մէջ ծէսի տարբեին մէջ ծէսի տարբե----

րութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործրութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործրութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործրութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործման եւ ման եւ ման եւ ման եւ 
փոխարկման հետ:փոխարկման հետ:փոխարկման հետ:փոխարկման հետ:    ((((էջ` 23էջ` 23էջ` 23էջ` 232222))))    
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ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ    Մկրտութեան մասինՄկրտութեան մասինՄկրտութեան մասինՄկրտութեան մասին    
    

1) 1) 1) 1) Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ համար համար համար համար որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու 
մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:    ((((էջ` 233էջ` 233էջ` 233էջ` 233))))    

    
2) 2) 2) 2) Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մԵկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մԵկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մԵկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան կրտութեան կրտութեան կրտութեան 

մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:    ((((էջ` 237էջ` 237էջ` 237էջ` 237))))    
    
3) 3) 3) 3) Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու 

կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը՝ իրենց ծնողներուն կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը՝ իրենց ծնողներուն կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը՝ իրենց ծնողներուն կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը՝ իրենց ծնողներուն 
հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել մանուկներու հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել մանուկներու հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել մանուկներու հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել մանուկներու 
մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ:մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ:մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ:մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ:    ((((էջ` 238էջ` 238էջ` 238էջ` 238))))    

    
4) 4) 4) 4) Ի՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնքԻ՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնքԻ՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնքԻ՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնք    կ'ըսենկ'ըսենկ'ըսենկ'ըսեն,,,,    թէ պէտք թէ պէտք թէ պէտք թէ պէտք 

չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք 
կրնան գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ աշխարհի ճամբան կրնան գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ աշխարհի ճամբան կրնան գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ աշխարհի ճամբան կրնան գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ աշխարհի ճամբան 
ընտրել:ընտրել:ընտրել:ընտրել:    ((((էջ` 246էջ` 246էջ` 246էջ` 246))))    

    
5) 5) 5) 5) Որոշ հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ չեն Որոշ հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ չեն Որոշ հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ չեն Որոշ հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ չեն 

նկատեր,նկատեր,նկատեր,նկատեր,    այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ կ'ըսեն. այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ կ'ըսեն. այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ կ'ըսեն. այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ կ'ըսեն. 
««««Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտութիւնը երբեք Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտութիւնը երբեք Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտութիւնը երբեք Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտութիւնը երբեք 
անհրաժեշտութիւն չէանհրաժեշտութիւն չէանհրաժեշտութիւն չէանհրաժեշտութիւն չէ»:»:»:»:    Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:    ((((էջ` 248էջ` 248էջ` 248էջ` 248))))    

    
6) 6) 6) 6) Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. ««««Եթէ մկրտութիւնը Եթէ մկրտութիւնը Եթէ մկրտութիւնը Եթէ մկրտութիւնը 

փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան Շիղան Շիղան Շիղան 
բանտապետին ըսին. բանտապետին ըսին. բանտապետին ըսին. բանտապետին ըսին. ““““Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատաՏէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատա´ ´ ´ ´ եւ ամբողջ եւ ամբողջ եւ ամբողջ եւ ամբողջ 
ընտանիքովդ կը փրկուիսընտանիքովդ կը փրկուիսընտանիքովդ կը փրկուիսընտանիքովդ կը փրկուիս””””    եւ չըսին` եւ չըսին` եւ չըսին` եւ չըսին` ““““Տէր Յիսուս Քրիստոսի Տէր Յիսուս Քրիստոսի Տէր Յիսուս Քրիստոսի Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
հաւատահաւատահաւատահաւատա´ ´ ´ ´ եւ մկրտուէեւ մկրտուէեւ մկրտուէեւ մկրտուէ´ ´ ´ ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսեւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսեւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիսեւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիս””””»»»»    
((((Գործք 16.31):Գործք 16.31):Գործք 16.31):Գործք 16.31):    ((((էջ` 25էջ` 25էջ` 25էջ` 254444))))    

    
7) 7) 7) 7) Որոշ հոսանքներ հարց կու տան ըսելով. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան ըսելով. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան ըսելով. Որոշ հոսանքներ հարց կու տան ըսելով. ««««Եթէ մկրտուԵթէ մկրտուԵթէ մկրտուԵթէ մկրտու----

թիւնը անհթիւնը անհթիւնը անհթիւնը անհրաժեշտ է փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս րաժեշտ է փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս րաժեշտ է փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս րաժեշտ է փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս 
փրկուեցաւ Քրիստոսի խաչակից եղող աւազակը առանց փրկուեցաւ Քրիստոսի խաչակից եղող աւազակը առանց փրկուեցաւ Քրիստոսի խաչակից եղող աւազակը առանց փրկուեցաւ Քրիստոսի խաչակից եղող աւազակը առանց 
մկրտութեանմկրտութեանմկրտութեանմկրտութեան»:»:»:»:    ((((էջ` 257էջ` 257էջ` 257էջ` 257))))    
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8) 8) 8) 8) Ոմանք Ոմանք Ոմանք Ոմանք կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Մատթէոս 28.19Մատթէոս 28.19Մատթէոս 28.19Մատթէոս 28.19----ին մէջ Յիսուս մկրտելու ին մէջ Յիսուս մկրտելու ին մէջ Յիսուս մկրտելու ին մէջ Յիսուս մկրտելու 

պատուէր պատուէր պատուէր պատուէր տուաւտուաւտուաւտուաւ    իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտները իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտները իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտները իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտները 
չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսոչմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսոչմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսոչմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի պատուէրըւսի պատուէրըւսի պատուէրըւսի պատուէրը»:»:»:»:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 
259259259259))))    

    
9) 9) 9) 9) Որոշ հոսանքներ կՈրոշ հոսանքներ կՈրոշ հոսանքներ կՈրոշ հոսանքներ կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան 

համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի 
հաւատացեալ մարդիկը չմկրտուեցանհաւատացեալ մարդիկը չմկրտուեցանհաւատացեալ մարդիկը չմկրտուեցանհաւատացեալ մարդիկը չմկրտուեցան»:»:»:»:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 261261261261))))    

    
10) 10) 10) 10) Ի՞նչ տեղի կԻ՞նչ տեղի կԻ՞նչ տեղի կԻ՞նչ տեղի կ’’’’ունենայ եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը ունենայ եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը ունենայ եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը ունենայ եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը 

մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը: Արդեմեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը: Արդեմեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը: Արդեմեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը: Արդեօք ծնողները որոնք զինք օք ծնողները որոնք զինք օք ծնողները որոնք զինք օք ծնողները որոնք զինք 
մկրտեցին իր փոքր տարիքին` իրե՞նք պատասխանատու կ'ըլլան:մկրտեցին իր փոքր տարիքին` իրե՞նք պատասխանատու կ'ըլլան:մկրտեցին իր փոքր տարիքին` իրե՞նք պատասխանատու կ'ըլլան:մկրտեցին իր փոքր տարիքին` իրե՞նք պատասխանատու կ'ըլլան:    
((((էջ` 263էջ` 263էջ` 263էջ` 263))))    

    
11) 11) 11) 11) Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամքը առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամքը առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամքը առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամքը 

Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի 
մանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատումանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատումանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատումանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատու----
թիւնը կաշկանդելթիւնը կաշկանդելթիւնը կաշկանդելթիւնը կաշկանդել    չի՞ նշանակեր:չի՞ նշանակեր:չի՞ նշանակեր:չի՞ նշանակեր:    ((((էջ` 264էջ` 264էջ` 264էջ` 264))))    

    
12) 12) 12) 12) Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. Ոմանք հարց կու տան. ««««Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները 

չափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրեչափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրեչափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրեչափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրե´́́́նք որոշեն եթէ երբեք նք որոշեն եթէ երբեք նք որոշեն եթէ երբեք նք որոշեն եթէ երբեք 
կկկկ’’’’ուզեն մկրտուիլ կամ ոչուզեն մկրտուիլ կամ ոչուզեն մկրտուիլ կամ ոչուզեն մկրտուիլ կամ ոչ»:»:»:»:    ((((էջ` 265էջ` 265էջ` 265էջ` 265))))    

    
13) 13) 13) 13) Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան 

անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համարանունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համարանունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համարանունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար    առաքեալները միայն առաքեալները միայն առաքեալները միայն առաքեալները միայն 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16, 
10.48), 10.48), 10.48), 10.48), փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:    ((((էջ` 267էջ` 267էջ` 267էջ` 267)))) 

    
14) 14) 14) 14) Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով 

եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը նկատուի՞, կամ եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը նկատուի՞, կամ եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը նկատուի՞, կամ եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը նկատուի՞, կամ 
վաւերականվաւերականվաւերականվաւերական    կը սեպուի՞:կը սեպուի՞:կը սեպուի՞:կը սեպուի՞:    ((((էջ` 268էջ` 268էջ` 268էջ` 268))))    

    
15) 15) 15) 15) Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Քրիստոսի Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Քրիստոսի Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Քրիստոսի Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Քրիստոսի 

մկրտութիւններուն:մկրտութիւններուն:մկրտութիւններուն:մկրտութիւններուն:    ((((էջ` 269էջ` 269էջ` 269էջ` 269))))    
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16) 16) 16) 16) Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` 

երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի 
մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:մկրտութիւնը:    ((((էջ` 272էջ` 272էջ` 272էջ` 272))))    

 

17) 17) 17) 17) Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’առարկեն թէ առարկեն թէ առարկեն թէ առարկեն թէ մարդը երբ իր մանուկ տարիքին կը մարդը երբ իր մանուկ տարիքին կը մարդը երբ իր մանուկ տարիքին կը մարդը երբ իր մանուկ տարիքին կը 
մկրտուի` Սուրբ Հոգին չմկրտուի` Սուրբ Հոգին չմկրտուի` Սուրբ Հոգին չմկրտուի` Սուրբ Հոգին չ’’’’ըստանար, ուստի երբ չափահաս դառըստանար, ուստի երբ չափահաս դառըստանար, ուստի երբ չափահաս դառըստանար, ուստի երբ չափահաս դառ----
նայ` պէտք է վերստին մկրտուի, որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանայ:նայ` պէտք է վերստին մկրտուի, որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանայ:նայ` պէտք է վերստին մկրտուի, որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանայ:նայ` պէտք է վերստին մկրտուի, որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանայ:    
((((էջ` 274էջ` 274էջ` 274էջ` 274))))    

    
18) 18) 18) 18) Ի՞նչ է մկրտութիւնը:Ի՞նչ է մկրտութիւնը:Ի՞նչ է մկրտութիւնը:Ի՞նչ է մկրտութիւնը:    ((((էջ` 277էջ` 277էջ` 277էջ` 277))))    

    
Ընդհանուր հարցումներԸնդհանուր հարցումներԸնդհանուր հարցումներԸնդհանուր հարցումներ    

    
1) 1) 1) 1) ««««Նոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կաՆոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կաՆոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կաՆոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կատարետարետարետարեալ մարդ ալ մարդ ալ մարդ ալ մարդ 

մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցմըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցմըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեցմըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեց»»»» ( ( ( (Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս պէտք է Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս պէտք է Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս պէտք է Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս պէտք է 
հասկնալ Նոյին համար գործածուած հասկնալ Նոյին համար գործածուած հասկնալ Նոյին համար գործածուած հասկնալ Նոյին համար գործածուած ««««արդարարդարարդարարդար», «», «», «», «կակակակատարեալտարեալտարեալտարեալ», », », », եւ եւ եւ եւ 
««««Աստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեց» » » » բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:    ((((էջ` 279էջ` 279էջ` 279էջ` 279))))    

    
2222) ) ) ) Ոմանք կ'ըսեն.Ոմանք կ'ըսեն.Ոմանք կ'ըսեն.Ոմանք կ'ըսեն.----    Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է 

չարչարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքաչարչարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքաչարչարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքաչարչարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մտնենք: Կայութիւնը մտնենք: Կայութիւնը մտնենք: Կայութիւնը մտնենք: Կարելիրելիրելիրելի    
չէչէչէչէ՞՞՞՞    առանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւառանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւառանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւառանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւնը: Ուրիշ նը: Ուրիշ նը: Ուրիշ նը: Ուրիշ 
խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապխօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապխօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապխօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ եւ ապա րիլ եւ ապա րիլ եւ ապա րիլ եւ ապա 
դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:    ((((էջ` 284էջ` 284էջ` 284էջ` 284))))    

    
3333) ) ) ) Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումԵթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ներուս՝ ներուս՝ ներուս՝ 

ճշմարտապէճշմարտապէճշմարտապէճշմարտապէս իմ աշակերտներս եղած կս իմ աշակերտներս եղած կս իմ աշակերտներս եղած կս իմ աշակերտներս եղած կ’’’’ըլլաքըլլաքըլլաքըլլաք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.31): Յովհաննէս 8.31): Յովհաննէս 8.31): Յովհաննէս 8.31): 
Ի՞նչ կը նշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:Ի՞նչ կը նշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:Ի՞նչ կը նշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:Ի՞նչ կը նշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:    
((((էջ` 289էջ` 289էջ` 289էջ` 289))))    

    
4444))))    Ինչո՞ւ համար Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրԻնչո՞ւ համար Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրԻնչո՞ւ համար Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրԻնչո՞ւ համար Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը, տը, տը, տը, 

երբ ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):երբ ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):երբ ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):երբ ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 
292292292292))))    
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5555) ) ) ) Ինչո՞ւ համար ԵնԻնչո՞ւ համար ԵնԻնչո՞ւ համար ԵնԻնչո՞ւ համար Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանգիսգիսգիսգիստի տի տի տի 

ժամանակ:ժամանակ:ժամանակ:ժամանակ:    ((((էջ` 294էջ` 294էջ` 294էջ` 294))))    
    
6666) ) ) ) Եթէ չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ Եթէ չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ Եթէ չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ Եթէ չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ 

թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ 
կկկկ’’’’աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ չարիքներէ աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ չարիքներէ աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ չարիքներէ աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ չարիքներէ 
ու փորձութիւններէ:ու փորձութիւններէ:ու փորձութիւններէ:ու փորձութիւններէ:    ((((էէէէջ` 295ջ` 295ջ` 295ջ` 295))))    

    
7777) ) ) ) ՆախոՆախոՆախոՆախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ րդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ րդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ րդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ 

Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ, 
ինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ կու տայ փորձութեան մը պատաինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ կու տայ փորձութեան մը պատաինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ կու տայ փորձութեան մը պատաինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ կու տայ փորձութեան մը պատա----
հումը:հումը:հումը:հումը:    ((((էջ` 299էջ` 299էջ` 299էջ` 299))))    

    
8888))))    Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:    ((((էջ` 302էջ` 302էջ` 302էջ` 302))))    
    
9999) ) ) ) Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:    ((((էջէջէջէջ` 306` 306` 306` 306))))    
    
10101010) ) ) ) Բ.ԹաԲ.ԹաԲ.ԹաԲ.Թագաւորաց 6.6գաւորաց 6.6գաւորաց 6.6գաւորաց 6.6----7 7 7 7 համարներուն մէջ կը կարդանք, որ համարներուն մէջ կը կարդանք, որ համարներուն մէջ կը կարդանք, որ համարներուն մէջ կը կարդանք, որ 

երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ 
Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն 
բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու սպաննեց զայն: Արդ, բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու սպաննեց զայն: Արդ, բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու սպաննեց զայն: Արդ, բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու սպաննեց զայն: Արդ, 
Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բաԱստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բաԱստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բաԱստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան ըրաւ, եւ ն ըրաւ, եւ ն ըրաւ, եւ ն ըրաւ, եւ 
ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել 
որպէսզի չիյնայ:որպէսզի չիյնայ:որպէսզի չիյնայ:որպէսզի չիյնայ:    ((((էջ` 310էջ` 310էջ` 310էջ` 310))))    

    
11111111) ) ) ) Ծննդոց գիրքի 27Ծննդոց գիրքի 27Ծննդոց գիրքի 27Ծննդոց գիրքի 27----րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս 

Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ անոր Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ անոր Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ անոր Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ անոր 
օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուօրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուօրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուօրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնութիւթիւթիւթիւնը կու նը կու նը կու նը կու 
տայ մէկու մը, որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:տայ մէկու մը, որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:տայ մէկու մը, որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:տայ մէկու մը, որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:    ((((էջ` 312էջ` 312էջ` 312էջ` 312))))    

    
12121212) ) ) ) Ամովսայ 3.7Ամովսայ 3.7Ամովսայ 3.7Ամովսայ 3.7----ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ««««Յիրաւի Տէր ԵհոՅիրաւի Տէր ԵհոՅիրաւի Տէր ԵհոՅիրաւի Տէր Եհովան վան վան վան 

բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` 
մարգարէներուն չյայտնէմարգարէներուն չյայտնէմարգարէներուն չյայտնէմարգարէներուն չյայտնէ»:»:»:»:    Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը 
ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կընելէ առաջ, իր ծրագիրը կընելէ առաջ, իր ծրագիրը կընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը յայտնէ իր ծառաներուն:ը յայտնէ իր ծառաներուն:ը յայտնէ իր ծառաներուն:ը յայտնէ իր ծառաներուն:    ((((էջ` 3էջ` 3էջ` 3էջ` 316161616))))    
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13131313) ) ) ) Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ կըկըկըկը    պատահպատահպատահպատահիիիի    մարդմարդմարդմարդոոոոց հոգիներց հոգիներց հոգիներց հոգիներուուուուն երբ ան երբ ան երբ ան երբ անոնոնոնոնք նք նք նք կը կը կը կը 

բաժնուբաժնուբաժնուբաժնուինինինին    իրենց մարմիններիրենց մարմիններիրենց մարմիններիրենց մարմիններէնէնէնէն::::    ((((էջ` 320էջ` 320էջ` 320էջ` 320))))    
    
14141414) ) ) ) Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց 

սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:    ((((էջ` 324էջ` 324էջ` 324էջ` 324))))    
    
15151515) ) ) ) Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 

323232327777))))    
    
16161616) ) ) ) Ի՞նչ պէտք է ընել աճելու համար մեր հաւատքին մէջ:Ի՞նչ պէտք է ընել աճելու համար մեր հաւատքին մէջ:Ի՞նչ պէտք է ընել աճելու համար մեր հաւատքին մէջ:Ի՞նչ պէտք է ընել աճելու համար մեր հաւատքին մէջ: ( ( ( (էջ` էջ` էջ` էջ` 

328328328328))))    
    
17171717))))    Ի՞նչ պատահեցաւ երբ Իսրայէլացիները անցան ԿարԻ՞նչ պատահեցաւ երբ Իսրայէլացիները անցան ԿարԻ՞նչ պատահեցաւ երբ Իսրայէլացիները անցան ԿարԻ՞նչ պատահեցաւ երբ Իսրայէլացիները անցան Կարմիր միր միր միր 

ծովէն:ծովէն:ծովէն:ծովէն:    ((((էջ` 330էջ` 330էջ` 330էջ` 330))))    
    
18181818) ) ) ) Գործք 6.8Գործք 6.8Գործք 6.8Գործք 6.8----9 9 9 9 համարները ցոյց կու տան, թէ` որովհեհամարները ցոյց կու տան, թէ` որովհեհամարները ցոյց կու տան, թէ` որովհեհամարները ցոյց կու տան, թէ` որովհետեւ տեւ տեւ տեւ 

Ստեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատաՍտեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատաՍտեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատաՍտեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատարէր, այդ րէր, այդ րէր, այդ րէր, այդ 
իսկ պատճառով,իսկ պատճառով,իսկ պատճառով,իսկ պատճառով,    տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան 
հետը վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք հետը վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք հետը վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք հետը վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք 
Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու 
առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի 
((((Գործք 6.6):Գործք 6.6):Գործք 6.6):Գործք 6.6):    ((((էջ` 332էջ` 332էջ` 332էջ` 332))))    

    
19191919) ) ) ) Ի՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խԻ՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խԻ՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խԻ՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօսօսօսօսքը. քը. քը. քը. 

««««Յակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցիՅակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցիՅակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցիՅակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցի»»»» ( ( ( (Մաղաքիա 1.2Մաղաքիա 1.2Մաղաքիա 1.2Մաղաքիա 1.2----3):3):3):3):    ((((էջ` 333էջ` 333էջ` 333էջ` 333))))    
    
20202020) ) ) ) Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս 

առաքեալ առաքեալ առաքեալ առաքեալ ««««բազմած էր Յիսուսի կողքինբազմած էր Յիսուսի կողքինբազմած էր Յիսուսի կողքինբազմած էր Յիսուսի կողքին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 13.23), երբ Յովհաննէս 13.23), երբ Յովհաննէս 13.23), երբ Յովհաննէս 13.23), երբ 
գիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտգիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտգիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտգիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտները:ները:ները:ները:    ((((էջ` էջ` էջ` էջ` 
334334334334))))    

    
21212121) ) ) ) Ոմանք կ'ենթՈմանք կ'ենթՈմանք կ'ենթՈմանք կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողնեադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողնեադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողնեադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողները րը րը րը 

Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար 
մտադրութեամբ էր որ մօտեցան Պետրոսի եւ հարմտադրութեամբ էր որ մօտեցան Պետրոսի եւ հարմտադրութեամբ էր որ մօտեցան Պետրոսի եւ հարմտադրութեամբ էր որ մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին եթէ ցուցին եթէ ցուցին եթէ ցուցին եթէ 
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երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս 
ենթադրութիւնը:ենթադրութիւնը:ենթադրութիւնը:ենթադրութիւնը: ( ( ( (էջ` 335էջ` 335էջ` 335էջ` 335))))    

    
22222222) ) ) ) Երբ տաճարին տուրքը գանձողԵրբ տաճարին տուրքը գանձողԵրբ տաճարին տուրքը գանձողԵրբ տաճարին տուրքը գանձողները Պները Պները Պները Պետրոսի հարետրոսի հարետրոսի հարետրոսի հարցուցին, ցուցին, ցուցին, ցուցին, 

որ եթէ երբեք Յիսուսոր եթէ երբեք Յիսուսոր եթէ երբեք Յիսուսոր եթէ երբեք Յիսուս    տաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տար    կամկամկամկամ    ոչոչոչոչ, , , , ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    
անոնցանոնցանոնցանոնց    պատասխանեցպատասխանեցպատասխանեցպատասխանեց. . . . ««««Անշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 17.24):Մատթէոս 17.24):Մատթէոս 17.24):Մատթէոս 17.24):    
Պետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճաՊետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճաՊետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճաՊետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար կամ րին տուրքը կու տար կամ րին տուրքը կու տար կամ րին տուրքը կու տար կամ 
պիտի տար:պիտի տար:պիտի տար:պիտի տար: ( ( ( (էջ` 336էջ` 336էջ` 336էջ` 336))))    

    
23232323) ) ) ) Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուՆախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուՆախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուՆախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը րքը րքը րքը 

գանձողները Պետրոսի հարգանձողները Պետրոսի հարգանձողները Պետրոսի հարգանձողները Պետրոսի հարցուցին, որ եթէ երբեք Յիցուցին, որ եթէ երբեք Յիցուցին, որ եթէ երբեք Յիցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուսսուսսուսսուս    
տաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տարտաճարին տուրքը կու տար    թէթէթէթէ    ոչոչոչոչ: : : : ««««Երբ տուն մտան, ՅիԵրբ տուն մտան, ՅիԵրբ տուն մտան, ՅիԵրբ տուն մտան, Յիսուս սուս սուս սուս 
կանխելով Պետրոսի ըսելիկանխելով Պետրոսի ըսելիկանխելով Պետրոսի ըսելիկանխելով Պետրոսի ըսելիքը, հարցուց.քը, հարցուց.քը, հարցուց.քը, հարցուց.----    ““““ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ի՞նչ է կարծիքդ, ն, ի՞նչ է կարծիքդ, ն, ի՞նչ է կարծիքդ, ն, ի՞նչ է կարծիքդ, 
աշխարհի թագաւորաշխարհի թագաւորաշխարհի թագաւորաշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, ները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, ները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, ները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, 
քաղաքացինեքաղաքացինեքաղաքացինեքաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէրէ՞ն, թէ օտարներէրէ՞ն, թէ օտարներէրէ՞ն, թէ օտարներէնննն””””»»»» ( ( ( (ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէոս 17.25): Յիսուս ոս 17.25): Յիսուս ոս 17.25): Յիսուս ոս 17.25): Յիսուս 
կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը:կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը:կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը:կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը:    
((((էջ` 337էջ` 337էջ` 337էջ` 337))))    

    
24242424) ) ) ) Յիսուս հարցուց. Յիսուս հարցուց. Յիսուս հարցուց. Յիսուս հարցուց. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի 

թագաւորթագաւորթագաւորթագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղա----
քացինեքացինեքացինեքացիներէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէնրէ՞ն, թէ օտարներէն””””»»»» ( ( ( (ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէոս 17.25): Ինչո՞ոս 17.25): Ինչո՞ոս 17.25): Ինչո՞ոս 17.25): Ինչո՞ւ հաւ հաւ հաւ համար մար մար մար 
Յիսուս ուզեց Պետրոսի կարծիքը առնել, եւ ինչո՞ւ հաՅիսուս ուզեց Պետրոսի կարծիքը առնել, եւ ինչո՞ւ հաՅիսուս ուզեց Պետրոսի կարծիքը առնել, եւ ինչո՞ւ հաՅիսուս ուզեց Պետրոսի կարծիքը առնել, եւ ինչո՞ւ համար Յիսուս մար Յիսուս մար Յիսուս մար Յիսուս 
աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու տուրքերուն աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու տուրքերուն աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու տուրքերուն աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու տուրքերուն 
օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ պահանջուած օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ պահանջուած օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ պահանջուած օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ պահանջուած 
տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ աշխարհի տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ աշխարհի տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ աշխարհի տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ աշխարհի 
թագաւորներուն տրուելիք տուրքըթագաւորներուն տրուելիք տուրքըթագաւորներուն տրուելիք տուրքըթագաւորներուն տրուելիք տուրքը:::: ( ( ( (էջ` 339էջ` 339էջ` 339էջ` 339))))    

    
25252525) ) ) ) Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ 

((((Մատթէոս 17.27):Մատթէոս 17.27):Մատթէոս 17.27):Մատթէոս 17.27): ( ( ( (էջ` 341էջ` 341էջ` 341էջ` 341))))    
    
26262626) ) ) ) ««««Բայց որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա Բայց որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա Բայց որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա Բայց որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա 

ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերաու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերաու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերաու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը բաց եւ նը բաց եւ նը բաց եւ նը բաց եւ 
հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ եհոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ եհոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ եհոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ եւ ւ ւ ւ 
քու տեղդքու տեղդքու տեղդքու տեղդ» » » » ((((Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ հաՄատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ հաՄատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ հաՄատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ համար տաճարին տուրքը մար տաճարին տուրքը մար տաճարին տուրքը մար տաճարին տուրքը 
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գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք Յիսուս տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք Յիսուս տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք Յիսուս տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք Յիսուս տուրքը 
չտար:չտար:չտար:չտար: ( ( ( (էջ` 344էջ` 344էջ` 344էջ` 344))))    

    
27272727)))) « « « «Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` 

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնեսանոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնեսանոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնեսանոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես» » » » 
((((Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյՄատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյՄատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյՄատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ դրամ ց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ դրամ ց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ դրամ ց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ դրամ 
դուրս բերելը:դուրս բերելը:դուրս բերելը:դուրս բերելը: ( ( ( (էջ` 346էջ` 346էջ` 346էջ` 346))))    

    
28282828) ) ) ) ««««Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` 

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար 
դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդդրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդդրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդդրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդ» » » » ((((Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ 
համար Յիսուս տուրքը տալու համար համար Յիսուս տուրքը տալու համար համար Յիսուս տուրքը տալու համար համար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնաինք անձնաինք անձնաինք անձնապէս հրաշք մը պէս հրաշք մը պէս հրաշք մը պէս հրաշք մը 
չգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոչգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոչգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոչգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոցաւ:ցաւ:ցաւ:ցաւ: ( ( ( (էջ` 348էջ` 348էջ` 348էջ` 348))))    

    
29292929) ) ) ) Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, այլ Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, այլ Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, այլ Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, այլ 

նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխանաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխանաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխանաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխարէն: Ինչո՞ւ րէն: Ինչո՞ւ րէն: Ինչո՞ւ րէն: Ինչո՞ւ 
համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցհամար արդեօք, կամ ի՞նչ ցհամար արդեօք, կամ ի՞նչ ցհամար արդեօք, կամ ի՞նչ ցոյց տալու ու սորվեցոյց տալու ու սորվեցոյց տալու ու սորվեցոյց տալու ու սորվեցնելու հանելու հանելու հանելու համար:մար:մար:մար: ( ( ( (էջ` էջ` էջ` էջ` 
352352352352))))    
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Հեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերը    
    

1.1.1.1.----    Ճշմարիտ վերածնունդըՃշմարիտ վերածնունդըՃշմարիտ վերածնունդըՃշմարիտ վերածնունդը    

2.2.2.2.----    ԲաԲաԲաԲա´́́́ց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպասէց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպասէց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպասէց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպասէ    

3.3.3.3.----    Ես եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ ԿեանքըԵս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ ԿեանքըԵս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ ԿեանքըԵս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը    

4.4.4.4.----    Մանուկներուն ԱրքայութիւնըՄանուկներուն ԱրքայութիւնըՄանուկներուն ԱրքայութիւնըՄանուկներուն Արքայութիւնը    

5.5.5.5.----    Ամենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ ԽօսքովԱմենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ ԽօսքովԱմենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ ԽօսքովԱմենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ Խօսքով    

6.6.6.6.----    Աստուածաշունչին պատասխանները Աստուածաշունչին պատասխանները Աստուածաշունչին պատասխանները Աստուածաշունչին պատասխանները     
ժողովուրդիժողովուրդիժողովուրդիժողովուրդին հարցումներունն հարցումներունն հարցումներունն հարցումներուն    

7.7.7.7.----    Աստուածաշունչին պատգամը Աստուածաշունչին պատգամը Աստուածաշունչին պատգամը Աստուածաշունչին պատգամը     
այսօրուան մարդունայսօրուան մարդունայսօրուան մարդունայսօրուան մարդուն    

8.8.8.8.----    Գիտնանք պատասխանները որոշ հարցումներուԳիտնանք պատասխանները որոշ հարցումներուԳիտնանք պատասխանները որոշ հարցումներուԳիտնանք պատասխանները որոշ հարցումներու    

9.9.9.9.----    Ամենօրեայ հոգեւոր ուսուցումԱմենօրեայ հոգեւոր ուսուցումԱմենօրեայ հոգեւոր ուսուցումԱմենօրեայ հոգեւոր ուսուցում    

10.10.10.10.----    Մեր հոգը Աստուծոյ ձգելՄեր հոգը Աստուծոյ ձգելՄեր հոգը Աստուծոյ ձգելՄեր հոգը Աստուծոյ ձգել    

11.11.11.11.----    Հաւատացեալները վարդերն են արքայութեանՀաւատացեալները վարդերն են արքայութեանՀաւատացեալները վարդերն են արքայութեանՀաւատացեալները վարդերն են արքայութեան    

12.12.12.12.----    Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի    
առակառակառակառակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)ներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)ներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)ներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)    

13.13.13.13.---- 62  62  62  62 հարցումներ եւ անոնց պատասխաններըհարցումներ եւ անոնց պատասխաններըհարցումներ եւ անոնց պատասխաններըհարցումներ եւ անոնց պատասխանները    

14.14.14.14.----    Ճանչնանք ԱստուածաշունչըՃանչնանք ԱստուածաշունչըՃանչնանք ԱստուածաշունչըՃանչնանք Աստուածաշունչը    
հարցումներու միջոցաւհարցումներու միջոցաւհարցումներու միջոցաւհարցումներու միջոցաւ    
((((զարգացման մրցումի համար)զարգացման մրցումի համար)զարգացման մրցումի համար)զարգացման մրցումի համար)    

15.15.15.15.----    Սուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ ՄայրըՍուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ ՄայրըՍուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ ՄայրըՍուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ Մայրը    

16.16.16.16.----    Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի    
առակներուն բացատրութիւնը (Բ.առակներուն բացատրութիւնը (Բ.առակներուն բացատրութիւնը (Բ.առակներուն բացատրութիւնը (Բ.    հատոր)հատոր)հատոր)հատոր)    

17.17.17.17.----    Յիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտՅիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտՅիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտՅիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտ    
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18.18.18.18.----    Հարցումներ՝ կարճ պատասխաններովՀարցումներ՝ կարճ պատասխաններովՀարցումներ՝ կարճ պատասխաններովՀարցումներ՝ կարճ պատասխաններով    

19.19.19.19.----    Տէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումըՏէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումըՏէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումըՏէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումը    

20.20.20.20.----    Քրիստոսի հրաշքներուն գիրքըՔրիստոսի հրաշքներուն գիրքըՔրիստոսի հրաշքներուն գիրքըՔրիստոսի հրաշքներուն գիրքը    
((((Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսի    
հրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններուն    
հոգեւոր բացատրութիւհոգեւոր բացատրութիւհոգեւոր բացատրութիւհոգեւոր բացատրութիւնը)նը)նը)նը)    

21.21.21.21.----    Աստուծոյ Խօսքը սնունդԱստուծոյ Խօսքը սնունդԱստուծոյ Խօսքը սնունդԱստուծոյ Խօսքը սնունդ    
մեր ամենօրեայ կեանքին համարմեր ամենօրեայ կեանքին համարմեր ամենօրեայ կեանքին համարմեր ամենօրեայ կեանքին համար    

22.22.22.22.----    Գանձեր Աստուծոյ Խօսքին գանձատունէնԳանձեր Աստուծոյ Խօսքին գանձատունէնԳանձեր Աստուծոյ Խօսքին գանձատունէնԳանձեր Աստուծոյ Խօսքին գանձատունէն    
((((Մեկնութիւն Մեկնութիւն Մեկնութիւն Մեկնութիւն Աւետարանի դրուագներու, Ա. հատոր)Աւետարանի դրուագներու, Ա. հատոր)Աւետարանի դրուագներու, Ա. հատոր)Աւետարանի դրուագներու, Ա. հատոր)    

23.23.23.23.----    ՀարցումներՀարցումներՀարցումներՀարցումներ 1)  1)  1)  1) ԱղօթքիԱղօթքիԱղօթքիԱղօթքի 2)  2)  2)  2) ԱպաշխարութեանԱպաշխարութեանԱպաշխարութեանԱպաշխարութեան    
3) 3) 3) 3) ԲարեխօսութեանԲարեխօսութեանԲարեխօսութեանԲարեխօսութեան 4)  4)  4)  4) Խաչի եւ ԽաչելութեանԽաչի եւ ԽաչելութեանԽաչի եւ ԽաչելութեանԽաչի եւ Խաչելութեան        
5) 5) 5) 5) ՅարութեանՅարութեանՅարութեանՅարութեան 6)  6)  6)  6) Սուրբ ՀաՍուրբ ՀաՍուրբ ՀաՍուրբ Հաղորդղորդղորդղորդութեանութեանութեանութեան    եւեւեւեւ    
7) 7) 7) 7) Մկրտութեան մասինՄկրտութեան մասինՄկրտութեան մասինՄկրտութեան մասին 8)  8)  8)  8) եեեեւ Ընդհանուր Հարցումներւ Ընդհանուր Հարցումներւ Ընդհանուր Հարցումներւ Ընդհանուր Հարցումներ    


